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bu ay
ne oldu?
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CUMHURİYETİMİZİN
99. YILI

29 Ekim 1923’te ilan edilen cumhuriyetimizin 99. yılını büyük bir coşkuyla 

kutluyoruz. Bizim için çok değerli olan cumhuriyeti biraz daha yakından 

tanıyalım:

23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ama henüz 

cumhuriyet ilan edilmemişti. Birkaç yıl daha süren çalışmalardan 

sonra beklenen an 29 Ekim 1923’te geldi. Cumhuriyet ile yönetim, 

oylama yapılarak kabul edildi. Aynı akşam  Mustafa Kemal Atatürk, 

Cumhurbaşkanlığı görevine seçildi. Bundan böyle halkın yönetimde 

söz sahibi olduğu yeni bir dönem başladı. Halk kendisine verilen 

seçme hakkı ile artık kendi yöneticilerini kendisi seçebilecekti. 

Halktan kişiler de yönetici olmak için aday olabilecekti. 

Önümüzdeki yıl tam 100 yaşında olacak olan cumhuriyetimiz, 

koca bir çınar gibi güçlenerek büyüyor.

EKİM 2022
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Millî Mücadele 

sırasında yurdumuzu 

düşmanlardan kurtarmak 

için Anadolu’nun dört 

bir yanında hazırlıklar 

başladı. Ankara, 

Anadolu’nun ortasında, 

savaş cephelerine 

de neredeyse eşit 

uzaklıktaydı. Buradan 

savaşı yönetmek ve 

planlamak çok daha kolay olacaktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de 

isteği ile eski başkent İstanbul yerine Ankara, Millî Mücadele’nin merkezi 

oldu. Kurtuluş Savaşı’mız bu şehirden yönetildi. Yurdumuz düşmanlardan 

kurtulduktan sonra 13 Ekim 1923’te oy birliği ile Ankara, başkent ilan edildi. 

EKİM 2022

Ankara’nın
Başkent Oluşunun 99. Yılı
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PTT, 23 Ekim 1840 yılında Osmanlı halkının 

posta ihtiyacını karşılamak amacıyla kuruldu. 

Bu tarihten kısa süre önce kullanılmaya 

başlanan telgraf da çok geçmeden PTT 

hizmetlerinden biri oldu. Telgraf,  

elektrikli sistemle yapılan hızlı 

haberleşme aracıydı. Bu hizmet, 

önemli haberlerin iletilmesinde 

kullanıldı. 

PTT’de çalışan postacılar ise 

haber almak için pek çok kişinin 

yolunu gözlediği görevlilerdi.

Bugünlerde pek çok semtte karşımıza çıkan PTT iş yerleri; posta,

kargo, bankacılık gibi pek çok alanda titizlikle hizmet vermeye 

devam ediyor.

PTT’nin tarihî geçmişi ve de eşsiz pullarını 

görmek için Ankara’da bulunan PTT Pul 

Müzesi’ne uğramadan geçmeyin. 

1900’lü yıllara doğru kullanılmaya başlanan 

telefon da PTT hizmetlerinin arasına girdi. 

Çok geçmeden ülkenin hemen hemen tüm 

haberleşme hizmetlerini PTT yönetti. Halkın 

en çok hizmet aldığı kurumlardan biri de 

postaneler oldu.

bu ay
ne oldu?
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Yolunuz bir gün Ankara’ya düşerse görmeniz gerekenler listesine 

mutlaka Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni de ekleyin. Çünkü 

burada tarihin ilk devirlerinden günümüze kadar gelen harika 

eserler var. Müzenin içinden çıkınca zaman makinesinde yolculuk 

yapmış gibi hissedeceğiniz kesin. Bu heyecanlı geziden önce 

müzeyi biraz daha yakından tanıyalım:

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ankara Ulus’ta, Ankara Kalesi’nin 

tekrar düzenlenmesiyle oluşturuldu. Yani binanın tarihi de 

oldukça eski dönemlere dayanıyor.

Fatih Sultan Mehmet döneminde 

yaptırıldığı tahmin edilen tarihî çarşı ile 

Kurşunlu Han talihsiz bir yangından ötürü 

zarar gördü. Uzun yıllar kullanılmayan 

bu yapılar Atatürk’ün de isteği ile müzeye 

dönüştürüldü. Burada Anadolu’dan 

toplanan eserler farklı dönemlere ait 

toplulukların özelliklerini gösteriyor. 

Müzenin pek çok bölümünde kendimizi 

eski dönemlerde sanacak kadar çok eserle 

karşılaşmak mümkün.

Gezgin Güvercin

Anadolu Medeniyetleri
Müzesi

EKİM 2022
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Eserler, Taş Devri’nden başlayarak 

günümüze kadar Anadolu’da yerleşmiş 

medeniyetleri sırasıyla tanıtacak 

nitelikte sergileniyor.

Gezgin Güvercin

Bu harika müze, geçtiğimiz yıllarda İsviçre’de 

68 müze arasından birinci seçilerek “Avrupa’da 

Yılın Müzesi” unvanını da aldı.

Müzede ayrıca çeşitli etkinliklerin yapıldığı 

kütüphane, konferans salonu, laboratuvar ve iş 

atölyeleri de mevcut.

EKİM 2022
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MERAKLI 
ÇOCUK

Doğal Elmaslar 

Nasıl Oluşur?

Değerli taş deyince akla ilk gelenler arasında elmas da vardır. 
Peki, elmas nasıl oluşur? Söylendiği gibi kömürden mi elde edilir? 
Biz elmas yapabilir miyiz? Haydi, bu sorulara bir bakalım.

Ekzosfer

 Termosfer

   Mezosfer

     Stratosfer

        Troposfer

Yerkabuğu

İç yer çekirdek

Dış yer çekirdek

Alt manto

Üst manto

Zaman zaman elmasın 

kömürden oluştuğu ile ilgili 

bazı söylemler duyabilirsiniz. 

Bu bilgi yanlıştır.

Dünya farklı tabakalardan oluşur. Bu tabakalardan yerin 
yaklaşık 150-160 kilometre altındaki manto tabakası elmasın 
oluştuğu bölümdür. Yani elmas oldukça derinlerdedir. Üstelik 
burada çok büyük basınç ve 1000 dereceyi aşabilen sıcaklık 
vardır. Oldukça sağlam bir yapıya sahip olan elmas, doğadaki 
en sert maddelerden biridir.

EKİM 2022
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MERAKLI 
ÇOCUK

Değerli taşların en kıymetlisi olarak 
bilinen elmas, doğada bulunduğunda 
kullanılabilir durumda değildir. 
Çeşitli işlemlerden geçirildikten 
sonra parlaklık kazanır ve farklı 
eşyalarda kullanılır.

Görüldüğü gibi 
elması bizler ürete-

meyiz. Maalesef ülkemiz-
de de elmas çıkarabilecek 

kaynaklar yoktur. 
Bu sebeple bu değerli 
taşları yurt dışından 

alarak kullanabiliyoruz.

Elmas, kömüre göre daha 
derinlerde bulunur. Kömür bitkilerden, 

elmas ise kendine has maddelerin 
birleşiminden oluşur. Üstelik elmas, 

kömürden çok daha önce 
oluşmaya başlamıştır.

EKİM 2022
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Kimi zaman doğal nedenlerle kimi zaman da insanların sebep 
olduğu problemler yüzünden doğada olağanüstü olaylarla 
karşılaşabiliriz. Bu durum bazen can bazen mal kaybına neden 
olarak bizi üzer. Doğal afetler dediğimiz bu olaylar nelerdir ve 
nasıl oluşur? Beraber inceleyelim.

2020 PTT ÇOCUK DERGİSİ 2121

Doğal Afetler Nelerdir, 

Nasıl Oluşur?

Volkanik patlamalar

Yanardağların patlaması 
ile dağ içinden lav denilen 
akışkan alevler etrafa 
saçılır. Bu lavlar, ulaştıkları 
yerleri yakıp küle çevirir. 
Üstelik de ortaya çıkan 
kül bulutu tüm canlılara 
ölümcül zararlar verir. 

Depremler

Yer kabuğundaki ani enerji 
değişimleri sonucunda 

oluşan sarsıntılardır.
Büyük sarsıntılar çok ciddi 

kayıplara neden olur.

EKİM 2022



PTT ÇOCUK DERGİSİ 2323EKİM 20222222 PTT ÇOCUK DERGİSİ 2323

Hortum

Çığ ve toprak kaymaları

Çöp ve toz bulutundan oluşan, 
huniye benzeyen hortumlar; 
tehlikeli bir dönen hava 
sütunu görünümündedir.
Hızları çoğunlukla saatte 
177 kilometreden azdır. Ama 
büyük hortumlar saatte 
ortalama 480 kilometre hıza 
ulaşabilirler.

Bazen toprağın bazen de yamaçların 
aşağıya doğru hareket etmesi 
ile oluşur. Birinci Dünya Savaşı 

sırasında, Avusturya-İtalya 
Cephesi’nde Alpler’deki 

dağ seferinde çığ oluşması 
nedeniyle yaklaşık 80 bine 

yakın asker öldü. Çığların 
çoğu topçu ateşlerinin 

yarattığı gürültüden 
kaynaklanıyordu.

Tsunami 

Kuraklık

Su altındaki büyük depremler, 
toprak kaymaları ya da volkanik 

patlamalar, okyanus ve deniz 
tabanında hareketlenmelere 

neden olur. Bu sırada denizdeki 
su kütlesi, yer değişikliği 

yaparken çok büyük dalgalar 
oluşturur. Tsunami denen bu afet, 

yakınlardaki yerleşimleri büyük 
dalgalarla yok eder.

Yağışların ortalamanın 
altına düşmesi ve toprağın 
kurumasıyla oluşur. Yüksek 

sıcaklıklar da toprağın 
neminin buharlaşmasına 

neden olur. Büyük su 
krizlerine neden olan bu 

afet günümüzde de oldukça 
konuşuluyor.

Sel baskınları

Aşırı yağmur yağışı, yağmur 
suyunun tüm karayı kaplamasına 
neden olur. Bazen bu su miktarı 
evleri yıkacak kadar güçlü olabilir. 
Büyük oranda can ve mal kaybına 
neden olan seller, şehirleşmenin 
çoğalması ile artmıştır.

EKİM 2022
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bİLİM
kulubu
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Gökyüzünün Gizemi: 
Geçmişten Günümüze 
Astronomi Bilimi
Gökyüzünü seyreder misiniz? Orada her an bir değişim 
yaşanır. Güneş, bulutlar, yıldızlar ve daha pek çok 
şey sürekli hareket hâlinde bizlere bir şeyler anlatır. 
Tarihin en eski zamanlarından bu yana insanlar da 
düşmüşler gökyüzünü anlamanın peşine. Astronomi 
bilimi de böyle ortaya çıkmış. Birçok bilgi öğrenmişler 
ama hâlâ şaşıracak kadar çok şey oluyor bu diyarda.

Astronomi, gökyüzündeki cisimleri ve gökte gerçekleşen 
olayları inceleyen bilim dalıdır. İlgilendiği alanların başında 
gezegenler, uydular, yıldızlar, bulutlar, galaksiler ve kuyruklu 

yıldızlar gelir. Matematik, fizik ve kimya ise gökyüzünü 
anlamak için en çok yararlanılan bilim dallarıdır.

Eski insanlar, 
gökyüzünde yaşanan 

olayları hikâyelerle 
açıklardı. Zamanla 

bu bakış açısı değişti.  
Dönemin araştırmacıları Ay’ın 

çekim gücünün denizlerde 
dalgalanmalara neden 

olduğunu öğrendi. Güneş’in farklı 
mevsimlerdeki konumlarını çizerek 

tahılların büyümesi üzerine etkilerini fark 
ettiler. Gezegenlerin yıldızların arasında 
hareket ettiği sırada yıldızların kıpırdamadan 
durduğunu gözlemlediler. Bu bilgiyle yola 

çıkarak seyahat ederken yıldızları yol 
gösterici olarak kullanmaya başladılar. 

Gökyüzü keşfedilecek pek çok şeyle 
doluydu. Babiller, Yunanlılar, Mısırlılar, 

Çinliler, Mayalar ve başka yerli halklar 
gökyüzünü anlamak için çalışmalar 

yapan ilk topluluklardan olmuştu.

EKİM 2022
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bİLİM
kulubu
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Gözlemevleri, anıtlar, 
ölçüm aletleri ve niceleri 
ile gökyüzü hakkında pek 
çok araştırma yapıldı. 
Bugün bile doğruluğu 
kabul edilen bilgilere 
yüzyıllar öncesinin 
yetenekli bilim insanları 
tarafından ulaşıldı.

Astronomi alanında daha çok 
şey öğrenmek için çeşitli alt dallar 

geliştirildi. Gökyüzünde görünür hâldeki 
ışıklardan gözlem yapan gökbilimcilere, zamanla 

matematiksel hesaplamalara dayalı çeşitli aletler 
kullanan gökbilimciler de eklendi. Teknolojik 
gelişmelerle bugün uzay bilimi de dünyada oldukça 
dikkat çeken alanlardan biri oldu. Ülkemizde 
kurulan Türkiye Uzay Ajansı, uzay araştırmaları 
ile ilgili çalışmalar yapmaya başladı. Ajans, uzay 
hakkında araştırma yapmak isteyen yeni bilim 

insanlarını bekliyor. Kim bilir, belki sen de bu 
bilim insanlarından biri olacaksın...

EKİM 2022
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BİLGE BİLGE 
BAYKUŞLARBAYKUŞLAR

Baykuşlar farklı yerlerde görülebilse de 
çoğunlukla ormanlarda yaşar. Yırtıcı bir 
kuş olsalar da pençeleri ve gagaları, tüylü 
kafalarındaki koca gözleri ve minik kulakları 
ile sevimli görünürler.

Kanatları ve tüy yapıları nedeniyle oldukça sessiz 
uçabilen baykuşlar, bu sayede avlarını kolayca 
yakalayabilir. Bunun dışında farklı özellikleri ile 
dikkat çeken pek çok baykuş türü vardır. 

AFACAN 
DOSTLARIMIZ
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Örneğin kar baykuşları, 
bembeyaz tüyleri ile 

karda harika gizlenirler. 
Güzellikleri ile etkileyen 

kar baykuşlarına 
maalesef ülkemizde 

rastlanmaz.

EKİM 2022
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Alaca baykuşların farklı renkte tüyleri, 
puhu kuşu denilen baykuşların iri bir 

vücudu, peçeli baykuşların kalp şeklinde 
sevimli mi sevimli yüzleri vardır. Kukumav 
baykuşlar da diğerlerine göre biraz daha 

küçüktür ama sapsarı gözleriyle onları fark 
etmemek neredeyse imkânsızdır. 

Baykuşlar genellikle 
geceleri avlanmayı 
tercih ettikleri için 
“gececil” olarak anılır.

Baykuşlarla ilgili farklı kültürlerde 
kimileri iyi kimileri kötü bazı inançlar 
vardır. Baykuşlar, Yunan mitolojisinde 
‘bilgeliği’ ve ‘güzel sanatları’ 
temsil ettiği için ülkemizin saygın 
üniversitelerinden biri olan Mimar Sinan 
Üniversitesi’ni temsilen kullanılır.

AFACAN 
DOSTLARIMIZ
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HARİTADA BİR NOKTA
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Yeryüzündeki kayalar; rüzgâr, akarsu, yağmur 
gibi dış etkenler yüzünden ufalanıp kopar ve 

başka yerlere taşınır. Bunlar göl, akarsu, deniz 
diplerinde ya da çukurlarda birikir. Zamanla 
bu olay tekrarlanır, taşınan kaya parçaları 

sıkışmaya ve sertleşmeye başlar. 

Bu oluşumlara kayaç tabakaları denir. 
Gökkuşağı Dağları da milyonlarca yıl boyunca 
üst üste biriken tortul kayaç tabakalarından 

oluşur.

Gökyüzünde gökkuşağı görmek hepimizi heyecanlandırır ve sevindirir. 
Çin’deki Zhangye Danxia Landform Jeoparkı’nda öyle dağlar var ki 
âdeta gökyüzündeki gökkuşağını yeryüzüne indirmiş. Bu rengârenk 
desenli dağlara gökkuşağına benzediği için “Gökkuşağı Dağları” deniliyor. 
2010 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Gökkuşağı Dağları, 
Çin’in Gansu bölgesinde yer alıyor.

Gökkuşağı Dağları 
Görenleri Hayran Bırakıyor

EKİM 2022
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HARİTADA BİR NOKTA

Kırmızı, sarı, turuncu, yeşil, mavi tabakalarla 
muhteşem bir manzaraya sahip Gökkuşağı 

Dağları, dünyanın en eğlenceli dağları olabilir.

Çok büyük bir alanı kaplayan kayaç 
tabakalarını burada da rüzgâr ve yağmur 

aşındırmaya devam eder. Buna yer hareketleri 
de eklenince kıvrımlı kıvrımlı tepeler, vadiler, 

mağaralar ve kayalıklar oluşur. 

Tabakalarda bulunan farklı mineraller ve 
mevsimlere göre değişen bitki örtüsü, 

kayalara farklı renkler verir. 

3434 PTT ÇOCUK DERGİSİ 3535EKİM 2022
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HARİTADA BİR NOKTA

542 hektarlık bir alanı kapsayan ve 
günümüzden tam 10 milyon yıl önce oluşan bu 
bölge, rengârenk tepeleriyle ziyaretçilerine 

âdeta görsel şölen yaşatmaktadır.

Ülkemizde de bu toprakların örneği 
bulunmaktadır. Ankara ilinin Nallıhan ilçesi 

sınırlarında yer alan  Kız Tepesi Tabiat Anıtı; 
sarı, kahve, yeşil ve kırmızı renklerden oluşan 

toprak yapısıyla dikkat çekmektedir.

3636 PTT ÇOCUK DERGİSİ 3737EKİM 2022
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etkİnlİk

BU BAYRAM TARİF BİZDEN 
BAYRAKLAR SİZDEN

Bayrak yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu 29 Ekim’de 
ay yıldızlı şanlı bayrağımızı kendimiz hazırlayıp sallayalım. 
Gururla süsleyelim camlarımızı ve odalarımızı. Malzemeler 

oldukça basit, hazırsan başlayalım.

1 adet A4 boyutunda kâğıt

Ortalama avucumuz büyüklüğünde, daire çizmek için        

kullanacağımız biri büyük diğeri biraz daha küçük iki yuvarlak   

obje (yuvarlak kalem kutusu ya da kavanoz olabilir)

Yapıştırıcı

Kurşun kalem ve kırmızı boya kalemi

Silgi

Makas

Çubuk 

Malzemeler
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etkİnlİk

A4 kâğıdı yatay 
şekilde tutup tam 

ortadan ikiye 
katlayalım.

Kâğıdın sol kısmından 2 
cm kadar boşluk bırakıp 

yuvarlak objemizi ayı 
çizmek için yerleştirelim. 

Bu aşamada kâğıdı 
yukarıdan ve aşağıdan 

ortalamaya dikkat edelim.  

Objemizden destek 
alarak kurşun kalemimizle 

yuvarlak çizelim. 

Katladığımız 
yerden keselim, 

iki parça kâğıttan 
herhangi birini 

seçelim.

Yatay 
şekilde tutalım. 
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Yapılışı
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etkİnlİk

Dairenin içine küçük 
yuvarlak objemizle hilal 
şeklini verecek bir daire 

daha çizelim. Ayı oluşturmak 
için ay şekli dışındaki diğer 
çizgileri silelim. Bu çizim, ay 

şekli için kalıbımız oldu. 

Şimdi çizdiğimiz ay ve 
yıldızı silelim. Geriye kalan 

izlerin dış çizgilerinden 
kırmızı boya ile geçelim. 

Burada istediğimiz 
boyanın kırmızı rengini 

kullanabiliriz.

Ardından ayın 
uç kısımlarını 

ortalayarak kurşun 
kalemimizle uygun 

boyutta yıldız çizelim. 

Ay ve yıldızın içleri beyaz 
kalacak, onun dışındaki 

tüm alanı kırmızıya 
boyayalım.

Arka kısma da aynı işlemi 
yaptıktan sonra kâğıdın 
sol tarafına çubuğumuzu 
yerleştirip yapıştıralım.

İşte bayrağımız
sallamaya hazır.
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Yapılışı
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okumayı
sevİyorum

“Miguel” Değişirken Bizi de 
Değiştirecek 

Yazar: Alfredo Gómez Cerdá | Çeviren: Saliha Nilüfer
Çizer: Javier Zabala | Yayınevi: İletişim Yayınları

4444 PTT ÇOCUK DERGİSİ 4545

Bir başkasının hayatını bilmek ve 
özelikle bizim gibi olmayanları 

anlamak için ne yapabiliriz? Belki 
onları gözlemleyebiliriz belki de 

onlarla tanışıp konuşabiliriz. Alfredo 
Gómez Cerdá, Miguel isimli kitabında 

herkes kadar şanslı olmayanlara 
yani evsizlere, yalnızlara, ailesinden 

uzak olanlara yer veriyor. 
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okumayı
sevİyorum

Alfredo Gómez Cerdá 
Kimdir?

Uluslararası eğitim projelerinde çocuk ve gençlik 

edebiyatı üzerine çalışmalar yapan İspanyol bir yazardır. 

İspanyol dili üzerine eğitim alan Alfredo Gómez Cerdá,  

sinema ve tiyatro projelerinde yazarlık yaptı. Çocuk 

edebiyatı alanında sevilerek takip edilen Cerdá, yüze 

yakın eser yazdı.  Kitapları ve tiyatro eserleriyle de 

uluslararası pek çok ödüle layık görüldü.
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Kitabın kahramanı Miguel; okul, aile ve arkadaş 
çevresi ile sıradan şeyler yaşayan, eğlenceli 

bir karakterdir. Tatil günlerinde ailesiyle birlikte 
alışveriş merkezine gider, boş zamanlarında 
arkadaşları ile maç yapmayı sever, okul ve 
öğretmenleri ile de arası hiç fena değildir. 

Günlerden bir gün hayatını değiştirecek 
olan o olay, alışveriş merkezi otoparkında 

kaybolmasıyla yaşanır. Miguel daha önce uzak 
durduğu evsiz ve çöp toplayan adamlardan 
biriyle tanışır. Bu tanışma onu çok şaşırtır, 

çünkü bu tuhaf adam; tahmin ettiğinin aksine 
kitap okumayı çok seven, hatta şiirlere bayılan, 

oldukça enteresan biridir. Kitabın devamında 
Miguel’in etrafında gördükleri ile düşündükleri 

şeyler arasında ne kadar fark olduğunu 
anlayacağımız daha pek çok şey yaşanır. 

Kahramanımız Miguel’in bu değişimi hepimizi 
etkileyecek kadar güzeldir.
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TabİATIN
HEDİYELERİ

Doğa ve Toprak Dostu

Maya mantarı, kültür mantarı, şapkalı mantarlar 
ya da zehirli mantarlar gündelik hayatta çok sık 
duyduğumuz mantar çeşitleridir. Bunların yanı 

sıra genellikle ağaç çevrelerinde bulunan çörek 
mantarları, zarif görüntüsü ile gerçekten duvağa 

benzeyen gelin duvağı mantarları, kafes gibi 
damarları ile kafes mantarları, kıvrım kıvrım gövdesi 
ile karanlıkta parlayan hayalet mantarlar, masmavi 
rengiyle hayran bırakan gök mavisi mantarlar ve 

daha niceleri ile mantarlar tabiatın eşsiz hediyeleridir.

Mantarlar

Tek hücreli ya da çok hücreli
olabilen mantarların hücre yapısında 

hayvan ve bitki özellikleri birlikte 
görülür. Bu nedenle mantarlar, bitki ya 
da hayvan sınıflandırmasının içerisinde 

yer almazlar.

Mantarlar farklı renkleri, ilginç şekilleri ve 
doğaya faydaları ile ormanların en güzel 
canlılarından biridir. Onlar her hâliyle özel 
canlılardır, çünkü bitki gibi görünüp aynı 

zamanda hayvan özellikleri de taşır. Gelin, 
bu enteresan canlıları biraz daha yakından 

inceleyelim...
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Mantarların oluşmaları da zor değildir. Spor adı 
verilen üreme hücreleri, rüzgârın veya böceklerin 

etkisiyle uçuşarak uygun bulduğu nemli ortama 
tutunur. Buralarda mantarlar kolayca büyümeye 

başlar. Bu yüzden mantarlar beklenmedik bir yerde 
karşınıza çıkarak size sürpriz yapabilir.

Mantarların beslenme şekilleri de birbirinden 
farklıdır. Kimileri ağaç gövdelerinde tutunduğu 
ağaçtan kimileri de artık yaşamayan canlılar 
üzerinde bulduğu organik kalıntıların yararlı 

kısımlarından beslenir.

TabİATIN
HEDİYELERİ

Bu küçük ve sevimli canlıların doğa için oldukça 
önemli bir görevi var. Artık yaşamayan hayvan 
ve bitkileri ayrıştırarak kalsiyum, demir, azot 

gibi yararlı maddelerin doğaya geri dönüşümünü 
sağlar. Her ne kadar mantara sofralarımızda 
yer versek de her mantarın yenilmediğini asla 

unutmamak gerekir.

5050 PTT ÇOCUK DERGİSİ 5151EKİM 2022



PTT ÇOCUK DERGİSİ 5353EKİM 2022

HEM SANATI HEM DE DİSİPLİNLİ 
ÇALIŞMAYI SEVENLERİN MESLEĞİ: 

Şehir hayatının en aranan mesleklerinden biri de mimarlık. 
Çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacak kadar da 
zevkli. Sizin de ilginizi çektiyse haydi, mimarlığı biraz daha 

yakından tanıyalım:

Çizim ve planlama kısmı bittikten 
sonra mekânların yapım sürecine 

geçilir. Mimar çalışmalarını, başlangıç 
aşamasından bitiş aşamasına kadar 

tüm süreçte takip eder.

Mimarlar; ev, okul, iş yeri gibi 
ihtiyaç duyduğumuz pek çok 

yaşam alanını tasarlar. Tasarım 
yaparken mekânın kullanışlı 

olması ve güzel görünmesine 
dikkat eder.  Çalışmalarını çeşitli 
çizim programları ile bilgisayar 

ortamında çizerek yapar. 
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MESLEKLER

MİMARLIK
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MESLEKLER

5454 PTT ÇOCUK DERGİSİ 5555

Teknolojiyi, mimarlık alanındaki yenilikleri ve insanların 
ihtiyaçlarını takip edenler bu meslekte başarılı olur.

Üniversitelerin ilgili alanına yerleşen mimar adayları, bu meslek için 
4 yıl eğitim alır. İlgini çeken bir meslek olduysa şimdilik gördüğün 

mekânları çizebilir, daha güzel olması için yeni şeyler ekleyebilirsin.

Matematik ve fen alanlarındaki derslerini sıkı 
tutmayı unutma. Müze ve sergi ziyaretleri 

de seni görsel olarak oldukça geliştirecektir. 
Güzel şehirler ve mutlu insanlar için senin gibi 

çok yetenekli mimarlara ihtiyacımız var.
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Suda renk değiştiren birbirinden sevimli oyuncaklar 

oyuncak atölyesinde çok mutludur. Ancak oyuncak 

ustası tarafından henüz tamamlanmayan Nathan, 

renk değiştiremez. Atölyede yaşanan sıra dışı olaylar 

yüzünden tüm oyuncaklar başka yerlere gitmek 

zorunda kalır. Nathan da yeni arkadaşı robot Timebot 

ile neden renk değiştiremediğini öğrenmenin peşine 

düşer. Bu yolculukta karşılaştıkları hayvanlar ve 

yaşadıkları olaylar hem çok komik hem de macera 

doludur. Yol boyunca aşmak zorunda oldukları engeller, 

robot Timebot ve Nathan’ın arkadaşlığını sıkı bir 

dostluğa dönüştürür. 2017 yapımı Sihirli Oyuncaklar, 

aileniz ya da arkadaşlarınızla birlikte keyifle 

izleyeceğiniz animasyon filmlerden biri. 

SİNEMA
VE ÇOCUK

Sihirli
Oyuncaklar

Tür: Animasyon
Yönetmen: Gary Wang
Senarist: Gary Wang

Oyuncular: Shi Lei, Yuan Zeyu, Guanlin Ji
Orijinal adı: Tea Pets

Oyuncak Nathan ve 
robot arkadaşı Timebot, 

beraber çıktıkları macera dolu 
yolculukta hem eğleniyor hem de 

güzel bir arkadaşlık 
hikâyesi anlatıyor.
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İNGİLİZCE 
OĞRENİYORUM

:
Dergimizin yeni 

sayısında coğrafi 
şekillerle ilgili İngilizce 
kelimeler öğreniyoruz.
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Sea  
Deniz 

Waterfall  
Şelale 

Forest  
Orman 

Valley  
Vadi 

Coast  
Sahil 

Mountain  
Dağ 

River  
Nehir 

Glacier  
Buzul 

Ocean  
Okyanus 

Beach 
Plaj 

Hill  
Tepe 

Desert  
Çöl 

Volcano  
Volkan 

Lake  
Göl 
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BİYOGRAFİ

Yüzyıllardır Sevilen 
Halk Ozanı

Karacaoğlan

6060 PTT ÇOCUK DERGİSİ 6161

Sazıyla türkü söyleyen, şiir okuyan ya da hikâye anlatan bir 
halk ozanı yani şair dinlediniz mi hiç? Onlar halkın sevinçlerini, 
üzüntülerini, endişelerini anlatır. Onlar; doğa, vatan ve Allah 
sevgisi ile aşktan bahseder. Onlar halkın gönlünde önemli bir 

yere sahiptir. En sevilen o ozanlardan biri de Karacaoğlan’dır. 
Karacaoğlan’ı biraz daha yakından tanıtalım.

Karacaoğlan 17. yüzyılda yaşadığı düşünülen 
Türk halk ozanlarının en bilinen isimlerindendir. 

Döneminde ve sonrasında şiirleriyle çok sevilen 
ozan, bugün de sevgi ve saygıyla anılır. 

Karacaoğlan şiirlerinde genellikle doğa sevgisinden 
ve aşktan bahseder. Duygularını, yaşadıklarını, 

düşüncelerini samimi bir dille anlatır. Dili oldukça 
sade ve güzel kullanır. Bu yönüyle günümüz 

şairlerini de etkilediği görülür.

Öyle ki onun şiirlerini okuyup ondan etkilenen şairlerde 
Karacaoğlan ismini kullanma geleneği ortaya çıktı. Bu 
yüzden zaman geçtikçe araştırmacılar birden fazla 
Karacaoğlan’dan bahseder oldu. Tüm bu sebeplerden 

Karacaoğlan hakkında kesin bilgilere ulaşmak epey zor.

Hakkında en çok araştırma yapılan ozanlar arasındaki 
Karacaoğlan sadece ülkemizde değil dünyada da tanınan ve 
sevilen bir sanatçıdır. Şiirlerinin pek çoğu türküye çevrildi, 
böylece daha çok kişi Karacaoğlan’ı tanıdı. Bunlardan bir 

örneği de aşağıdaki şiirdir:

Hâlâ dinlemediyseniz bu 
türkülere internetten 
kolayca ulaşabilirsiniz. 

Şiir dolu günlere…

Bana kara diyen dilber

Kaşların kara değil mi

Yüzümü güldüren gelin

Gözlerin kara değil mi 

Karacaoğlan
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