
PB 3

PTT ÇOCUK DERGİSİ
MAYIS 2019 SAYI: 4

ÇOCUK 
DERGİSİDİR

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor BAYRAMI



4 PB



PB 5

DÜNDEN 
BUGÜNE 

RAMAZAN 
DAVULCULARI

5

Dama Dama PTT Çocuk Dergisi’nde yayınlanan 
tüm yazıların ve fotoğrafların hakları, logosu 

ve isim hakkı PTT‘ye aittir ve başka hiçbir 
yerde izinsiz kullanılamaz. Yayınlanan ilanların 

sorumluluğu ilan sahibine aittir.

Yönetim
HEZARFEN DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ 

Küçük Ayasofya Mahallesi  
Küçük Ayasofya Caddesi Sanatçılar Çarşısı 

No:66 Kat:2 Fatih / İstanbul

Hezarfen Danışmanlık LTD. ŞTİ  
adına Dama Dama PTT Çocuk Dergisi 

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Müdür  
Hüseyin Avni Önder

Genel Yayın Yönetmeni
Reyyan Beyza Altan

Yayın Koordinatörü
Buket Cengizalp Dinç

Görsel Yönetmen
Sercan Sözeri

Sayfa Tasarım
Serhat Şimşek

Haber Editörü
Neslihan Dilek

Psikolojik Danışman
Ferhat Yılmaz

Psikoterapist

MAYIS 2019 SAYI:4
Ücretsiz dağıtılır, parayla satılamaz.

ÇOCUK DERGİSİDİR

6
19 Mayıs aTaTÜRK’Ü aNMa geNÇlİK 

ve spoR bayRaMı

12 
KİTap 
KURTlaRı 
İÇİN  
6 bİlgİ 

16    
TÜRKİye’NİN ve DÜNyaNıN  
eN bÜyÜK İKİ gÖlÜ

40
ayılaR 
HaKKıNDa 
7 soRUNUN 
Cevabı

20

32

724

Şeffaf 
Hayvanlara
10 Örnek

SEBZE 
SANDIĞIMIZ 
MEYVELER

MüZik iLE 
iLgiLi 10 
MADDE

36 
beNZeR 
aMa  
ÇoK FaRKlı
leopaR İle 
JagUaR

30
“Hayvan Kartlarımız” 
palyaÇo balıĞıNı 

TaNıyalıM



PTT’den 
Kişisel Pul 
Hizmeti
PTT’nin kişisel pul hizmetinde, çok 
sevdiğin bir fotoğrafı pul olarak 
bastırabilirsin. Bu kişisel pulunu ise 
mektup gönderilerinde kullanabilirsin! 
Kişisel pul hizmeti mektuplaştığın 
kişilerde senden güzel bir hatıra bırakır. 

PTT kişisel 
pul hizmet i 
sayesinde 
mektup 
gönderdiğin 
kişiye, hoş bir 
anı ilet irsin.

KİŞİSEL PUL 
NASIL YAPILIR?
Kişisel pul başvurusu PTT işyerlerinden yapılır. 
Tek yapman gereken pulda yer almasını 
istediğin görselle birlikte PTT’ye gitmek! Orada 
önce dolduracağın birkaç formu gişe görevlisine 
teslim et. (Formu doldurma 
konusunda yanındaki 
büyüğünden yardım 
isteyebilirsin). Daha sonra 
başvurun, Kişisel Pul Servisi 
tarafından değerlendirilsin 
ve pullar en kısa süre içinde 
belirttiğin adrese ulaşsın!

Fotoğrafınız 
sizden 
pulunuz 
PTT’den! 
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12 MayIısAnne l e r 
Günü



Bu Ay Ne Oldu? 
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12 MayIısAnne l e r 
Günü

Anneler Günü, her yı l ,  Mayıs ayının ikinci  
Pazar günü kutlanır .  Annelerimize çeşitl i  hediyeler verir , 

onların bu özel gününü kutlarız .  Ama asl ında  
annemiz için en güzel hediye, ona sımsıkı sarı lmaktır !  Tüm 

annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.  
ÖNERİ :  Annene, onu ne kadar çok sevdiğini anlatan bir 

mektup yaz. Sonrasında bir ai le büyüğünle, en yakın PTT 
merkezine git ve mektubunu ona gönder. Mektubunu 

al ınca eminiz çok sevinecek. 

Annesi hayatta olmayan arkadaşlarımız olabi l ir . 
Onlar da bu özel günde, annesi gibi gördükler i 

yakın larına sımsıkı sarı labi l ir ler . 



19  Mayıs 19 19 tarih i ,  Türkiye Cumhuriyeti ’n in 
tarih indeki  dönüm noktalarından b ir id ir . 
Atatürk ’ün ve ORDUMUZUN Samsun ’a ayak bastığ ı 
tarih olan 19 Mayıs ayn ı zamanda “Gençlik ve 
Spor Bayram ı ” olarak kutlanmaktadır. 

19 Mayıs 
aTaTÜRK’Ü aNMa 
geNclıK ve spoR 
bayRaMı
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PTT AŞ, 19 Mayıs A tatürk’ü  
Anma ve Genç l ik Bayramı iç in  

öze l pu l l ar çıkarmışt ır.

Bu Ay Ne Oldu?

“Genç fikirli demek, doğruyu gören ve 
anlayan gerçek fikirli demektir.”

-Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. 

Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve vatansever 
silah arkadaşları,  
19 Mayıs 1919 yılında 
Samsun’a çıkarak büyük 
bir kahramanlığa imza 
atmışlardır.

100. YIL 
KUTLU OLSUN!

Bu yıl, 19 Mayıs 
Atütürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor 
Bayramı’mızın  
100. yılı. 
Bayramımız, bu 
sene de tüm 
ülkemizde büyük 
bir coşkuyla 
kutlanmıştır. 
Bayrağımızın 
altında daha 
nice 100 yıllar, bu 
önemli ve çok 
özel bayramımızı 
kutlamayı temenni 
ederiz.
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SEBZE 
SANDIĞIMIZ 

MEYVELER
Yanıtlar yazımızda… 

aslında hangisi? 
Neler sebzedir?

Neler meyvedir?
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Sebze, bitKilerin 
yenebilen KıSıMlArınA 
verilen Genel iSiMdir. 
Meyve, bitKilerin 
çiçeğinde toMUrcUğU 
tAşıyAn KıSıMlArdır.

domates, salatalık, zeytin, 
biber ve kabak sebze 
değil meyvedir! Peki, 
neden bu bitkileri sebze 
sanırız? şekerli tatta olan 
bitkileri meyve olarak 
adlandırdığımız için. oysa 
çiçekten oluşan bitkilere 
meyve denir. Saydığımız 

bitkilerin tümünün çiçeği 
olur. dolayısıyla bunlar 
sebze değil meyvedir! 

Yediğiniz şeY çekirdekliYse 
meYvedir. bir başka 
deYişle Yaprak veYa 
kök ise sebze olarak 
tanımlanıyor. Soğan, 
patates, ıspanak, marul gibi 
yiyecekler ise sebzedir.

!!! TEMEL REİS
Aile büyüklerinizin 
en sevdiği çizgi film 
kahramanı Temel 
Reis’tir eminiz! Onun 
en sevdiği yiyecekse 
ıspanaktır. Ispanağı 
yiyince kolları hemen 
güçlenir! Ispanak ise 
bir sebzedir! 

Neden?
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ANADOLU’NUN ZEKA OYUNU
MANGALA
MANGAlA, TüRk zEkA vE STRATEjİ  oyuNuduR. 
T IPkI  SATRANÇ GİB İ  B İR SPoR olARAk 
TANIMlANAN MANGAlA İk İ  k İş İ  İlE oyNANIR. 
GElENkSEl oyuNuMuz MANGAlAyI TANIyAlIM.  

NE dERSİN? İy İ  EĞlENCElER!  

NASIL OYNANIR?

Oyuncunun amacı, en çok taşı 
toplamak. Oyuncular 48 taşı 
her bir kuyuya 4’er adet olmak 
üzere dağıtırlar. 

Oyunda her oyuncunun önünde 
bulunan yan yana 6 küçük kuyu, o 
oyuncunun bölgesidir.

Karşısında bulunan 6 küçük 
kuyu ise rakibinin bölgesidir. 

Mangala 48 taş ile oynanır
. Oyun tahtası 

üzerinde karşılıklı 6’şar ad
et olmak üzere 

12 küçük kuyu ve her oyun
cunun taşlarını 

toplayacağı birer büyük ha
zine bulunur.  
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Etnospor

HEYECAN  
DOLU BİR OYUN!

Oyunculardan herhangi birinin 
bölgesinde yer alan taşlar bittiğinde 
oyun seti biter. Oyunda kendi 
bölgesinde taşları ilk biten oyuncu, 
rakibinin bölgesinde bulunan tüm 
taşları da kazanır. Dolayısıyla, oyunun 
dinamiği son ana kadar hiç düşmez.

oyUncUlAr hAzinelerinde 
en fAzlA tAşı biriKtirMeye 
çAlışırlAr. oyUn SonUndA en 
çoK tAşı toPlAyAn oyUncU oyUn 
Setini KAzAnMış olUr. 

İlk oynayan oyuncu, kendi bölgesinde 
bulunan istediği kuyudan 4 adet taşı 
alır. Bir adet taşı aldığı kuyuya bırakıp 
saatin tersi yönünde, yani sağa doğru 
her bir kuyuya birer adet 
taş bırakarak elindeki 
taşlar bitene kadar dağıtır. 
Elindeki son taş hazinesine 
denk gelirse, oyuncu tekrar 
oynama hakkına sahip olur. 

DÜNYADA MANGALA
bir türk zeka oyunu olan Mangala, türkçe’de ayrıca 
“Köçürme” adıyla da bilinir. dünyadaki yaygın adı 
ise “Mancala”dır. Özellikle Gaziantep, şanlıurfa, hatay 
gibi şehirlerimizde yüzyıllardır yaygın olarak oynanır. 

inGiltere’deKi “MAncAlA” ırAK’tA 
oynAnAn “hAlUSA”, filiStin’de oynAnAn “el-
MAnKAlA” ve bir bAltıK AlMAn oyUnU 
olAn “bohnenSPiel”in KÖKeni ASlındA biziM 
MAnGAlA oyUnUMUzdUr diyebiliriz. 

EĞLENCELİ 
SON!
Oyuncunun elinde 
kalan son taş 
oyunun sonunu 
belirler.
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KİTAP KURTLARI 
İÇİN 6 BİLGİ 
Hayal dünyamızı zenginleştiren, bizi 
bambaşka dünyalara götüren, bizi eğlendiren, 
bize öğreten kitaplardır. Bu en “bilgili” 
dostlarımızla ilgili merak ettiğin her şey Dama 
Dama sayfalarında. 

Dünya 
genelinde 
bugüne dek 
en çok satılan 
kitap Don 
Kişot’tur. TAm 
5 mİLYON 
SATILmIŞTIR. 

Türkiye’de bir 
kişi bİR YILdA 
ORTALAmA 
YEdİ KİTAP 
OKUYOR.

Ne kadar çok kitap 
okursak o kadar 
çok YENİ SözcüK 
öğRENİRİz. 

1 42

Ülkemizde 
yaklaşık 
1.100 (bİN 
Yüz) AdET 
KüTüPhANE 
vARdIR.

3
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Neden?

5 bin yıldan 
fazla bir 
zaman önce 
KİTAPLAR 
PAPİRüS 
dENİLEN 
KAğITLARA 
YAzILIRdI. 

Dünyanın en kalın kitabı, 
yazar Agatha Christie 
derlemesidir. İngiltere’de 
2009 yılında basılan kitap, 
tam 4.032 (döRT bİN 
OTUz İKİ) SAYfAdIR!

6
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Neden?

KİTAP 
NEREdE BASIlIR?

Matbaada. Matbaayı ilk kim buldu? 

Johannes Gutenberg. Ne zaman? 

Gutenberg matbaayı, 1440 yılında icat 

etmiştir. Aslında Çin’de matbaa 1377 

yılında bulunmuştur. Ancak Gutenberg’in 

bulduğu matbaa sayesinde tüm 

dünya kitaplarla tanışmıştır. 

Artık bir kişinin (yazarın) 

düşüncesi, kitap sayesinde 

yüz binlerce hatta 

milyonlarca kişiye 

ulaşabilmiştir. 

İlk kİTAPlARIN yAzIldIĞI

PAPİRÜS NEDİR??eski Mısırlılar’ın yelken, bez, hasır ve yazı kağıdı 
olarak kullandıkları papirüs onlardan Antik 
yunanlılar’a ve Antik romalılar’a dek uzandı. 
Papirüs, bitki liflerinden yapılırdı ve rulo olarak 
saklanırdı. Papirüs, Milattan Sonra 3. yüzyıla dek 
kullanıldı. ingilizce’deki “paper” ve türkçe’deki 
“para” sözcüklerinin 
papirüs 
sözcüğünden 
türediğini 
biliyor 
muydun? 
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18 1918

EN BÜYÜK   
  İKİ GÖLÜ

 TÜRKİYE’NİN 
      VE DÜNYANIN

SUPERIOR 
GÖLÜ’nÜn 
uzAydAn 
GÖrÜnÜMÜ



18 1919

Ne Nerede?

denizlerle 
ya da 

okyanusla 
bağlantısı olmayan 

büyük su 
birikint ilerine 

göl denir.

SUPERIOR GÖLÜ 
Dünyanın en büyük gölü ile ilgili farklı görüşler vardır. Hazar 
Denizi, aslında bir göldür. Çünkü okyanus ya da büyük 
denizlerle bağlantısı yoktur. Ancak, yüzölçümü, deniz sınıfına 
dahil olduğu için bazı kaynaklarda deniz; bazı kaynaklarda 
göl olarak geçer. Bu durumda dünyanın en büyük gölü, 
Kanada ile ABD arasında yer alan Superior Gölü’dür! 

Dünyanın yüzölçümü bakımınDan en büyük tatlı 
su gölüDür. superior gölü bir buzul gölü’Dür. 
buzul Devri asıllı olan gölDe bol miktarDa balık 
bulunur.

Hazar Gölü
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Ne Nerede? 

VAN GÖLÜ
volkanik set gölü olan van Gölü, 3.713 kilometrekare 

yüz ölçümüyle türkiye’nin en büyük gölü unvanına 
sahip. Gölün etrafı, karadan 430 kilometre uzunlukta. 

van Gölü ayrıca, dünyanın en büyük sodalı gölüdür! 

Van Gölü, eşsiz manzarasıyla ülkemizden ve 
yurt dışından birçok turistin ilgi odağı.  Sence de 

muhteşem bir manzaraya sahip değil mi?
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10 10 ŞEFFAF 
HAYVAN

Ormanlarda ya da denizlerde yaşayan 
şeffaf hayvanlar, doğanın kusursuz 
yapıs ına uyum sağlıyor.  Bu olağanüstü 
yapıya sahip canlılardan 1o tanesine 
birl ikte göz atmaya ne dersin? 

Saydam Cam 
Kurbağası: 
Sadece 
beş santim 
uzunluğunda 
bu küçük 
kurbağanın 
saydam derisi 
altından 
organları 
görünüyor!

Deniz anası
DÜNYADA 30 bİN TÜrÜ 
buluNAN bu CANlIlAr 
DİNozorlArDAN DAhA 
öNCe DÜNYAMIzDAYDI.

Transparan 
salyangoz: 
HıRvatİstaN’Dakİ 
LUkİNa Jama 
mağaRasıNDa 
tAm 980 metre 
DerinliKte yAşADığı 
KeşfeDilen 
bu SALYANgOz 
tamameN şeffaf.

Cam keDiBalığı: DOğaL Yaşam 
aLaNı GüNeYDOğU asYa OLaN, 
saDeCe 12–15 Cm BOYLaRıNDa OLaN 
şeffaf BİR BaLık tüRü! 

22
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İlginç Hayvanlar

mürekkep Balığı:  
Ağız bölgesinden çıkan 10 adet 
kolu bulunan şeffaf mürekkep 
balığı denizlerin derin sularında 
yaşar. Bu balık neredeyse 
görünmez değil mi? 

Cam karides: Maksimum  
5 sanTimeTre boya ulaşan bir tatlı su 
canlısı. Bu tür karidesin vücudu şeffaf olur. 
Kuyruğunun orta kısmında sarı-kavuniçi 
renkli bir benek bulunur. Vücudu dilimli 
yapıdadır ve 10 çift bacağı vardır. 

Bu tür uğur 
böceğinin şeffaf 
kanatlarının 
altında bulunan 
noktalar, çok net 
görülebiliyor. 

Şeffaf Uğur Böceği: 

Önemli: Bilim insanları, uğur böceğinin kanat 
yapısının mucizevi bir mekanizmaya sahip olduğunu 
keşfetti! Uğur böceğinin kanat yapısı; robotlar, 
uydu antenleri, mikroskobik tıbbi cihazların 
mekanizmasının geliştirilmesinde etkili oluyor. 

YUsUfÇUK: BüYüK BİrlEşİK 
GözlErİ, GüÇlü sAYdAM 
KANATlArı, göz alıcı renKleri 
ve uzun vücutlarıyla 
tanınırlar. 

Cam kanatlı kelebek: 
Orta Amerika’da yaşarlar. 
şeffaf kanatları nedeni 
ile “cam kanatlı” olarak 
anılırlar. 

Salp: Vücudunu su 
pompalayarak hareket ettirir. 

Okyanuslarda ve Kızıl deniz’de 
yaşayan bu canlılar genelde 

planktonlarla beslenirler. 
Plankton ne demek? daha 

çok deniz ve göl sularında 
bulunan, ancak mikroskopla 
görülebilen canlı varlıkların 

tümüne verilen ortak ad.
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nasıl 
Bir BalıK

elektrik uretir
Elektrikl i  y ılan balığ ı !  Bu balık türünü 

daha önce duymuş muydun? Peki  nasıl 
elektrik ürettiğ in i  b il iyor musun? 

24

?
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Bir BalıK

Nasıl?

Elektrikli yılan balıkları 
üç nedenle elektrik 
üretirler: Yön bulmak, 
avlanmak ve kendini 
korumak için.  

Elektrik organ denilen bu 
yapıların içinde elektrosit 
adı verilen ve elektrik 
üreten hücreler bulunur. 
Bu tür yılan balıkları, 
elektrik üreten sıra dışı 
canlılardır. 

NEREDE YAŞAR? Elektrikli yılan 
balığı Güney Amerika’daki Amazon’larda 
yaşarlar. Bu balıklar bol çamurlu tatlı 
sularda yaşamayı tercih ederler.  NE KADAR 

GÜÇLÜ? 
Elektrikli şok 
saldırısı, bir atı 
yere serebilecek 
kadar güçlüdür.600  

Watt’lık  
bir elektrik  
akımı  
oluşabilir.

KenDiSine 
neDen ZArAr 
VermiyOr?
Elektrikli yılan balığının 
ürettiği elektrik 
akımının kendine zarar 
vermemesinin nedeni: 
Oluşan akımın çok 
kısa sürmesi. Sadece 2 
milisaniye gibi kısa bir 
süre etki eder. (1 saniye 
1.000 milisaniye eder!) 
Ayrıca bu tür balıkların, 
kendi kalplerini 
elektrikten koruyan bir 
yağ tabakası vardır.  

25
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Hepimizin çok sevdiği bu harika 
sanat dalıyla ilgili merak ettiğiniz 

yüzlerce konudan öne çıkan 10’unu 
belirledik. müzik, hayattır! 

Müzik ile ilgili 
10 MADDE

herhANgİ  
bİr MÜzİK 
AleTİ çAlMAK 
zEKAYI 
gELİŞTİRİR. 

Dünyaca 
ünlü besteci 
Beethoven 
“9. Senfoni” 
adlı eserini 
bestelediğinde 
tamamen 
sağırdı. 

1

3 4
2

Dünya 
genelindeki 
tüm satış kayıtlarına 
göre, mızıka dünyanın  
en çok saTan çalgısıDır.

İLK CD
1980 YILINDA 
YAPILMIŞTIR 
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Nasıl?

Bilinen en eski 
müzik aleti  
40 Bin yıl önCe 
yapılmıştır. Bu 
müzik aleti geyik 
ayağından yapılmış!

KAlp rİTMİMİz, 
o SIrADA 

DİNleDİğİMİz 
MÜzİğe 

uYuM SAğlAr. 

Tüm zamanların en çok saTan 
alBümü, mıCHael JaCkson’ın 
“THrıller” aDlı müzik alBümüDür. 

müZiK neDir? 
DuyGu Ve 
DüşünCelerin 
SeSlerle 
AnlAtılmA 
SAnAtı!

8
10

7

6
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MozArt AbSolüt 
KUlAKtı. 
AbSolüt KUlAK 
nedir? 
Mutlak kulak da 
denir. duyulan bir notayı bir 
referans almadan, 
başka bir notayla 
karşılaştırmadan tanıyabilme 
yeteneğidir. Eğitilmemiş ve 
nota bilgisi olmayan kişilerde 
de bulunabilir. 

DAHi PiYANiStimiz FAzıl 
SAY, DÜNYANıN ÖNDe 
geleN mÜziSYeNleRi 
ARASıNDA YeR AlıYoR. 
29 ekim 2019’DA 
CumHuRBAŞkANlığı 
kÜlliYeSi’NDe De 
ÖNemli BiR koNSeR 
veReCek olAN fAzIL 
SAY, 2016 YILINdA, 
ULUSLARARASI 
bEEThOvEN ödüLü’NüN dE  
SAhİbİ OLmUŞTU!
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En 
yüksek 
dağlar

EN 
yüksek 
DAĞLAR

DüNYANıN EN YükSEk 
DAğı hANGiSi? 

TüRkiYE’NiN EN YükSEk 
DAğı hANGiSi?
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Ne Nerede?

EVEREST
Dünyanın en yüksek 
dağıdır. Himalayalar’da, 
Çin-Nepal sınırı 
üzerinde yer alır. ÇOK 
İLGİNÇ: Everest’teki 
deniz kabuğu fosilleri, 
dağın milyonlarca yıl 
önce deniz seviyesinde 
olduğunu gösteriyor! 

8.848 mEtrE
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Ne Nerede? 

AĞRI DAĞI: 
Ülkemizin en 
yüksek dağı. %65’lik 
kesimi Iğdır’da, 
kalan %35’lik kesimi 
ise Ağrı’da. BİR SORU: 
Peki, büyük kısmı 
Iğdır’daysa neden ismi 
“Iğdır Dağı” değil? 
Çünkü Iğdır il olmadan 
önce Ağrı’nın ilçesiydi!  

5.137 mEtrE
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Bu, rengarenk tüylü, gösterişli ördek, göl 
kenarlarındaki çalılıklarda yaşar. Mandarin ne 
demek? Çin devletinin resmi diline denir.  
Bu ördekte en çok Çin’de yaşadığı için  
adı buradan gelir. 

ya ş a m  s ü r e s i :  5 - 8  y ı l

kö k e n :  Ç i n ,  j a p o n y a , 

S i b i r y a

A ğ ı r l ı k :  1 0 - 1 2  k g . 

u z u n l u k :  4 0 - 5 0  c m . 

Ö z e l l i ğ i :  o l d u k ç a  i y i 

u ç a r .  y u v a l a r ı n ı ,  s u 

y a k ı n l a r ı n d a k i  a ğ a ç 

k o v u k l a r ı n a  y a p a r l a r .   

mAndArin ördeĞini 
tAnıyAlım

“rEnKLİ TÜyLErİM 
SAyESİndE HEr 
zAMAn ÖnE 

ÇIKArIM!”

bitkileri, özellikle 
tohumları çok 
sever... 
Mandarin ördekleri karada 
ya da su içinde, sabah erken 
saatlerde beslenirler. Gün 
boyunca ise yerde oturur ya 
da ağaçlarda tünerler.

Ana besinleri bitkiler ve 
tohumlar, özellikle kayın 
ağacı yemişidir. 

Bu gösterişli 
kuşun sadece 
erkeği, böyle 
renkli tüylere 
sahiptir. Dişisi 
ise gri, bakır 
renktedir.  
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ya ş a m  s ü r e s i :  6 - 1 0  y ı l
kö k e n :  B o r n e o , 
E n d o n e z y a ,  Ta y l a n d
Ö z e l l i ğ i :  N e h i r l e r i n  
d i b i n d e  y a  d a 
a k v a r y u m d a  y a n l a m a s ı n a u y u r .
u z u n l u k :  d o ğ a d a  3 0 - 4 0 c m .  A k v a r y u m d a  6 - 9  c m .  

Nehirlerde ve sığ sularda yaşamayı tercih eden ve canlı 
turuncu rengi sebebiyle insana pozitif enerji veren balık 
türü, akvaryumlarda sıkça karşımıza çıkar. “Kayıp Balık 
Nemo” çizgi filminin kahramanı Nemo’nun da bu türe ait 
olduğunu biliyor muydun?  

PAlyAÇO BAlıĞını 
tAnıyAlım

Kayıp 
balık...  
AKvAryUMlArın 
renKli 
KAhrAMAnlArı 
PAlyAço bAlıKlArı 
ASlındA nehirlerde 
yAşAr. üç renKlidir: 
beyAz, SiyAh ve 
tUrUncU! 

“dESEnİM nEdEnİyLE BEnİ PALyAÇOyA BEnzETİrLEr, TIPKI PALyAÇOnun TurunCu SAÇLArI GİBİyİM!” 

Palyaço balıkları, tehlike 
karşısında birbirlerine 
kenetlenip daha büyük bir balık 
görünümü verebilirler. 

Hayvan Kartı
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DÜNDEN 
BUGÜNE 

RAMAZAN 
DAVULCULARI

Tam bir ay boyunca gece vakti sokaktan 
davul sesleri ve maniler gelir .  Peki , 
neden? Ramazan ayı süresince büyükleri 
sahuR’a uyandırabilmek iç in… Ramazan 
davulcusu ile ilg il i  merak ettiklerini  bu 
yazıda bulabil irsin . 

Eski zamanlarda çalar saat yoktu. Geceleri sahura 
kalkmak için ramazan davulcusunun maniler 
eşliğinde çaldığı davulu, bir çeşit alarmdı 

diyebiliriz. Bugün, saatlerin, telefonların alarm 
sistemleri olsa da hala sokaklarımızdan ramazan 
davulcuları geçer. Bunun nedeni bu özel geleneği 
yeni kuşaklara aktarabilmek. Ayrıca kuru bir alarm 
sesindense sokaktan gelen davul sesi ve maniler, 
büyüklerimizi oruç tutmaya daha da teşvik eder. 

ramazan topu:
1800’lü yıllardan bu yana, 
İftar saatini duyurmaya 
yarayan Ramazan topunda 
atılan aslında top değildir: 
Ses vermesi için bu aletten 
havai fişek atılır. 
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ramazan

mani neDir? 
Genellikle söyleyeni ya da yazanı 
bilinmez. Birinci, ikinci ve dördüncü 
dizeleri birbiriyle uyaklıdır. Her biri yedişer 
heceli dört dizeden oluşan eserlere 
mani denir. eski zamanlarda Ramazan 
davulcularının söyledikleri maniler 
çocukları çok eğlendirirmiş. Öyle ki evin 
büyükleri davulculara biraz daha çok 
bahşiş (harçlık) verir, manileri evlerinin 
önünde söylemelerini isterlermiş. 

“Yaram derindir eşme.
Aman derdimi deşme
Sahurda börek yoktu.
Gözlerim oldu çeşme.”

“Akşam ezanı dinlemek
Sahur vakti yemek yemek
Ramazan’a mahsus şeydir
Gece davulcu söylemek.”

“Sahur oldu ışıyor
Bülbüller ötüşüyor
İftar’a çay deyince
Yüreğim tutuşuyor.”

“Maniler çiçeklidir
Birbirine eklidir
Davulcunun daveti
Mutlaka böreklidir.”

“Yemekler boldur gayet
Beni de edin davet
Birlikte yer içeriz
Şöyle ederiz sohbet.”

ORUCUN FAYDALARı
ramazan ayında günde 
iki kez yemek yenir. Gece 
sahurda ve akşam vakti 
iftarda. Yaklaşık 14-16 saat 
kadar aç kalınır. dinimizin 
bir ibadeti olan oruç tutmak 
aslında aynı zamanda vücut 
sağlığımız için çok faydalı. 

Bu nedenle dinimizde oruç 
tutmak ibadeti yer alıyor. 
özellikle son zamanlarda 
yapılan araştırmalar da 
oruç tutmanın vücut sağlığı 
için çok yararlı olduğunu 
gösteriyor. Oruç sindirim 
sistemini dinlendirip, yeniler. 

ESkiDEN 
DAVULCUNUN 
YANıNDA kiM 
VARDı?
Osmanlı İmparatorluğu 
zamanında davulcunun 
yanında bir de fenerci 
yer alırdı. Bugün, 
sokak lambaları olduğu 
için fenerciler artık 
yok. davulcular, her 
mahallenin özellikle 
evleri veya konakları önünde dururlardı. Evlerin önünde 
davul çalıp bir yandan mani okuyarak bahşiş beklerlerdi. 
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T ıpkı bayramlarda olduğu 
gibi ramazan ayında da 
çekirdek ailemizin yanında 

diğer aile büyüklerimizle, 
akrabalarımızla daha sık bir 
araya geliriz. Büyükanne, 
dede, dayı, amca, teyze, hala 
gibi aile büyüklerimizin olduğu 
kalabalık iftar sofraları, sıcacık 
ramazan günleri yaşamamıza 
vesile olur. Bu kalabalık 
sofralarda sadece büyükler 
mi olur? Tabii ki hayır. 
Halalarımızın, amcalarımızın, 
dayılarımızın ya da 
teyzelerimizin çocukları yani 
kuzenlerimiz de bu sofralarda 
huzur ve keyif içinde yemek 
yerler. Sadece akrabalar 
mı? Hayır, komşularımız, 

Bu RAMAZAN, EVE iFTAR 
DAVETiNE GELEN AkRABALARıNLA 
hEP BiRLikTE OYUNLAR 
OYNAMAYA NE DERSiN?  

aile dostlarımız ve onların 
çocuklarıyla birlikte ramazan 
ayında iftar yemekleri bir 
başka anlamlı, bir başka güzel 
geçer... 
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ÇEKİRDEK AİLE,  
GENİŞ AİLE FARKI
Anne, baba ve çocuklardan 
oluşan aileye çekirdek aile denir. 
diğer akrabaların da olduğu 
aileye ise geniş aile denir. 

Nasıl?

İftaRDaN sONRa 
OYUN vaktİ… 
akşam iftar 
yemeğinden sonra: 
Büyükler çay, kahve içip 
sohbet eder, çocuklar 
da oyun oynarlar. sana 
bir öneri: Oyunlarına aile 
büyüklerini de dahil et! 
Hep birlikte neşeli bir oyun 
oynayabilirsiniz.  
“İsim-şehir-Hayvan” 
oyununa ne dersin? 
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LEOPARLEOPAR
 bENzER AmA  
ÇOK fARKLI
 LEOPAR İLE JAgUAR
ikisi de büyük kedigiller ailesinden. 
birbirlerine çok benziyorlar ancak bir 
o kadar da farklılar. işte sana leopar ile 
jaguar arasındaki farklar. bu yazımızı 
okuyunca, artık vahşi doğada bu konuda 
daha bilgili olacaksın, yaşasın! 

güzEL LEOPAR, 
ASİL LEOPAR!
leoparın diğer adı 
“pars”tır. Kedigiller  
ailesine ait 4 büyük 
kedi türü vardır:

Gördüğün gibi leopar, 4. büyük kedi türüdür. 

1 Kaplan 2 Aslan 3 Jaguar 4 Leopar

çok önceden, doğa 
bilimciler leoparın, aslan  
ve panterin melezi olduğunu
sanıyordu. Öyle ki leopar ismi de latin-
ce leo (aslan) ile panter (pard) kelimeleri-
nin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. yıllar 
içinde, yapılan araştırmalar sonucunda 
leoparın aslan ya da panterden bağımsız bir 
tür olduğu keşfedildi. leopar aslan ile pan-
terin karışımından doğan bir hayvan değil  
anlayacağın! 

BUNU 
BİLİYOR 
MUSUN?

38

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS2VkaWdpbGxlcg
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQXNsYW4
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUGFudGVy
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTWVsZXo
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JAGUARJAGUAR

güzEL JAgUAR, 
güÇLü JAgUAR! 

Jaguar kedigiller familyasındandır. 
Kaplan ve aslandan sonra en büyük 
üçüncü kedi jaguardır. 

39

EN ÖNEMLİ FARK:
DESENLERİ FARKLI!
Jaguarların desenlerinde 
büyük yuvarlakların ortasında 
noktalar vardır. leoparlarda ise 
desen daha küçük yuvarlaklar 
içerir. bu desenler noktasızdır.

LEOPAR 
DESENİ

JAGUAR 
DESENİ

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS2VkaWdpbGxlcg


40 41

HANGİSİ
DAHA
GÜÇLÜ?
Jaguarlar leoparlardan 
çok daha güçlüdür. 
4 büyük kedinin 
sıralamasında da 
gördüğün gibi 
güç sıralamasında 
leopardan önce gelir. 

İKİSİ dE bAŞKA 
YERLERdE YAŞAR
Jaguar daha çok Amerika kıtasında 
bulunur. Kuzey Kaliforniya taraflarında 
da bazı türleri tarihsel olarak yaşamıştır 
fakat günümüzde Abd’deki jaguar 
nüfusunun soyu tamamen tükenmiştir. 
orta Amerika ve Arjantin içlerinde 
yaşarlar. Jaguara “yeni dünya 
Kedisi” denir.

leoPAr iSe çin, hindiStAn, 
ortA doğU ve AfriKA 
KıtAlArındA yAşAr. 
leoPArA “eSKi dünyA KediSi” 
denir.

40
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BÜYÜKLÜK
dişi leopar: 20-60 kg. 
dişi jaguar: 85-90 kg. 
erkek leopar: 40-80 kg. 
erkek jaguar: 110-120 kg.

YENİ DÜNYA
NERESİ?
hatırlarsan jaguar için 
“yeni dünya Kedisi” de 
denildiğini belirtmiştik. 
hayır canım meyve olan 
yeni dünya değil! Peki 
“yeni dünya” neresi 
merak ediyor musun? 
hemen açıklayalım: yeni 
dünya, Avrasya ve Afrika 
dışında kalan ana karaları 
ifade eden terimdir. 
çoğunlukla Amerika 
ana karasını belirtmek 
için kullanılır. bu terim 
ilk defa 15. yüzyılın 
sonlarında Avrupalılar 
tarafından kullanıldı.

ESKİ DÜNYA
NERESİ?
leoparların anavatanı 
eski dünya, Avrasya 
ve Afrika’yı tarif etmek 
için kullanılan terimdir. 
Amerika kıtası, yeni 
keşfedildiği dönemde, 
henüz Avrupalılar için 
yeniydi. dünyanın 
yalnızca Avrupa, Asya 
ve Afrika’dan meydana 
geldiği düşünülüyordu. 
işte Avrupa ve Amerika 
dışında kalan Asya ve 
Afrika’ya bu nedenle 
“eski dünya”; Amerika’ya 
da “yeni dünya” denildi.  

41



AYILAR
7 SORUNUN 
CEVABI 

HAKKINDA

42
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1 hızlı mıdır? 

2 Sürü halinde mi Yaşarlar?

3 ısırıkları Güçlü müdür?

4 kutup ayıları En Fazla Ne kadar 

Soğukta Yaşar?

5 insanlara isim Olarak 

konur mu?

6 ONUNLA kARŞıLAŞıRSAN NE YAPmalısın? 

7 TüRkiYE’DE SADECE TEk BiR TüR  

AYı VAR. hANGiSi?

“Senden daha
 hızl ı 

koştuğumdan emin 

olabil irsin!”

Tüm soruların ce
vabı için say

fayı çevir!

43



1. HIZLI MIDIR?
evet, hem de çok! 

ayı saatte tam  

48 kilometre 

hızla koşar.  

Hızlı koşan bir insan 

ise saatte sadece 36 

km. hızla koşar! 

3. ISIRIKLARI GÜÇLÜ MÜDÜR?

çok! ayıların 335 kilogram ısırma gücü 

vardır. çenesi güçlü diğer hayvanlar olan 

kaplan ve aslanın önüne geçer. 

2. SÜRÜ HALİNDE Mİ 

YAŞARLAR?
Hayır. ayılar yalnız yaşamayı 

sever. Hatta onlar için 

asosyal hayvanlardır 

diyebiliriz. 

44

4. KUTUP AYILARI 

EN FAZLA NE KADAR 

SOĞUKTA YAŞAR?
kutup ayıları -45 santigrat 

dereceye kadar soğukta 

yaşayabilirler.
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5. İNSANLARA İSİM 

OLARAK KONUR MU?

Evet. Maalesef bazı kötü tarzda 

konuşan insanlar bu sözcüğü 

bir hakaret olarak kullanır. 

Oysa bu özel hayvan, çok güçlü 

olması nedeniyle Finlandiya’da 

insan adı olarak kullanılır. 

Bizde nasıl “Aslan, 

şahin, Doğan, Kartal” 

gibi hayvan adları 

insanlara isim olarak 

konuyorsa finlandiya’da 

da bu hayvanın adı, 

(çok güçlü anlamında)

insanlara verilir.  

6. ONUNLA KARŞILAŞIRSAN… 

Uluslarası Doğayı 

Koruma Birliği’nin 

verdiği bilgilere 

göre, bir ayıyla 

karşılaştığında sakın 

koşma! Neden? Çünkü 

ayılar senden daha 

hızlı koşar. Onlardan 

koşarak kurtulamazsın. 

Hayvanın daha çok 

paniklemesine sebep 

olursun. Peki, ne 

yapmalısın? Sadece 

sakince ve yavaşça 

arkanı dön. Ayıdan 

kaçarsan, ayı panikleyip 

seni kovalamaya 

başlayabilir... Kendini 

onun yerine koymayı 

dener misin? Birdenbire 

karşısına biri çıkıyor. 

O da biraz ürkecektir 

mutlaka. Ayrıca senin 

kim olduğunu merak 

edecektir. Eğer sen 

kaçmazsan, o da 

paniklemez. Böylece 

yanından sakince 

uzaklaşabilir.

7. Türkiye’De 

saDeCe Tek Bir 

Tür ayı Var. 

Hangisi?

ülkemizde sadece bir 

ayı türü yaşıyor. Kuzey 

Amerika, Avrupa ve Asya’da 

da yaşayan tür: boz ayı. 

topraklarımızda boz ayının 

iki alt türü var. bunlardan 

biri, kuzey bölgelerimizde 

yaşayan Avrasya boz 

ayısıdır. ikinci ise güneyde 

yaşayan, daha küçük yapılı 

ve daha açık renkli olan 

Suriye boz ayısıdır. 

ayılar, yaşamak için 

geniş ve rahatsız 

edilmeyecekleri 

alanlara ihtiyaç duyar.

45
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“TAM ANLAMIYLA  
SAFKAN OLAN 
  TEK AT BENİM!”

öye bir at düşünün ki, bugünkü ingiliz, 
alman atı gibi türlerin atası olsun! 
parlak tüyleri, güçlü koşuşu ve heybetli 
duruşuyla ahal teke mercek altında! 

Ahal teke günümüzde, özel l ik le 
Türkmenistan’da yaygın olarak 
yaşar. Bu çok özel at türü, 
atalarımızdan bugünlerimize dek 
uzanan gurur kaynağımızdır..  

AHAl TEkEyİ 
TANIyAlIM
İlk evcilleştirilmiş at türüdür! 
üstelik bundan tam 3 bin yıl 
önce. At, Türkler ile özdeşleşmiş 
bir hayvandır. Milletimiz için çok 
özel bir yere sahiptir. Türkler, 
Anadolu’ya 1071 Malazgirt savaşı 
sonrasında gelmiştir ve 1071’den 

itibaren göçebe hayattan yerleşik 
hayata geçmiştir. Atalarımız, 
yerleşik hayata geçmeden önce 
Orta Asya’da göçebe olarak 
yaşamlarını sürdürüyordu. 
Her zaman at üzerindeydiler. 
Ahal teke de o zamanlardan 
bugüne safkan olarak gelebilen 
tek at türü. Bugün ise Orta 
Asya’da özellikle Türkmenistan’da 
çok yaygındır. Ahal tekenin 
adı, Türkmenistan’ın Ahal 
şehrinde yaşayan Teke 
Türkmenler’inden gelir.

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVCVDMyVCQ3JrbWVuaXN0YW4
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVCVDMyVCQ3JrbWVuaXN0YW4
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPVRla2VfVCVDMyVCQ3JrbWVubGVyaSZhY3Rpb249ZWRpdCZyZWRsaW5rPTE
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3cvaW5kZXgucGhwP3RpdGxlPVRla2VfVCVDMyVCQ3JrbWVubGVyaSZhY3Rpb249ZWRpdCZyZWRsaW5rPTE
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ahal Teke kanı, ingiliz ve 
alman gibi avrupalı at 
soylarının pek çoğunda 
bulunur. 

ahal tekenin 
adı “manas” ve “Dede 
korkut” gibi Türk 
destanlarında sık geçer.

Ana vatanı: Türkmenistan
Boyu: 150-160 cm. 
Rengi: Par lak gri ,  beyaz ya da bak ır . 
Özell ikleri: vücudu da ima haf i f 
meta l ik  par lar .  k ı l lar ı  çok ince ve 
yumuşakt ır .  Hareket leri  çok rahat ve 
esnekt ir . 

TüylERİ ÖylE PARlAk kİ… 
Ahal tekenin tüyleri metalik 
olur. Bu nedenle de daima 
parlar. Kılları çok ince ve 
yumuşaktır. Hareketleri 
çok rahat ve esnektir. dik 
bir duruşu, uzun ince bir 
boynu, eğimli omzu, uzun 
bir sırtı, uzun bacakları 
ve küçük sert bir kalçası 
vardır. Yelesi yumuşak ve 
azdır. diğer birçok atın 
zorlandığı bazı hünerleri 
kolayca başarır. Cesur, 
zeki, duygusal ve bazen 
de inatçıdır. sezgileri 
güçlüdür, sahibine daima 
çok bağlıdır, hatta tek 
biniciye alışık olurlar ve 
onun en ufak imalarını bile 
algılayabilirler.

BUzUL çağıNDaN 
kaLma 
mUmYaLaşmış ve 
DONmUş atLaRDaN 
aNLaşıLDığı üzeRe 
tam aNLamıYLa 
safkaN OLaN tek 
at ıRkıDıR. 

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvTWFuYXM
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRGVkZV9Lb3JrdXQ
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRGVkZV9Lb3JrdXQ
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVCVDMyVCQ3JrX2Rlc3RhbmxhciVDNCVCMQ
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVCVDMyVCQ3JrX2Rlc3RhbmxhciVDNCVCMQ
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MEKTUP 
NASIL 
YAZILIR?
bilgisayar çağındayız. el 
yazısıyla mektuplaşmak yok 
denecek kadar az hale geldi. 
Ama yine de mektubun yerini 
hiçbir şey tutmaz… Mektup 
nasıl yazılır? Mektup yazarken 
dikkat etmen gereken şeyler 
nelerdir? İşte detaylar… 

    Mektup yazmak her ne kadar kolay gibi görünse de incelikleri bulunan bir çalışma. Bu yazımızda mektup yazmanın inceliklerini öğrenebilirsin.      daha sonra uzaktaki bir arkadaşına ya da çok sevdiğin, özlediğin bir akrabana mektup yazıp, en yakın PTT merkezinden ona mektubunu postalayabilirsin. Gel birlikte  tüm ayrıntıları inceleyelim. 

AnkArA

AD
An
A

İSTAnBUL

BUrSA

En s evd i ğ im 
arkadaş ıma
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BÜYÜKLERİNE 
SOR… 
1 Büyüklerimizin 

zamanında okullarda 
“mektup arkadaşı” diye 
bir kavram vardı. Annen-
baban ya da diğer aile 
büyüklerinden, öğrencilik 
yıllarında mektuplaşan çok 
olmuştur.

2  Onlara daha hiç 
“mektup arkadaşı” olup 

olmadığını sorabilirsin.    

4 Peki, neydi mektup 
arkadaşlığının amacı? 

Okullarda görülen Yabancı 
dili geliştirmek ve yeni 
arkadaşlar edinmektir..  

5 nasıl? Yabancı 
ülkelerden seçilirdi. 

Bu arkadaşlarla iletişimi 

öğretmenler organize ederdi. 

6 Tabii ki günümüzde 
de mektup arkadaşı 

edinebilirsin. Peki, nasıl? 

7 Çok basit! sen de 
kuzeninle ya da uzakta 

yaşayan bir arkadaşınla, 
arada sırada okulda 
öğrendiğin yabancı dilde 
mektuplaşabilirsin. Böylece 
ikinizin de yabancı dili gelişir, 
tıpkı eski günlerde aile 
büyüklerinin olduğu gibi... 

ÖNEMLİ 
DETAYLAR… 
Mektup, çizgisiz beyaz 

kağıda yazılmalı.

Kurşunkalemle mektup 
yazılmaz. neden mi? 
çünkü zaman geçtikçe 
kurşunkalem yok olur 
da ondan! tükenmez 
hatta dolmakalem, en iyi 
mektup yazma kalemidir. 

Çizgisiz beyaz kağıdın 
sadece bir tarafına yazı 
yazılır. Yazılı sayfanın 
arkasına tekrar yazı 
yazılmaz. İkinci, üçüncü 
sayfalara da devam 
edeceksen, başka kağıtlar 
kullanmalısın.  

Mektup kağıdının sağ üst 
kısmına yazıldığı yeri ve o 
günün tarihini yazmalısın. 
Örneğin: istanbul 27 
Mayıs 2019. 

Yazdığın mektubunun altını 
mutlaka imzalamalısın. 
Böylece sana ait olduğu 
bilinir. 

1

2

3

4

5

Nasıl?

Mektubu 
gönderen 

kişi

Mektubu 
alacak

kişi

Sesleniş

Tarih

Gönderenin 
ismi

Giriş-
Gelişme

Sevgili Çağla Güler

Ali Ay

Çağla, umarım her şey yolundadır. Okul hayatın 
nasıl gidiyor? Matematik sınavının güzel 
geçmesine sevindim. Annemle hep senden 
bahsediyoruz. Babam ve amcamla bu yaz 
Temmuz ayının ortalarına doğru, size gelmeyi 
planlıyoruz...

Mektubumu burada bitirirken seni çok özlediğimi bir kez  
daha söylemek isterim. Annene ve babana saygılarımı sunarım. 
Seni çok seviyorum. Temmuz’da görüşmek üzere, sevgiler.

27 Mayıs 2019

Sonuç
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MEKTUPLAR
KAÇ ÇEŞİTTİR? 
1 özel mektuplar: Arkadaş, aile gibi 

birbiriyle yakın, tanıdık kişiler arasındaki 
mektuplardır. özel mektuplarda içimizden 
geldiği gibi, samimi bir dil kullanırız.  

2 iş mektupları: Özel kurumların arasında 
veya kişilerle kurumlar arasındaki 

mektuplara denir. iş mektuplarında açıklayıcı 
bir dil kullanılır.

3 resmi mektuplar: Devlet kurumları 
ya da kişilerle devlet kurumları arasında 

yazılan mektuplardır. resmi mektuplarda 
anlatım ciddi ve saygılı olmalı. 

4 edebi mektuplar: Sanatçıların, özellikle 
de edebiyatçıların, genel konular üzerinde 

yazdıkları özel mektuplara denir.

5 açık mektuplar: bir kişi ya da 
kurum tarafından yazılır. gazete, dergi 

aracılığıyla yayınlanır. Amacı: bir düşünceyi 
açıklamak ya da savunmak için yazılır. bir 
devlet yetkilisine ya da halka hitap etmek 
için yazılır.

6 Telgraf: mektubun ulaşma süresinden 
çok daha erken ulaşması gereken bir 

mektup türü. kısa ve öz olmalı. Örneğin: 
“Nikahınıza yetişemedim. mutluluklar dilerim.” 

7 Dilekçe: bir dilekte ya da bildiride 
bulunmak ya da bilgi vermek için yazılır. 

resmi kurumlara sunulan tarihli, imzalı 
mektuptur.

Bölümleri… 
Sesleniş Bölümü:  
seslenme, mektubu 
yazacağımız kişi ve 
kuruma göre değişir.  
örneğin: “Canım 
Arkadaşım,” “sayın 
Ali Yılmaz,” “sevgili 
Babacığım,” gibi… 
seslenme Bölümü’nden 
sonra (Hitap Bölümü) 
sonra virgül kullanılır. 
sonra bir paragraf atlanır.  
Böylece “Giriş Bölümü”ne 
geçilir. 

giriş Bölümü: Mektubu 
yazma amacınızı 
yazabilirsiniz. Ayrıca 
bu mektup bir cevap 
mektubuysa, o mektuba 
cevap olarak yazdığınızdan 
bahsedebilirsiniz. örneğin: 
“Mektubunu dün aldım. 
Havaların sizin oralarda 
ısınmasına sevindim. 
Ben de seni çok özledim 
teyzeciğim…” gibi… 

gelişme Bölümü:  
Mektubunuzda bahsetmek 
istediklerinizi yazacağınız 
ana bölüm burasıdır. 
Konuları paragraflar 
halinde anlatabilirsiniz.
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Nasıl?

HayDi pTT’ye!
Evet, artık mektup yazmanın tüm 
detaylarını biliyorsun. Peki, sen 
kime mektup yazmak istersin? 
Başka bir şehirde yaşayan bir aile 
büyüğüne mi? Yoksa kuzenine 
mi? Tercih senin… Mektubunu 
yazdıktan sonra sırada onu 
sevdiğin kişiye postalamak var! 
Haydi bir aile büyüğünle birlikte 
evinize en yakın PTT merkezine 
gidip, mektubunu gönder! 

Sonuç Bölümü: Mektubun 
son kısmıdır. Burada 
sevdiklerine, selamlarını 
ve saygılarını iletebilirsin. 
Örneğin: “teyzeciğim, 
mektubumu burada 
bitiriyorum. enişteme 
saygılarımı sunuyorum. 
ellerinizden öpüyorum. 
Kuzenlerim Melek ve Ömer’e 
de selamlarımı iletiyorum. 
Sizi seviyorum.”
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Karagöz ve HacivatKaragöz ve HacivatKaragöz ve Hacivat
GÖLGE Oyunu KAHrAMAnLArI 

KArAGÖz İLE HACİvAT’I KİM 
SEvMEz? Bu İKİ EğLEnCELİ 

KArAKTErİ dAHA yAKIndAn 
TAnIMAyA nE dErSİn? 

BİrAz dA EğLEnCELİ 
KOnuŞMALArInI OKurSun… 

“CAv CAv CAv, 
HACI CAvCAv!”

Hayali: 13. yüzyıldan bugüne 
dek süren Karagöz Hacivat 

oynatıcısına denir. 
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Karagöz ve HacivatKaragöz ve HacivatKaragöz ve Hacivat
eğLeNCeLİ İkİLİ

Perde arkasında yapılan  
bir gölge oyunu… ramazan 
aylarının vazgeçilmezi Karagöz 
ve hacivat… Karagöz ve 
hacivat taklide ve karşılıklı 
konuşmaya dayanır. iki 
boyutlu tasvirlerle bir perdede 
oynatılan gölge oyunudur. 
Karagöz-hacivat oynatıcısına 
“hayalbaz” ya da “hayali” denir. 

Bu gölge OyununDa 
KOnuşMalar, Baş 
hareKetleriyle gerçeKleşir. 
Karagöz ya Da hacivat 
KOnuşurKen hayali, Başlarını 
Oynatır. Bu iKi KOMiK, eğlenceli 
KaraKterin tarihçeSi 13. yüzyıla 
DeK uzanıyOr. 

Nedir?

http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvVGFzdmly
http://www.wikizero.biz/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvRyVDMyVCNmxnZV9veXVudQ


gün?” dedin o kadar…

kARAGÖZ – iyi ya, işte o 

bilmece idi.

hACiVAT – efendim öyle 

bilmece olur mu? bugün 

hangi gün olacak? Sen de 

biliyorsun ki cumartesi.

kARAGÖZ – bilemedin hacı 

cavcav.

hACiVAT – hah hah hah, haydi 

Pazar olsun!

hACiVAT – Merhaba 

Karagöz’üm, uğurlar olsun!

kARAGÖZ – iftar kokuları 

burnuna dolsun!

kARAGÖZ – hay hay!… hacı 

cavcav, aklıma bir bilmece 

geldi.

hACiVAT – hatırın kalmasın, 

sor bakalım?

kARAGÖZ – Ama bilemezsen 

bize iftara geleceksiniz!

hACiVAT – Anlayamadım? Öyle 

şey olur mu?

kARAGÖZ – bal gibi olur!

hACiVAT – bilmeceyi bilirsem, 

siz bize iftara geleceksiniz. 

ters oldu ama sor bakalım.

kARAGÖZ – ters sensin! iyi 

dinle! bugün hangi gün?

hACiVAT – canım bırak bugünü 

de sen şu bilmeceyi sor 

bakalım?

kARAGÖZ – Köftehor, sordum 

ya!

hACiVAT – Allah Allah, ne 

zaman sordun? “bugün hangi 

karagöz ve Hacivat İftar Bilmecesi:

UYANIK KARAGÖZ

İŞ BAŞINDA! 
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kARAGÖZ – düşün de öyle cevap ver!
hACiVAT – düşünecek ne var? cumartesi, Pazar olmazsa… Pazartesi, Salı, çarşamba, Perşembe…

kARAGÖZ – iyi düşün de sonra mızıkçılık yapma!
hACiVAT – Kaldı bir gün… bildim, cuma!…

kARAGÖZ – bilemedin.hACiVAT – Allah Allah! Pekala 

Nedir?

bilemedim, cevabını sen söyle bakalım.
kARAGÖZ – Köftehor, bugün ramazan günü.

hACiVAT – birader böyle bilmece olur mu? Sen uydurdun!
kARAGÖZ – baştan kabul etmeseydin.

hACiVAT – haklısın ama bana doğru dürüst bir bilmece soracaksın sandım. ne olacak şimdi?
kARAGÖZ – Söyledim ya, bu akşam bize iftira geleceksiniz?

hACiVAT – Karagöz’üm, sen bizi kolay kolay iftar’a davet etmezsin ya, bu işin içinde bir bit yeniği var. 
kARAGÖZ – bit yemi yok, fare zehri var.

hACiVAT – Peki sorması ayıp olmasın da iftar’da bize neler ikram edeceksin bakalım?kARAGÖZ – Köftehor bilmiyor musun? neler getirirseniz onları beraberce yiyeceğiz. (yürümeye devam ederler, ve Karagöz kahkaha atarak yürür.)

UYANIK KARAGÖZ

İŞ BAŞINDA! 

55
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AHŞABI GERİ DÖNÜŞTÜR

AĞACI KURTAR!
Dama Dama nisan sayımızda “ahşap atık” konusunu 
detaylı inceleyeceğimizi belirtmiştik, hatırladın mı? Şimdi 
ağaçlardan elde edilen ahşap malzemelerin atıklarının 
nasıl değerlendirileceğini inceleme vakti! 

aHşap NeReDe 
kULLaNıLıR? 

Özellikle evimizdeki mobilyalarda 
ona çok rastlarız. Ahşap ayrıca, 
taşıma ve koruma amaçlı ambalaj 
veya yapı malzemesi olarak 
hayatımızın her alanında yaygın 
şekilde kullanılır.

aHşap atıkLaR YaNLış 
YERE ATILIRSA NE OLuR? 

Ahşap atığı parçalar, talaşlar ya da 
kullanılmış eski mobilyalar, çevreye 
atılırsa büyük bir çevre kirliliğine 
neden olur. Geri dönüşüm alanında 
kullanılmazlarsa birçok ağacı 
yok etmiş oluruz. 
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Sıfır Atık

NeLeR aHşap atıktıR? 

√ Evimizde artık 
kullanmadığımız mobilya 

ve küçük ev eşyaları.

√ Artık oynamadığın ahşap 
oyuncaklar. 

√ Ambalaj olarak kullanılmış 
olan palet ve kasalar.

√ Yapı malzemeleri ya da 
mobilyalar üretilirken 

ortaya çıkan atıklar: Ahşap 
kırpıntıları, parçaları ve 
talaşlar ahşap atıktır. 

DİKKAT: 
Ahşap atıkları  
asla yakmamalıyız. 
hava kirliliğine 
sebep olur. Tekrar 
kullanabilecekken 
bu kaynağımızı 
maalesef sonsuza 
dek yok etmiş 
oluruz. 

Peki ,  sen ne 
yapabil irsin? 
evDeKİ AhŞAp AtıKlARıNı 
Çöp KutuSuNA AtMA oNlARı 
BİRİKtİR. BüYüKleRİNle 
İNteRNette “ahşap atık geri 
kazanım tesisleri”Nİ ARAŞtıR. 
BİRlİKte AtıKlARı o teSİSleRe 
ulAŞtıRıN. BöYleCe AğAÇlAR 
KuRtulSuN!

ÖNEMLi 
Özellikle, oynamadığın ahşap 
oyuncakların varsa, bunları 
sakın çöpe atma! 

TEMiZ 
BiR DüNYA için 
Atığın ÖnlenMeSi için yeniden 
KUllAnMAlıyız. 

GERi DÖNüŞüM SüRECi 
NASıL iŞL iYOR?

1İlk önce ahşap atıklar diğer 
çöplerden ayrılmalıdır. sen de 

evinde bunu uygulayabilirsin. 

2 sonrasında ahşap atık geri 
kazanım tesislerinde yeniden 

işlenir. Böylece geri dönüşümü 
sağlanmış olur ve tekrar ahşap eşya 
üretiminde kullanılabilir. 

ATık EN ÇOk  
NERELERDE OLUŞUR? 
özellikle Atölyelerde çok kullanılır. 
evlerimizde ve fabrikalarda da ahşabın 
atıkları oluşur. dAHA TEMİz Bİr 
düNYA İÇİN: sıfır ATıK! 
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Boyama zamanı
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tukan, Flamingo, Kartal ve Penguen.  
Sence bu 4 kuşun yavrusu hangisi?  
haydi, kalemi eline al ve yavrularıyla 
annelerini eşleştir! 

HANGİSİ YAVRUSU?

5959

Bulmaca
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Haydi bize yaz!
dama dama Mayıs sayımızda yer verdiğimiz  
“Müzikle İlgili 10 madde” başlıklı konumuzu okudun. 
Senin burada en ilgini çeken madde hangisiydi? 

PEkİ, SEN MüzİklE İlGİlİ MİSİN? HERHANGİ BİR 
ENSTRüMAN ÇAlIyoR MuSuN? EN SEvdİĞİN şARkI 
HANGİSİ? Müzİk HAkkINdA SEvdİĞİN koNulARI 
BİzE yAzMAk İSTER MİSİN? 

PTT A.ş Genel Müdürlüğü 
Tanıtım ve Medya İlişkileri daire Başkanlığı reklam ve Medya 
Planlama şube Müdürlüğü  Anafartalar Mah. 
şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2  Ulus / Ankara
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ÇOCUKLAR! 
 www.pette.tv  


