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bu ay
ne oldu?

66

Atamızı Saygı, Rahmet
ve Özlemle Anıyoruz

KASIM 2022

Her 10 Kasım sabahı 09.05’te, 
Ulu Önder Atatürk’ün ölüm saatinde, 
siren sesleri tüm sokaklardan duyulur. 
Okullarda, sokaklarda, evlerde saygı 

duruşuyla Mustafa Kemal Atatürk anılır. 
Sadece Türkiye’de değil pek çok dünya 

ülkesinde de örnek gösterilen 
bir lider olan Atatürk’e sonsuz 

saygılarımızla.

“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti 
ilelebet payidar kalacaktır.” diyerek bize Cumhuriyetimizi emanet eden 

Atamızı her 10 Kasım’da saygı ve sevgiyle anarız.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yumdu. Bu önemli haftada yurdumuzun 

dört bir yanında Atatürk’ü anmak için törenler düzenlenir. Hafta boyunca 
Atatürk’ün hayatı, yaptıkları ve fikirleri çeşitli etkinliklerle anlatılır. Çalışkan 

kişiliği, vatan ve millet sevgisi, ileri görüşlülüğü, vatanın bütünlüğü için verdiği 
mücadeleler ve örnek liderliği ile Atatürk, bir kez daha bizlere rehber olur.

PTT ÇOCUK DERGİSİ 77
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bu ay
ne oldu?
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20 Kasım 1989 yılında
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, çocuk haklarına dair 
bir sözleşme kabul etti. Sözleşmenin yıl dönümü olan 
20 Kasım tarihi “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak 

kutlanmaya başlandı. Bu sözleşmeyle çocukların eğitim, 
sağlık, yaşama, barınma haklarının korunması hedeflendi. 
Çocukların kendi hakları konusunda bilinçlenmesi için de 

çalışmalar başlatıldı.

20 Kasım
Dünya Çocuk Hakları Günü’nüz

Ülkemizde çocuk hakları ile ilgili görev yapan kurumlar 
arasında İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye İnsan 

Hakları Vakfı (TİHV), Uluslararası Af Örgütü (AI) gibi 
kurumların yanında Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) da 

var. Haklarının korunmadığını düşünen ya da çocuk hakları 
konusunda yeni fikirleri olan çocuklar, www.kdkcocuk.gov.tr 
internet sayfası üzerinden başvuru yapabilir. Hiçbir çocuğun 

haksızlığa uğramadığı bir dünya dileğiyle
Dünya Çocuk Hakları Günü’nüzü kutlarız.

KASIM 2022
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bu ay
ne oldu?
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Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk,
“Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanını 24 Kasım 1928 yılında aldı. 

Bugünün anısına 1981 yılında, 24 Kasım tarihi tüm öğretmenlerimize 
armağan edildi. O tarihten sonra ülkemizde her 24 Kasım, “Öğretmenler 
Günü” olarak kutlanır. Yeni nesillerin yetişmesinde önemli bir yere sahip 

olan öğretmenler, 24 Kasım’da düzenlenen törenlerle ve etkinliklerle 
onurlandırılır. Bizleri yetiştirip eğiten öğretmenlerimizi

her zaman saygı ve sevgiyle anarız.

KASIM 2022

“Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.” 
diyen Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm 
öğretmenlerimizin “Öğretmenler Günü”nü kutlarız. Sevgi, 
sabır ve bilgiyle bizleri yetiştiren öğretmenlerimize bize 
öğrettikleri her şey için minnettarız. 24 Kasım’a anlam 

katan bu önemli günün tarihine de bir göz atalım:
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Karabük iline bağlı Safranbolu; tarihî geçmişi, muhteşem evleri, 

doğası ve leziz lokumuyla görülmeye değer şirin bir ilçedir. 

Anadolu’nun kuzeybatı kesiminde yer alan Safranbolu’nun 

geçmişi MÖ 3000 yılına kadar uzanır.

Masal DiyarI Gibi Bir Miras:

 Safranbolu

1212 PTT ÇOCUK DERGİSİ 1313

İlçenin tarihî evleri, Osmanlı evlerinin en güzel örneklerindendir. 

Yeşilin farklı tonlarındaki ağaçlarıyla gözlerimiz şenlenirken 

dağların mis gibi havası sokaklarda bile hissedilir. Taş döşeli 

sokaklardan çarşıya inince karşılaştığımız dükkânlar da başka 

bir zamana yolculuk yapmışız hissi verir. 

Gezgin Güvercin

KASIM 2022
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Dünyanın en pahalı baharatlarından biri olan safran ilçeye 

adını vermiştir. Safranbolu’da kaliteli safran yetiştiriciliği de 

yapılır. Bazı tarihî binaların restoran ya da otel gibi işletmelere 

çevrilmesi, el sanatlarının sergilendiği dükkânların açılması, 

şehrin tarihî ve doğal güzelliklerinin keşfedilmesiyle Safranbolu; 

turistlerin önemli ziyaret merkezlerinden biri olmuştur. İlçeyi 

gezip güzel anılar biriktirdikten sonra safran çiçeği özlü 

ürünlerden alabilir, leziz mi leziz lokumlarından tadabilirsiniz.

Kızılırmak ile Filyos Irmağı arasında kalan bu yerleşim yeri, farklı toplumların 

dikkatini de çeker. Bu sebeple bu topraklara Hititler, Frigler, Persler, Helenistik 

Krallıklar, Romalılar, Selçuklular, Çabanoğulları, Candaroğulları ve Osmanlı 

İmparatorluğu farklı dönemlerde egemen olur. Safranbolu’nun dokusuna da 

her birinden farklı izler kazınmış gibidir. Masal ilçe Safranbolu; mağaraları, su 

kemeri, ormanları, konakları, müzesi, hamamı ve evleri ile UNESCO tarafından 

1994 yılında Dünya Kültür Mirası listesine de alınmıştır.

Gezgin Güvercin

1414 PTT ÇOCUK DERGİSİ 1515KASIM 2022
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MERAKLI 
ÇOCUK

Türklerin İlk Yazılı Eserlerinden 

Biri Orhun Abideleri’nden 

Sizlere Mesaj Var 

Türk adının geçtiği Türkçe ilk metin örnekleri bu taşlara yazıldı. 
İlk Türk Devleti olan Göktürkler döneminde Göktürkçe yazılan 
yazıtlar, Moğolistan’da bulunan Orhun Vadisi’ne dikildi.

Orhun 

Yazıtları, 

Göktürk Devleti’nin 

yöneticileri olan 

Bilge Kağan, Kül Tigin 

ve Tonyukuk adına 

dikilmiş eserlerden 

oluşmaktadır.

Orhun Abideleri, Orhun Kitabeleri ya da 
Göktürk Yazıtları olarak farklı isimlerle 
anılan yazılı taşları duydunuz mu? Türk tarihi 
ve edebiyatı için çok önemli olan bu taşlar, 
Moğolistan topraklarında 8. yüzyılda yazıldı. 
Peki bu taşlar ne anlatıyor, niçin yazılmış, 
neden dikilmiş? Haydi, birlikte bakalım.

1616 PTT ÇOCUK DERGİSİ 1717KASIM 2022
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MERAKLI 
ÇOCUK

Bugün hâlâ dikildiği topraklarda olan yazıtlar yüzyıllar 
öncesinden bugüne bile öğütler verir. Türk edebiyatının ilk 
yazılı eserlerinden biri olan bu yazıtlar Türk dilinin özelliklerini 
de yansıtır. Bu önemli eserler ilk kez 1893 yılında Danimarkalı 
dil bilimci Vilhelm Thomsen tarafından okunmuştur. 

Bu metinlerde devletin ve milletin görevleri ile Türk 
Devleti’nin nasıl kurulduğu anlatılır. Yazıtlar; Türklerin 
yaşam biçimi, kültürü, tarihi gibi pek çok konu 
hakkında da bilgi veren önemli kaynaklardır.

KASIM 2022

Yazıtlarla ilgili önemli bir gelişme de geçtiğimiz yaz 
yaşandı. Moğolistan’ın Ötüken bölgesinde Uluslararası Türk 
Akademisi (TWESCO) tarafından yürütülen kazılarda Orhun 
Kitabeleri’nden daha eski bir yazıt bulundu. 7. yüzyıl dönemine 
dair bulguların elde edildiği bu yazıtın, Bilge Kağan ile Kül 
Tigin’in babası İlteriş Kutluğ Kağan’a ait olduğu düşünülüyor. 
19 satırdan oluşan ve henüz ön okuması yapılan kitabede 
ejderha ve kurt başına benzeyen figürlerin olduğu tespit 
edildi. Bilim dünyasını çok heyecanlandıran bu anıt, “Türk” 
adının ilk kez geçtiği Göktürk döneminin en eski yazılı anıtı 
olarak değerlendiriliyor.

Görseldeki 
dikili taşlar, 

Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 

Orhun Abideleri’nin kopyası 
olarak yaptırılmıştır. 

Abideler anısına yaptırılan 
bu anıtları, Gaziantep’te 

görmek mümkündür.
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 20 Kasım 1989 yılında 
çocuk haklarına dair bir sözleşme kabul etti. Bu sözleşmeyle 
çocukların haklarının korunması hedeflendi. Siz bu haklardan 

hangisini biliyorsunuz? Haydi, çocuk haklarını biraz daha 
yakından inceleyelim:

2020 PTT ÇOCUK DERGİSİ 2121

Konusunda Ne Biliyoruz?

On sekiz yaşına kadar her insan, çocuk sayılır.

Çocuklar dil, cinsiyet, ırk, renk gibi hiçbir ayrım 

gözetilmeksizin eşit haklara sahiptir.

Çocuklar için yapılan tüm faaliyetlerin çocuğun 
yararına yapılması gerekir.

Her çocuk, yaşama hakkına sahiptir.

Çocuk doğumdan itibaren bir isim hakkına, 
bir vatandaşlık kazanma hakkına ve mümkün 
olduğu ölçüde anne, babasını bilme ve onlar 
tarafından bakılma hakkına sahiptir.

Anne babasından ya da bunlardan birinden 
ayrılmasına karar verilen çocuk, tehlikeli bir 
durum olmadığı sürece ikisiyle de doğrudan 

görüşme hakkına sahiptir.

KASIM 2022
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Kötü muameleyle karşılaşmış, geçici veya 
sürekli olarak aile çevresinden yoksun kalan 
her çocuk, devlet tarafından korunma ve 
bakılma hakkına sahiptir.

Başka bir ülkeye göç etmek zorunda kalmış 
bir çocuğun korunması ve insani yardımdan 
yararlanması için her türlü imkân sağlanır.

Devletler, zihinsel ya da bedensel engelli 
çocukların toplumsal yaşama etkin biçimde 
katılmalarını sağlamak için çalışır.

Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama 
hakkına sahiptir. Bu hak; yazılı, sözlü, 
sanatsal veya çocuğun seçeceği başka bir 
araçla kullanılabilir.

Daha fazla bilgi almak için;
www.unicefturk.org adresine bakabilirsiniz.

Anne ve babası ayrı devletlerde oturan 
bir çocuk; olağanüstü durumlar hariç, 
hem anne hem de babasını düzenli olarak 
görme hakkına sahiptir.

Çocuğun düşünce, vicdan ve din 
özgürlükleri hakkına saygı gösterilir.

Çocuğun eğitim hakkı vardır, özellikle 
ilköğretim herkes için zorunlu ve 
parasızdır.

Çocukların dernek kurma ve barış içinde 
toplanma hakları vardır.

Hiçbir çocuğun özel yaşantısına, aile ve 
iletişimine keyfî ya da haksız bir biçimde 
müdahale yapılamayacağı gibi onur ve 
itibarına da saldırılamaz. 

KASIM 2022
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bİLİM
kulubu
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Bitkiler dünyası teknolojiyle 
buluşunca daha hızlı üreyen, 
oksijen sağlayan ya da yapay 
üretilen bitkiler konuşulur oldu. 
Sınırları zorlayan bilim insanlarının 
yeni çalışmalarına biraz daha 
yakından bakalım:

Çok küçük yaşlarda öğrendiğimiz bir bilgiyi hatırlayalım: Bitkiler 
büyümek için güneş, hava, su ve toprağa ihtiyaç duyar. Ayrıca kökleri 
aracılığıyla küçük vitamin ve mineral parçalarını da alır. Böylece su, 
enerji ve hava birleşerek bitkilerin büyümesini sağlar. Fotosentez 
sırasında havadan alınan karbondioksit ve su kullanılarak oksijen 

gazı üretilir. Bu mucizevi olay, bitkilerin hayatımızda ne kadar 
önemli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatır. Hem besin hem de 
oksijen kaynağımız olan bitkileri korumak ve çoğaltmak hayatımızı 

sürdürebilmemiz için çok önemlidir.

Teknoloji ile Birleşiyor,
Biyonik Bitkiler Oluşuyor 

Bitkiler

KASIM 2022
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bİLİM
kulubu
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Dünyadan başka bir gezegende yaşamanın 
mümkün olup olmadığını araştıran bilim 
insanlarının üzerinde çalıştığı konuların 

başında da bitki üretiminin nasıl 
gerçekleştirileceği geliyor. Bu noktada 

nanoteknolojiden yani çok küçük boyuttaki 
malzemelerin işlenmesinden faydalanılıyor.

Bilim insanları ürettikleri araçlarla teknolojinin 
kolaylaştırıcı yönünü bitkiler üzerinde de 

denedi. Bitkilere çok küçük boyutta işlenmiş 
bazı teknolojik malzemeler eklendi. Bu 

çalışmanın sonucunda bitkilerde olan kendi 
kendilerini onarabilme, enerji üretebilme, 

zorlayıcı koşullarda hayatta kalabilme 
özelliklerinin daha da iyileştiği gözlemlendi. 

Tüm bu sonuçlar, teknoloji ile bitkilerin daha 
verimli olabileceklerini gösteriyor. Bakalım 
bitkiler, gelecekte karşımıza hangi şaşırtıcı 

özelliği ile çıkacak?

KASIM 2022
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AFACAN 
DOSTLARIMIZ

2828 PTT ÇOCUK DERGİSİ 2929

Sonbaharın gelişiyle insanlar 
gibi hayvanları da kışa hazırlık telaşı 

sarar. Bu hayvanların içinde sevimli mi sevimli 
biri var ki onlar buldukları her kabuklu yiyeceği 

toprağa saklamakla meşguldür. İri gözleri, sevimli 
yanakları, koca kuyruğu ile görenleri gülümseten 

sincapları yakından tanıyalım.

Gri, 
kahverengi, turuncu 

gibi pek çok farklı renkte 
karşımıza çıkan sincaplar 

ormanların en sevimli ve hareketli 
hayvanlarından biridir. Sincaplar, kış 
uykusuna yatmaz. Kozalak, tohum, 

ceviz, fındık, kestane gibi meyveleri 
yer ve bunları kış mevsimi için 

depolar. 

SİncaplaR
Sevİmlİ ve Akıllı 

Kışa Hazırlanıyor

KASIM 2022
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Sincapların 
bazen bulamadığı 

bazen de unuttuğu gömü 
alanlarındaki yemişlerden zamanla 
yeni ağaçlar filizlenir. Bu özelliğiyle 

sincapların bazı bitki türlerinin 
çoğalmasında rolleri vardır. 

Sincaplar, 
kabuklu yemişleri 

saklarken oldukça dikkatlidir. 
Gömdüğü gizli yemiş hazinesini bir 
başka hayvan bulmasın diye bazen 

sahte çukurlar açar. Yine de bulunma 
ihtimaline karşı tüm yiyeceklerini 

aynı çukura saklamaz.

Farklı 
yerlere sakladığı 

yemişlerini güçlü koku duyusunu 
kullanarak bulur. Üstelik birbirine yakın bir 
sürü yiyeceğin arasında kendi yiyeceğinin 

hangisi olduğunu bilir. Bunun sincapların 
yaşadıkları bölgenin zihinsel haritasını 
çıkarma yeteneğinden kaynaklandığı 

tahmin edilmektedir.

Yuvasını 
ağaçların üzerine 

yapan ve ağaçlardan beslenen 
bu sevimli dostlarımız, yaşamlarını 
sürdürebilmek için temiz ve büyük 

ormanlara ihtiyaç duyar.

AFACAN 
DOSTLARIMIZ

KASIM 2022
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HARİTADA BİR NOKTA
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Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de 
doğum yeri olan Selânik, eskiden Osmanlı illerinden biriydi. 

Bugün Yunanistan toprakları içerisinde yer alan şehrin tarihi 
oldukça eski dönemlere dayanırken kendi kültürümüzden de 

izler taşır.

Selânik’i
Birlikte Keşfedelim

Selânik şehri MÖ 316 yılında Makedonya Kralı Cassander 
tarafından kuruldu. Makedonya’nın yıkılmasından sonra 
şehir Romalıların hâkimiyetine girdi. Zamanla Avrupa ve 
Asya arasında önemli bir ticaret merkezi olan şehirde el 
sanatları da çok gelişti. Bu özellikleri ile de dikkat çeken 

Selânik şehri farklı toplulukların eline geçti. 1349’da 
Bizanslılar şehre yeniden hâkim oldu. Bundan sonraki 
süreçte şehir zaman zaman Osmanlı toprağı zaman 

zaman Bizans toprağı olarak el değiştirdi. 

KASIM 2022
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HARİTADA BİR NOKTA
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1881 yılına gelindiğinde Osmanlı toprağı olan şehirde 
cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 
doğdu. Büyük önderin çocukluğunun geçtiği ev, yıllar 
sonra yeniden eski hâline dönüştürülerek Atatürk Evi 

Müzesi olarak açıldı. Oldukça fazla ziyaretçisi olan 
müzede Atatürk’e ait eşyaların bir kısmı sergilenir. 
Müze içerisindeki Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım 

Heykeli ile Atatürk Heykeli görülmeye değerdir.

Şehrin müzelerinde tarihî geçmiş, meydanlarında da 
yaşayan kültür gözlemlenebilir. Millî parklarındaki hayvan 
ve bitki çeşitliliği de oldukça etkileyicidir. 1997 senesinde 

Avrupa Kültür Başkenti seçilen Selânik şehrinin önemli 
ziyaret yerlerinden birkaçı: Beyaz Kule, Büyük İskender 

Parkı, Selânik Atatürk Evi Müzesi, Selânik Arkeoloji 
Müzesi, Aristotelus Meydanı, Kamara Meydanı, şehir 

manzarasını izlemek için Ano Poli, Osmanlı döneminden 
kalma paşa bahçeleridir.
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Dondurma çubuğu
Yeşil renkli keçeli kalem ya da pastel boya
Kırmızı renkli keçeli kalem ya da pastel boya
Siyah renkli tükenmez kalem
Çizgisiz kâğıt
Yapıştırıcı
Şişe kapağı
Makas

etkİnlİk

Sevimli Hayvan Figürlü 
Ayraç Yapımı

Kitap ayraçlarınızı kendiniz kolaylıkla yapabilir, sevdiklerinize de 
hediye edebilirsiniz. Biz yeşil başlı sevimli bir kurbağadan ayraç 
yapacağız. Sizler de isterseniz kurbağayla isterseniz de başka 

hayvan figürleriyle kendi ayracınızı tasarlayabilirsiniz.

Dondurma çubuğu

Yeşil renkli keçeli kalem ya da pastel boya

Kırmızı renkli keçeli kalem ya da pastel boya

Siyah renkli tükenmez kalem

Çizgisiz kâğıt

Yapıştırıcı

Şişe kapağı

Düğme

Makas

Malzemeler
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etkİnlİk

Dondurma 
çubuğumuzun bir 
yüzünü tamamen 
yeşile boyayalım. 

Elde ettiğimiz yuvarlak, 
kurbağanın yüzü olacak. 

Bu yüzden yuvarlağın 
tamamını yeşile 

boyayalım.

Kalan çizgisiz kâğıdımıza 4 
adet daha yuvarlak çizelim 

ama bunlar daha önce 
çizdiğimiz yuvarlaktan çok 
daha küçük olmalı. Minik 
yuvarlakları çizmek için 

belki bir düğmeden yardım 
alabiliriz. (Göz ve yanak 
olarak kullanacağımız 

bu yuvarlakların 
kesebileceğimiz boyutta 
olmasına dikkat edelim.)

Çizgisiz 
kâğıdımıza bir 

şişe kapağından 
yardım alarak 

yuvarlak çizelim.

Makasla 
yuvarlağı keselim.

3838 PTT ÇOCUK DERGİSİ 3939

Yapılışı
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etkİnlİk

4 küçük yuvarlaktan 
ikisini kırmızıya 

boyayalım, ikisi beyaz 
kalsın.

Kırmızı yuvarlakları 
da yanak kısımlarına 

yapıştıralım.

Beyaz yuvarlakları 
kurbağa kafasının 

göz kısımlarına 
yapıştıralım.

Siyah tükenmez kalemle 
göz kısmına göz bebeklerini, 
alt kısmına da gülümseyen 

ağzını çizelim.

Yeşil çubuğumuzun en üst 
kısmına kurbağanın başını 

yapıştıralım. 

 İşte sevimli kurbağa 
ayracımız hazır.

İsterseniz başka hayvan 
figürleri de 

çizip boyayabilirsiniz.
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Yapılışı
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okumayı
sevİyorum

Güzel Bir Baba Kız Hikâyesi:
Babam ve Ben 

Yazar: Patrick Modiano | Çeviren: Sibil Çekmen
Çizer: Jean-Jacques Sempé | Yayınevi: Tudem Yayınları
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Babam ve Ben kitabı sıcacık bir baba kız hikâyesini 
anlatıyor.  Kitap, dünyaca ünlü karikatürist ve 
çizer Jean-Jacques Sempé’nin resimleriyle de 

dikkat çekiyor. 2014 Nobel Edebiyat Ödüllü Fransız 
yazar Patrick Modiano, küçük Catherine’nin güzel 
dünyasını anlattığı bu eserle her yaştan okurun 

beğenisini kazanıyor.

Hikâye New York sokaklarının karlı kış günlerinden 
bir bölümle başlıyor. Dans öğretmeni Catherine, 

dans dersine gelen gözlüklü bir kızdan etkilenerek 
kendi çocukluk anılarına doğru bir yolculuk 

yapıyor. Böylece okuyucu küçük kız Catherine ve 
babası ile tanışmaya başlıyor. Catherine, hayal 
dünyası çok geniş ve de çok mutlu bir çocuk. 

Gözlüklerini çıkarınca karşısında kendi düşlediği 
eğlenceli dünyayı görüyor ve harika hayaller 

kurmaya başlıyor. Onun gibi gözlüklü olan babası da 
Catherine’in güzel dünyasına sık sık konuk oluyor. 
Artık bir yetişkin olan Catherine, hikâye boyunca 

babasıyla olan anılarını anlatırken kendi kızıyla 
arasındaki bağı da güçlendiriyor.

Kitapta ayrıca kendini tanımanın ve doğru ifade 
etmenin önemi vurgulanıyor. Catherine’in bize 

anlattığı bir başka şey de hayata farklı bakış açıları 
ile bakmanın güzelliği.
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TabİATIN
HEDİYELERİ

Sağlıklı ve Lezzetli Bir Sebze: 

Yer Elması

Farklı tatlar denemeyi sevenlerin mutlaka 
karşısına çıkmıştır yer elması. Hem sağlıklı hem 
de lezzetli bu sebze, dünyanın pek çok yerinde 

olduğu gibi ülkemizde de sevilerek tüketilir.

Yerin altında yetişen yer elması, topraktan gizli bir sır getirmiş 
gibi farklı şekillere bürünerek karşımıza çıkar. Patatese 

benzeyen görüntüsü olsa da kıvrım kıvrım yumruları ile daha 
farklı bir gövdeye sahiptir. Kimisi kırmızı kimisi sarı kabuklu 
olan yer elmasından turşu, yemek ve salata gibi lezzetler 

yapılır. Bir kısım yer elmaları da hayvan yemi olarak kullanılır 
ve hayvanlar yer elmasını çok severek yer.

Vücut direncini artıran yer elması,
özellikle böbreklerin ve pankreasın düzenli çalışmasını

sağlar. Cildi güzelleştirir, kabızlığa iyi gelir, şeker 
hastaları için de çok faydalıdır. Yüksek miktarda 

bakır ve demir minerali içerir. B vitamini açısından da 
oldukça zengindir. Sonbahar mevsiminde tezgâhlara 
çıkan tabiatın hediyesi yer elmasının şifasından bolca 

faydalanalım.
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Oyun
Geliştiricil iği

Son Zamanların ve Geleceğin
En Konuşulan Mesleği:
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MESLEKLER
Günümüzde dikkat çeken

mesleklerden biri de oyun geliştiriciliği. 
Telefon, tablet ya da bilgisayarla oynanan 
oyunlar pek çoğumuzun dikkatini çekiyor. 
Peki oyun geliştirmek nasıl oluyor, herkes 

oyun geliştirebilir mi? Bu mesleği biraz 
daha yakından tanıyalım.

Oyun 
geliştiriciliği; çok 

büyük şirketlerle, küçük 
ekiplerle ya da tek başına yapılabilir. 

Yapmayı düşündüğünüz oyuna göre bir kursa 
gidebilir, internetten dersler takip edebilirsiniz. 

Ancak bu işi profesyonel yapmak ve fark yaratmak 
isteyenler, üniversitelerin yazılım bölümlerinden eğitim 

almalıdır. Bilgisayara sanal ortamda komut vererek bilgisayarı 
yönlendirmek anlamına gelen yazılıma ilgi duymak, alanla ilgili 

teknolojik gelişmeleri takip etmek, hayal gücünü geliştirici 
sanatsal faaliyetlere katılmak, disiplinli olmak iyi bir oyun 

geliştiricisinin önemli özellikleridir.
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MESLEKLER
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Oyun 
geliştirirken var 

olan oyunlardan farklı 
ve de eğlenceli olmasına dikkat 

edilir. Bu sebeple yaratıcılığınızı güçlendirecek 
etkinlikler yapmak sizi geliştirecektir.

Oyun tasarımı
bittikten sonra oyunu tanıtıp

insanlarla buluşturmak için farklı 
platformlara başvurulur.

Bu aşamadan sonra edindiğiniz tecrübe 
ve çok çalışma ile oyun geliştiricisi olmak 

çok da zor değil.
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Joe Gardner, caz tutkunu bir müzik öğretmenidir. 
Hayalini kurduğu şey ise bir müzik grubuna katılıp 

çok sevdiği caz müzikten ayrılmamaktır. Yarı 
zamanlı çalıştığı öğretmenlikte aradığı tutkuyu 
bulamayan Gardner’a bir gün beklediği teklif 
gelir ve ünlü bir grubun piyanistliğine seçilir. 

Gardner, işte tam da o gün hiç beklemediği bir 
şey yaşar ve aniden büyük bir çukura düşer. 
Ölümle yaşam arasında ya da diğer dünyayla 
bu dünya arasında yaptığı yolculukta ona eşlik 
eden ruhu, Gardner’a önemli bir şey öğretir. 
Filmde bu yolculuktan bahsederken bol bol 

güleceğiniz sahneler ve karakterler de 
var. Üstelik filmin her karesi; sanki 
bir tablo gibi renklendirilmiş, ışık ve 
gölge oldukça etkileyici ayarlanmış. 

Filmin sonunda verilen “her anın tadını 
çıkar” mesajı da en unutulmaz 

sahnelerden. Animasyonseverler 
için kaçırılmayacak bir film olan 
Ruh, ailece izleyeceğiniz 

türden.

SİNEMA
VE ÇOCUK

RUH
Yönetmen: Pete Docter, Kemp Powers

Senaryo: Mike Jones, Pete Docter, Kemp Powers
Tür: Animasyon

Süre: 100 Dakika

Yukarı Bak ve Ters Yüz gibi çok 
beğenilen animasyonların Oscar 

ödüllü yönetmeni Pete Docter, 
bu sefer Ruh isimli filmi ile 

karşımızda. İzleyicinin beğenisini 
kazanan Ruh filmi, en çok izlenen 

animasyonlar arasında.

Bu Film Her Anın Tadını Çıkarmayı Hatırlatıyor
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İNGİLİZCE 
OĞRENİYORUM

:
PTT Çocuk Dergisi’nin 

bu sayısında evimizde 
bulunan eşyaların 

İngilizce anlamlarını 
öğreniyoruz.
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Sofa  
Koltuk 

Carpet  
Halı 

Mirror  
Ayna 

Clock  
Saat 

Couch  
Kanepe 

Chair  
Sandalye 

Pillow  
Yastık 

Television  

Televizyon 

Table  
Masa 

Bookcase 
Kitaplık 

Bed  
Yatak 

Radio  
Radyo 

Lamp  
Lamba 
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BİYOGRAFİ

Dünyanın En Sevilen
Ressamlarından Biri:

Vincent Willem Van Gogh
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Ressam denince akla ilk gelen sanatçılardan biri 
de Van Gogh’tur. Kendine has tarzı ve muhteşem 

eserleri ile pek çok kişi tarafından sevilir. 
Dünyaca ünlü bu sanatçının eserleri maalesef 

yaşadığı dönemde pek değer görmedi. Van 
Gogh’un ilginç hayat hikâyesi ve resimlerine biraz 

daha yakından bakalım

1853’te Hollanda’da doğan sanatçı, çocukluk 
döneminde resim çizmeye başlar. Resimlerindeki 
fırça darbeleriyle oluşturduğu doku ve seçtiği 

canlı renkler, onun tarzının en belirgin özelliğidir. 

Bu kadar ünlü bir ressam olmasına 
rağmen Van Gogh, hayatı boyunca 
sadece “Kırmızı Üzüm Bağı” isimli 

tablosunu satabilmiştir. 
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BİYOGRAFİ

Hayatının büyük bir kısmını küçük kardeşi 
Theo’ya yazdığı mektuplardan öğrendiğimiz 

Van Gogh, pek çok farklı işlerde çalışır. Ancak 
yirmili yaşların sonuna doğru sadece resimle 

ilgilenir. Japon sanatı ve Paris’te yaşadığı 
dönemde takip ettiği ressamlardan çok 

etkilenir. Van Gogh, kendisinden sonra gelen 
pek çok sanatçıyı da etkiler.

Bir dönem rahatsızlığından dolayı akıl 
hastanesinde yatar. Burada geçirdiği 

zamanlarda da resimden vazgeçmez. Sanatçı, 
yaşamının sadece son on yılında resim üretse 

de bu kısa zamana 850’den fazla resim ve 
yaklaşık 1.300 kâğıt üzerine çizim olmak üzere 

çok sayıda eser sığdırmayı başarır. 

Ressamın en bilinen eserleri Yıldızlı Gece, 
Kırmızı Üzüm Bağı, Ayçiçekleri, Yatak Odası 

isimli tablolarıdır. 

Hollanda’nın Amsterdam 
şehrinde bulunan Van Gogh 
Müzesi’nde sanatçıya ait 
eserlerin birçoğu sergilenir.
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Sonbahar yerini yavaş yavaş kışa bırakırken doğada eşsiz bir manzara 
oluşuyor. Bu mevsimde doğaseverlerin tercih ettiği macera dolu sporlar 
arasında trekking, hiking ve dağcılık gibi doğa yürüyüşleri geliyor.

SPOR

AilenizleAilenizle
Doğa Gezisi Yapmak İçinDoğa Gezisi Yapmak İçin
En Güzel MevsimEn Güzel Mevsim Birkaç saat ya da tam gün 

süren, belli bir parkur içerisinde 
yapılan yürüyüşlere ise hiking denir. 

Hiking, trekkinge göre daha kolay bir doğa 
yürüyüşüdür. Yürüyüş ayakkabıları, rahat 

kıyafetler ve bol su dışında pek bir şeye 
ihtiyaç olmadan hiking gibi güzel bir doğa 

sporu yapılabilir.

Dilimize İngilizceden geçen trekking, “doğal engellerle dolu bir araziyi herhangi 
bir araç kullanmadan yürüyerek aşmak” anlamına gelir. Genellikle birkaç gün 
sürer; kamp, ekipman ve yiyecek için önceden hazırlık yapmak gerekir. Daha 

önce ayak basılmamış arazilere de yürünebileceğinden farklı yeteneklere 
sahip olmak önemlidir. Örneğin yüzme, tırmanma ihtiyaç duyulabilecek 

aktivitelerdendir. Belli bir noktada başlayıp farklı bir noktada biten trekking, 
gruplar ve rehber eşliğinde ya da tek başına yapılabilir. Güzergâh üzerinde 

konaklama yerleri bulunan trekkingler bazen günlerce sürebilir.

Hiking ve trekkingden daha zor olan dağcılıkta 
ise hedef, yüksek bir dağın zirvesine tırmanmaktır. Sporcuların 

önceden mutlaka teknik eğitim alması gerekir. Zaman zaman 
buzların üzerinde zaman zaman oksijeni az bölgelerde tırmanış 

gerçekleştirileceğinden hem eğitimli hem de güçlü kişiler dağcılıkla ilgilenir. 
Bazı tırmanışlar günlerce sürebilir. Bunun için gerekli ekipmanlar önceden 

hazırlanıp sırt çantalarında taşınır. Tüm bu doğa yürüyüşleri bedenimizi 
güçlendirirken ruhumuzu güzelleştirir.
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