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Merhaba arkadaşlar,
Bu sayımızla birlikte dergimiz bir yaşını dolduruyor. İnşaal-

lah nice uzun yıllar yayın hayatına devam eder. Daima daha 
güzel sayılarla sizin ve gelecekteki arkadaşlarımızın hayat-
larına güzellikler katar…

Bu sayımızda kedi arkadaşlarımızı daha yakından tanıya-
lım dedik. Bizi en çok şaşırtan ise, Mısırlıların kedilere tapma-
ları oldu. 

Allah’ın biz insanlara değer verdiğini gösteren işaretlerden 
birisi de her şeyi bizim fayda göreceğimiz şekilde yaratması 
ve çalıştırmasıdır. Şu anki toplum yapımızdan dolayı, bazı 
şeylerin değerini tam anlayamıyoruz. Çünkü görme şan-
sımız olmuyor. Mesela tavukların, arıların nasıl çalıştıklarını 
ve bizim için yumurta ve bal ürettiklerini görmediğimiz için 
bunların değerini anlamakta zorlanıyoruz. Oysa bizim için—
itiraz duyguları verilmediği için—sürekli çalışıp üreten canlı-
lar olmasa bizler yaşayamayız.

Bu sebepten dolayı, onları bizim için çalıştıran Allah’a tüm 
nimetleri ve bu iyilikleri için teşekkür ediyoruz, şükrediyoruz, 
elhamdülillah diyoruz.

Fakat bazı insanlar bu iyiliklerin Allah’ın dilemesiyle ve 
yaptırmasıyla olduğunu unuttukları için, o iyilikleri gördük-
leri şeyler hakkında yanlış düşüncelere kapılıyorlar. O şeyleri 
tapacak kadar gözlerinde büyütüyorlar ve kendilerini de 
aşağılamış, küçültmüş oluyorlar. Öyle değil mi, bir düşünse-
nize insan gibi en üstün derecede yaratılmış bir varlık, akılsız, 
şuursuz bir hayvana nasıl tapar; ya da canı bile olmayan 
heykellere nasıl tapar!? İnsan kendini böyle küçük düşürür 
mü!?. 

İşte bilerek dediğimiz bir “elhamdülillah” (hamd, övgü, 
teşekkür Allah içindir) bizi böyle seviyesiz durumlara düş-
mekten kurtarıyor. Hem de dünyada ve ahirette… Bunun için 
Müslüman olmamızın değerini bilelim.

…
Diğer tüm yazı ve etkinlik sayfaları da çok güzel. Emeği 

geçen herkese teşekkür ediyoruz.

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

 Instagram hesabımızda paylasalım...

ArkadAS Dergisi hesabını takip et, 
derginle resmini çek ve yolla...

@arkadasdergisi
-Bizi takip etmeyi unutmayın-

Ömer Yılmaz
/Sakarya

Zeynep Tuna Kıyı-
cılar/İstanbul
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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): 375 TL
Yurt Dışı Abone Ücreti (12 sayı, 1 Yıllık): Avrupa 70 EURO

ABD: 80 USD,  Avustralya: 90 AUD

Abone Ücretleri

Abone Ücretini Nasıl Ödeyebilirsiniz?

Banka Hesap Numaraları

Fiyatı: 32 TL (KDV dahil)

Genel Yayın Yönetmeni: Aslınur Bahar
Yazı İşleri Müdürü: Sedat Uyanık
Grafik-Tasarım: V. Tarık Şimşek

zaferarkadas@gmail.com

Arkadaş Dergisi                                 yayınıdır.
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Ne? Nasıl? Niçin?

klımdaA bin bir

SORU
ÖNDER TEKİN

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

FİLİN HORTUMU NE İŞE 
YARAR?

Fil, o iri vücudu ile yerlere kadar 
eğilip besinlerini alamaz. Fakat 
Allah, fillere çok hassas ve her işini 
yapabileceği bir hortum vererek 
işlerini kolaylaştırır. Filin hortumunda, 
üst dudağıyla burnu birleştirilmiştir.

Fil, hortumuyla yerdeki ve ağaçlardaki be-
sinlerini alabildiği gibi, düşmanlarıyla savaşır-
ken hortumuyla onları yakalayıp yere atar ve 
kocaman ayaklarıyla ezer.

Tamamen otçul bir hayvan olan fil, besinlerini yerden ve ağaçların yüksek 
dallarından toplamak için hortumunu eli gibi kullanır. Ancak zannedildiği gibi 
fil hortumuyla su içmez; suyu hortumuyla çekip alır ve ağzına püskürterek 
içer.

Kalın ve dıştan iyi korunmuş olmasına rağmen iç kısmı çok hassas olan 
hortumun ucu ikiye bölünmüş olup bu bölmeler ufak cisimleri tıpkı parmak 
gibi tutup almaya ve ağzına götürmeye yarar. Böylece hortum fil için, hem kol 
hem de el vazifesi görür. 

İNSAN UZAYDA NEDEN DAHA 
UZUN OLUR?
Yerçekimsiz ortamda dünyadaki gibi be-
denimizi aşağı çeken kuvvet yoktur. Bu ise 
eklemlerimizin kaslarımız ve kemiklerimiz ile 
olan güçlü bağlarını zayıflatır. 
En belirgini ise omurgalarımızdır. Yer çekim-
siz ortamda insan omurgası adeta gevşer, 
bu da 5 santimetreye kadar daha uzun boy-
lu olmamıza sebep olur. Omurga rahatsız-
lıkları yaşayan insanlar dünyada oluşturulan 
yerçekimsiz ortamlar sayesinde tedavi edi-
lebiliyor.

YAĞMUR NASIL YAĞAR? 

Denizlerin, akarsuların, bataklıkların yü-
zeyinde devamlı bir buharlaşma vardır. 
Sıcak zamanlarda buharlaşma daha da 
artar. Bu incecik su buharı havayla karışıp 
yükselirken, daha soğuk hava tabakaları-

na rastlarsa çeşitli irilikte damlacıklar ha-
linde yoğunlaşır. İşte bulutlar böyle yaratılır. 
Damlacıklar yeteri kadar ağırlaşınca, zarar 
vermeyecek bir hızla aşağı düşmeye, yani 
yağmur yağmaya başlar. Yağmur yağması 

bütün canlılar için çok büyük nimettir. Tatlı su 
ihtiyacımız, yeryüzünün bitki örtüsü için çok önem-

lidir. Bunun için yağmura, Allah’ın merhametinin cisimleşmiş hali anla-
mında “rahmet” denilmiştir.

Okyanusların derinliklerin-
deki bitki örtüsü, tüm dün-
yadaki bitkilerin yaklaşık 
%85’i kadardır.

Yeryüzünde 10.000 ka-
dar çim çeşidi vardır.

Ahtapotların üç kalbi 
vardır.

Dünyada en ağır bey-
ne sahip olan canlı, 
ispermeçet balinasıdır



“Şimdi elindeki o ekranı yavaşça yere bırak ve teslim ol! Korkma, benden 
sana zarar gelmez.” 

Bu cümle size de bilindik polisiye dizilerini hatırlatmadı mı? Ben, bir po-
lis değilim, amacım da bir suçluyu bulmak değil. Sadece sizlere “kitab”ı 
baştan anlatmak istiyorum. Bunun için de her şeyden önce aramıza giren 
internet adındaki kara kedinin icabına bakmamız gerek. Teknolojiyi hiç 
kullanmayalım da demiyorum. Eskiden olsaydı bir kelimenin ekini, kökünü 
araştırmak için koca koca sözlükleri, etimoloji kitaplarını önüme yığardım. 
Şimdiyse teknoloji sayesinde işlerimi daha kısa sürede hallediyor, artık bil-
giye daha kısa sürede ulaşıyorum. 

Normalde,“kitap” kelimesi Arapça ke-te-be kökünden gelir; “yazılı şey”, 
“belge” anlamında kullanılır, diyerek anlatmaya başlardım ama bundan 
önce kitap okunma oranının azlığı ile ilgili edindiğim bilgiler çok ciddi olun-

ca acilen toplanıp bu duruma el atmamız lazım diye düşündüm. 
Mesela sebeplerin en başında daha konuşmayı bile bilmeyen 
küçücük çocukların elinde ekranlar var. Bu önü alınmaz gerçekle 
madem baş etmek istiyoruz öyleyse şartları eşitleyelim; televiz-
yon, bilgisayar tablet vs. gibi şeylere ulaşma kolaylığını kitaplara 
da tanıyalım. Misal telefon bir el uzantısı mesafesindeyse kitap-
lara ulaşmak da o kadar kolay olsun diye gözümüzün göreceği 
yerlere kitaplar bıraksak, ister uzun olsun isterse kısa yolculuk-
larımız için çantalarımızda bir kendimiz için, bir de başkası için 
okuma kitapları bulundursak? Güzel olmaz mı? Kitap için okunma 
süresi koyuyorsak aynı süre koyma alışkanlığımız teknolojik ürün-
ler için de geçerli olsun. Ne dersiniz?

…
Bakmayın siz çoğunlukla “Boş zamanlarınızda ne yaparsınız?” 

sorusuna “Kitap okurum.” cevabının verilmesine… Bu soru da ce-
vabı da çok eskidi artık. 

Kitap okumak, ne boş vakitlerin işidir ne de sadece uyumadan 
önceye bırakılan bir eylemdir. Hatta kitap, uyumayı değil uyanık 
olmayı çağrıştırmalı. Haksız mıyım? 

Öyle müzik dinlemek, yürüyüş yapmak, balık tutmak gibi bir şey 
değildir ki bir hobi listesinde yeri olsun. İllaki bir eylemle anılma-
sı gerekiyorsa yemek yemek, su içmek, nefes almakla anılması 
lazım.

Kitap, hayatımızın merkezinde olmalı, kıyısında köşesinde değil. 
Hem kapı çalmak, hem kapıların açılması gibidir kitap okumak. 

Bir yere misafir olmak gibi... Yorgun olunca dinlenmek için, gez-
meye meraklıysanız yeni yerler keşfetmek için vardır o. 

…
“Kitaplar sessiz öğretmenlerdir.” Okula, sıraya, masaya ihtiyaç 

duyurmayan öğretmenler... 
Bazen de yol gösterici bir kaptan, yolunu kaybetmiş olana 

Kelimelerin Dünyasına Yolculuk

GAMZE KOÇ

kitap
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şaşmaz bir pusula, bazen de arayıp 
bulmasını bilen için hikmetle dolu bir 
define... 

Canınız bir şeye mi sıkıldı, ilaç gibidir 
kitap. Yemeklerden önce de olur, son-
ra da hiç fark etmez. Birkaç sayfa ki-
tap okuyarak eminim, bir anda kafanız 
dağılacaktır. Tolstoy “Hiçbir üzüntüm 
yoktur ki, yarım saat kitap okumakla 
geçmesin.” diye boşuna dememiş. 

Her yazar, başka bir tanımlamış kita-
bı. Kimi “Biletsiz bavulsuz bilmediğiniz 
bir yolculuğa çıkmaktır.” demiş kimi de 
“Gerçek hayatta olamayacağını bildi-
ğiniz şeyleri anlık görmektir, büyü gibi 
bir şeydir.” diye ifade etmiş. Hepsine 
azar azar hak vermemek elde değil 
çünkü kitap okurken bir de-
ğil binlerce dünyayı hayal 
eder, öğrenir; anlatılan 
yerleri, insanları gör-
mek istersiniz.

…

Büyükler, kitap okumayı, aldığımız 
gıdalardaki vitaminler gibi düşünüp 
size ne fayda sağladığını söylemenizi 
isteyebilirler. Kitapların bilgi verdikleri 
doğrudur ama aynı zamanda kitap size 
kocaman bir oda, rengârenk bir bahçe, 
cıvıl cıvıl bir park, masmavi bir gökyüzü, 
bambaşka bir dünya sunar. 

Kitap okumak insanlarla zihinsel bağ 
kurmanın bir başka yoludur ayrıca. Dü-
nü bugüne, geçmişi yarına bağlayan 
bir köprüdür. Bu yüzden kitaplarda gezi, 
serüven, düş, gerçek ne ararsanız bulu-
nur.

Aslında bütün okuduğumuz ve oku-
yacağımız kitaplar, bizi Yaratan Rab-
bimizden, tek tek herbirimize bir mesaj 
olarak gönderilen Kur’an-ı Kerîm’i 
okumak ve anlamak için bir vesile, bir 

aracıdır.

FARKI
BULUR MUSUN?7

FARKI
BUL
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ŞEYMA ÖZDEMİR

DEĞİŞEBİLİYOR MUSUN?
HAYDİ TESTİ ÇÖZ VE ÖĞREN!..

Hey Dostum! Tatlı arkadaşım, Biricik yoldaşım… Ne diyordunuz kendi 

aranızda siz? Heh şeydi şey, Kankiiiiim nasılsın?

Yeni eğitim dönemin hayırlı olsun. 

Şeyy, hazır eğitim demişken şu konuya da bir el atsak. Benim yine 

kafamda deli sorular var da. 
Şöyle ki; İnsan çoook özel yaratılmış bir varlık. Her an kendisini ge-

liştirebilir, değiştirebilir, yetiştirebilir. Yeter ki buna inanıyor olsun. Ama 

bazen bazı tepkilerimiz, öz yargılarımız gelişimimize engel olur. İşte o 

zaman yerimizde saymaya başlayabiliriz. Allah muhafaza!

Ben de diyorum ki; şu aşağıdaki soruları beraber cevaplasak… Ba-

kalım gelişim merdivenlerinden çıkarken ayağımıza takılan engeller 

neler?

1) En sevdiğin arkadaşlarından biri yanına 1) En sevdiğin arkadaşlarından biri yanına 
geldi ve sana çok kırıcı olduğunu, kimsenin bu geldi ve sana çok kırıcı olduğunu, kimsenin bu 
yüzden seninle konuşmak istemediğini söyledi.yüzden seninle konuşmak istemediğini söyledi.
A) Millet de kırılacak yer arıyor! Ne varmış  

benim konuşmalarımda?
B) Çok şaşkınım, kendimi bir müddet  

gözlemleyeyim.
C) Ben buyum hacı! Dobra dobra konuşurum. 

Cesaretiniz yoksa uzak durun!

2) Öğretmeninin verdiği 2) Öğretmeninin verdiği 
proje ödevi için haftalardır proje ödevi için haftalardır 
çalışıyordun. Proje teslim çalışıyordun. Proje teslim 
zamanı geldiğinde, öğret-zamanı geldiğinde, öğret-

men projeni sana geri verdi, men projeni sana geri verdi, 
biraz daha çalışman gerek-biraz daha çalışman gerek-

tiğini söyledi.tiğini söyledi.
A) Bu öğretmen uzaya çık-
mamı falan mı bekliyor!

B) Allah Allah, çok iyi yap-
tığımı düşünmüştüm. Bir de 

babama göstereyim.
C) Ben zaten hiçbir işi 

beceremem ki!
3) Babanın arkadaşı sana bü-3) Babanın arkadaşı sana bü-

yüyünce ne olmak istediğini sordu. yüyünce ne olmak istediğini sordu. 
“Kamyon şoförü” dedin, adam göz-“Kamyon şoförü” dedin, adam göz-

lerini kaçırarak pis pis sırıttı.lerini kaçırarak pis pis sırıttı.
A) Hah ha, gör bakalım son gülen 

kim olacak!
B) Yani zamanla f ikrim değişir mi 
bilmem. Ama bu amcanın yaptığı 

hoş değil.
C) Hiçbir soruya mantıklı cevap 

veremem ki ben.

4) Okul pikniğine gi-4) Okul pikniğine gi-
derken yaptığın harika kombi-derken yaptığın harika kombi-

nine insanlar garip garip bakıyor.nine insanlar garip garip bakıyor.
A) Bakın bakın, daha iyisini görmeniz 

mümkün değil çünkü.
B) Üzerimde bir gariplik mi var?  
Hemen bir arkadaşıma sorayım.

C) Ulen gene mi giyinmeyi  
beceremedim be.
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Haydi testi çöz, barkod-
la siteye bağlan ve sen de 
düşüncelerini arkadaşlarla 
paylaş!

C HARFİ ÇOĞUNLUKTAYSA
Allah neticeye değil, çabaya bakar 
dostum! Gerçi haklısın bunu bazen 

düşünemeyebiliyoruz. Çünkü bir sınava 
çalışıyorsan, kimse kaç saat çalıştın diye 

sormuyor. Bilakis kaç puan aldın diye 
soruyorlar. Ama Allah katında mesele 
böyle değil. Camiye gitmek için evden 
çıktığında her adımına sevap yazılır, bir 

sure ezberlemeye çalışıyorsan Allah 
ezberleyip ezberlemediğinden ziyade, 

sureyi ne kadar okuduğuna bakar. Hatta 
neticeye hemen ulaşmak değil, daha 
çok çabalamak makbuldür. Sen Allah 

için adım at, neticeyi de O’na emanet et 
olur mu?

B HARFİ ÇOĞUNLUKTAYSA
Kendini her hususta mükemmel görmek bazen 
insanı nasıl körleştiriyorsa, kendisinden umudu 
kesmek de o derece körleştirir. Asıl önemli olan 

bu ikisinin ortasını bulabilmek, kendimizi hataları-
mız ile sevebilmek ve her daim o hataları tamire 
çalışmaktır. İşte sen bu ince hesabı yapmış, bu 

konuda istikameti sağlamışsın sevgili arkadaşım. 
Eminim ki hem kendin ve ailen için, hem de iman 

davası için çok güzel adımlar atacaksın, yolun 
açık olsunn.

A HARFİ ÇOĞUNLUKTAYSA
Kendinle barışık olman, kendini seviyor olman çok gü-
zel. Eğer Rabbimizin sana verdiği hakiki değeri sen de 
keşfedebilmiş isen hayatta çok güzel adımlar atabilir-
sin. Ama şunu da bilmelisin ki, insan hatalar yapabilir. 
Asıl önemli olan, hata yaptığını kabul edip hataları fark 

etmektir. İşte o zaman değişim ve gelişim başlar.

5) Evinizin bahçesinde tahtalar-5) Evinizin bahçesinde tahtalar-
la yapmaya çalıştığın köpek kulübesi la yapmaya çalıştığın köpek kulübesi 

3. kez devrildi.3. kez devrildi.

A) Tahtalarda bir sorun olmalı. Ne uğ-
raşıyorum ki, en iyisi sipariş vereyim.

B) Nerede eksik yapıyorum? Biraz 
daha düşünmeliyim.

C) Kulübe yapmaya çalışanda  
kabahat!

6) Taekwondo 6) Taekwondo 
antrenmanında senin antrenmanında senin 

birkaç kuşak altında olan birkaç kuşak altında olan 
arkadaşını yeterince ça-arkadaşını yeterince ça-

lıştırmış olmana rağmen, lıştırmış olmana rağmen, 
öğretmenin yanında hiç iyi öğretmenin yanında hiç iyi 
bir performans sergileye-bir performans sergileye-

medi.medi.
A) Kafası basmıyor  

demek ki!
B) Anlatma metodumu 
değiştirmem gerekiyor.

C) Benden eğitimci  
olmaz!
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Konumuz: 
Sırtında Çuval 
Taşıyan Adam

HAZIRLAYAN VE ÇİZEN: 
OSMAN SUROĞLU

arikatü

ÇiziyoruzK r

Sevgili arkadaşlar, bu sayımızda da sırtında çuval taşıyan bir tipleme çizeceğiz:

3

Her sayımızda olduğu gibi 
kademeli şekilde karakterimizi 
oluşturuyoruz.

Çizimimizde, karakterimizin taşıdığı 
çuval sembolümüzün üzerinde 
düşüncelerimizi yoğunlaştıracağız. 
Çuval, şekliyle veya içine 
koyduğumuz malzemeyle bir anlam 
kazanır.

Bu sayımızda size iki örnek çizimle yardımcı olmaya çalışacağım. 
Birinci örnekte çuvalımızı kalp şeklinde çizdim. Çuvalın içinde ne varsa, 

karakterimiz yükünü huzurla taşıyor. Çuvalın içindeki malzemeyi sizin 
yorumlarınıza bırakıyorum.

İkinci örnekte, karakterimizi hayli üzgün görüyoruz. Neden üzgün 
olduğunu, çuvaldan dökülen soru işaretleri anlatıyor. Karakterimizin 
sorunlar içinde olduğunu, yüzündeki ifadeyle ve kırıklı hareket çizgileri ile 
sorunlarını taşımakta zorluk çektiğini anlıyoruz. 

BU KARİKATÜRÜ OKU

Bir insanın karışık ve karanlık 
düşünceleri evvela kendisine zarar 
verir. 

Karikatürün altındaki imzada 
Defne Erden ismine dikkat 
etmişsinizdir. Karikatürü 4. Sınıftaki 
torunumun fikriyle çizdiğim için, 
ismini imzamın üstüne yerleştirdim. 

Sizler de fikir ve çizgi arkadaşlığı 
yapıp çift isimle karikatürlerinizi 
yayınlayabilirsiniz. 

2

21

4

1
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Bu bilmecenin cevabı çok zor olduğu için, cevaba geçmeden önce, onu tekrar 
okumanızı öneririm. Çünkü soru tam olarak anlaşılmazsa, onun cevabını asla ve-
remezsiniz.

İsterseniz yenilgiyi hemen kabul edip top oynamaya gidin. Fakat bilmeceden 
maksat, ‘en kestirme yoldan’ bir şeyler öğrenmektir. Bu nedenle kaçmak, geçerli bir 
çözüm değildir.

Bu cevabı bir saat içinde bulanlar, kesinlikle bir ‘Bilmece Canavarı’dır. Ve bütün 
bilmeceler onlar için kolaydır.

Bu kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum.
Diğer kardeşlerime de sabırlar diliyorum.
…
Şimdi hep birlikte cevaba göz atalım mı?:

BİLMECEMİZİN CEVABI

Bilmeceyi çözemeyen kardeşlerim için bir ipucu vereyim ve o perdenin ne oldu-
ğunu söyleyeyim:

İşte ipucu:
Eviniz bahçe içinde, üstelik de birinci 

katta olduğundan, elinizi pencereden 
biraz çıkarttığınızda bahsettiğim per-
delerden çok nefis meyveler koparta-
bilirsiniz.

“Tamam! Şimdi bulduk!” sesleri du-
yuyorum.

Evet evet! Ağaçlardan bahsediyo-
rum!..

Daha önce ağaçlara: ‘meyve ve 
oksijen fabrikası’ diyorduk. Bu bilmece 
sayesinde o muhteşem canların bir de 
‘perde’ görevini üstlendiğini gördük.

Evinizin güneş gören pencereleri 
önüne birkaç tane meyve ağacı di-
kerseniz, onlar size ‘otomatik bir perde 
vazifesi’ görecektir. O ağaçlar kış gelin-
ce yapraklarını dökerek odanıza daha 
fazla güneş ışığının girmesine izin ve-
rirler. Böylelikle odanız daha da ısınır.

Peki ya ilkbaharda?
İlkbahara doğru havalar gitgide 

ısınır. Fakat ilk aylar ‘biraz serin’ geçti-
ğinden, çok fazla gölgeye ihtiyacımız 
yoktur. Bu yüzden yaprak sayısı fazla 

CÜNEYD SUAVİ’DEN BİLMECELER

OTOMATİK PERDELER
RESİMLEYEN: OSMAN SUROĞLU

Arkadaşlar şimdi soracağım bilmeceyle si-
zi mahvedeceğim. Bir ay düşünseniz bile onun 
cevabını bulamayacaksınız.

Hatta bu nedenle kâbus görecek olsanız bile, 
en sonunda kârlı çıkacaksınız.

Şimdi hayal edin bakalım:
Güzel bir bahçe içinde, ‘dubleks’ adı verilen 2 

katlı bir evde yaşıyorsunuz. Odanız da üst kat-
ta bulunuyor. Eviniz ‘doğuya ve güneye’ baktığı 
için, bütün açık havalarda bol bol güneş alıyor.

Herkesin bildiği gibi, çok güneşli havalarda 
pencerenin perdesini (belki kısmen, belki de 
tamamen) kapatır, ışığa ve sıcaklığa ihtiyaç 
duyunca tamamen açarsınız. İşte bu zor bilme-
cem de perdelerle ilgili.

Hazırsanız soruyorum, çok dikkatli okuyun:

YATTIĞINIZ BU ODAYA ÖYLE BİR PERDE SEÇİN 
Kİ, İLKBAHARDAN SONRA SICAKLAR GİTGİDE AR-
TARKEN, PERDELER DE YAVAŞ YAVAŞ KAPANMA-
YA BAŞLASIN. FAKAT YAZ MEVSİMİ GELİP ODANIZA 
GİREN GÜNEŞ IŞINLARI ARTINCA, (YANİ KAVURUCU 

SICAKLAR BAŞLAYINCA) TAKTIĞINIZ BU PERDELER SİZ 
BİR ŞEY YAPMADAN KAPANIP IŞIĞI VE SICAĞI İÇERİ SOKMASIN. BÖYLELİKLE ODA-
NIZ SERİN KALSIN.

FAKAT HAVALAR SOĞUYUP, GÜNEŞ IŞIĞINA İHTİYAÇ DUYULUNCA, BU PERDELER 
OTOMATİK BİR ŞEKİLDE AÇILSIN VE ODANIZA BOL BOL GÜNEŞ IŞIĞI GİRSİN. BÖYLE-
LİKLE ODANIZ DAHA DA ISINSIN VE ISINMA MASRAFLARINIZ AZALSIN.

…
Fakat bu bilmece için ‘ÇOK ÖZEL’ bir şartım var:
Seçtiğiniz o perdeler ‘tamamen otomatik’ çalışmalı. Yani onlara ‘dokun-

mak’, bir sopa yardımı ile ‘sağa sola çekmek’ tamamen yasak. Bir ‘kuman-
da’ âleti kullanmak da öyle… Zaten bilgisayarları asla düşünmüyoruz. Çünkü 
onları kullanmak, yüz kere yasak…

Şimdi mahvoldunuz işte, hapı yuttunuz!
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değildir. Yani ağaç o aylarda bize ‘yarı gölge’ yapıp hafifçe serinletir. Fakat 
temmuz ayına girmek üzereyken, yaz sıcakları aniden bastırır. Ve herkes ‘ko-
yu bir gölge’ arayıp dururken, ağaçlar yaprakla dolup insanları güneş ışınla-
rından korur.

Kış gelirken ‘aynı döngü’ tekrarlanır elbette…
Kısacası birçok ağaç ‘otomatik perde gibi’ çalışır.
Fakat dikkat edin ‘birçok ağaç’ diyorum. Çünkü bütün ağaçlar yaprağını 

dökmez. Yani otomatik bir perde olarak çalışmaz.
Eğer bilmecemizdeki ağaç perdelerden istiyorsanız, pencerenizin önüne 

çam ve farklı türlerini dikmeyin! Eğer Malta eriği ve mandalina seven varsa 
ya da manolya kokusu hoşunuza gidiyorsa, bunlardan da kaçınmanızı öne-
ririm. Çünkü bu ağaçlar ‘yaz-kış’ yeşil kaldıkları için size bütün yıl boyunca 
gölge yaparlar. Bu durum yaz mevsiminde hoşunuza gider ama, kış mevsimi 
yaklaşırken, güneş ışığından veya onun sıcaklığından mahrum kalırsınız.

Sizin yerinizde olsam pencerelerin önüne elma, kiraz, dut veya erik ağacı 
dikerdim. Ama asla incir ağacı değil. Bu ağacın yaprakları yaz sonunda dö-
külse de, ağacın kökleri bütün binayı sarabilir. Hatta temel taşlarını bile çat-
latabilir. Tuvalet ve mutfakların pis sularını akıtan bütün kanalları tıkayabilir. 
Hatta o incecik kökler, duvar boşluklarından yukarı tırmanıp, döşeme kap-
lamasını yerinden sökebilir. Eğer bahçenizde incir ağacı isterseniz, (benim 
yaptığım gibi) o ağacı evinizden en uzak noktaya dikmelisiniz.

…
Tekrar perdelere dönelim isterseniz.
Bazı hanımlar, mutfağında ‘meyve desenli’ perdeler kullanır. Elbette ki buna 

bir itirazımız yok. Fakat şunu da düşünmek gerekmiyor mu?
Bizler pencere önüne meyve ağacı dikersek, o meyvelerin ‘aslını’ yeme 

şansı buluruz. Bu tür perdeler, diğer perdelerden ‘daha besleyici’ değil mi?
Bu arada aklınıza şu soru gelebilir:
“Otomatik perdeler gerçekten güzelmiş. Fakat yüksek binalarda oturan in-

sanlar bunu nasıl yapacak?”
En fazla üçüncü katta oturan insanların ‘biraz’ şansı olabilir. Onlar evin 

yakınına (güneş gören kısımlara) çınar, ıhlamur ve kestane ağacı dikerlerse, 
uzun boylu bu ağaçlar, bekledikleri faydayı onlara verebilir. 

“Peki, daha üsttekiler ne yapar?” diyorsanız, ben de kendilerine sabır dile-
yerek: “Onlar için yapılacak bir şey yok.” derim.

Zaten apartmanların nesi güzel ki?..

Haydi sen de bir bitkinin ya da ağacın köklerini 
incele, parmağını batıramadığın toprağı nasıl da 
delip geçiyorlar kökleriyle. Sen de düşüncelerini yaz, 
resim çekip barkodla bağlanacağın sayfaya yükle 
ve paylaş.

KARŞIYA GEÇMEK
Otomobiller, otobüsler öylesine 

hızlı gidiyorlar ki, karşıdan karşı-
ya geçmenin imkânı yok. Zavallı adam 

saatlerce beklemiş, bir türlü geçememiş 
karşıya…

Bir de bakmış karşıda bir adam. Gücünü 
toplamış ve seslenmiş yolun karşısındaki 

adama:
“Heey kardeş!.. Nasıl geçtin o yana.”
“Ben mi!? Ben bu yanda doğdum…”

KÖPEK
Bir adam, diğerine sordu:

“Köpeğinizi almak istiyorum ama 
sadık mıdır?”

“Size yüzde yüz garanti verebili-
rim.”

“Nasıl bu kadar eminsiniz?”
“Şimdiye kadar onu beş kere 
sattım hepsinde geri geldi.”

EŞEK MUHABBETİ
İki eşek, çayırda hem otluyor, hem 

konuşuyorlardı:
“Şu insanoğlu da çok tuhaf… Bir güldür, 
bir bülbüldür tutturmuşlar…Yok, gülmüş, 

yok bülbülmüş… Gülün hasreti bülbülü 
yakarmış…”

Diğer eşek burun kıvırmış, “Boş ver be 
canım…” demiş, “Gül dediklerini ben bir 
kez yedim. Hiçbir şey anlamadım. Hep 

reklam, hep reklam…”
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Meraklı, oyuncu ve sevimli hareketleriyle 

kedileri sevmeyen yoktur. Hatta tüm dün-

yada en popüler evcil hayvanın kedi oldu-

ğu iddia edilir. 
Kediler, evcilleştirilmiş, etobur memeli ve 

küçük hayvanlardır. Zaten Allah onları biraz 

daha büyük yaratsaydı, birlikte yaşama-

mız mümkün olur muydu?
Şimdilerde evin bir oyuncağı ya da bir 

sakini olarak görülse de tarih boyu kediler, 

kemirgenleri ve haşaratları avlayabilme 

yeteneklerinden dolayı, hep insanların ya-

kınında olmuşlar.

BİR KÜÇÜCÜK ASLANCIK…

KE
dI
LER

EVDEKİ TÜYLÜ ARKADAŞLAR
ASLINUR BAHAR

Kediye niçin kedi de-
riz? 
‘Kedi’ adının Türkçe’ye 
Arapça’dan geçtiği 
düşünülüyor. Ayrıca 
‘kedi’ pek çok dilde 
aynı sözcüğün var-
yasyonları şeklinde 
kullanılır: İngilizce cat, 
Bulgarca kotka, Lehçe 
kot, Arapça kitt (erkek 
kedi). 
Pisi ve puss gibi söz-
cükler ise kedilerin 
tehdit edildiklerinde 
çıkardığı sısss sesin-
den esinlenerek kulla-
nılmış olabilir. Biz pisi 
dediğimiz gibi, bazı 
dillerde kedi için bu da 
kullanılır. Mesela: Aze-
rice pisik, pişik, İngiliz-
ce pussycat.

Bir kediye baktığınızda bir aslan, bir leopar, bir 

puma ya da bir çita görürsünüz, ama onların 

minyatürünü… Evcil kedilerin de tüm kedigiller 

gibi, anatomik olarak güçlü, esnek bir bedenleri 

ve hızlı refleksleri vardır; keskin, geri çekilebilen 

pençeleri ve küçük avları öldürmeye uygun ya-

ratılan dişleri vardır. 
Kedilerin kulakları, insan kulakları için çok zayıf 

ya da çok yüksek frekanstaki sesleri duyabilecek 

şekilde yaratılırlar. Loş yani karanlığa yakın or-

tamlarda da görebilirler. Çoğu memeli hayvan 

gibi, kediler de insanlara göre renkleri daha zayıf 

görürler, ama koku alma duyuları daha güçlü-

dür.

GEL PİSİ PİSİ
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İnsanlar yetiştirdikleri buğday, mısır, arpa 

gibi tahılları kış ayları için saklıyorlardı. Bu 

tahıllar ise fare gibi haşeratlar için çok ca-

zip yiyecek depolarıydı. İşte bu noktada 

insanlarla kedilerin yolları kesişti. Böylece 

insanlara tahıllarını koruma noktasında çok 

önemli hizmetleri oldu. İnsanlar da kedileri 

sevdiler.
Bu sevgi gittikçe pekişti ve büyüdü. Mısır’da 

ise başka bir boyut kazandı. “Bu kediler çok 

yararlı hayvanlar; kediler olmasa tahılları-

mızı koruyamayız; kediler olmasa aç kalırız; 

hayatımızı kedilere borçluyuz…” gibi artan 

seviyede bir minnettarlık Mısırlıları sonunda 

kedilere tapmaya kadar götürdü. Şimdi Hin-

distanlıların ineğe aşırı değer verip taptıkları 

gibi bir süreç yani…

Kedilerin temizlikleri insanı 
hayran bırakır. Bir kedi, tuvale-
tini yapmak için toprağı kazar 
ve işi bittikten sonra üstünü 
kapatır. Beden temizliklerini ise, 
mikrop öldürücü özelliği olan 
tükürükleriyle yalayarak ya-
parlar. Hiç bir su ve sabun onu 
daha iyi temizleyemez. Bunun 
için kedilerin yıkanmaya ihti-
yaçları yoktur.

Oysa bütün iyilikler Allah’tan gelir. Allah nimetlerini bizlere çeşitli sebeplerle ulaştırır: Mey-veyi ağaç ile, balı arı ile, ışığı Güneş ile, yağmuru bulut ile gönderir; yani her nimetini bir aracı ile bize yollar. Tıpkı posta-cının bize mektup getirdiği gibi; mektubu postacı getirir ama mektubun sahibi postacı değil-dir, o sadece aracılık yapar. İşte bütün iyilikler, nimetler Al-lah’tan gelen mektuplar iken bazı az düşünen insanlar, o iyilikleri, faydaları, nimetleri Al-lah’tan değil, o nimetleri ellerin-den aldıkları şeylerden bilirler; yani postacıyı mektubun sahibi zannederler.

Tarih boyu bazı insanlar ve toplumlar böyle çeşitli şeyleri putlaştırmışlar ve peygamberler de bu hak yoldan sapan toplumlara doğruyu göstermek için Allah tarafından görevlendirilmiştir. İnsanlara asıl yaratıcının, nimet verenin, faydalar sağlayanın Allah olduğunu; inek, kedi, insan, ağaç, güneş, yıldız vb şeylerin yaratıcı değil kendilerinin de yardıma muhtaç olduklarını bildirmişlerdir.
Bir düşünsenize o tapınılan şeyleri, mesela kediyi, Allah o özelliklerle yarat-masa, kediye rızık olarak farelere karşı bir iştah vermese, insanlar kedileri fare avlamakta kullanabilir miydi? Kedilerden bu faydaları görebilir miydi? Elbette hayır. İşte böyle, aklını kullanmamak, kendilerine hizmet etsinler diye yaratılan mahluklara tapacak hale getiriyor insanı. Zaten insan, Allah’tan başka neye taparsa başına hep bela olmuş. Persler de kediye tapan Mısır-lıları, kedileri kullanarak savaşta mağlup etmişler…

“AH BU KEDİLER…”

KEDİ TEMİZDİR
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Peygamberimizin yakın sahabilerinden Abdur-

rahman bin Sahr,  kedileri çok severdi, onlara 

yardım eder, besler, doyururdu. Bu sevgisinden 

dolayı, Peygamber Efendimiz aleyhisselam, ona 

esprili bir ifade ile “Kedi Babası” diye iltifat etti. Ve 

herkes onu Peygamberimizin söylediği lâkabıyla 

tanır oldu. Bu isim, kedi babası anlamına gelen 

“Ebu Hureyre” idi.
Ayrıca tüm canlılara şefkat ve merhamet göste-

ren Peygamber Efendimiz’in kendi kedisi de vardı. 

İsmi “Müezza” idi. Müezza’nın karamel rengi bir 

Habeş kedisi olduğu söylenir. Bir rivayette, Pey-

gamberimiz sohbet ederken Müezza’nın kuca-

ğında uyuduğu nakledilir.
Yine Hz. Peygamberimiz, “Kediyi sevmek iman-

dandır,” “Kedi temizdir, aileden birisi gibidir” bu-

yurmuştur. 
Müslümanlar tarih boyu kedilere değer verip 

şefkatle davranırken, Batılılar kedilere karşı şüphe 

ile bakmışlar, çeşitli dedikodularla onları kötü-

lemişler, öldürmüşlerdir. Siyah kedinin uğursuz 

olduğu bilgisi de tamamen onların uydurmasıdır 

ve yanlıştır. Bazıları kedilere nankör derler ama 

bu da yanlıştır. Kediler özgürlüklerine düşkün ve 

onurludurlar.

Kedilerin bir başka yönü de çocukların sosyalleşmesinde ve sorumluluk bilinci kazanmalarında faydalı olmasıdır. Ye-tişkinler için de psikolojik terapi gibidir.Hatta kendi kedisi olan İslam Âlimi Be-diüzzaman, kedilerin çıkardığı mırmırla-rın da Allah’ı zikir (Onun ismini anmak) olduğunu ve o mırmırları dinlediğinde "Yâ Rahîm, Yâ Rahîm" diye duyduğunu belirtir. Kedilerin bu şekilde şükredip, zik-rettiklerini söyler.

KEDİ BABASI

PSİKOLOJİK FAYDALARI
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PATİLER VE PENÇELER
Patiler kedi için çok önemlidir. Tırmanmak, 
kazmak, saldırmak, savunmak vb için pa-
tilere ihtiyacı vardır. Bir kedinin pençeleri 
esnektir ve dönebilir. Böylece en iyi tırma-
lama açısını bulurlar. Ön ayakları beş, arka 
ayakları dört parmaklıdır, kanca şeklindeki 
tırnaklarını uzatabilir ve içeri çekebilirler. 

Bu, zeminle temastan kaynaklanan aşınmayı 
önleyerek pençeleri keskin tutar ve avını da 

sessizce takip etmesini sağlar. 

KEDİ DİLİ
Kediler bir şey içerken dille-
rini çok hızlı kullanırlar. Dil 
hızla suya dalar ve çıkar. 
Dudakları suya değmez, su 
dil aracılığıyla ağza taşı-
nır. Kedilerin dili üzerinde 
onlarca küçük diken gibi 

uzantılar vardır ve bunlarla 
kolayca su içer.

KEDİ GÖZLERİ
Kedilere mükemmel gece görüşü olan göz-
ler verilir. Karanlıkta insanlardan 6 kat 

daha iyi görürler. Bu, retinadan geçen ışığı 
tekrar göze yansıtan ve böylece gözün loş 
ışık duyarlılığını artıran tapetum lucidum 
(ışık halısı) özelliği ile yaratılıyor olma-

sındandır. “Kedi Gözü” dediğimiz şey budur. 
Renk görüşü ise oldukça zayıftır; yani 

kediler de neye ne kadar ihtiyacı varsa o 
özelliklerle yaratılır.

KEDİ UYKUSU
“Kedi uykusu” tabiri, kedinin 

kısa süre için haf if bir uykuya 
dalma halini ifade eder. Kediler 
yaşlandıkça daha çok uyuyarak 
enerjilerini korurlar. Günlük 

12-16 saat arasında, bazıları ise 
20 saat uyuyabilir. Kediler uyur-
ken, genellikle kas seğirmeleri 
ve kısa süreli hızlı göz hareketi 
görülür; bu da rüya gördüklerini 

gösterir.

BURUN
Kediler, insanlarınkinin 

yaklaşık iki katı kuvvetinde 
keskin koku alma duyusu ile 

yaratılırlar. 

TAT ALMA
Kedilerde insanlara kıyasla daha 
az tat tomurcuğu vardır. Kedi-
lere 470 civarında tat tomur-
cuğu verilmişken, insan dilinde 
9.000'den fazla tat tomurcuğu 

yaratılır.

KULAKLARI
Kedilere, kemirgen 

avı için ihtiyaç olan 
en mükemmel kulak-

lar verilmiştir.

KEDİ BIYIKLARI
Yön bulmaları ve çevreyi algılamaları 
için kedilerin vücutlarında, özellikle de 
yüzlerinde düzinelerce hareketli bıyık 

yaratılır. Bunlar, hem nesnelere dokuna-
rak hem de hava akımlarını algılayarak, 
karanlıkta ortamın genişliği ve nesnele-
rin konumu hakkında bilgi sağlar; ayrıca 

gözlerini hasardan korumak için göz 
kırpma refleksilerini de tetikler.

EVCİL KEDİLER:
Yaşam süreleri: 12-20 yıl

Günlük uyku süreleri: 12-16 saat
Ağırlıkları: 4-5 kg
Boyları: 23-25 cm

Uzunlukları: 46 cm (Kuyruk hariç)
Dünyada 70'ten fazla kedi ırkı olduğu 

tahmin edilmektedir.

BEYNİ EN BÜYÜK
Kedi beyni 20 ila 30 
gram kadardır. Diğer 
memelilerle kıyaslan-
dığında beyni bedenine 

göre en büyük olan canlı 
kedidir.

KEDİLER HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER!
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 Hayvan Gezegeninin atmosferinden çıktıktan sonra akide şekeri 
şeklinde göktaşlarından oluşan yağmur ile karşılaşmışlar. Bu durum en 
çok Şakacı Mert’i korkutmuş. Korkudan ne yapacağını bilemeyip uzay 
gemisinin içinde şemsiyesini açmış. Tüm mürettebat hem korku içinde 
çığlıklar atmışlar hem de Mert’in bu hareketine gülmekten kendilerini 
alamamışlar. Tam trajikomik dedikleri bir durum olmuş. Akide şekeri 
şeklindeki taşlar, gemiye biraz zarar da vermiş. “Allah’ım, gemi darma-
dağın olmadan kurtulsaydık şu meteor yağmurlarından!” diye 
dua etmiş Kaptan Kaftanbıyık. 

Bildiği bütün duaları okuyup sürekli başa dönen 
Hayri’ye ne demeli peki.  Durum daha da ciddileşmiş. 
Geminin kontrol panelindeki birçok ışık kırmızı renkte 
yanıp sönmeye başlasa da sonunda akide şekeri 
taşlarından kurtulmayı başarabilmişler. … 

Ankara Kedisi, yakınlarında olan Akide Ge-
zegeni’ne gitmeyi teklif etmiş Kaptan Kaftan-
bıyık’a.  “Orada sanayide çalışmış çok iyi bir 
köpek dostum var. Gemiyi tümden elden 
geçirebilir aslında” Gezegene ulaşan Kap-
tan Kaftanbıyık ve ekibinin gözlerini 
kaynak ışıkları kamaştırmış. 

III. BÖLÜM

AKİDE GEZEGENİ
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YAZAN: 
ÖNDER TEKİN

RESİMLEYEN: 
NUREFŞAN ALTINTAŞ
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Şakacı Mert’in komik şakası herkesin ak-
lına gelmiş ve çokça gülmüşler.  Akide şe-
kerleri yer çekimi azalınca aniden kocaman 
pamuk şekerlere dönüşüyormuş. Bunların 
tadına bakmayı da ihmal etmemişler. Güçlü 
yer çekiminin birkaç saat daha sürebile-
ceğini söylemiş Ankara Kedisi. … Az ileride 
büyük bir hangar görmüşler. Tabelada ‘Her 
türlü uzay aracınız itina ile tamir edilir’ yazı-
yormuş. Maharetli usta köpekler uzay araç-
larının tamirlerini özenle yapıyorlarmış. 

Ankara Kedisi, arkadaşını tanıtmış müret-
tebata. Golden Retrievar’a benzeyen tatlı mı 
tatlı bir usta köpekmiş kendisi.  “Bu gemi-
nin hali de nedir böyle! Neler gelmiş canım 
makinanın başına…” O sırada karnı acıkan 
Hayri beslenme çantasından bir tavuk bu-
du çıkarmış. 

Köpek de budu görünce usta olduğunu unutup kuyruğunu 
sallamaya başlamış. “Meteor yağmuru değildi sanki müba-
rek! Kartopu savaşının ortasında kaldık resmen,” diye eklemiş 
Kaptan Kaftanbıyık. Köpek Usta sayesinde Uzay Gemisi fab-
rika ayarlarına geri dönebilmiş.  Az sonra yer çekimi azalınca 
akide şekerleri pamuk şekere dönüşüvermiş. Bunu unutan 
ve kocaman akide şekerlerini gemiye taşıyan Mert, geminin 
içinin pamuk şekeri ile dolmasına sebep olmuş. Yine Kap-
tan Kaftanbıyık’tan bolca azar, bolca serzeniş yemiş elbette: 
“Mert!.. Bu yolculuktaki en büyük imtihanım sen oldun!”
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HAZIRLAYAN: 
ZEYNEB HİFA

Çilekli Muzlu Parfe Yapıyoruz!

Sen Yap 
Herkes Yesin

Gerekli Malzemeler: 
• 2 poşet sade krem şanti
• 1 su bardağı soğuk süt

• 1 kase fındık
• 1 çay bardağı damla çikolata

• 2 paket petibör bisküvi
• 1 kase çilek
• 1 adet muz

Nasıl HazırlAnır?
• Öncelikle bir bardak süt ile 2 poşet krem şanti hazırlanır, 

daha sonra bisküvi elde parçalanır, fındık iri bir şekilde dövülür, 
çilek ve muz küçük küçük kesilir.

• Hazırladığınız krem santi kabına bütün malzemeleri topla-
yarak karıştırırız.

• Kek kalıbı streç bir film ile sarılır harç içine doldurulur, üstü 
de streçlenerek buzlukta 4 saat bekledikten sonra servis taba-
ğına çıkarılır. 

Zevkinize göre süslenir. İstenirse servis yaparken çikolata sos 
veya böğürtlen sos kullanılabilir.

Bismillah deyip yiyelim. Afiyet olsun

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

okutunca sayfa açılacak. Bu sayfada yaptığın “Çilekli 
Muzlu Parfe”nin resmini paylaşabilirsin. En güzel 

parfeler yarışıyor unutma!.. En çok beğeniyi alan en 
üstteki yerini alıyor…

Faydalanılan Kaynak:
https://www.nefisyemektarifleri.com/cilekli-muz-
lu-parfe-1880987/
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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: Fil, Nar, Mikrop, Rüzgar, 
Pist, Yumurta, Yazı, Koyun, Balık, 
Ateş.

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

Pişirirsen aş olur,

Pişirmezsen kuş olur.

Üstü pamuk biçilir, Altı 
çeşme içilir.

BU NEDİR?
Görünce uçak iner,
duyunca kedi kaçar.

BU NEDİR?
Elsiz ayaksız 

ama 
bir hamlede 
kapı açar.

BU NEDİR?
Ne verirsen yer 

yutar,
Su verirsen hemen 

biter.

BU NEDİR?
Karada bayılır, suda ayılır.

Kalem yapar silgi 

bozar.

Çarşıdan aldım bir tane

Eve geldim bin tane

Göz ile görülmez,El ile tutulmaz,Onlardan uzak duranlar,Sağlamdır hasta olmaz.
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EYYÜP AY

AK
R

AB
ALAR

IM

Severim ben annemi,
Babamı, kardeşlerimi,
Sayarım hem onları,

Onlar benim her şeyim.

Severim nenelerimi,
Dedelerimi, amcalarımı,

Sayarım hem onları,
Onlar benim varlığım.

Severim dayılarımı,
Teyzelerimi, halalarımı,

Sayarım hem onları,
Onlar benim göz nurum.

Severim kuzenlerimi,
Paylaşırım oyuncaklarımı,

Güzel oyunlar oynarız,
Onlar ki can dostlarım.

Severim akrabalarımı,
Komşularımı, arkadaşlarımı,

Sayarım hem onları,
Onlar zenginliklerim.

Sevmek şarttır dünyada,
Huzur saçar dört yanda,

Severim canlarımı,
Evde, dışarıda, okulda…



Kare barkodu okut. Sayfaya bağlan. 
Yazdığın öyküyü yükle ve paylaş!..

Bu sevimli kurbağa bir şey mi 
söyleyecek? Haydi yazacağın 
öykü ile onu sen konuştur!..


