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Merhaba arkadaşlar,

Beşinci sayımıza ulaştık bile. 
Yeni arkadaşlara ulaştıkça daha da büyüyen bir aile olu-

yoruz. Bu arada dergimizi çevrelerinde tavsiye eden, tanıtı-
mını yapan arkadaşlarımıza ve büyüklerimize çok teşekkür 
ediyoruz. Sizlerin sayesinde daha emin adımlarla ilerliyoruz. 
İnşaallah daha nice güzel sayılara ulaşmak hep birlikte du-
amız olsun.

...
Elbette şimdi okuyucumuz olan arkadaşlarımızı ileride 

dergimizde yazı, öykü, şiir yazan; sayfalar hazırlayan ar-
kadaşlarımız olarak da göreceğimiz günleri iple çekiyoruz. 
Ama önce sizler web sitemize bağlanıp, size ayrılan bölüm-
lerde bol bol antrenman yapmanız gerekiyor. Oralarda dü-
şüncelerinizi yazın, öyküler, şiirler yazın, çektiğiniz fotoğrafları, 
çizdiğiniz karikatürleri yükleyin… Yükleyip çevrenizle, ailenizle 
paylaşın ki, hem bir şeyler üretmenin zevkine varın, hem de 
kendinizi geliştirin. İnşaallah ileride çok daha faydalı işler 
yapacağınıza, eserler üreteceğinize inanıyorum.

Bu çok önemli. Çünkü sanatkâr bir insanın Allah’ı tanıması 
çok daha kolay ve daha iyi oluyor. Neden mi? Öncelikle Allah 
Sani’dir, yani sanatkârdır, hem de her yarattığı şeyi sanatlı 
yaratıyor. İşte Allah’ın yarattığı eserlerdeki harika sanatları 
ve incelikleri anlamak için de sanatkâr olmak, insana çok 
büyük avantaj sağlıyor. Zaten Arkadaş Dergimizde bu say-
faları hazırlamamızdaki amacımız da işte bu…

…
Evet Mart sayımız elinizde. Pek çok insanın emeği ile hazır-

landı. Tüm emeği geçen arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize, 
yazarlarımıza, çizerlerimize sizler adına çok teşekkürler edi-
yorum. 

Şimdi sizleri emek verilmiş, gerçekten çok güzel yazılar ve 
sayfalarla baş başa bırakayım.

Allah’a emanet olun.

Arkadaşlar İçin…

— Aslınur Bahar

Abone Servisi İletişim Bilgileri:
zaferarkadas@gmail.com

0 549 505 60 01 - 02 - 03

w w w . a r k a d a s d e r g i s i . c o m

arkadaşlar buluşuyor :)

Meryem Deniz 
Bozdemir

Hamza Şen

Erva YılmazBerra Serbest
Yunus Emre Serbest

Elif Duru Sezgin
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Ulusal Süreli Yayın 
MART, 2022 SAYI: 5

ARKADAŞ®
Yeryüzü, Yıldızlar ve İkisi Arasında Yaratılmış Sayısız Şey İle

www.arkadasdergisi.com  /  zaferarkadas@gmail.com

Arkadaş Dergisi

Dergimize abone olmak ve yenilemek için telefonla arayabilirsiniz
zaferarkadas@gmail.com adresine

isim, adres, telefon ve mail bilgilerinizi yollayabilirsiniz.

Nasıl Abone Olabilirsiniz?

Yurt İçi Abone Ücreti (12 sayı, 1 Yıllık): 250 TL
Yurt Dışı Abone Ücreti (12 sayı, 1 Yıllık): Avrupa 50 EURO

ABD: 60 USD,  Avustralya: 70 AUD

Abone Ücretleri

Abone Ücretini Nasıl Ödeyebilirsiniz?

Banka Hesap Numaraları

Fiyatı: 22 TL (KDV dahil)

Genel Yayın Yönetmeni: Aslınur Bahar
Yazı İşleri Müdürü: Sedat Uyanık
Grafik-Tarasrım: Arkadaş Dergisi

zaferarkadas@gmail.com

Arkadaş Dergisi                                 yayınıdır.
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Ne? Nasıl? Niçin?

klımdaA bin bir

SORU
ÖNDER TEKİN

Eğer yumurta, en dayanıklı geo-
metrik şekil olan küre biçiminde 
olsaydı, yuvarlandığı zaman bir 
engele çarpana kadar giderdi. 
Böyle olunca ya yuvadan uzağa 
gider kaybolurdu ya da çarptığı 
yerde kırılırdı. Her işinde pek çok 
faydalar yaratan Allah, genelde 
yumurtalara böyle bir şekil ver-
miştir. Ve böylece yuvarlanınca 
dümdüz ilerlemez. İnce tarafı üs-
tünde dairesel bir yol çizer ve yu-
varlanmaya başladığı yere 
yakın bir noktaya döner. 
Kuşlar da yumurta pe-
şinde koşmaktan kur-
tulurlar. Üstelik bu 
şekil kırılmaya 
karşı daha 
dayanıklı-
dır.

Yıldırım, genelde o çevrede gök-
yüzüne en yakın ve sivri yerlere 
düşer. Anten, telefon direği, yük-
sek gerilim hattı, minare, ağaçlar 
ve dik kavalar gibi... Bu sebeple 
yağmurlu ve şimşekli havalarda, 
bu gibi yıldırım düşmesi muh-
temel sivri noktalardan uzak 
durmak gerekir. Ayrıca böyle 
havalarda açık alanda sivri uçlu 
şemsiye taşımamaya ve buIun-
duğunuz yerdeki en sivri çıkın-
tı olmamaya dikkat etmek de 
önemlidir.

Allah’ın her canlının özel ihtiyaçları-

na göre farklı yardımları olur. İşte bazı 

hayvanların da kanında, tıpkı bir ara-

ba radyatöründeki antifriz görevi ya-

pan kimyasal maddeler yaratır. Bu 

özel maddeler, hayvanın kanındaki buz 

kristallerine bağlanır ve bu kristallerin 

bir araya gelmelerine engel olur yani o 

canlı donmaktan kurtulur. Böylece bu 

hayvanlar, şiddetli soğuklarda bile ya-

şayabilirler.

NASA, tohumlara farklı şartlarda ne 

olacağını gözlemlemek için uzaya 500 

tohum gönderdi. 
Tohumlar, uzaya 1971’de Apollo 14 

göreviyle gitmişti ve 34 defa Ay’ın 

etrafından dolaştı. Ardından bu tohumlar 

ABD, Avrupa ve Güney Amerika’da 

ekildiler. Fakat, 1970’lerde dikilen bu 

tohumlardan büyüyen ağaçların şimdiye 

dek üçte biri öldü.

Haydi bu soruları arkadaşlarına, çevrene 
sor; bakalım bilecekler mi?

Acaba ne cevaplar aldın. Yandaki 
barkoddan siteye bağlan ve arkadaşlarla 
paylaş!.. 

YUMURTANIN BİR TARAFI 
NİÇİN DAHA SİVRİDİR? YILDIRIM GENELDE 

NERELERE DÜŞER?

ANTİFRİZLİ 
HAYVAN OLUR MU? 

Dünyanın en cüsseli 

hayvanı olan balinaların ise en 

irileri 150 ton ağırlığında olabilirler.

TOHUMLAR UZAYA 
ÇIKARILIRSA NE OLUR?
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Kelimelerin Dünyasına Kelimelerin Dünyasına 
YolculukYolculuk

ANAHTARANAHTAR
GAMZE KOÇ

Ola ki “anahtar” kelimesini andınız diyelim ardından bi alana bi 
bedava der gibi “kapı” sözcüğü de size anında hediye edilebilir. Neden 
anahtarı anınca ister istemez kapı gelir akıllara hiç düşündünüz mü? 

Yunanca kökenli olan bu kelimeyi, İranlılar öz Türkçe karşılığı olan 
“açar” olarak kullandıkları için mi, hep açabilme özelliğiyle öne çıkmıştır 
sizce? Anahtar eşittir kapı, kapı eşittir anahtar diye bir kalıp niye 
zihnimize yer etmiş? Hatta buna bir de kilidi eklemek gerek. Kilit, kapı, 
anahtar; üçü de birbirlerini adeta mıknatıs gibi çekiyorlar.

…
Peki anahtarlar her zaman kapılarla 

birlikte anılmaya mecbur mudur?
Bir anahtar kapı olmadan bir hiç 

mi yani? Ya da anahtar, kilit dilini 
döndürmeye yarayan genellikle de 
metalden olan bir eşyadan fazlası 
olamaz mı? Anahtara sadece bir kapıyı 
açan ya da kapayan nesne mi dersiniz?

Anahtarın kapılar için işe yaradığını 
ve bu görevini hafife aldığımı sanmayın. 
Aslında anahtarın tek başına açma 

gibi görevi olsa dahi hafife alınamaz. Niye 
biliyor musunuz hemen söyleyeyim.

Bir kere olsun kapıda kaldıysanız 
kaybettiğinizi sandığınız ya da hiç 
beklemediğiniz bir anda çok bölmeli 
çantanızın bir gözünden ya da 
montunuzun cebinden çıkıveren bir 
anahtarı bulmanın yaşattığı paha 
biçilmez rahatlığı iyi bilirsiniz.

Peki ya hayvanat bahçesinin timsahlara 
ayrılmış bir bölümünde üç deste anahtarın 
içinden kapının kilidini açacak olan anahtarı 
bulup son anda açmayı başaran bir hayvan 
bakıcısının yaşadığı huzur az şey midir? 
Düşünsenize adamcağızın kalbi yerinden çıktı 
çıkacakken tam o anda anahtarın kilidin yuvasına 
oturuşu ve çevirirken çıkardığı ses hangi rahatlatıcı 
müzikte vardır?

…
Bu heyecanı bir de içinde anahtar geçen masallarda 

yaşarız. Mesela Hansel ve Gratel masalında Gratel’in cadının anahtarları 
sakladığı yeri bildiğini öğrendiğimizde ya da Keloğlan’ın devlerin 
mağarasından çıkmaya çalışırken üç başlı ejderhanın boynuna asılı 
anahtarları almayı başardığını okuduğumuzda hissederiz… 

…
Yine de bir anahtar sadece kapılardan ibaret değildir. 
Sandık anahtarı, kasa anahtarı, kontak anahtarı, elektrik devreleri 

akımı kesme için kullanılan şalter diye bildiğimiz anahtarlar, tamir 
çantalarının vazgeçilmezi el aleti olan anahtarlar, müzikte notaların 
nasıl okunacağını göstermeye yarayan sol anahtarı, dilde şifreyi çözen 
kelime için kullandığımız anahtar kelimesinin birçok yerde kullanıldığını 
düşünecek olursak hiç de az değildir.

…
Hayatımızda birçok alanda, hatta başımızın üstünde yeri vardır 

anahtarın. Ama yetişkinler yine yapmış yapacağını ve 
hep büyük kapılar açan anahtarların peşine düşmüş. 
Bazen de paranın bütün kapıları açacak olan 
anahtar olduğunu düşünmüş. 

Halbuki insan istese pekala kendisi de anahtar 
olabilir. Anahtar nasıl mı olunur? 

Şöyle hemencik söyleyeyim: Belki birine sözüyle 
şifa olur, belki tebessümüyle kaskatı olmuş bir 
kalbi güldürür. Belki oyuncağını başka bir arkadaşla 

paylaşıp sımsıkı kapadığı kapısını aralamasına vesile olur… 
Ah keşke insan dikkat etse, kendisinin de pekala bir 

anahtar olabileceğini görebilir. ❖

Peki, ya sen bir anahtar olsaydın 
hangisi olmayı tercih ederdin? Neleri 
kilitlemeyi, neleri açmayı isterdin? 
Haydi yaz ve arkadaşlarla paylaş!
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Bu durumda insa-
nın övündüğü, 

çevresine 
gösteriş yap-

tığı özelliği, vü-
cudunun her yerini 
kaplayan yaklaşık 
2 kilogramlık deri-
si demek ki. Allah 
derimizi böyle güzel 
yaratmasa, birbiri-
mizin yüzüne ba-
kamazdık… 

ELİF E. BAYRAKTAR

“En büyük organıdır vücudumuzun aslında” diye 
başlayan bir bilmece size sevgili arkadaşlar. 
Bilemediniz mi?
Hadi size bi’ ipucu verip bilmecenin 
devamını söyleyeyim:
“Zarar görür fazla kalırsak 
güneşin altında.”
Şimdi cevabı bulmuş olmalısınız. 
Evet: deri.

Ya derimiz olmasaydık ne yapardık?
Rabbimiz, hem ihtiyacımızı karşılayan hem de güzel 
görünmemizi sağlayan derimizi vermiş. Haydi sen de bu 
konuda düşüncelerini yaz ve paylaş.

VÜCUDUMUZDAKI 
EN BÜYÜK ORGAN HANGISI?

BIL 

BAKALIM!..

Derimiz dokunma duyu 
organımız. Ve bilmecedeki 
gibi en büyük duyu organımız. 
Derimiz vücudumuzun 
tamamını kaplıyor. Üst deri ve 
alt deri olmak üzere iki farklı 
kısmı var. 

Derimiz, dokunduğumuz 
farklı farklı nesnelerin 
sert ya da yumuşak, 
soğuk ya da sıcak gibi 
özelliklerini anlama imkânı 
tanıyacak özelliklerle 
yaratılıyor ve böylece bize 
hayatta kalma imkânı 
veriyor. Bir düşünsenize 
bir yerinizin yandığını ve 
hissetmediğinizi. Derimiz 
işte böyle Allah’ın büyük bir 

nimeti bize. 

Derimizin 
başka görevleri de bulunuyor:
- Vücut ısımızı dengeliyor.
- Solunum ve boşaltma konusunda yardımcı 

oluyor.
- Mikropların vücudumuza girmesini engelliyor.

- Vücudumuzu birtakım dış etkilere karşı 

koruyor.
- Soğuk ve sıcak ile birlikte ağrı ve sızıyı da 

farklı reseptörler üzerinden algılama 

imkânı sağlıyor.

İnsanın önem verdiği 
şeylerden biri de görüntüsü 
sevgili arkadaşlar öyle 
değil mi? Hayatımız 
boyunca derimizi 
yıkıyor, temiz 
tutuyor, kuruyunca 
krem sürüp 
nemlendiriyor, bazen 
kokular sürüyoruz. Ama 
düşünsenize yaklaşık 1 
mm’lik bu doku kaldırılsa 
altından nasıl da estetik 
yönden hiç de hoş 
olmayan bir görüntü 
ortaya çıkardı.

Bir de şu var: Dışımız önemli tamam ama, bizi biz yapan kişiliğimiz, yani 

içimizdir. Allah da bizim kalbimize bakıyor; kalbimizi güzelleştirmemiz da-

ha önemli. Kalbimiz ise, sevgiyle güzelleşir, sevgiyle beslenir. Ne dersiniz?
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CÜNEYD SUAVİ’DEN BİLMECELER

YEDİ MİLYARLIK ARABA
RESİMLEYEN: OSMAN SUROĞLU

Bir arabayla gezerken kolunuzu dışarıya çıkartırsanız, çok büyük 
bir tehlikeyle baş başa kalırsınız. Ve bu hatanız sonucunda, kolu-
nuzu bile kaybedebilirsiniz.

“Allah korusun!” diyerek, aynı işi ‘farklı bir açıdan’ ele alalım:
Bütün yasaklara rağmen ellerini arabadan dışarı çıkartanlar, 

hava o gün son derece sakin olsa da, dışarıda müthiş bir fırtına 
hisseder. Ve bu fırtına sonucunda kollarında kuvvetli bir basınç 
oluşur. Eğer arabanın hızı artıyorsa, kollara gelen basınç da artar. 
Ve en sonunda kollar dört bir yana savrulur.

Bahsettiğimiz basınç, bir yolculuk sırasında üstü açık taşıtlarda 
da hissedilir. Ve ‘sunroof’ dediğimiz tavan penceresinden bakan-
lar, yine aynı fırtınayla baş başa kalır.

Bunları boşuna anlatmadım elbette. Çünkü bilmecemiz bu ko-
nuda olacak.

Şimdi çok sıkı durun.

BANA ÖYLE HARİKA BİR ARABA GÖSTERİN Kİ, 
(OTOMOBİL, MOTOSİKLET YA DA DİĞERLERİ Gİ-

Bİ) SAATTE 100 KİLOMETRE HIZLA DEĞİL DE, 100 
BİN KİLOMETRE HIZLA GİTTİĞİ HALDE, ELİNİZE 

HERHANGİ BİR RÜZGÂR YÜKÜ GELMESİN. 
HATTA BÜTÜN VÜCUDUNUZ DIŞARI-

DA OLSA BİLE (BİLDİĞİMİZ NOR-
MAL FIRTINALAR DIŞINDA) 

RÜZGÂR SİZİ HİÇ RAHAT-
SIZ ETMESİN. ÜSTELİK O 
ARABA, BU KORKUNÇ 
HIZINA RAĞMEN SİZİ 

ASLA SARSMASIN, BA-
ŞINIZI HİÇBİR ŞEKİLDE 
DÖNDÜRMESİN VE ÜS-
TÜNE KONAN YÜKLERİ 
FIRLATIP SAVURMASIN.

BİLMECEMİZİN 
CEVABI

BÖYLE HARİKA BİR ARABA VAR MIDIR SİZCE?

“Böyle bir araba olmaz!” demeyin bana.
Ben “var!” diyorsam vardır.
Şaka bir yana, gerçekten de var zaten. Biraz 

sonra ne olduğunu anlarsınız.
Arayıp bulun bakalım.
5 dakika size bol bol yeter her 

halde.

Eğer bu bilmeceyi zor 
buluyorsanız, size tekrar 
bir ipucu verebilirim:

Başta 7 milyardan 
fazla insan olmak üzere, 
canlı-cansız bütün her şey, 
şu anda o arabayla uzayda 
geziyoruz. Üstelik de son de-
rece müthiş bir hızla…

“Tamam! Tamam! Bulduk!” 
diyorsunuz değil mi?

Evet, bu bilmecemizde ‘Dünya Arabası’nı sordum size.
Bundan güzel, bundan hızlı, bundan daha konforlu bir araba gördünüz 

mü?
Dolu bir su bardağıyla birkaç adım atsak bile, o suyun bir bölümü yere 

dökülürken, 107 bin kilometre(*) hızla giden dünya üstündeki denizler ve 
göller neden dökülmüyor acaba?

O korkunç hız nedeniyle, dünyamızın üstündeki insanlar veya hayvanlar, 
ülkeler ya da şehirler; neden uzay boşluğuna savrulmuyorlar?

Haydi, hepsini geçtik de, en azından midemiz neden bulanmıyor? Üstelik 
de dünya arabamız, güneş etrafında fırıl fırıl dönerken…

Rabbimizin kudretini anladınız değil mi?
‘Araba’ denilen şey böyle olur işte… ❖

İŞTE SİZE BİR BİLMECE DAHA:

Evet arkadaşlar, siz gayet zeki olduğunuz için bil-
meceyi şıp diye çözdüğünüzü tahmin edebiliyorum. 
Haydi bir de evde ve okulda da bu bilmeceyi sorun 
bakalım… Aldığınız cevapları barkodu okutup pay-
laşmayı unutmayın ama!..
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ŞEYMA ÖZDEMİR

Acaba öfke duygusu neden var? Bu duyguyu ortadan kaldırmak müm-
kün mü? Sahi, seni en çok ne öfkelendirir güzel dostum?

Bu soruları geçen ayki sayımızda sormuş, sana düşünmen için biraz va-
kit tanımıştım.

Öhüm öhöm! Aslında ben de biraz vakit kazanmış olabilirim. Bu mevzu-
yu etraflıca düşünmeye ihtiyacım vardı. Düşündüm, biraz da araştırdım.

Önce insanlarda yaratılan öfke duygusuna şükrettim. Çünkü bu duy-
gu sayesinde insanlar dinini, vatanını, ahlakını, malını, canını, namusunu 
ve pek çok önemli değeri tehlikelere karşı koruyabiliyorlar. Sonra da öfke 
duygusundan biraz korktum, çünkü yine bu duygudan dolayı dünyamızda 
zulümler, kötülükler, haksızlıklar yapılıyor.

Düşündüm, düşündüm. Bu duygu fıtratımızın bir parçası ve onu kontrol 
etmemiz yani terbiye etmemiz gerekiyordu. Terbiye ettiğimiz tak-
tirde İslam’ın Muhafızı olan bir kahraman olabilirdimmm…

Amma da lafı uzattım arkadaş! Bu testte yukarıdaki soru-
ları biraz daha farklı şekilde sordum. 

Öfkenle aran nasıl bakalım, haydi testi çöz!..

'ÖFKE'LI 
TEST

ÖFKENLE ARAN NASIL 

BAKALIM, 

HAYDI TESTI ÇÖZ!..

Haydi testi çöz, bar-
kodla siteye bağlan ve 
sen de düşüncelerini 
arkadaşlarla paylaş!

8) Parkta bir çocuk elindeki şekerin 
paketini açtı ve paketi yere attı.

A- Kendi meselesi, kirletmese iyi 
olurdu tabi.

B- Çocuğun yanına gidip, paketi yer-
den almasını söylerim.

C- Paketi yerden alıp o çocuğa ye-
dirmezsem!

EVVET, ŞİMDİ SEÇTİĞİN 
ŞIKLARI GÖZDEN GEÇİR. 

AŞAĞIDAKİ SONUCA GÖRE 
TAHLİLİNİ YAP

A ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA: 
Gereken yerlerde öfkelen-
mek gerekir. Sen sanki bu 
duyguyu görmezden geli-
yor veya bastırıyor gibisin. 
Tehlikeli işlere bulaşma-
man ve gerginliğe girme-
men güzel bir şey. Fakat 
yine de bu duygunu keş-
fetsen iyi olur.

B ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA: 
Öfkeni tam da olması ge-
rektiği gibi kullanıyorsun. 
Allah’ın istediği gibi bir 
insan olma yolunda büyük 
adımlarla ilerliyorsun dos-
tum. Yolun açık olsun :)

C ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA: 
Ah arkadaşım, öfken sa-
na ve çevrene zarar ve-
recek boyutta. Bu şekilde 
devam etmemelisin. Bu 
günlerde seni öfkelendiren 
hususlarda nasıl davran-
dığını bir kağıda yazmanı 
istiyorum. Davranışın ile 
meseleyi halledebildin mi? 
Sence, nasıl davransaydın 
meseleyi daha güzel hal-
lederdin?

1) Aylardır özenerek yetiştirdiğin sebzelerin 
hayvanlar tarafından parçalanmış. Ne yaparsın?

A- Olan olmuş. Zarar görmeyenleri toplarım.
B- Hay Allah! Bahçeme bir daha hayvanlar gir-

mesin diye çözüm arayışına girerim.
C- O hayvanları elime bir geçirirsem!

2) Parkta bisikletinle giderken, çocuğun 
biri bisikletini senin önüne kırıp seni korkut-
maya çalıştı.

A- İlgilenmem, yoluma devam ederim.
B- Sert ve ciddi bir bakış atarım. Yan ta-

raftan geçip giderim.
C- Bisikletimi kenara çekip, kollarımı sıva-

rım. Çocuğun kaçışını görmelisin!
3) Sınıfta arkadaşın en sevdiğin uçlu kalemini kırdı. Ne yaparsın?
A- Üzülürüm. Düşünmemeye çalışırım.
B- Yanlışlıkla mı oldu, başka bir sebebi mi var? Anlamaya çalışırım.
C- Bir daha benden hiçbir eşyamı alamaz!

4) Misafir çocuk, odana gelerek annenin yaptığı 
güzel keki yemeye başladı. İşte o sırada olanlar ol-
du! Çatalına aldığı keki en sevdiğin halına düşürdü.

A- Çocuk gidince anneme söylerim.
B- İki bez getirir, çocukla beraber halımı temizlerim.
C- “Derhal odamdan çık!” diye bağırırım.

5) Öğretmenin herkesin 
içinde “başarısız” olduğunu 
söyledi.

A- Kabullenir otururum. 
Belki diğer derslerim daha 
güzel olur.

B- Ayağa kalkıp, tam olarak hangi konuda 
başarısız olduğumu sorarım.

C- Burnumdan solur, bir daha o öğretmenin 
dersine girmeyeceğime yeminler ederim!

6) Marketten eve geldin. Annen evde 
ekmek olmadığını yeni hatırladı. Seni 
tekrar markete göndermek istiyor.

A- Kuzu kuzu tekrar markete giderim.
B- Ama daha az önce marketten gel-

dim, ekmek yerine pilav yesek 
olur mu ki?

C- Her zaman aynı şey olu-
yor! Bağırıp çağırıp odama 
girerim.

7) Arkadaşın senin ayakkabı-
nın aynısından almış. Herkese 
gösteriyor.

A- Amaaan, neyse artık.
B- Bu konuyu arkadaşımla konuşsam iyi olacak.
C- O ayakkabılara ne yapacağımı bilirim ben!
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Çim Adam 
Yapıyoruz!..

HAZIRLAYAN: 
MUHAMMED AVCI

Çim adam yapmak çok eğlencelidir. Çimlerin büyümesini 
takip etmek hem heyecanlıdır, hem de sana sabretmeyi 
öğretir. Hele çimler, yani saçları büyüdüğünde onun 
üzerinde berberliğini de geliştirebilirsin :)

• 1 adet eski ince çorap,
• Bir iki avuç kadar toprak
• Çim tohumu
• Gözler ve burun için düğmeler 

ve boncuklar kullanabilirsiniz. Veya 
kırtasiyede satılan göz şeklindeki 
çıkartmalardan (sticker) da alabilirsiniz 

• Gerekirse bunları yapıştırmak için 
yapıştırıcı.

Elimizdeki toprağın 
az bir kısmını çim 
tohumlarıyla karıştırıp 
çorabın içine koyalım. 

Geri kalan toprağı ise 
onun üzerine dökerek 
çoraba kafa şekli verecek 
şekilde ucunu bağlayalım. 
Çim tohumlarının 
bulunduğu kısım üste 

gelecek şekilde çorabı 
ters çevirelim. Çimlerin 

bulunduğu üst kısımları düzenli olarak (yani 
toprak nemli olacak şekilde) sulayalım.

Son olarak satın aldığınız çıkartmalarla 
veya diğer malzemelerle göz, burun, ağız 
vs yapalım. Ve her gün gelişmeleri takip 
edelim.

Tohumları elinize aldığınızda 
gördüğün gibi onlar cansızdır. 
Ama onları toprağa koyup su 
verdiğinde, Allah tohumlara 
can verir ve onları büyütür. Bu 
Allah’ın ‘hayat verme’ mucizesidir 
ve Allah’tan başka hiçbir varlık 
hayat veremez. Allah, Kur’an’da 
bu mucizeye dikkatimizi çeker 
ve tüm tohumlara can verdiği 
ve baharda tabiatı canlandırdığı 
gibi, öteki dünyada da bizi böyle 
tekrar yaratacağı müjdesini verir.

    Acayip 
aaliyet VarF !

Çim adam yapmak için gereken malzemeler:

Çim Adam Nasıl Yapılıyor?

Bir Mucize Görmeye Hazır mısın!

Haydi, yaptığın çim adamın ilk ve son 
halini tüm arkadaşlarla paylaş. Ama düzenli 
tıraş etmeyi unutma:)
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Kur’an’ın evrenin genişlemesini haber verdiğini biliyor 
muydunuz?

Bu ilk yazımızda Kur’an’ın, evrenin genişleyen bir yapıda 
olduğunu haber vermesinden bahsedeceğiz.

1900’lü yıllara kadar bilim dünyasında evrenin durağan bir 
yapıda olduğu düşünülüyordu. 1900’lü yılların başlarında, Rus 
fizikçi Alexander Friedmann ve Belçikalı evren bilimci Georges 
Lemaitre evrenin sürekli hareket ettiği fikrini ortaya attılar.

Bu iddialarını, 1929 yılında gözlemsel olarak da ispatladılar. 
Amerikalı astronom Edwin Hubble kullandığı dev teleskopla 
uzayı incelerken, gezegenlerin, yıldızların ve galaksilerin sü-
rekli olarak birbirinden uzaklaştığını keşfetti. Uzaydaki cisimler 
sürekli olarak birbirlerinden uzaklaşıyorlardı. Bu da şu anla-
ma geliyordu; evren sürekli olarak büyüyor ve genişliyordu.

…
Evrenin nasıl genişlediğini daha iyi anlamak için balon ör-

neğini verebiliriz. Nasıl ki bir balonu şişirdiğimiz de üzerinde-
ki noktalar birbirinden uzaklaşırsa, aynen bunun gibi evren 

genişledikçe gök cisimleri de birbirinden uzaklaşmakta-
dırlar.

Bilimsel olarak ancak 20. yüzyılın başlarında tespit 
ettiğimiz bu gerçek; Kur’an-ı Kerim’de bize 14 asır önce-
sinden net bir ifade ile haber verildi. O zamandaki bu 
ifade, Kur’an’ın insan sözü olamayacağının apaçık 
bir göstergesidir. Ve ayrıca bir Kur’an mucizesidir.

Zariyat Suresinin 47. âyetinde Âlemlerin Sahibi 
Allah şöyle bildirmektedir: 

“Biz göğü kudretimizle bina ettik ve şüphesiz biz 
onu genişletiyoruz.” ❖

KURAN’IN BİLİMSEL MUCİZELERİ

Evrenin 
Genişlemesi

HAZIRLAYAN: AKİF YALÇIN
Merhaba arkadaşlar; bu aydan itibaren yüce kitabımız 

Kur’an’ın bilimsel mucizelerine dair bir yazı dizisine başlıyoruz.

BİTKİ UZMANININ NOTLARINOTLARI

YAZI VE FOTOĞRAFLAR:
PROF. DR. 
FATİH SATIL

Çarkıfelek (Passiflora) 
bitkisinin ana vatanı Güney 
Brezilya ve Kuzey Arjantin’dir. 
Asma ya da sarmaşık ti-
pinde bir bitkidir. At arabası 
ya da değirmen çarkını an-
dıran çiçeklerinden dolayı 
Türkçe’de “çarkıfelek” olarak 
adlandırılmıştır. Farsça’da 
ise saate benzerliğinden 
dolayı “saat çiçeği” de denil-
mektedir.

Çarkıfelek bitkisinin yaz 
boyunca açan tekerlek biçi-
mindeki gösterişli iri çiçek-
leri erguvani, pembe ya da 
kırmızı renklerdedir. Bu güzel 
görünümünden dolayı park 
ve bahçelerimizde süs bitkisi 
olarak değerlendirilir. 

Çarkıfelek’in Rahatlatıcı 
Özelliği: Passiflora’nın mey-
vesi; vitaminler ve protein 
açısından zengin yaratılır. 
Ayrıca çarkıfelek bitkisi tıbbi 

özelliği olan şifalı bir bitkidir. 
İçerdiği şifalı maddelerden 
dolayı rahatlatıcı ve sakin-
leştirici özelliğe sahiptir. Ger-
ginlik ve endişelilik hallerini 
de giderir, sinirleri yatıştırır. 
Bu nedenle bu bitkiden elde 
edilen şifalı maddelerden 
yapılan ilaçlar eczanelerde 
satılmaktadır.

Çarkıfelek Çiçeğindeki 
Harika Sanat: Çarkıfelek’in 
o rengarenk güzel çiçekleri 
süslü bir saate benzetilir. Do-
layısıyla Passiflora çiçekleri, 
insanı büyüleyen güzellik-
te  harika sanatlı eserlerdir. 
Aslında yeryüzündeki her bir 
varlık böyle bir sanat eseri-
dir. Her sanat eseri de biz-
lere, sanatkârı olan Allah’ı 
tanıtır.

Buna Dikkat: Bitkinin yap-
rak, çiçek ve meyveleri yen-
memelidir. ❖

KÜNYE
TAKIM: 
Malpighiales
AİLE: 
Passifloraceae
Çarkıfelekgiller
BİLİMSEL ADI: 
Passiflora
TÜRKÇE ADI: 
Çarkıfelek, 
Saat çiçeği

ÇARKIFELEK (PASSIFLORA) BİTKİSİ
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UÇURAN ELBUÇURAN ELB
..
ISELERISELER

ASLINUR BAHAR

Bizim elbiselerimiz, kuşların da 
tüyleri vardır.

Tüyler ne işe yarar, hiç merak 
ettiniz mi arkadaşlar?

Dediğimiz gibi en başta tüyleri 
kuşların elbiseleridir, onları 
soğuktan ve sıcaktan korur. 
Yani kuşların tüyleri olmadan 
yaşamaları mümkün olmaz.

TÜYLERİN YAPILDIĞI MALZEME NEDİR?
Tüyler keratin adı verilen cansız bir maddeden yaratılır. 

Bizim saçlarımız, tırnaklarımız, hatta sürüngenlerin pulları 
da aynı maddedendir. Allah, aynı malzemeden ne kadar 

farklı ve güzel şeyler yapıyor değil mi arkadaşlar?..

TÜYLER FARKLI FARKLIDIR
Civcivleri bilirsiniz. Henüz yumurtadan 

çıkmadan tüyleri vardır. Bunlara hav 
tüyleri denilir. Bu tüyler çok yumuşak 

ve kabarık yaratılır. Hav tüyleri kuşları 
sıcacık tutmak içindir.

Bir de telekler vardır. Kuşun başında, 
boynunda, sırtında ve göğsündeki 

tüyler. Bunlar kuşun bedenine düzgün 
bir form verirler ve uçmalarını da 

kolaylaştırırlar.
Ayrıca kuyruk telekleri ve kanat 
telekleri de vardır. Kanatlardaki 

telekler iki çeşit olur: uçma telekleri ve 
örtü telekleri. Uçma telekleri kanadın 

büyük alanını oluşturan uzun 
tüylerdir. Örtü telekleri ise kanada 

yuvarlak bir form vererek ön, alt 
ve üst kısımları örten tüylerdir.

TÜYLERİ TANIYALIM
Tüy bir kuşun derisinden çıkan, yassı 
ve hafif yapıdır. Tüylerin orta kısmında 
bulunan içi boş bir tüy gövdesi vardır. 
Bu gövdenin iki yanında birbirine 
kenetlenmiş yan dallar ve yan dalları 
da bir arada tutan, ışın denilen kancalı 
ipliksi yapılar vardır. Bu kancalı 
yapılarıyla birbirine geçerek tüyün 
dayanıklı ve düzgün görünmesini 
sağlarlar.
Allah her yarattığı şey gibi tüyleri de 
mükemmel yaratır. Kuşun vücudundaki 
her tüy, yapacağı göreve göre özel 
olarak yaratılır. Aynı zamanda hiçbir 
tüy birbirinin aynı değildir. Tüylerin 
kusursuz yaratıldığının bir göstergesi de 
kanat tüyleridir; kanadın çalışması, yani 
uçabilmesi için her tüy doğru konumda, 
doğru açıda ve doğru boyutta olmalıdır.

HEM KORUYUCU HEM GÖSTERHEM KORUYUCU HEM GÖSTER
..
II ¸̧SLSL

..
II

Tavus kuşu tüyündeki  
yan dallar ve ışınlar

Tüydeki orta gövde ve  
yan dallar

Kuşlar tüylerini ga-
galarıyla düzenlerler. Dünyada 

yaklaşık 9 
bin kuş türü 

vardır.

Tüy-
lerin de ömrü 

vardır. Bir tüyün 

ömrü yaklaşık 1 yıl-

dır. Sonra düşer ve 

yerine yenisi yara-

tılır. Bu süreç de 

tam bir muci-
zedir…

Eskiden insanlar tüyleri kalem olarak kulla-nırlardı. İçi boş tüy gövdesini mürekkebe daldırıp bu tüy kalemle yazarlardı.
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BULMACA VE SUDOKU CEVAPLARI SAYFA 35'TE

  ULMACA USTALARI BURAYA!..B

SU
DO

KU

Web sitesine 
bağlan ve 

çözümlerini 
arkadaşlarla 

paylaş

KOLAY ZOR

HAZIRLAYANLAR: FATİH YALÇIN - ÖMER YALÇIN

BULMACA SORULARI
1. Malazgirt savaşını kazanarak 
Anadolu’nun kapısını Türklere açan 
Selçuklu hükümdarı.
2. Cebrail’in (as) Peygamberimize 
(sav) ilk vahyi getirdiği mağara.
3. Kur’an-ı Kerîm’in en kısa suresi.
4. Rusya’nın başkenti.
5. Vefat edenin yakınlarını ziyaret 
etmek.
6. Yeryüzünde ilk kan döken insan, 
Hazret-i Adem’in oğlu.
7. En soğuk mevsim.
8. Yer çekimini bilimsel olarak keşfeden 
kişi.
9. Dinamidi keşfeden kişi.
10. Bir yaz meyvesi.
11. Çok olmayan.
12. İçine mektup, para, belge koyulan 
kağıttan hazne.
13. Güney Amerika’da yaşayan 
tükürmesi ile ünlü devegiller 
familyasından bir hayvan.

GÖSTERİŞLİ TÜYLER
Kuşlar, tüylerini kendi işaret dilleriyle 

anlaşmak için kullanırlar. Aynı zamanda 
çok harika renk ve desenlerle yaratıldıkları 

için, kuşları çok gösterişli yaparlar. Her 
halde siz de bu özelliklerinden dolayı 

kuşlara hayran oluyorsunuzdur.

SOĞUK 
BASTIRMADAN 

SICAK BÖLGELERE 
TÜY!..

Kaz, leylek, kırlangıç 
gibi bazı kuşlar sıcak 

bölgelere göç ederler. 
Yani tüylerini kullanarak 

soğuk bastırmadan, 
bazen binlerce kilometre 

uzaklardaki sıcak 
bölgelere uçarlar.

TÜYLER KUŞA NE KATAR?
Tüylerin kuşlara pek çok faydaları vardır. 
En başta sıcak ve kuru tutmak, uçmak, 
birbirleriyle işaretleşip anlaşmak ve 
bulundukları ortamda saklanmak gibi…
Kuşlar sıcak kanlı canlılar oldukları için, 
bedenleri belli sıcaklıklarda olmalıdır. 
İşte tüyler ısı yalıtımı sağlayıp kuşların 
vücut sıcaklığını korur. Böylece çok soğuk 
havalarda bile kuşlar hayatta kalabilirler.
Deve kuşu gibi birkaç uçamayan kuş 
türünü saymazsak, bütün kuşlar onlar için 
özel olarak yaratılmış tüyleriyle usta birer 
uçucudurlar.

Haydi sen de çevrendeki kuşlar incele ve onların 
özelliklerini yaz, resimlerini de çekip bizimle pay-
laşabilirsin. Barkodu telefon ya da tabletinle okut; 
yerin orada hazır. Yükle ve paylaş…

Kuşlar, küçük 
sularda yıkanırlar ya 
da kum benzeri tozlu 
yerlerde çırpınarak 
parazitlerden 
kurtulurlar.
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unlar  enim      eǵerlerim! HAZIRLAYAN: EYYUB AY

ÖZ GÜVEN
• Yeise yani umutsuzluğa kapılmam. Çünkü beni Allah 

çok mükemmel yaratmıştır. Akıl, kalp, ruh, hayal, şuur gibi 
yeteneklerle beni donatmıştır. Bunlarla insanlar, kuşlar 
gibi uçuyor, denizlerde yüzüyor, yaptıkları tünellerle dağ-
ların içinden geçiyor.

• Azim, gayret ve sabırla her zorluğun üstesinden ge-
lebileceğime inanırım. Çalışır, üzerime düşeni yapar ve 
Rabbime güvenirim. Çünkü Rabbim bana akıl, kalp, irade 
gücü gibi duygularla destek olduğunu gösteriyor. Bunları 
doğru şekilde kullanarak başarılı olurum. 

• Asla pes etmem. Ben Allah’ın kulu ve misafiriyim. Ça-
lışarak ve gayret ederek, yani fiilî dua ile Ondan isteyince 
dualarımın kabul olduğunu görüyorum.

• Şükürler olsun güçlüyüm. Ben çalışırım, gayret ve dua 
ederim, Rabbim sonuçları yaratandır. Allah’a inandığım 
için asla umutsuzluğa düşmem. Özgüvenimi korurum.

GURUR/ENANİYET
• Çok başarılı olduğumda bununla gururlan-

mam.
• Başkalarını küçük görmem. Başarılı olmamın 

pek çok sebepleri vardır. Mesela, elim, gözüm, ak-
lım, hayalim gibi duygularımla, okuduklarım, öğ-
rendiklerimle başarıya ulaşırım. Yani insan başarıya 
tek başına ulaşamaz. Bunların hepsini insana vere-
nin Allah olduğunu unutmam ve gururlanıp büyük-
lük taslamam.

• Rabbimin verdiği nimetleri düşünürüm, şükre-
derim. Bilirim ki Allah, her duaya cevap verir; ça-
lışarak yapılan dualar başarı için daha önemlidir. 
Ben de plânlı çalışırım.

• Başarılı olamayan arkadaşlarımı küçük gör-
mem. Aksine mümkünse onlara yardımcı olurum.

UMUTSUZLUK (Yeis/Ye’s)
• Bu dünya bir imtihan dünyasıdır, 
gel-gitlidir, bu sebeble hiçbir şey 
dört dörtlük olmak zorunda değil.
• Bu dünyada başarılı olduğumuz 
zamanlar da olur, başarısız olduğu-
muz zamanlar da.
• Başarılarımız sadece bize bağlı 
olmadığı gibi, başarısızlıklarımız da 
sadece bizden kaynaklı değildir.
• Başarısız olduğumda; eksik yap-
tıklarımı, çalışmalarımı, çabalarımı 
gözden geçiririm. Rehber öğret-
menlerim gibi uzmanlardan yardım 
alırım. Gayretle ve kararlılıkla tekrar 
çalışırım, umudumu kaybetmem. 
Yeise yani umutsuzluğa düşmem. 
Çünkü: “Yeis, mani-i her kemâldir.” 
Yâni umutsuzluk, her türlü gelişmeyi 
engeller. Kur’an-ı Kerim’de Rabbi-
miz: “Allah’ın rahmetinden ümidinizi 
kesmeyiniz!” diye emreder.

KANAAT
• Çalışmamın sonucunda elime 
geçene hoşnut olurum, yani kana-
at ederim.
• Elime geçen yetmezse, şikâyet 
etmem daha çok çalışırım.
• Elimdekini hakir (değersiz) görüp 
aşağılamam, şükrederim.
• Az olursa isyan etmem. Helal 
yoldan çalışıp, fiilî duamı yaparak 
Allah’tan daha çok isterim.
• Elimdekileri israf etmem, iktisat 
ederim. O zaman, Allah da bereket 
verir, ben de rahat ederim. İnsanla-
ra dilencilikten, minnet altına gir-
mekten kurtulurum.
• Çünkü; kanaat eden iktisat eder. 
İktisat eden bereket bulur.

B B D

İnsan değerleriyle değerlidir.
Barkoda tıkla ve sen de değerlerine nasıl sahip 
çıktığını “arkadaş ailemizle” paylaş.
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Konumuz: 
Yürürken Ayağı 

Bir Şeye 
Takılan İnsan

HAZIRLAYAN VE ÇİZEN: 
OSMAN SUROĞLU

Haydi sen de yürürken ayağı bir şeye takılan insan 
çizimi yap!
Acaba başka nelere takılabilir insan. 
Bunları da çizip tüm arkadaşlarla paylaşabilirsin.

Bir tanesi takıldığımız kitaplarla ilgili. Duymuşsunuzdur: “Şu kitabı alıp 
okuduğumda kitaba takılıp kaldım” veya “Şu kitaba takılmam hayata 
bakışımı değiştirdi.” diyen insanları…

İkincisi ayağın takıldığı bir yıldız. Bu çizimdeki amaç, karikatüre 
bakanları şaşırtmak veya yıldıza dikkatimizi çekip, gökyüzünde 
trilyonlarca yıldızın boşuna yaratılmadığını düşünmemizi sağlamak…

BU KONUDA SİZE İKİ ÖRNEK ÇİZDİM: 

arikatü

ÇiziyoruzK r

ESPRİ KÖŞESİ

Bu sayımızda, yürürken ayağı bir şeye takılan insan çiziyoruz.

� �

�

�

Çizdiğim karikatürün birinci karesinde, yüksek bir tepeyi fetheden bir 
dağcının sevinç hareketini görüyorsunuz. 

İkinci karede o tepenin, çok daha yüksek tepelerin arasında kalan 
küçük bir tepe olduğunu 
görüyorsunuz. Daha yüksekten 
bakıp, o sevince şaşıran bir 
insan kareyi tamamlıyor. 
Burada yükseklik başarıyı 
temsil ediyor. Bazen küçük 
başarıların abartıldığına da 
gönderme yapıyoruz. Ancak 
yüksek tepeleri fethetmek için 
küçük tepelerde antrenman 
yapmanın yararlı olduğunu 
da unutmuyoruz. Çünkü çoğu 
büyük başarı, pek çok küçük 
başarının sonucudur.

Ayağın takılması 
genellikle hepimizin 
başına gelmiştir. 
Ancak ayağa takılan 
şeyin ne olduğunu 
düşünürken, karikatüre 
bakanların aaa bunu 
hiç düşünmemiştim 
demeleri, çizimimizin 
değerini artıracaktır.
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BETÜL BÜKEN

BURALARI 
KİM TEMİZLEDİ?
Güzel bir karne getirince babam balık tutmaya gideceği-

miz müjdesini verdi. İçimi heyecan kapladı. Uzun zamandır 
beklediğim bir şeydi bu. 

Güzel bir yolculuğun ardından babam deniz kıyısına yöne-
lince ben hiç hoşlanmadım. Çünkü oraya önceki gidişimizde 
etraf çok kirletilmişti. Ve dayanamayıp babamı vazgeçirme-
ye çalıştım, “Baba orası çok kötüydü son gittiğimizde. Her yer 
kemikler, sebze meyve artıklarıyla doluydu. Niye oraya gidi-

yoruz?” 
Babam “Haklısın ama” dedi, “burası balık tutmak için 

en güzel yer. Yine öyle kirliyse başka yere gideriz.” 
Konuşmamız bittiğinde o yer de görünmüştü. Yak-

laştıkça hatırladığım gibi olmadığı görünüyordu. 
Vardığımızda gerçekten de etrafta hiçbir çöp görün-
müyordu, tertemizdi her yer.
Şaşkınlıkla “Babaaa” dedim, “buralar temizlenmiiiş!..”

“Evet canım” dedi babam, “insanlar kirletmese her yer 
böyle tertemiz olur. Çünkü Allah, Kuddüs’tür. Temiz olmayı 
sever; pis olan şeyleri yarattığı canlılarla yok eder, temiz-

ler.”
“Hayvanlar mı temizledi burayı?”
“Evet ama bunu bizim gibi bilerek yapmazlar.”
“Nasıl yaparlar?..”
“Allah, her yarattığı canlıya belli şeyleri rızık olarak, ya-

ni yiyecek olarak belirler. Ve o şeyi yemeyi ona sevdirir. Sen 
elmayı, muzu, köfteyi iştahla yediğin gibi, kediler, köpekler 
kemikleri yer; karıncalar, kuşlar, börtü böcekler bizim için çöp 
olan yiyecek artıklarıyla beslenirler. Böylece Allah, o canlıla-
ra verdiği iştahla etraftaki bütün atıkları temizletir. O canlılar 
beslenirken etrafı temizlemiş olurlar… Hatta bu şekilde ölü 
hayvanların leşleri bile temizlenir. Allah tertemiz bir çevre 

verir bizlere…”
“Allah çok güzel bir çözüm bul-

muş baba.”
“Evet canım, Allah her şeyi bilir, Onun her işi böyle güzel-

dir.”
“Benim de aklıma gelmişti baba, ölen hayvanlar ne oluyor 

gerçekten?”
Babam malzemeleri indirirken, bir yandan da konuşuyor-

duk.
“Ormanı düşün mesela” dedi, “İçinde yaşayan milyonlarca 

canlı var. Her gün yüzlercesi ölüyor değil mi? Ama kirlilikten 
eser yok. Ormandaki ölen hayvanlar nasıl temizleniyor sen-
ce?”

“Nasıl baba?” 
“Mesela bir kedi, köpek, kurt, çakal geliyor o leşi yemeye 

başlıyor. Sonra bir bakıyorsun gökyüzünden akbabalar ge-
liyor, onlar da bir güzel yiyorlar. Sonra çeşitli kuşlar; ve en 
sonunda envai çeşit böcekler, karıncalar geliyor ve hepsi 
de karınlarını doyurup gidiyor. Sonunda bir bakmışsın 
ki, orayı kirleten o leş bitmiş, etraf temizlenmiş.”

“Baba, hiç böyle düşünmemiştim.”
“Allah’ı bilirsen, isimlerini öğrenirsen, her şey 

böyle anlam kazanır canım. Her şey güzelleşir.” 
“Peki ya denizler baba; denizler de mi böyle 

temizleniyor?”
“Elbette canım, Allah denizlerde de pek çok 

canlılar yaratıyor ve onları da pek çok işler-
de çalıştırıyor. Böylece denizler, karalar Allah’ın 
Kuddüs isminin bir yansıması olarak tertemiz 
oluyor…” 

Babam oltasını da kurmuştu bu arada. Rüzgâr da 
çok güzel esiyordu ve artık oltaya balıkların vurmasını 
beklemeye başladık. 

“Bu tertemiz çevre için çok teşekkür ediyorum Allah’ım…” ❖

Her Arkadaş bir çevre dostudur. Biz 
Arkadaş grubu olarak Allah’ın tabiatını 
kirletmiyoruz. 

Haydi yandaki barkodu okut ve sitedeki 
yerine, çevreyi temizleyen bir canlıyı anlat...
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BALIK GÖZÜ OBJEKTİF
DOÇ. DR. RASİM SOYLU

Şipşak fotoğraf çekilen var mı 
ailenizde? Büyüklerinden dinleyip 
bununla ilgili hatıraları yazabi-
lirsin, hatta fotoğraf da yükleyip 
tüm arkadaşlarla paylaşabilirsin.

Cep telefonları çıkana kadar fotoğraf makineleri hayatımızda 
çok önemli ve değerli birer zenginlikti. Genelde amatörler ayarları 
çok kolay veya otomatik olan pratik modeller kullanırlardı. Ama 
gazeteciler ve fotoğraf sanatçıları profesyonel fotoğraf kamera-
ları kullanırlardı. Bunların ayarları zordu ve ucuna değiştirilebilen 
objektifler takılıyordu.

Ucuna objektiflerin takıldığı 
ana kutuya ‘body’ yani ‘gövde’ 
denilir ve objektiflere bazen 
‘lens’ de denirdi. 
Çok yakın çekimler için 
makro objektifler kullanılır 
ve bunlarla karıncaların bile 
fotoğrafı çekilebilirdi. Çok 
uzaktaki nesneleri çekmek için 
ise tele objektifler kullanılırdı, 
yani teleskop objektif. Ayrıca 
bir binanın fotoğrafını çekerken 
film karesine sığması için geriye 
gitmenize gerek bırakmayan 
geniş açı objektifler de vardı. 
Adeta durduğunuz yerden dört 
bir yanınızı kadraja yani fotoğraf 
karesine sığdırabilirdiniz. (Resim 1)

Tabii ki balık gözü objektifi daha iyi an-
lamak için balıkların nasıl gördüğünü 
incelememiz lazım.

Balıklar da hem önle-
rini hem yan tarafları-
nı çok iyi görebiliyorlar. 
Belki de arka tarafı da 
biraz görüyorlar. Bilim 
adamları onların dün-
yayı biraz daha yuvarlak gördüğünü he-
saplamışlar. Tam da balık gözü objektif 
yani. (Resim 6-7)

Haa bir de balık gözü objektif var. 
Bu çok ilginç bir ve güzel bir buluş 

doğrusu. Kim düşündüyse helal 
olsun. Dünyayı balık gözü gibi gö-
rüyor. Adeta gözümüzü açtığımız-
da gördüğümüz her şey yuvarlak 

bir dünya gibi fotoğraf karesine 
sığıyor. (Resim 2)

Bazı hayvanlar dünyayı, balık gözü 
objektifler gibi yuvarlak görüyorlar-

mış. Alttaki resim

Resim 4

(Resim 3: Bu da sazan balığı gözü. / 
Resim 4: Cep telefonlarına takmak için 
yapılmış geniş açı ve balık gözü objek-
tifler de var. Sen yeter ki güzel fotoğraf 
çekmeyi iste)

Aslın-
da bütün 
hayvanlar 
dünyayı in-
sanlardan 
çok farklı 
bir şekilde 

görüyor. Hatta bazı hayvanlar ar-
kalarını bile görüyor. 
Örneğin örümcekler (resim örüm-
cek) önünü, iki yanını ve arkasını 
da fıldır fıldır dönen gözleri ile ta-
rıyor. (Resim 5) Kuşlar da çok ge-
niş bir alanı görebiliyorlar. Belki de 
sadece insanlar önünü görebiliyor.

Resim 6Resim 6: Balık gözü 
objektifle çekilmiş bir 
fotoğraf.
Resim 7: Evlerimizin 
kapılarına konulan 
küçük mercek de bir 
çeşit balık gözü ob-
jektif sayılabilir.

Böylece bu birbirinden 
ilginç ve güzel gözlerin, 
Allah’ın yarattığı olağa-
nüstü tasarım örnekleri 
olduğunu da unutma-
yalım. (Resim 8, sağda)

Hayvanların birbirinden 
ilginç ve güzel gözleri. 
Bilin bakalım hangi göz 
hangi hayvana ait?..

Resim 9: İşte bu Allah’ın 
bize ne kadar çok değer 
verdiğini gösteriyor: 
Bunu biliyor muydunuz, 
bizim kadar renkli ve gü-
zel gören başka canlı yok. 
Dünyayı alttaki gibi gör-
seydik, bu kadar güzel 
olduğunu anlar mıydık?
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Yarım su bardağından biraz fazla pudra şekeri, 1 su bardağı 
sıvı yağ ve 2,5 su bardağı un, bu kadar az malzeme ile bakın 
nasıl muhteşem bir kurabiye olacak! Haydi hemen başlayalım.

Bir yoğurma kabına pudra şekerini, sıvı yağı ve biraz unu ko-
yalım. Spatula ile malzemeler birbiriyle karışıncaya kadar ka-
rıştıralım. Böyle az az un ekleyip spatula ile karıştırmaya devam 

edelim. Hamur kıvam alıp ele gelinceye kadar spa-
tula ile karıştıralım. 

Artık kıvam almaya başlayan hamurumu-
za biraz daha un ilavesi ederek el 

ile yoğuralım. Hamurumuz dağı-
lacak gibi olsa da önemli değil, 

sıktığınızda birbirine yapışa-
caktır. Tarifteki miktardan 

Sen Yap 
Herkes YesinHAZIRLAYAN: 

ZEYNEB HİFA

Üç Malzemeli 
Kurabiye

KAÇ KİŞİLİK
4-6 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ
25 dakika

Üç Malzemeli Kurabiye İçin 
Gereken Malzemeler:
• Yarım su bardağından 
biraz fazla pudra şekeri
• 1 su bardağı sıvı yağ
• 2,5 su bardağı un

Haydi kolları sıvayıp doğruca mutfağa!..
Yandaki kare barkodu telefon ya da tabletinden 

okutunca sayfa açılacak. Bu sayfada 
yaptığın “3 Malzemeli Kurabiye”nin 
resmini paylaşabilirsin. En güzel 
kurabiyeler yarışıyor unutma!.. En güzel 
kurabiyeyi sen yap, paylaş ve en çok 
beğeniyi sen al…

ÜÇ Malzemeli Kurabiyeyi Nasıl Hazırlayacağız?

daha fazla un ilavesi yaparak hamuru sertleştirmeyin. Aksi 
halde kurabiyeleriniz piştikten sonra taş gibi olabilir.

Şimdi hamurumuz hazır. Artık şekillendirme aşamasına ge-
çebiliriz. Bunun için hamurdan dilediğiniz büyüklükte parçalar 
alarak avuç içinde yuvarlayabilir veya dilediğiniz şekilleri vere-
bilirsiniz. 

Şekillendirdiğimiz kurabiyeleri pişirme kâğıdı serili fırın tepsi-
sine aralıklı olarak yerleştirelim. 

Kurabiyelerin üzerine bıçak, kaşık, çatal gibi malzemelerle 
şekil de verebilirsiniz. 

Ardından kurabiyelerimizi önceden ısıttığımız 160° fırında, 
üzeri beyaz kalacak şekilde yaklaşık 15 dakika pişirelim. 

Kurabiyeleri fırından ala-
rak soğumaya bırakalım. 
Kurabiyeleri soğumadan 
almaya kalkarsanız par-
çalanıp dağılabilir. Soğu-
yan kurabiyelerin üzerine 
pudra şekeri serpelim. 

Ama dilerseniz pudra 
şekeri kullanmadan sade 
olarak ya da farklı malze-
melerle süsleyerek servis 
edebilirsiniz. 

Ve kurabiyelerin bismil-
lah deyip yemeye hazır.

Şimdiden afiyet olsun :)
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SAYFA 23
BULMACALARIN CEVAPLARI

ZOR SUDOKU ÇÖZÜMÜKOLAY SUDOKU ÇÖZÜMÜ

Bulmaca Çözmenin 
Iki Faydası

✔ Sözlü becerilerin 
artar.
✔ Duygularını geliş-
tirir.

Oldukça soğuk geçen kışın ardından ilkbahar gel-
mişti. Yamaçlarda yeşil halı gibi yaratılan çimenlerin 
üzerine çiğdemler, papatyalar salınıyordu. Çok geçme-
den gelincikler süsledi o yeşil halıları. 

Toprak mis gibi kokuyor, ılık ılık esen rüzgâr da Şey-
ma ve Sueda’nın saçlarını savuruyordu. İkisi de hayran 
hayran kırlarda dolaşıyor, ilkbaharın sevincini doyasıya 

yaşıyorlardı. Papatyalardan başlarına taç ya-
pıyorlar ve yeşil çimenlerin üzerinde koşa-

rak oynuyorlardı. 
Gelincikler açınca daha çok sevindi-

ler. Çünkü anneleri, gelinciklerin siyah 
kısımlarını ayırıp su dolu şişeye koyar, 
üzerine gelinciklerin kıpkırmızı yap-
raklarını, sonra da biraz limon tuzu 
eklerdi. Ardından şişeleri pencere 
önüne koyar ve birkaç güne gelincik 
şurubu içilmeye hazır olurdu. 

Ütülenen 
Gelincikler

HAYRUNNİSA YURÇ
RESİMLEYEN: NUREFŞAN ALTINTAŞ

Ama Şeyma’nın başka 
bir hobisi daha vardı: gelin-
ciklerin tomurcuklarından 
gelin yapmayı severdi. 

Neşeyle koşarak gelin-
ciklerin yanına gittiler, hafif 
hafif esen rüzgârda gelin-
cikler salınarak onlara sanki 
hoş geldiniz diyorlardı. 

Şeyma ve Sueda gelin-
ciklerin yanına oturdular. 
Şeyma iyice kızaran birkaç 
tomurcuğu açmak istedi. 
“Açma zamanları gelmiş, 
ben yardım edeyim açıl-
sınlar,” dedi. Ama yapraklar 
hep buruşuk çıkıyordu, eliy-
le düzeltmek istiyordu, ama 
olmuyordu. buna üzülen 
Şeyma “Niye böyle çok bu-
ruşuklar ki…” diye sızlandı. 

Sueda onu seyrediyordu, 
dedi ki: “Biz onları açtıra-
mayız, zamanı gelince Allah 
onları ütüler ve açtırır…” ❖
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Ekolojik Ayak İzini Ölç!..
Haydi

HAZIRLAYAN: AHMET ZAFER

Haydi ekolojik ayak izini 
ölç! Barkodla siteye bağ-
lan ve sen de düşünceleri-
ni arkadaşlarla paylaş!

HAKKIM NE KADAR?
Ekolojik ayak izinin ölçü 

birimi ‘hektar’dır. Kabullere 
göre, bir canlının tükettiği 

kaynakların yerine konması ve 
atıklarının bertaraf edilmesi için 
gereken, biyolojik olarak verimli 
toprak ve su alanı 1,5 hektardır.

Dünyada en çok kaynak tüketen 
ve çevreyi en çok kirletenlerin ABD 

ve Avrupa ülkeleri olduğunu 
biliyor muydun? Bir Avrupalının 

ekolojik ayak izi 5,2 hektar, 
bir Amerikalınınki ise 12 

hektardır.

Kendini hiçbir şeyi 
değiştirmeye gücü yetmeyen 

minik bir karınca gibi görme. Asla 
böyle düşünme. Dünyanın yaşanır 

bir yer olarak kalması için yapa-
cağın her şey çok işe yarar.

SONUÇLAR

Hepimiz yaşamak için Dünya gezegeninden bir 
şeyler kullanıyoruz. Yerken, içerken, giyinirken ya da 
bir yerlere giderken aynı zamanda dünyadan bir 
şeyler de eksiltiyoruz, yani tüketiyoruz.

İşte bu tükettiğimiz miktara “ekolojik ayak izi” de-
niliyor. Bir insanın ekolojik ayak izi ne kadar büyük 
ise, dünyaya o kadar zarar veriyor, çevreyi o nispette 
kirletiyor ve başka insanların o kadar hakkına giriyor 
demektir. 

EKOLOJİK AYAK İZİN NE KADAR BİLİYOR MUSUN?

1. NASIL SU İÇİYORSUN?
- Çeşmeden ya da sürahiden
- Islak su içiyorum
- Küçük plastik su şişeleri alıyorum


CEVABIN 
ÇOĞUNLUKLA       İSE
Merhaba çevre dostu 

ve küçük ayak grubunun 
üyesi. Seni tebrik ediyo-
ruz. Sen bilinçli bir çevre 
dostusun ve onu koru-
mak için dikkat ediyor-
sun. Bu alışkanlıklarınla 
arkadaşlarına da güzel 
örnek oluyorsun.

CEVABIN 
ÇOĞUNLUKLA        İSE
Malesef sen bir ko-

ca ayaksın. Herkes böyle 
olursa dünya kısa zaman-
da yaşanmaz hale ge-
lecektir. Nasıl tükettiğine 
dikkat etmelisin. Bunu ya-
pabilirsin. Arkadaş dergin 
alışkanlıklarını değiştirme-
de sana yardımcı olacak.

CEVABIN 
ÇOĞUNLUKLA    İSE
Hayatı biraz ciddiye 

alsan iyi olur. Aklı bir 
karış havada olmak, 
seni pek çok konuda 
üzecektir. Ekoloji ko-
nusunda da üzecektir, 
çünkü sen de olumsuz 
etkileneceksin.



9. NASIL SEBZE TÜKETİYORSUN?
- Taze, bahçeden toplanmış ya da 

pazardan alınmış
- Annem ağzıma tıkar
- Marketten alınmış ya da dondu-

rulmuş



8. NE KOLEKSİYONU YAPIYORSUN?
- Plastik oyuncaklar
- Isırılmış silgiler
- Ağaç yaprakları, güzel şiirler, kitap


7. NASIL YIKANIYORSUN?
- Hızlıca güzel bir duş
- Saatlerce banyo keyfi 

yaparım
- Annemin zoruyla

6. OKULA NASIL GİDİYORSUN?
- Özel arabayla
- Bisikletle, servisle, yürüye-

rek
- İstemeye istemeye

5. KIŞIN NASIL ISINIYORSUNUZ?
- Kamp ateşi yakarız
- Evimiz hamam gibi sıcak oluyor
- Kalın giysilerimi üstümden çı-

kartmam



3. EVİNİZİ NASIL AYDINLATIYORSUNUZ?
- Meşaleler yakarak
- Kocaman avizeler ve ampullerle
- Enerji tasarruflu ampullerle


4. UYKU DÜZENİN NASIL?

- Erken yatıp erken kalkarım
- Uykunun düzeni mi olurmuş
- Geç saatlere kadar uyumam


2. EVİNİZDEKİ ÇÖPLERİ NASIL ATIYORSUNUZ?
- Kâğıt, cam, plastik vb olarak ayırıp
- Kulağından tutup atıyoruz
- Büyük çöp kutusunda toplayıp atıyoruz




38   ARKADAŞ   MART   2022 MART   2022   ARKADAŞ   39

Oymak beyi, izci adaylarını toplamış, onlara izciliğin 
ilkelerini anlatıyordu: “Bakın arkadaşlar” dedi. “Bir izci 
her gün, en az bir kez olsun bir iyilik yapmalıdır. Örne-
ğin, hastalara, yaşlılara, çocuklara zor anlarında yardım 
etmelidir.” 

İzciler içtenlikle dinliyorlardı. Oymak beyi konuşmasını 
sürdürdü:

“Bundan sonra her sabah okula geldiğiniz zaman size 
birgün önce nasıl bir iyilik yaptığınızı soracağım” dedi. 
“Tamam mı, anlaştık mı?”

Ertesi sabah oymak beyi çocukları toplayıp bir önceki 
gün konuştuklarını anımsattı ve “Söyleyin bakalım, ço-
cuklar” dedi. “Dün ne gibi bir iyilik yaptınız?” 

Çocukların tümü, birlikte karşılık verdiler:
“Sokakta yaşlı bir kadının karşıdan karşıya geçmesine 

yardım ettik, efendim” dediler. 
Oymak beyi bu yanıta hem sevinmiş hem de şaşır-

mıştı. 
“Hepiniz mi?” diye sordu. 
Çocuklar yine birlikte yanıt verdiler:
“Evet efendim, hepimiz birlikte” dediler. “Çünkü kadın, 

karşı kaldırıma geçmek istemiyordu.”

Yardım Etmek!..
HAZIRLAYAN: RAFET GÜR

ÖYKÜ
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Bilm
eceler

Bilm
eceler

HAZIRLAYAN: HATİCE GÜL

Bu bilmeceleri ailenle ve arkadaşlarına 
sorduğunda acaba ne diyecekler?

Cevapları arkadaşlarla da paylaş!.. 
Bakalım nasıl ilginç cevaplar gelecek!?.

CEVAPLAR: Vurulan 2 kuş 
kalır. Diğerleri kaçar / 
Testere / Maymun / Fil / 
Güneş / 2 elma / Horoz / 
9 canlı koyun.

Yerde 5 adet kuş duruyor. O sırada bir 
avcı, tüfeğini ateşleyip ikisini vuruyor. 
Geriye kaç kuş kalır?

BU NEDİR?
Sıra sıra dişlerim, 
odunları dişlerim.

Bir çiftçinin 17 koyunu 
vardı. Sürüde salgın 
hastalık oldu, dokuzu ağır 
hastalandı, diğerleri öldü. 
Çiftçinin kaç koyunu 
kalır?

BU NEDİR?
Gökte durur 

paslanmaz, 
suya düşer ıslanmaz.

3 elma vardı, ikisini 
aldım. 
Kaç elmam var?

BU NEDİR?
Bir hayvan kuyruğu 
var, 
Daha uzun burnu var.

Kuyruğu var ip gibi,
Daldan sarkar armut 
gibi.

BU NEDİR?
Her sabah 
duyulur sesi,
uyandırır herkesi.
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Bu arkadaşların 
hikayesini 
sen yaz!

Kare barkodu okut,Kare barkodu okut,
sayfaya bağlan ve öykünü yaz!..sayfaya bağlan ve öykünü yaz!..
Bu arkadaşlar karınları doyunca Bu arkadaşlar karınları doyunca 

ne yapacaklar acaba? ne yapacaklar acaba? 


