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Bayramınızı tebrik ediyorum. Ramazan orucumuzu hep
beraber tuttuk. Biliyor musunuz Ramazan ayında yapılan her
ibadete bin kat sevap yazılıyor. Mesela dediğiniz bir elhamdülillah karşılığı olarak amel defterinize bin elhamdülillah
sevabı yazılıyor…
İşte bizi çok seven yaratıcımız Allah (celle celalühü), bizi yoktan yaratıp, harika bir dünyada yaşatıyor; her ihtiyaç
duyduğumuz şeyi ya yaratıyor ya da bize verdiği akıl ve
yeteneklerle üretmemizi sağlıyor. Bu şekilde cömertliğini ve
bize olan sevgisini gösterdiği gibi, ayrıca Ramazan gibi özel
aylarda yaptığımız ibadetlere bin kat daha fazla sevap yazdırarak da sevgisini gösteriyor.
Evet bu sayımızda da çok güzel konular ve yazılar sizi bekliyor. Gamze Koç bayramı anlatıyor ve bu özel günlere ait
yaptığı etkinlikleri paylaşıyor.
Cevriye Oymak’ın şiirini annenize okumayı ve gönlünü almayı unutmayın:)
Fatih Satıl hocamız bu sayımızda benim çok sevdiğim bir
çiçek olan gelincik çiçeğini tanıtıyor; Rabbimiz iyi ki böyle
güzellikler yaratmış, seyretmesi bile insanı mest ediyor…
Rasim Soylu hocamız makro objektif ve yakın çekim konusunda bilgiler ve örnekler veriyor.
Şeyma Özdemir ise sizin için özel olarak sabır konusunda
bir test hazırladı. Bu testler kendinizi tanıma ve geliştirme
konusunda bulunmaz bir fırsat, mutlaka çözüp, yorum kısmında paylaşmayı unutmayın…
Elif Bayraktar ise yaptığı fasulye deneyini anlatıyor. Siz de
bir çekirdeği çimlendirip büyümesini izleyebilir, Allah’ın cansız tohumu nasıl canlandırdığına şahit olabilirsiniz.
Akif Yalçın bu ay Kuran’ın rüzgarları “aşılayıcı” olarak
isimlendirmesini işlemiş. Gerçekten rüzgarlarla ilgili hiçbir
insanın bir şey bilmediği bir zamanda bu bilgileri vermesi,
Kuran’ın Allah’ın sözü olduğunun apaçık bir göstergesi.
…
Evet Mayıs sayımızda çok kişinin emeği ve katkısı var, hepiniz adına onlara teşekkür ediyorum.
Allah’a emanet olun.

— Aslınur Bahar
MAYIS 2022 ARKADAŞ 3

Ulusal Süreli Yayın
MAYIS, 2022 SAYI: 7
Arkadaş Dergisi

yayınıdır.

Fiyatı: 22 TL (KDV dahil)

Genel Yayın Yönetmeni: Aslınur Bahar
Yazı İşleri Müdürü: Sedat Uyanık
Grafik-Tasarım: V. Tarık Şimşek
zaferarkadas@gmail.com
Arkadaş Dergisi

www.arkadasdergisi.com / zaferarkadas@gmail.com
Nasıl Abone Olabilirsiniz?
Dergimize abone olmak ve yenilemek için telefonla arayabilirsiniz
zaferarkadas@gmail.com adresine
isim, adres, telefon ve mail bilgilerinizi yollayabilirsiniz.
Abone Ücretleri

Yurt İçi Abone Ücreti (12 sayı, 1 Yıllık): 250 TL
Yurt Dışı Abone Ücreti (12 sayı, 1 Yıllık): Avrupa 70 EURO
ABD: 80 USD, Avustralya: 90 AUD
Abone Ücretini Nasıl Ödeyebilirsiniz?

Banka Hesap Numaraları

4 ARKADAŞ MAYIS 2022

İÇİNDEKİLER

Yeryüzü, Yıldızlar ve İkisi Arasında Yaratılmış Sayısız Şey ile

BAYRAM
GAMZE KOÇ
AKLIMDA
BİNBİR SORU
ÖNDER TEKİN

HAYVANAT
BAHÇESİNE GEZİ
MUSTAFA EREN

6

8

12
BENİM ANNEM
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Ne? Nasıl? Niçin?
DÜNYA DAHA KÜÇÜK OLSAYDI
NE OLURDU?
Daha küçük bir dünya, daha zayıf
bir yerçekimine sahip olurdu. O zaman da, dünyayı çevreleyip atmosferi meydana getiren gazlar uzay
boşluğuna kaçardı. Elbette ki, atmosfersiz bir dünyada da hayat olmazdı.
Peki bunun aksi olsaydı; Dünya
şimdikinden daha büyük olsaydı?
Bu sefer de yerçekimi kuvveti daha
da artardı. Bu da, zehirli gazların bile
yeryüzünde kalmasına sebep olurdu.
Demek ki dünyamız da her şey gibi,
hayata en elverişli büyüklükte yaratılmış.
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ÖNDER TEKİN

KANIMIZ NİÇİN
PIHTILAŞIR?

Bir yerimiz kesildiğinde yaradan kan akmasının durması için, Allah harika bir sistem
yaratmıştır. Yara yerinden kan
akışının durması için kandaki
materyaller görev alır. Trombosit adı verilen küçük parçacıklar
ve diğer materyaller hava ile
temas ettiğinde birbirlerine kenetlenirler yani pıhtılaşırlar. Böylece
yara kapanır ve
diğer sistemler işletilerek
kabuğun
altında yeni
deri yaratılır.
Yeni deri yaratılma süreci
bittiğinde yara
kabuğu da düşer.
Bir düşünsenize, Allah sadece bu sistemi
bize armağan
etmeseydi, en
ufak yara bile
ölmemize sebep
olacaktı.

AKIL İLE ZEKA FARKLI MID

ayırabilme,
Evet. Akıl, doğru ile yanlışı
şünce yürütebilherhangi bir konuda dü
biliyetidir. İnsan
me ve görüş bildirme ka
olgunlaştıkça aklı gelişir.
ayı, kavramaZekâ ise bir olayı anlam
arak çözmeyi
yı, yargılamayı ve açıklay
iki yaşına kadar
sağlar. Genel olarak on
mi yaşına kahızlı olan zekâ gelişimi, yir
t kalır.
dar sürer ve sonra sabi
ay karşısında
Zekâ, insanın her türlü ol
ini sağlamaaynı yeteneği göstermes
l şiir yazan bir
yabilir. Mesela çok güze
ik problemini
insan, basit bir matemat
kâ, ruhsal olayçözemeyebilir. Çünkü ze
ğine, ilgilere ve
lara, algı ve hafıza yetene
sterir.
eğilimlere göre farklılık gö

GÜNEŞTE KARPUZ NASIL
SOĞUTULUR?

Piknikte karpuz soğutmanın en iyi yolu, karpuzu ikiye kesip güneşe koymaktır.
Çünkü Allah’ın yarattığı buharlaşma kanunu ile karpuzun yüzeyindeki su tanecikleri
buharlaşmak için karpuzdan ısı alır. Böylece mevcut ısısı azalan karpuz soğumuş
olur.
Tıpkı elimize döktüğümüz kolonyanın
buharlaşırken bizi serinletmesi gibi. Tabii
karpuzun üzerindeki su tanecikleri buharlaştıktan sonra karpuzu hâlâ güneşte bırakmaya devam edersek, karpuz
tekrar ısınmaya başlar.

Haydi bu soruları arkadaşlarına, çevrene
sor; bakalım bilecekler mi?
Acaba ne cevaplar aldın? Yandaki
barkoddan siteye bağlan ve arkadaşlarla
paylaş!..
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Kelimelerin Dünyasına Yolculuk

BAYRAM
GAMZE KOÇ

Sağlıklı bir hayatı olana nefes alabilmek bile bayramdır. Kitaplar “bayram” kelimesi için neşe, sevinç eğlence günüdür diye yazar. Aynı yerde
doğmuş büyümüş, beraber çocukluklarını geçirmiş olanların ayrı ayrı diyarlara göçüp yıllar sonra bir araya geldikleri gündür bayramlar. Bayram
“özel olarak kutlanan gün” anlamına gelir.
Bizim de millî ve dinî bayram diye kutladığımız
özel günlerimiz vardır. Onlardan birisi, şimdi yaşadığımız Ramazan bayramı. Onun içinde biraz
tebrik, biraz zafer, biraz muhabbet biraz vefa
saklıdır. Niye mi?
Bayram sabahı cami çıkışında tokalaşan
eller “böylesi mübarek bir ayı oruçla ne de
güzel geçirdin” diyerek tebrik etme görevini
üstlenir.
Bayramda artık oruçların teravihlerin
sevabını almanın, Allah’ın hoşnutluğunu
kazanmanın vaktidir. Eğer hakkı verilmişse Ramazan Bayramı bir zafer günüdür.
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ETKİNLİK:

Küçükler, büyüklerin ellerini
Sizlere bayramla ilgili
MANİ
öperler öpmesine
birkaç etkinlik fikri vede bu sırf sayreyim ister misiniz?
gıdan değildir.
Mesela apartmanŞeker şeker şerbetler
Çocuklara bir ay
daki komşularınızla
Çikolata dolsun her yer
başlayın işe; yakın
boyunca Ramazan
Harçlık veren elin
mesafedeki yakınayını sevdirmek
Cennet olsun yerin
larınıza yürüyerek
için ne uğraşlar
gidebileceğiniz kim
vermiştir o eller.
varsa… Kapılarının
Canımızın çektiği ne varsa iftar sofralarına
önlerine ya da posta
getirmek için çalışıp didinen ekmek parası
kutularına, faturaların
kazanan o eller, aile bireylerinin fitresini, zekonulduğu bölüme
katını hesaplayarak sağ elin verdiğini sol ele
kendi ellerinizle özene
göstermeden ulaştırmak için uğraşmış o elbezene hazırladığınız
ler, yeri gelmiş iftara, sahura yemek pişirmiş,
tebrik kartınızı bırakıyeri gelmiş Kur’an sayfalarını çevirmiş, yeri
verin.
Emin olun bu tebrik
gelmiş minik oruç kahramanlarına hediyeler
kartlarını alanları çok
hazırlamış, bazen Karagöz oynatmış, bazen
mutlu edeceksiniz.
çocuklarla birlikte ihtiyaç sahiplerine kumanya
hazırlamış, tatlı uykusundan zar zor uyananları sahura sırtları okşayarak uyandırmış o eller…
Kim bilir daha neleeer neler…
Bunca güzel işin üstesinden gelmiş olan eller
bir bayram sabahı öpülerek alına konmuş çok
mu?
...
Bayram günü çocuklar en güzel giysilerini giyip yollara dökülür. Komşuları dolaşıp türlü türlü
şekerler toplarlar. Kimileri şeker, kimisi mendil
verir. Yoksullar, düşkünler yaşlılar böyle zamanlarda daha çok hatırlanır.
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ETKİNLİK:
Bu etkinlikte annenizi de işin içine
dahil edin. Uygun kumaşlardan
bir mendil büyüklüğünde parçalar
kesip, türlü türlü mendiller hazırlayın. Bunların içine bayram şekerleri
de koyabilirsiniz. Ve bu hediyeleri, sizinle bayramlaşmaya gelen
çocuklara armağan edin. (Benim
hazırladığım hediyeler bunlar;
bakalım hangi arkadaşlara nasip
olacak:)

Bir küçük iyiliği geçmişin hatta en az üç defa selamlaşmış olanın
hali hatırı sorulur.
Arife günü geçmişlerimiz kabirlerinde anılır, dualar edilir.
Bu vefadır.
Bayramda Müslümanlar kaynaşır, birbirine sarılır, küsler barışır, mümkünse barıştırılır. Bayramlar muhabbet sağlar, uzun
süredir görüşmeyenleri birbirlerine kavuşturur. Neşe sevinç kaynağıdır.
Daha çok tatil, dinlenme, yaşanılan ortamdan uzak yerlere gitme olarak bilinse de
aslında bayram budur. Bunları size öğretmek
de biz büyüklerin görevidir.
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…
Bayram sabahları bütün
ailenin o sıcacık kahvaltı masası etrafında buluşması ile
muhabbet çoğalır. Dost ve
akrabaların ziyaretleriyle şenlenir ortalık. Bazı cami avlularında topluca yemekler verilir.
Gençler yaşlıların ellerini öper
onların hayır dualarını alırlar. Ağızlara hoş gelen şeker
şerbetler ikram edilir. Bir ay
boyunca tutulan orucun mükafatıdır Ramazan bayramı.
Güler yüzün kimseden esirgenmediği gündür.
Haydi sen de koş en temiz ve
en güzel giysilerini giy ve gülümse, ellerini öp büyüklerin,
tebrik et arkadaşlarının bayramlarını.
…
Ya sen bayramın nasıl olsun istersin? Bol şekerli mi, bol dinlenmeli mi
yoksa bol gezmeli mi? Sana bir şey diyeyim mi; bence en güzeli sevdiklerinle ve ailenle olduğun her anı bir bayram bilmektir. Hepinize İYİ BAYRAMLAR dilerim.
Bayramda ailecek çekildiğiniz bir bayram fotoğrafınızı barkodla arkadasdergisi.com’a bağlan ve
yükle. Sonra da uzaktaki akrabalarına gönder.
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ŞİİR

BENİM ANNEM
CEVRİYE OYMAK
Benim annemin elleri
Nisan yağmurları gibi
Hiç bitmez bereketi.
Benim annemin yüreği
Tüyden hafif, cesaretli
Hoşgörüde yok benzeri.
Benim annemin gözleri
Geceye doğan ay gibi
Az hüzünlü, biraz nemli.
Benim annemin sözleri
Yanağımı okşar gibi
Duymadım bir benzerini.
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BİTKİ UZMA

NININ

NOTLAR
I

GELİNCİK (PAPAVE

R RHOEAS)

YAZI VE FOTOĞRAFLAR:
PROF. DR.
Gelincikler 90 cm’ye kaFATİH SATIL
dar boylanabilen tek yıllık

Bitkinin cins adı “Papaver”
Latince “süt” anlamına gelir.
Cinsin bazı üyelerinde görübitkilerdir. Çiçekleri, iki yeşil
KÜNYE
len sütsü özsuyundan dolayı
çanak ve dört kırmızı taç
TAKIM:
yapraktan oluşur. Mayıs-Ha- bu isim verilmiştir. Cinsin
Ranunculale
Türkçe adı olan “Gelincik”
ziran aylarında çiçeklenen
Düğünçiçeği
ise çiçeklerinin muhtemegelincikler kırmızı elbiseletakımı
riyle görenleri hayran bırakır. len gelinlerin yüzünü örtmek
AİLE:
için kullanılan kırmızı renkli
Narin ve hassas bir özellikPapaveraceae
duvağa benzediği için terte yaratılan çiçek yapısıyla
Gelincikgiller
oldukça hoş görünen Gelin- cih edilmiştir. Anadolu’da bir
cikler; boş tarlalarda, yol ke- çocuk oyunu olarak gelincik
BİLİMSEL ADI:
çiçeklerinden bebek yapılır.
Papaver rhoeas L narları ve çayırlık alanlarda
Tür adı “rhoeas” Yunanyayılış gösterir.
TÜRKÇE ADI:
Çiçekleri güzelliği kadar şi- ca’da “kırmızı” anlamına
Gelincik, Gerneli falı özellikleri ile de dikkatleri
gelir ve bu türün çiçek rençeker. Çiçeklerinin ağrı kesi- gine işaret eder.
ci, sakinleştirici, uyku verici,
öksürük giderici ve balgam
söktürücü faydaları vardır.
Ayrıca çiçeklerinden şerbet
elde edilir. Yaprak ve tohumları da çiğ ya da pişirilerek
tüketilebilir.
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CÜNEYD SUAVİ’DEN BİLMECELER

KUSURSUZ UÇAKLAR
RESİMLEYEN: OSMAN SUROĞLU

Arkadaşlar, bu bilmece ile birlikte artık çevrenize bakıp, siz de
bilmece üretecek duruma geldiniz. Zira artık görmeyi öğrendiniz.
Şimdi yine konumuza dönelim isterseniz:
Uçağa binmekten bazı insanlar korkar. Fakat korkmayanların
sayısı daha fazladır.
“Ben hiç korkmam!” diyenleri tebrik ederim.
Çünkü Allah dilemeden, uçak değil bir yaprak bile düşmez.
Zaten ecel birdir, asla değişmez. Bunları bilenler de korkuya kapılmaz.
Uçaklara binmekten bahsetmiştik.
Bilirsiniz bunun için geniş ve uzun pistlere, kısacası havaalanına
ihtiyaç vardır. Çünkü helikopter veya bazı ‘savaş uçakları’ hariç
olmak üzere; hiçbir uçak ‘dimdik’ havalanamaz. Ve uzunca bir pist
olmadan yere inemez.
Şimdiki bilmecemiz de bu konuyla ilgili:

İŞTE SIZE BIR BILMECE DAHA:
BANA ÖYLE BİR UÇAK GÖSTERİN
Kİ, KALKARKEN YA DA İNERKEN,
BİR PİSTE ASLA İHTİYAÇ DUYMASIN. BU ARADA MOTORU
‘TAMAMEN SESSİZ’ ÇALIŞSIN. GEREKİRSE MOTORUNU ÇALIŞTIRMADAN,
UZUN SAATLER BOYUNCA
HAVADA KALSIN. VE O
UÇAKLARIN HİÇBİRİ, BAŞKA
BİR UÇAKLA HAVADA ÇARPIŞMASIN. ÇOK NADİR OLSA
DA DÜŞÜP PARÇALANMASIN.
ÜSTELİK DE YILLAR BOYU HİÇ
ARIZA YAPMASIN.
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BÖYLE HARİKA BİR UÇAK VAR MIDIR SİZCE?
Eğer böyle bir uçak yapılmış olsaydı,
(biletleri 3 kat pahalı olsa bile), emin
olun o uçaktan başkasına binmezdim.
İsterseniz bu konuya şimdilik
girmeyelim.
Düşünmek için sadece 5 dakika
süre veriyorum sizlere…

BİLMECEMİZİN
CEVABI
Önce küçük bir ipucu vereyim size:
Bulmanızı istediğim o harika uçaklar, gökyüzünde her an uçuşup duruyorlar. Ve istedikleri zaman da pencere önüne veya bir ağaç dalına konup
dinleniyorlar. Üstelik de bu arada birbirinden güzel şarkılar söyleyerek…
Kuşlardan söz ettiğimi anladınız değil mi? Ya da birbirinden renkli kelebeklerden…
Hangi uçan canlıyı incelerseniz inceleyin, onların ‘insan yapısı’ en harika
uçaklardan daha kusursuz olduğunu görürsünüz.
…
Bu konuya biraz daha girelim isterseniz:
Günümüzde çok az ülke, uçak ya da helikopter yapabiliyor.
Ama o uçaklar da kusursuz olmuyor.
Ara sıra görülen uçak kazaları, bu gerçeği açıkça ispatlıyor.
Gördüğümüz uçakların hiçbirisi ‘kendi kendine’ olamazken, ‘kuş’ dediğimiz uçaklar, o muhteşem halleriyle kendi kendilerine meydana gelir mi?
Ve ’akıl sahibi’ insanlar, bu soruya “Evet!” diyenlere gülmez mi?
Demek ki onları yapan ‘son derece usta’ bir Sanatkâr var.
O Sanatkâr elbette ki Allah’ımızdır. Ve sahip olduğu kudretle, yüz milyarlarca uçağı, ‘sıfır hata’ ile yapıp uçurmaktadır.
Evet arkadaşlar, siz gayet zeki olduğunuz için bilmeceyi şıp diye çözdüğünüzü tahmin edebiliyorum.
Haydi bir de evde ve okulda da bu bilmeceyi sorun
bakalım… Aldığınız cevapları barkodu okutup paylaşmayı unutmayın ama!..
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HAYVANAT
BAHÇESİNE GEZİ
MUSTAFA EREN

Hayvanat bahçesine yapılan okul gezisi Yusuf’u oldukça
heyecanlandırmıştı. Maymun, zürafa, çita, kartal, ayı, timsah
gibi onlarca hayvanın hepsini canlı canlı gördü.
Hayvanların kimi uzun, kimi kısa, kimi çok iri, kimi ufak tefek, kimi rengarenk, kimi simsiyahtı. Hepsinin kendine göre
özellikleri vardı. Koçun boynuzları, aslanın dişleri, kartalın gagası, maymunun çevikliği… Hepsi ayrı ayrı becerilerle donatılmıştı.
Ayrıca her hayvan farklı bir kıyafet giyiyordu. Mesela kuşlarda tüy, tilkide kürk, yılanda da pullu deri vardı.
Karınlarını da farklı farklı yemeklerle doyuruyorlardı. Maymun muz yiyordu ama timsah yemiyordu. Koyunun yediği
yaprağı kurt yemiyordu. Tavşan havuca bayılıyordu ama
çita yüzüne bile bakmıyordu.
Bu kadar farklı hayvana, bu kadar çeşit çeşit yemeği, kıyafeti ve silahı veren kimdi?..
Yusuf bunları düşünürken bir kükreme sesi duyuldu. Bütün
sınıf kükreme sesinin olduğu yere doğru koşmaya başladı.
Evet!.. Aslanın beslenme saati gelmişti. Ağaca asılan koca
bir but parçasına aslan sıçrayarak ulaşmaya çalışıyor, ulaşamayınca da sinirlenip kükrüyordu. Bütün sınıf heyecanla
onu izliyordu.
Çocuklardan biri öğretmenine dönerek “Bu kadar çok
hayvanı doyurmak, onların ihtiyaçlarını karşılamak ne kadar
zor bir iştir değil mi?” diye sordu.
Öğretmeni bu soru üzerine “Buradaki
hayvanların milyonlarca faz-
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lası bu hayvanat bahçesinin dışında dünyanın her yerinde
yaşıyor. Hepsinin kendilerine göre ayrı ayrı ihtiyaçları var,
ama hepsinin de bütün o ihtiyaçları karşılanıyor. Diyelim ki
buradaki hayvanların ihtiyaçlarını hayvanat bahçesinin sahibi karşılıyor. Peki, bu hayvanat bahçesinin dışında yaşayan
milyarlarca hayvanın ihtiyacını kim karşılıyor?” diye sordu.
Bütün sınıf birbirine bakıyor, sorunun cevabını düşünüyordu.
Öğretmenleri sözüne devam etti: “Öncelikle buradaki
hayvanların da ihtiyaçlarını karşılayan ve onlara rızık veren
Allah’tır. Mesela şu ağaca asılı et bu kaplanın rızkı. Allah hayvanat bahçesindeki bir görevli vasıtasıyla kaplanın karnını
doyuruyor. İşte Allah, yarattığı canlılara rızıklarını, ihtiyaçlarını
veriyor. İşte bu hayvanat bahçesindeki ve dünya üzerinde
yaşayan tüm hayvanların, bitkilerin, insanların rızıklarını, ihtiyaçlarını Allah yaratıyor.”
Bu sırada Elif’in elindeki bisküviyi bir kuş alıp kaçtı. Bütün
sınıf bu durumu kahkahayla izledi. Kahkahalar arasından
Yusuf’un sesi duyuldu. “Bu bisküvi bu kuşun rızkıymış. Allah
Elif vasıtasıyla bu kuşun karnını doyurdu” dedi. Yusuf ve sınıftaki herkes hem kendilerinin hem de dünyadaki tüm canlı
varlıkların tüm ihtiyaçlarını karşılayanın Allah olduğunu çok
güzel anlamışlardı.
Yusuf ve arkadaşları hayvanat bahçesindeki gezilerinden
sonra canlılara farklı bir açıdan bakmayı öğrenmişlerdi. Her
hayvanın ihtiyaçlarını tek tek sayıp, bu ihtiyaçların nasıl karşılandığını heyecanla fark ettiler.
Allah her şeyi ne kadar güzel ve mükemmel
yapıyordu ve ne kadar merhametli
ve cömertti.
Haydi sen de
aklına gelen
hayvanları
onların
özelliklerini
yaz. Yandaki
barkodla siteye
bağlan, yükle
ve paylaş!..
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MAKRO OBJEKTİF

KARINCANIN
FOTOĞRAFINI ÇEKMEK
DOÇ. DR. RASİM SOYLU
Eskiden araştırmacı çocuklar için en değerli oyuncak, çok küçük
şeyleri incelemek için kullanılan büyüteç idi. En azından benim
için. Hatta okulda mikroskopla mikropları ve bakterileri görmek
çok büyük bir keşifti. Fen bilgisi dersinde deney yapmak için kurbağa kullandığımızı da itiraf ediyorum.

Çiçeklerden polen toplayan bir
arı veya bir helikopter böceğinin
yakından fotoğrafını çekmek
gerçekten çok etkileyiciydi.
Şimdi her şey daha kolay. Cep
telefonlarında yakın çekim veya
çiçek çekim modu var.
Kameranızı ayarlıyorsunuz;
hop fotoğraf galeride.

Yusufçuk

Peki sen hiç yakın çekim
yaptın mı? Ya da soruyu
şöyle sorayım sen hiç
karıncaya yakından baktın
mı?

Bence sana önce karınca, sinek ve arı
gibi canlılara yakından bakma ödevi
vermeliyim. Tabi ki gergedan böceği
veya peygamber devesi fotoğrafı
çekme ödevi de verirdim ama onları ben
bile bulamıyorum. Bizim çocukluğumuzda şehir içinde bile ateş
böcekleri vardı. Belediyeci amcalar ilaçlaya ilaçlaya böceklerin
kökünü kuruttu.

Karınca su içerken

Önceden karınca gibi çok küçük şeylerin fotoğrafını çekmek
için fotoğraf makinelerinin ucuna ‘makro objektif’ adı verilen
bir yakın çekim objektifi takılırdı. Bununla çok küçük şeyler
büyüteçle bakar gibi büyütülür ve fotoğraflanırdı. Hatta bazı
usta fotoğrafçılar 50 milimetrelik normal objektifi fotoğraf
makinesinin önünde ters tutarak yakın fotoğraf çekerlerdi.
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Evet bütün canlılar harika
yaratılıyor ancak o küçücük
böceklerdeki teknoloji ve sanat bir
başka. Ha bir de bombardıman
böceği var parmağınızı çok
yaklaştırırsanız basıyor tetiğe
sıkıyor kimyasal silahını.
Haydi sen de bir böceğin
ya da küçük bir çiçeğin resmini çek; barkodla sayfaya
bağlan, resmini yükle ve arkadaşlarınla paylaş.

KURAN’IN BİLİMSEL MUCİZELERİ

Aşılayıcı Rüzgarlar
HAZIRLAYAN: AKİF YALÇIN
Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber rüzgârın
aşılayıcı özelliğini ve bu özelliği asırlar öncesinden bildiren kutsal kitabımız Kuran’ımızın ilgili ayeti üzerine konuşacağız.

Kuran bizlere Hicr suresinin 22. ayet-i kerimesiyle şu haberi
vermektedir: “Biz rüzgârları aşılayıcılar olarak gönderdik.”
Evet Kur’an’ımızın bizlere haber verdiğine göre rüzgârlar
aşılayıcı bir özelliğe sahiptirler.
Peki rüzgârların aşılayıcı özelliği nedir ve ne işe yarar? Bunun hakkında bilim adamları ne demektedir? Şimdi bunu
öğrenelim:
Bütün bitkilerin çiçeklerinde, erkek ve dişi çifti bulunmakta
ve erkeğin dişiyi aşılamasıyla meyveler meydana gelmektedir. Bu aşılama ise rüzgârlar ile olmaktadır. Allah (celle
celalühü), pek çok bitkinin polenlerini, çiçek tozlarını hafif bir
esintide bile uçabilecek şekilde yaratmıştır. Yeryüzündeki bitki
türlerine ait polenler, çiçek tozları ve tohumlar, bu rüzgârlar
vasıtasıyla birinden diğerine taşınmaktadır. Böylece bitkilerin
aşılanarak çoğalmaları ve nesillerinin devamı sağlanmaktadır. Yani rüzgârların aşılayıcı özelliği ile bitkiler üremekte ve
çoğalmaktadır.
…
Ayrıca rüzgârlar, bitkileri aşıladığı gibi yağmurun yağabilmesi için yağmur bulutlarını da aşılamaktadır. Yakın bir
zamana kadar rüzgâr ile yağmur arasındaki tek ilişkinin rüzgârın yağmur bulutlarını sürükleyip götürmesinden ibaret
olduğu zannedilirdi. Ama rüzgâr ile yağmur arasındaki ilişki o
kadar değilmiş.
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Peki rüzgâr ile yağmur arasında
nasıl bir bağlantı varmış?
Denizlerin ve diğer suların üzerinde köpüklenme nedeniyle “aerosol”
adlı hava kabarcıkları oluşur. Bunlar rüzgârların karadan sürüklediği
tozlarla karışarak atmosferin üst
katmanlarına doğru havalanır. Rüzgârların yükselttiği bu parçacıklar
su buharı ile birleşir ve su buharı tanecikleri bu parçacıkların etrafında
yoğunlaşır. Bu parçacıklar olmazsa
su buharı, yağmur damlası olarak yoğunlaşamaz. İşte rüzgârların havada serbest şekilde bulunan su buharını, taşıdıkları bu parçacıklarla aşılamaları ile bulutlar oluşmaktadır.
Peki bütün bu belli kanunlara bağlı ve çok faydaları olan
olayların kendi kendine olmaları mümkün müdür?
Bütün bunların kendi kendine olması için ya rüzgârın aklı
olması lazımdır. Ancak rüzgârın akıllı olduğunu kimse iddia
edemez. Ya da bütün bu olayları belli kanunlara bağlayan ve
rüzgârı bu kanunlara göre çalıştıran Allah’tır.
Akılsız, şuursuz, hatta cansız varlıkları belli işler için çalıştıran Allah, hava olaylarını yaratır, rüzgârı farklı yönlere estirir
ve eserken de ona taşıttığı parçacıklarla bulutları aşılatır.
Böylece yağmur yağdırır, yeryüzüne hayat verir, yemeye
doyamadığımız meyveleri, sebzeleri yaratır.
...
Evet bu işlerin kendi kendine, tesadüfen olduğunu hiçbir
akıl sahibi iddia edemez. O halde geriye mantıklı olan ikinci
ihtimal kalır ki, bunları Allah yaratır.
İşte Rabbimiz Allah, rüzgârların bitkileri ve yağmur bulutlarını aşıladığının hiç bilinmediği zamanlarda Yüce Kitabımız
Kuran’da bizlere bu gerçeği haber
vermiştir: “Biz rüzgârları aşılayıcılar
olarak gönderdik.”
Demekki bu kitap, ilmi ve kudreti
her şeyi kuşatan, rüzgârları çalıştıran
Rabbimizin kitabıdır.
Evet, rüzgârı kim yaratmış ve ona
kim aşılama görevini kim vermişse,
bu haberin geçtiği kitap da onun
kitabıdır. Bu kitaptaki her söz de
O’nun sözüdür. İşte bizim, hem dünyaya hem de ahirete ait bilmediğimiz nice şeyleri haber
veren böyle mucize bir kitabımız var.
Bir dahaki yazımızda görüşmek üzere hoşça kalın...
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SABIR
KAHRAMANI

Nasılsın görüşmeyeli sevgili arkadaşım?
Beni sorarsan, bomba gibiyim. Yani nasıl desem, tam bir sabır kahramanı oldum. Aslında geçtiğimiz aydan sonra, tüm kardeşlerim için aynı
şeyi düşünüyorum.
Ne dedin? Hangi ay mı? Hayırr, bu soruyu soruyor olamazsın. Tabi ki
Ramazan ayından bahsediyorum. Şaka yaptın demi? Kalbim duracaktı
neredeyse!
Neyse, ne diyordum? Ha kahraman diyordum; Sabır kahramanı…
Böyle deyince aklıma bir Zât geliyor. Sabırda en ileri olanlardan… Hatta
bir Peygamber!
Daha fazla kopya vereyeyim. Önce testi çöz, Bakalım o Sabır Kahramanı olan Zâta ne kadar benziyorsun?
1) Peygamber Efendimizin hangi sözü seni daha çok etkiliyor?
A- İki günü eşit olan ziyandadır.
B- Güçlü kimse, insanları güreşte yenen değil,
bilakis öfke anında kendisine hakim olandır.
C- Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.
2) Sınıftasın. Öğretmenin bir soru sordu. Cevabı çok
iyi bildiğin için parmak kaldırıyorsun fakat seni görmüyor...
A- Parmağımı kaldırabildiğim kadar yukarı kaldırıp
hareket ettirerek öğretmene görünmeye çalışırım.
B- Vazgeçmeden beklerim. Görmese de soruyu biliyor olmam bana kafi.
C- Ayağa kalkıp cevabı söylerim. Ayda yılda bir bildiğim soru denk gelmiş!
3) Pencereden bir arkadaşını gördün. Hızlıca evden çıkman gerekiyor, ayakkabılarını giydin ve asansörün düğmesine bastın bile.
A- Hadi, hadi, hadi, nerede kaldı ki bu asansör?
B- Telaşa lüzum yok. Telefon denen bir şey var. Eve dönüp arkadaşımı arayayım.
C- Apartmandaki tüm asansörleri çağırıp, 2 saniye bekleyemeden merdivenden inerim.
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4) Annen, misafirliğe gelen komşu teyzelerle seni konuşuyor.
A- Hoşlanmıyorum ama annemin canı
sağ olsun.
B- Normal, ben de arkadaşlarla bazen annemden bahsederim.
C- Kapıyı tıklayıp konu değiştirmesini nazikçe(!) rica ederim.
5) Hangi cümle sana daha yakın?
A- Yaşamak bazen çok zor.
B- Yeni bir gün, yepyeni bir heyecan.
C- Her şey de benim başıma geliyor!
6) Okulda hangisi en çok sinirini bozar?
A- Okul tuvaletini rezilce kullanan bir tip
B- Okul tuvaletini rezilce kullanan bir tip
C- Okul tuvaletini rezilce kullanan bir tip
(Biz de öyle düşünmüştük
)

😄

7) Hangisi seni öfkelendirir?
A- “Buradan açınız” yazdığı
yerden açılmayan ambalaj
B- İslamiyet aleyhinde yapılan işler
C- İçi tıklım tıklım dolu olan
otobüse binme kuyruğunda
en sonda olmak.
8) Hangisini izlemeyi seversin?
A- Ağ ören bir örümcek
B- Ormanlık alanda kurumuş yaprakları çıtırdatarak yürüyen koca bir
kaplumbağa
C- Yuvalarına yiyecek taşıyan tek
sıra olmuş karıncalar
9) Vitrinde çok hoşuna giden bir kıyafet gördün.
A- Annemi alması için ikna etmeye
çalışırım.
B- Hemen para biriktirmeye başlarım.
C- Vitrinde mi demiştin. Giydim bile,
gerisini annem düşünsün.

EVVET, ŞIMDI SEÇTIĞIN
ŞIKLARI GÖZDEN GEÇIR.
AŞAĞIDAKI SONUCA GÖRE
TAHLILINI YAP
A ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA:
Genel olarak dengeli olmaya daha yakınsın. Kitap okumaya ve tefekküre
biraz daha ağırlık verirsen
sabır kahramanı dahi olabilirsin.
B ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA:
Tam bir kahramansın.
Eyüp Peygamberin sabrına benziyorsun adeta…
O sabrıyla öne çıkmış bir
Peygamberdi. Hayatını inceledikten sonra Urfa’daki
sabır makamını ziyaret
etmeyi unutma.
C ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA:
Bu yazıyı buraya kadar
okumuşsundur inşallah?
Duyguların sanki hayatını
çok zorlaştırıyor. Adımlarını
daha sakin at, huzurla bak
dünyaya. Lokmalarını uzun
uzun çiğne. Aslında bana
sorarsan doğa yürüyüşlerini artırmalısın. Yürüyüş
dedim ama, patenlerini
eve bırak dostum.

😄

Haydi testi çöz, barkodla siteye bağlan ve
sen de düşüncelerini
arkadaşlarla paylaş!
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Konumuz:
Tepeye
Tırmanan
Bir İnsan
HAZIRLAYAN VE ÇİZEN:
OSMAN SUROĞLU

SIZLERE BU KONUDA IKI KARIKATÜR DENEMESI SUNUYORUM:
Birincisinde tırmanılan tepe bir A harfi. Bu karikatür, bazen ayrıntıların
da çok önemli olduğunu anlatıyor.
İkinci karikatürde hızını alamayıp bulutlara tırmanan bir insan var.
Şair olabilir mi sizce?
Sizler de başka neye tırmanılabileceğini anne ve babanızla birlikte
düşünüp, çizerek bize gönderebilirsiniz. Beğenildiğinde derginizde
yayınlanmasını istemez misiniz?

Arkadaşlar bu sayımızda tepeye tırmanan bir insan çiziyoruz.

�

�
�

�

Bildiğiniz gibi hem dağcılık
sporunda başarılı olmak, hem de
tepede ne olduğuna dair meraklarını
gidermek için insanlar tırmanma
faaliyetleri yaparlar. Hiçbir yardımcı
malzeme almadan tırmananlar
olduğu gibi, tehlikeli tırmanışlarda
birçok yardımcı malzeme kullananlar
da vardır.

BIR KARIKATÜRÜ OKUMAK:
Karikatürde, fotoğraf
çektirmek için ağzındaki
sigarasıyla poz veren bir
insan var. Ancak, fotoğraf
makinesinin ekranında sadece
sigara görünüyor. Karikatürün
vermek istediği mesajı
anlamışsınızdır. Daha açık bir
ifade ile sigaranın o insanı
ortadan kaldırdığını ifade
ediyor.
Haydi sen de tepeye tırmanan bir insan çizimi yap!
Acaba başka nereye tırmanır insan?
Bunları da çizip tüm arkadaşlarla paylaşabilirsin.
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ETKİNLİK

Fasu ye Ağacım
ELIF E. BAYRAKTAR
Okulda fasulye deneyi yapmışsınızdır herhalde sevgili arkadaşlar. İlkokuldayken ben de yapmıştım. Size o deney sırasında yaşadıklarımı anlatayım. O gün son ders zili çaldığında öğretmenimiz,
yarın için yanımızda biraz pamuk, küçük bir kap ve beş-on tane de
kuru fasulye getirmemizi istedi. Nedenini sorduğumuzda da
“Sizinle çok ilginç bir deney yapacağız çocuklar” dedi.
Ertesi gün ilk derste hepimiz, yanımızda getirdiğimiz
kapları, pamuğu ve fasulyeleri sıralarımıza koyduk.
Öğretmenimizin gösterdiği gibi pamuğu kaplarımızın
içine yerleştirdik. Üzerine fasulyeleri koyduk. Sonra üzerine bir kat daha pamuk koyduk. Son olarak üzerinde
biraz su gezdirdik. Öğretmenimiz kaplarımızı eve götürmemizi, ara sıra çok az sulamamızı söyledi.
Birkaç gün içinde o fasulyeler çatladı ve içinden yeşil
yeşil filizleri çıktı desem inanırsınız tabi. 7 gün sonra
filizler ışığa doğru iyice uzamışlardı ve artık benim bir
‘fasulye ağacı’m olmuştu. Sonraki hafta bütün sınıf,
ağaçlarımızı okula götürdük. Öğretmenimiz, deneylerimizi çok beğendi ve hepimize pekiyi vereceğini
müjdeledi. Sonra da aslında fasulye bitkisinin tohumları olan bu fasulyelerin filizlenerek bitki haline
gelmesinin, Allah’ın yarattığı bir mucize olduğunu söyledi.
Tıpkı deneydeki gibi ama pamuk yerine toprağa atılan o cansız tohumlara Allah’ın can verip büyüttüğünü
anlattı. Tohumun, kendisi için gerekli olan besinleri topraktan almasının, bitkinin güneşe doğru, köklerinin yere

Bildiğiniz gibi Allah ekilen bir tohumdan pek çok tohumlar yaratıyor,
bizler de onlarla besleniyoruz. Şimdi mesela “Bir mısır tohumu ektiğimizde Allah kaç tane mısır tohumu veriyor?” gibi farklı tohumlar seçin
ve bir tohuma kaç tohum yaratıldığını araştırın.
doğru büyümesinin hep Allah’ın mucizeleri olduğunu açıkladı. En
büyük mucizenin ise Allah’ın o cansız tohumlardan çeşitli ürünler
çıkarması olduğunu, bütün bu olayların toprağın, suyun, tohumun
değil, Allah’ın yaratmasıyla olduğunu anlattı. Zaten başından sonuna kadar planlı bu olayları, ancak Allah yapabilir diye söyledi. Sonra, sınıf defterinin son sayfasını açıp bize çevirdi ve “Bakın çocuklar”
dedi, “bugün neler yapacağımız, hangi konuları işleyeceğimiz bu
defterde yazılı. Yarın yapacaklarımızı da bu akşam yazacağım. Biz
her gün, bu programa uygun olarak çalışma yapıyoruz.
Ders programımızı programlayan benim. Ve her programın kesinlikle bir programlayıcısı vardır.” “İşte tohumun toprağın içinde
yarılması, filizlenip kök salması ve topraktan türlü türlü bitkilerin
çıkmasını programlayan da Yüce Allah’tır” diyerek sözlerini bitirdi
öğretmenimiz... …
Gece yatağıma yattığımda bu konuyu düşündüm. O fasulyeleri
mesela dolabıma koysam, yıllarca orada bozulmadan durabilirmiş.
Ama pamukların arasına ya da toprağa konduğunda Allah ona
can veriyor ve tek bir fasulyeden pek çok fasulye yaratıyor. Sonrasında evrendeki olaylarla ilgili daha fazla düşünmeye başladım.
Çünkü düşünmek, her şeyi yaratan Allah’ın sonsuz gücünü bilmemize yardımcı olurmuş. Kur’an’da, tohumla ilgili bir ayet bulunup
bulunmadığına baktım.
Ve şu ayeti buldum sevgili arkadaşlar: “Şimdi ekmekte olduğunuz
(tohum)u gördünüz mü? Onu sizler mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren
Biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık, gerçekten onu bir ot kırıntısı kılardık;
böylelikle şaşar kalırdınız…” (Vakıa Suresi, 63-65)

Sen de okulda böyle bir deney yaptın mı?
Haydi tecrübeni yaz ve yandaki barkodla siteye
bağlan ve tüm arkadaşlarla paylaş.
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ULMACA USTALARI BURAYA!..
HAZIRLAYANLAR: FATİH YALÇIN - ÖMER YALÇIN

BULMACA SORULARI

1. Peygamber Efendimizden en çok
hadis rivayet eden sahabe kimdir?
2. En derin çukurun ismi nedir?
3. Fırını kim icat etti?
4. En uzun alfabe hangi ülkeye aittir?
5. Fındığıyla ünlü ilimiz hangisidir?
6. En çok uydusu olan gezegen
hangisidir?
7. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in
yaşadığı zaman dilimine ne denir?
8. Rabbimizin bize ihsan ettiği
nimetlerden dolayı, “En çok övülen,
bütün övgülerin sahibi olan, hamd
edilmeye sadece o layık olan”
anlamına gelen ismi nedir?
9. Orta Avrupa’da bulunan “H” harfi ile
başlayan ülke hangisidir?
10. Razı olmak, hoşnutluk duymak,
memnuniyet duymak anlamına gelen
isim nedir?
11. Cehennemdeki bir ağacın ismi
nedir?

ZOR

SUDOKU

KOLAY

BULMACA VE SUDOKU CEVAPLARI SAYFA 38'DE
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Web sitesine
bağlan ve
çözümlerini
arkadaşlarla
paylaş

AKIL MI
MI, CENNET M¡?
ALİ EMRE ÇAĞLAYAN
Allah bizi sonsuz şefkat ve merhametiyle sever. Bizi bu dünyada kısa
bir süre misafir eder ve ebedi mutluluk yerine davet eder. Dünya sonrası için cenneti müjde verir.
İstersen şimdi sana bir öykü anlatayım. Sürprizli ve güzel bir öykü...
…
Bir gün bir hoca sohbet sırasında
tebessüm ederek sormuş karşısındaki gence:
“Akıl mı istersin, yoksa cenneti
mi?” demiş.
O genç düşünmüş, bir an sonsuz
mutluluk diyarı olan cenneti hayal
etmiş ve hemen cevabını vermiş:
“Cenneti isterim elbette” demiş.
Fakat hoca ona tekrar sormuş:
“Ama iyi düşün, cenneti istedin
tamam. Fakat akıl olmadan cennette ne yapacaksın?”
Genç duraklamış ve hiç bekleme-

diği böyle bir soruya şaşırmış, cevaplamadan hocaya bakmış.
Hoca, genci şaşırtan ama sevindiren şu cevabı vermiş:
“Bak görüyor musun, akıl olmayınca cennet bile bir işe yaramıyor.
Oysa Allah, sana bu dünyada bile
cennetten daha üstün bir akıl nimeti vermiş.
Eğer sen cenneti istersen ve o
yolda çalışırsan Allah sana
cenneti de elbette verir...”
…
“İşte onların ödülleri, Rablerinden bir bağışlanma ile
altlarından ırmaklar akan
Cennetlerdir ki orada
ebediyen kalırlar. Çalışanlar için ne güzel bir
ödül!” (Âl-i İmran Suresi, 136)
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Bunlar B enim Deǵerlerim!
BİRLİK VE BERABERLİĞE ÖNEM VERİRİM
• Evde beraber yemek yeriz.
• Kahvaltının sağlığım ve psikolojim için ne kadar önemli
olduğunu bilirim.
• Okulda sağlığım için zararlı olan abur cubur denilen hazır gıdaları almam. Bunların ne kadar tehlikeli
olduğunu bilirim.
• Evde olduğumuz zaman öğünlerimizi ailecek
beraber yeriz.
• Beraber yenilen yemeğin önemine inanırım.
• Beraber
yapılan işlerde
yine gücüm nispetinde onları yalnız
bırakmam, yardım ederim.
• Evde annem, babam ve kardeşlerimle
beraber namaz kılarım.
• Annem ve
babamın bu
konuda hatırlatmalarını dinlerim. Beraber namaz kılmanın
faziletinden mahrum kalmam.
• Evde beraber kitap okuruz. Her akşam
yarım saat birlikte kitap okur, sonra o kitapların içeriğiyle ilgili sohbet ederiz.
• Bu okumalarla ailecek birlik ve beraberliğimizi pekiştiririz, ruhen dinleniriz. Sohbetlerle
de bilgilerimizi artırırız.
• Ailecek birlik ve beraberliğe inanıp
önem verdiğimiz gibi, ülkemizin ve Müslümanların da birlik ve beraberliğine inanır,
önem veririz.
• Dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman kardeşlerimi benden bir parçam
bilirim, dua eder, sahip çıkmaya çalışırım.
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HAZIRLAYAN: EYYUB AY

BİRLİKTEN BÖYLE GÜÇ DOĞAR
Alttaki matematik işlemlerinde görüldüğü gibi bilirim ki; iki tane 1 ayrı ayrı olursa, olsa olsa 2 değeri olur. Ama “aynı amaç için bir araya gelirlerse” 11
değerine yükselir.
Üç tane 1 ayrı ayrı olduğunda 3 kıymetinde olabilirken, “aynı amaç için bir
araya gelirlerse” 111 değerinde olurlar.
Yine üç tane 4 ayrı ayrı olduğunda 12 değerinde iken bir gaye için bir araya
geldiklerinde 444 eder.
1+1 ise = 2
11 ise = 11
1+1+1 ise = 3
111 ise = 111
4+4+4 ise= 12
444 ise = 444
…
Bu matematik hesabında da görüldüğü gibi, birlik ve beraberlik insanlara
güç verir. Aile, toplum ve ümmet birliğine önem veririm, onları severim. Birlik
ve beraberliğimizi bozacak tutum ve davranışlardan uzak dururum.
• Dualarımı onlardan esirgemem, elimden geldiği kadar yardım elimi uzatırım.
• “Bu dünyada müminin mümine en büyük yardımı dua iledir.” sözüne
uyarak, Peygamberim gibi ben de din kardeşlerime dua ederim.
• Sadece Müslüman kardeşlerim için değil, tüm insanların maddi-mânevi
faydası için çaba gösteririm. Bunun da bir ibadet olduğunu bilirim, bu konuda da Allah’ın rızasını kazanmaya çalışırım.
• Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerîm’den öğrendiğim gibi, hep faydalı işler yaparım; bir işten sonra hemen başka bir işe başlayarak vaktimi değerlendiririm. Tembellik yapmam.
• İnsanların birbirlerini sevmesini, saymasını, değer vermesini sağlayacak
şekilde hareket ederim. İnsanların aralarını bozacak söz ve davranışlardan
uzak dururum.
• Çalışmaya ve sanata önem veririm, çevreme de bu yönde örnek olurum.
• Peygamberimiz’in sallallahu aleyhi vesellem : “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” hadisindeki hayırlı, iyi insanlardan olmak için yaşarım.
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FARKI

BUL
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7 FARKI

BULUR MUSUN?
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Sen Yap
Herkes Yesin
HAZIRLAYAN:
ZEYNEB HİFA

Gözleme Yapıyoruz!..
Gözleme İçin Gereken Malzemeler:
- 3 adet yufka - 200 gr beyaz peynir - 1 tutam maydanoz Sıvı yağ (yufkaların üzerine sürmek için)

Gözleme Nasıl Yapılır?
• Gözlememizin iç harcı için uygun bir kap alıp, içerisine
beyaz peyniri ufalayalım ve ince kıyılmış maydanozu ekleyip
karıştıralım.
• Yufkamızın bir tanesini tezgâha serelim ve üzerine sıvı yağ
sürelim.
• Ardından orta kısma iç harcımızdan birazcık koyarak yayalım.
• Yufkanın bize bakan kısmını peynirli iç harç üzerine katlayalım ve fırça ile sıvı yağ sürelim. Karşı tarafını da iç harcın
üzerine doğru katlayarak yağdan sürelim.
• Oluşan dikdörtgen kısmın bir tarafını da ortaya doğru katlayalım ve diğer kalan parçayı alta doğru çevirerek katlayalım.
Diğer yufkalarımızı da aynı şekilde hazırlayalım.
• Hazırladığımız gözlemeleri kızartmak için tavayı çok az sıvı
yağ ile yağlayalım.
• Sıvı yağ ısındıktan sonra gözlemeyi tavaya alalım ve orta
ateşte kontrollü bir şekilde kızarıncaya kadar pişirelim.
• 2-3 dakika sonra kızaran kısmı çevirelim ve diğer yüzünü
de yağlayarak pişirelim. Diğer yufkalarımızı da aynı şekilde kızartalım. Gözlemelerimiz servise hazır. Afiyet olsun :)

Haydi kolları sıvayıp doğruca mutfağa!..
Yandaki kare barkodu telefon ya da tabletinden
okutunca sayfa açılacak. Bu sayfada yaptığın
“Gözleme”nin resmini paylaşabilirsin. En güzel
gözlemeler yarışıyor unutma!.. En çok beğeniyi alan en
üstteki yerini talıyor…
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Merhametli Betül
HAYRUNNİSA YURÇ

Betül ilkokula gidiyordu. Anne babası, üç kardeşi, babaannesi
ve dedesiyle yaşıyordu. Babaannesi ve dedesi onları çok sever,
bazen kendi çocukluklarını, bazen de masallar anlatırlardı. Anne
ve babası da babaanne ve dedesine karşı çok merhametlilerdi.
Betül’ün annesi hemşire idi. Hem ailesinin hem komşularının
sağlığı ile ilgilenir, onlara yardım ederdi.
Betül ve annesi bir gün komşuları Ayşe teyzeye gittiler. Ayşe
teyzenin yaşlı annesi Kadriye teyze vardı. Annesi Ayşe teyzeye,
Kadriye teyzenin sağlığıyla ilgilenebileceğini, hatta banyo yaptırırken yardım edebileceğini söyledi. Ayşe teyze sevindi ve şaşırdı.
Betül’ün annesinin, “Bu iyiliği yapmaya benim ihtiyacım var,”
demesi onu şaşırtmıştı. Demek iyilik yapmaya, iyiliği yapanın da
ihtiyacı vardı.
Bir gün Betül de gitti annesiyle Kadriye teyzeye banyo yaptırmaya. Annesi ve Ayşe teyze, Kadriye teyzeyi banyodan çıkarırlarken onlara baktı. Kadriye
teyze çok güçsüzdü.
“İyi ki annem yardım ediyor,
Ayşe teyze de genç ve güçlü
değil,” dedi. Sonra diğer komşu teyzelerini düşündü, gittikçe
güçsüzleşiyorlardı. Hani bebekken, çocukken güçsüz olurdu ya
insan onun gibi.
Anne ve babası bu yaşlı
komşularına da yardım ediyorlardı. Sevgi ablası vardı, o da
sokakta yaşayan hayvanlara su
ve yiyecek verirdi. “Bunları yaptıran merhametmiş,” dedi Betül.
Bir de Şadiye teyzesi vardı, o
da iyice yaşlanmıştı. Betül ona,
“Şadiye teyzecim ben büyüyünce sen daha çok yaşlanırsın,
ama üzülme… İhtiyacın olduğunda ben gelir sana yardım
ederim,” dedi...❖
36 ARKADAŞ MAYIS 2022

1

3
Mandarin ördeklerinin renkli olanları
erkektir.

4

Erkek mandarinler
dünyanın en güzel ördekleri olarak
bilinir.

5

Bir yumurtayı kırdığınızda akı ve sarısını görürüz.
İşte bu basit malzemeyi böyle harika renklerle
süslenmiş bir canlıya çevirmesi, Allah’ın sanatını
ve kudretini ne
güzel gösterir.

6

Mandarin ördeklerinin ana besin
kaynakları bitkiler ve
bitki tohumlarıdır.

Doğu Asya’da yayılan bu muhteşem
güzellikteki mandarin
ördekleri, Japonya,
Rusya ve Çin’de yaşıyorlar. Yani vatanlar Asya kıtası.

2

Mandarin ördekleri
yuvalarını göl kenarlarında, sığ suların yanındaki ağaç
kovuklarına yaparlar.

.
MANDARIN
.
ÖRDEKLERI
7
HAZIRLAYAN: AYŞE ZEHRA

Malesef nesilleri
tükenmek
üzeredir.
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Bunları
Biliyor musun?

SAYFA 28
BULMACALARIN CEVAPLARI

Kırkayak türünün aslında 20 ile 6000 arasında değişen ayak sayısı
vardır. Bu türe sadece
biz çokluğu ifade eden
‘kırkayak’ deriz. Fransızlar ise ‘binayak’ der.

@@@

Bir karınca, ağırlığının
elli katını taşıyabilir.

@@@

Antik Yunan’da insanlar gözümüzden
ışınların çıktığını ve bu
sayede görebildiğimizi
düşünürdü.
Tarihte ilk kez ışığın göz
içine girerek kırılması
sonucunda dünyayı
gördüğümüzü keşfeden insan, 10. yüzyılda
yaşamış Müslüman
alim İbni Heysem’dir.

KOLAY SUDOKU ÇÖZÜMÜ

ZOR SUDOKU ÇÖZÜMÜ

@@@

Eşek arıları, yuvalarını ağaç gövdeleri ve
kabuklarından ürettiği
kâğıtla yapar.

@@@

En büyük gözlere sahip canlı, 50 cm’lik göz
çapıyla dev mürekkep
balığıdır.

@@@

Bir sineğin hızı, saatte 8
km’dir.
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SAYFA 32
FARKI BUL’UN ÇÖZÜMÜ

Bir labirentten kaçıyorsun ve önünde üç tane kapı var.
Soldaki kapı, seni ürkütücü bir cehenneme götürür;
ortadaki kapı ölümcül bir suikastçıya. Sağdaki kapı
ise, üç aydır yemek yemeyen bir aslana. Hangi
kapıyı seçersin?

r
e
el

BU NEDİR?

Yükü sırtında gelir bir
arık, Ayağında
demir çarık.

c
e
lm

Bi

BU NEDİR?

Kanadı var
kuş değil, Boynuzu
var koç değil!

Hangi istasyonda
tren durmaz?

BU NEDİR?

İki çubuk bir
makas
Hokkabaz mı
hokkabaz.

AN

Y
RLA

ZI

HA

TİC

A
:H

L

Ü
EG

Köfte ve möfte
arasındaki fark
nedir?

BU NEDİR?

Alçacık dalı
Yemesi ballı

Yazın en çok
kim hava atar?

Gözlemeyi en çok
kim sever?
CEVAPLAR: Sağdaki kapıyı. Çünkü
üç ay boyunca yemek yemeyen
bir aslan, çoktan ölmüştür./
At / Leylek / Nöbetçi / Benzin
istasyonunda / Çilek / Kelebek
/ Biri kıymadan yapılır, öteki
mıymadan / Vantilatör!

Bu bilmeceleri ailenle ve arkadaşlarına
sorduğunda acaba ne diyecekler?
Cevapları arkadaşlarla da paylaş!..
Bakalım nasıl ilginç cevaplar gelecek!?.
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Haydi sen de Ramazan, cami
veya namazla ilgili bir
hatıranı öykü olarak yaz!

Kare barkodu okut,
sayfaya bağlan ve öykünü yaz!..
Sen de camiye gittiğinde neler
hissettin, anlat!..

