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Bu sayımızda da sizleri çok güzel bilgiler bekliyor. Yazılarıyla, resimleriyle, etkinlikleriyle dopdolu bir sayı elinizde. Tadını
çıkarmak size kaldı :)
Bahar gelince melekler sevinirmiş, kışın zorlukları bitti diye... Madem bahar sevindiriyor hepimizi, baharın müjdecisi
olan leyleklerin gelişi de bizleri heyecanlandırıyor. Onlarla ilgili çok güzel bilgiler bulacaksınız derginizde, fakat çok
önemli olmasına rağmen sayfalarda yer azlığı sebebiyle,
buraya yazamadıklarımızı web sitemizden okuyabileceksiniz.
Ayrıca Nisan ayını, bereketli bir ay olan Ramazan ile birlikte yaşayacağız. Gamze Koç'un sayfasındaki etkinlikleri
unutmayın: İftar tabaklarının altına sürpriz dualar, sözler,
bilmeceler yazıp iftar sofralarının neşesine neşe katarsınız.
Hem iftar zamanı duaların kabul edildiği vakitlerden olduğu
için, ailecek dua etmiş olursunuz. Ama bizlere de dua etmeyi
unutmayın emi :)
Başka neler var neler bu sayıda: Suyun mucizevi özelliklerini biliyor musunuz? Elif ablanızın yazısını merakla okuyacaksınız.
Cüneyd Suavi'den yine çok ilginç bir bilmece bekliyor sizi.
Şeyma Özdemir, sizin için benzeri olmayan bir test hazırladı.
Kağıttan kayık etkinliğini de beğeneceksiniz. Sürekli katlamak gerekiyor. Ben biraz zorlandım ama siz daha iyisini
yaparsınız eminim.
Osman Suroğlu'nun sizin için hazırladığı karikatür sayfası
da yeni örneklerle sizi bekliyor. Çizdiğiniz karikatürleri web
sitemize yükleyip paylaşmayı unutmayın.
Ve diğer sayamadığımız yazılar. Sizlere bu dergiyi hazırlamak için pek çok kişi fedakârane çabalıyor. Onlara çok teşekkür edelim. Ayrıca onları dualarımızda unutmayalım olur
mu!..
Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Yaptığınız ibadetleriniz
kabul olsun.
Allah'a emanet olun.

— Aslınur Bahar
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Genel Yayın Yönetmeni: Aslınur Bahar
Yazı İşleri Müdürü: Sedat Uyanık
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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 50 EURO
ABD: 60 USD, Avustralya: 70 AUD

Abone Ücretini Nasıl Ödeyebilirsiniz?

Banka Hesap Numaraları
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Ne? Nasıl? Niçin?
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ÖNDER TEKİN

ARKEN
NİÇİN BİR BURNUMUZ V
İKİ KULAĞIMIZ VARDIR?

an kulağımız,
Beş duyumuzdan biri ol
e organımızdır.
hem işitme hem de deng
i için duyduAllah bize iki kulak verdiğ
i ve ne kadar bir
ğumuz seslerin yönlerin
spit edebiliyoruz.
mesafeden geldiğini te
ı, beynimizde
Eğer tek kulağımız olsayd
rbiriyle kıyaslaçevreden gelen sesler bi
n geldiğini tam
yamazdı ve sesin nerede
olarak anlayamazdık.

GÖKTEN KURBAĞA VEYA
BALIK YAĞAR MI?

Bazen rüzgarlı havalarda, yerden
göğe yükselen spiraller meydana
gelir. Hatta bu spiraller, dev hortumlar şekline bile girer. Kara hortumları
çok hızlı olduğunda; arabaları, insanları veya hayvanları sürükleyebilir. Su hortumları ise denizdeyse
balıkları, bir göl veya nehir üzerindeyse kurbağa ve balıkları, hatta
bazen çamur ve küçük taşları bile
kaldırabilir.
Hortumlarla yerden göğe yükselen
şeyler, hortumun onları taşıdığı bir
başka bölgede yere düşer. Bu durumu ifade için "Gökten balık yağdı, taş
yağdı, kurbağa yağdı” diye söylenir.

KANGURULAR NEDEN HEP İLERİYE
DOĞRU ZIPLARLAR?

Çünkü kangurular geriye doğru
yürüyemezler. Bu yüzden de hareket
ettiklerinde ileriye giderler.
Geriye doğru hareket edemeyen
başka bir canlı hatırladınız mı? Evet
köpekbalıkları. Onlar da geriye doğru
yüzemezler.

SALYANGOZLAR, EN
UZUN KAÇ YIL ŞEKERLEME
YAPARLAR?

Salyangozlar hayatta kalmak için
nemli ortama ihtiyaç duyarlar.
Eğer nemli bir hava yok ise üç
yıla kadar uyuyabilirler.
Ayrıca bulundukları coğrafyaya bağlı olarak kış uykusuna
veya yaz uykusu olarak bilinen
‘tahmin’e geçebilirler.
Kum taneleri mikroskop altında
nasıl görünür acaba?
Alttaki resimde göründüğü gibi.

OBUR
PANDALAR

Dev
Pandalar
günün 12 saatinde,
yaklaşık 28 kilo
bambu yerler.
Yani, yılda 5 tondan
fazla bambu
yiyorlar!
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

SOFRA

GAMZE KOÇ
RESİMLEYEN: NUREFŞAN ALTINTAŞ
Hey sen! Kelimelerle arkadaş
olan, bi hayal kurmaya var mısın
benimle? Şöyle kocaman bir ağaç
olsun düşünde. Ama baştan söyleyeyim,
bilindik bir ağaç değil bu. Kökleri harflerden, dalları
sözcüklerden oluşan bir ağaç. Her bir kelime bir yolculuğa
çıkaracak bizi. Gövdesi kocaman, kökleri asırlar öncesine dayanan
bu ağacın her dalını tuttuğumuzda kapayalım gözümüzü ve açılsın
kelimelerin sırlı dünyası.
Ben tuttum. Söylüyorum. Hazır mısın? Sofra. S-f-r harflerinden oluşan
bir köke denk gelmiş olmalıyım. Safir, sıfır, sefer ile aynı kökten gelen
sofra kelimesi acaba bizi nasıl bir yolculuğa çıkaracak dersin? Bakalım
ağacımızın bu dalıyla nerelerde gezineceksin?
...
Sofra deyince senin de aklına ilk önce yemek gelir eminim. Buna hiç
şaşırmam ama o herkesin bildiği bir şey. Hâlbuki sofra, ‘yolcu yiyeceği’,
‘azık’ anlamlarına gelir. İkinci anlamı da tekerlek biçiminde üzerinde
yemek yenen yer demektir.
“Sofra sofradır işte!” deyip hemen öyle geçmek olmaz. Normal bir
insanın, ömrünün 15 yıllık bir kısmını sofra başında geçirdiğini ve tam 100
bin kez sofraya oturmuş olduğunu biliyor muydun?
...
Birçok toplumda ciddi problemler sofralarda çözülür, dargınlar barışır.
Bildiğin bütün kuvvetli yapıştırıcı markalarını unut, sofralar
hepsinden daha büyük bir birleştirici güce sahiptir.
Bütün toplumlarda sofraların değişik
anlamları olduğu gibi bizim de sofra
kurmak için çok fazla sebebimiz
olur. Türlü dost sohbetlerinde, misafir
ağırlamalarında, doğumda, düğünde,
cenazede, nişanda, bayramda hatta
çok daha gerilere gidersek savaşların
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öncesinde ve barışların sonrasında sofralar hep olmazsa
olmazımız olmuştur.
Masa da bir sofra diye düşünebilirsin, doğru, onu
da yemek yemek için kullanırız ama sofra deyince
evlerimizdeki kare ya da dikdörtgen masalar gelmez akla.
Sofrada herkes birdir. Kenarı köşesi yoktur. Etrafındaki
herkese kucak açan herkesin eşitlendiği, yeri geldiğinde
duvara asılan bir eşya, yeri gelince hanı da hakanı da hane
halkıyla birlikte ağırlayan ev sahibidir.
Sofrayla her yer anında bir yemek odasına dönüşebilir. Yani işin içinde
sofra varsa yemek bize gelebilir, ama masa varsa bizim kalkıp gitmeniz
gerekir.
...
Sofra en büyük şanına, Ramazan aylarında kavuşur.
Bir sofra, sadece etrafında toplanılan ve
açlığın giderildiği bir yer olmaktan çok
daha büyük bir anlama sahip olur.
Madem sofra aynı zamanda “yolcu
yemeği” anlamına da geliyor,
hepimiz bu âlemde bir yolcu
değil miyiz? Öyleyse Ramazan
ayına girdiğimiz bu ayda, manevi
anlamda en güzel yolculukları
yaptığımızı düşünecek olursak en
güzel sofralar da bu ay kurulmalı.
Haksız mıyım?
Evliya Çelebi’nin bahsettiği gibi
sofralarımızda 11 çeşit pilav 53 çeşit tatlı
olmasa da olur. Bir tanecik lokmanın dahi değerinin bilindiği sofralarımız
olsa yeter de artar. Sofraları binbir çeşit lezzetle şölenlere, ziyafetlere
dönüştürmek değildir maksat.
Komşusu açken tok olmayı reddedecek, yere değil gönüllere sofralar
kuran sevdikleriniz olsun. Hatta siz de boş durmayın, bu Ramazan
evinizin sofrasını unutulmaz hatıralarla süsleyin. Tavsiye isterseniz
etkinlikleri öneririm.
Sofra kelimesinin hakkını vermek için hadi sıvayalım kolları. En
azından günde bir öğünü bütün aile bireylerinin sofra başında bir arada
geçirmesini tavsiye eden hekimlerin sözünü tutarak başlayalım işe. Var
mısınız?…❖
Diş kirası ne demek? Büyüklerine sor,
ya da internetten araştır ve sitemizdeki
yerinde paylaş...

NİSAN 2022 ARKADAŞ 9

BİL M!..
I
L
A
BAK

SUDAKİ MUCİZE NEDİR?
ELİF E. BAYRAKTAR
Sıcak bir günde, en çok ihtiyaç duyduğumuz, en çok
arzu ettiğimiz şey nedir sizce sevgili arkadaşlar?
Su tabi ki.

BİR BİLGİ

O gün de hava çook sıcaktı. Akşam yemeğinden sonra
annem ve babamla birlikte balkonda oturuyorduk.
Babam bir ara kalkıp içeriye gitti. Döndüğünde elinde
mutfaktaki en kocaman bardak vardı. İçinde su ve 2-3
parça da buz.
“Çok bunaldım sıcaktan” dedi. “Soğuk su da
kalmamış buzdolabında, onun için suyuma buz
attım.”
Dünya’da yaşamamız için gerekli olan havaya pompalanan
oksijenin %50-85 arasını denizlerdeki planktonlar ve deniz bitkileri
üretir; kara bitkileri yani ağaçlar, otlar ve çimler sadece %28’lik bir
kısmını üretir. Suları kirletmeyelim!..

Babamın masada duran bardağına
bakarken bir şey dikkatimi çekti. Buzlar
bardaktaki suyun üzerinde duruyordu.
Buz ağır bir şey, nasıl suyun üzerinde
duruyordu ki?
Babama sorunca, “Aferin kızım” dedi bana, “Bu,
suyun çok önemli
bir özelliği. Sana anlatmaya çalışayım.”
“Suyun yaratılışı çok özeldir, biliyorsun su olmazsa
hayat da olmaz.
Suyun öyle özellikleri var ki, onun hayat için yara
tıldığını gösterir.”
“Bildiğimiz bütün sıvılar, ısıları düştükçe büzüşü
r, hacim kaybeder,
yani daha az yer kaplar. Kapladığı yer azalınca
o madde katılaştığı
için ağırlaşır. Bu yüzden sıvı bir maddeyi donduru
p buz haline
getirirsek, o buz ağır olduğu için sıvının dibine çöke
r. Ama su, tam
aksine, belli bir dereceye (+4°C) kadar büzüştü
kten sonra
birdenbire genleşmeye yani
küçülmek yerine büyümeye başlar.
Donduğunda ise daha büyüktür.
Kısacası diğer sıvıların katı halleri gibi
suyun dibine batması gerekirken,
buz suyun üstünde yüzer.”
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“Peki babacığım hani
dası
? Böyle olunca hayata ne fay
ya
din
de
ış
ılm
rat
ya
n
içi
t
ya
su, ha
oluyor suyun?”
n
di. “Eğer su donduğunda suyu
Babam, “İşte bu çok önemli” de
rın çok
llerin, denizlerin ve okyanusla
dibine batsaydı Dünya’daki gö
gelirdi. Denizlerin yüzeyinde
e
lin
ha
si
tle
kü
z
bu
er
bir
v
de
büyük bölümü
ında
tabakası kalır ve havalar ısındığ
yalnızca birkaç metrelik bir su
bile, dipteki buz çözülmezdi.”
e
“Haa, o zaman ne olurdu? diy
denizler
soracaksın. Söyleyeyim. Kışın
bütün
ölü olurdu. Çünkü denizlerde,
yan
dünyanın nefes almasını sağla
lar var
fotosentezi gerçekleştiren canlı
Hem
ve onlar buzda yaşayamazdı.
mayınca
sadece denizler değil, nefes ala
rdü.
yeryüzündeki bütün canlılar ölü
dı. Ama
Daha doğrusu canlılık kalmaz
ı suyun
su donduğunda buz tabakas
a hayat
üzerinde kalır ve buzların altınd
devam eder.”

BİR AYET
“Şimdi siz, içmekte
olduğunuz suyu
gördünüz mü? Onu
sizler mi buluttan
indiriyorsunuz,
yoksa indiren Biz
miyiz? Eğer dilemiş
olsaydık onu tuzlu
kılardık; şükretmeniz
gerekmez mi?”
(Vakıa Suresi, 68-70)

Peki, bunun sebebi belli miydi?
Neden bir tek su farklıydı
acaba?
“Suyun +4°C’ye kadar
büzüştükten sonra neden
genleşmeye başladığı, bilim
adamları tarafından halen
cevaplanamamış bir soru. Çok
açık ki sudaki bu farklı yaratılış
ve hayat için uygunluğu,
Allah’ın tercihi kızım. Allah öyle
olmasını diliyor, öyle yapıyor”
dedi babam.

i, suyun
dan öğrendiğim bu bilg
m
ba
ba
r,
şla
da
ka
daki
ar
ili
Sevg
ladım ki, suyun yaratılışın
an
e
kç
dü
yü
Bü
ri.
bi
ce
size yine
özelliklerinden sade
bitmez. Bir başka sefere
t
la
an
t
la
an
ler
ize
uc
m
ve özelliklerindeki
anlatırım.
suyla ilgili başka şeyler

İçtiğimiz her yudum suda Allah’ın yarattığı mucizeleri
hatırlayalım ve Ona şükredelim. Çünkü nimetler ve armağanlar
teşekkürü gerektirir. Haydi sen de bu konuda düşüncelerini yaz
ve paylaş.
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CÜNEYD SUAVİ’DEN BİLMECELER

AKILLI TOPRAK

BİLMECEMİZİN
CEVABI

RESİMLEYEN: OSMAN SUROĞLU

Arkadaşlar benden ‘kolay bilmece’ beklemeyin.
Zaten eminim ki bunu istemezsiniz. Çünkü ‘Arkadaş Dergisi’
okuduğunuz için, kolay bilmeceleri sevmezsiniz.
Bir de şu var elbette:
Kolay bilmeceler, küçük çocuklara sorulur. Oysa okuyanlar, okumayan kişilerden daha büyük sayılır. Çünkü Allah, “Oku!” emriyle
başlayan Kuran-ı Kerim’de bizlere seslenerek:
“Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” buyurmuş ve okumanın
önemini açıkça belirtmiştir.
Şimdi size harika bir bilmece daha, üstelik de kısacık:

İŞTE SIZE BILMECEM:
BİR PROFESÖR MÜ AKILLIDIR,
YOKSA BİR SAKSI TOPRAK MI?

ŞAŞIRDINIZ DEĞİL Mİ?
Esasında bu bilmece herkesi
şaşırtıyor. Ve hemen itiraz ederek:
“Böyle saçma bir bilmece
görülmemiştir. Koskoca bir profesör,
bir saksı toprakla kıyaslanmaz.”
diyorlar.
Onlara hak vermemek mümkün değil.
Fakat biraz açıklama yaptığımızda, eminim ki
itirazlar son bulacaktır.
En iyisi hemen cevap bölümüne geçelim:
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Bilmecemi okuyunca:
“Elbette ki profesörler akıllıdır.” dediniz, öyle değil mi?
Esasında sizler de haklısınız. Çünkü toprak ‘canlılar’
sınıfına girmez, okuma yazma bilmez, laf anlamaz, söz
dinlemez, aklını ya da kalemini kullanamaz.

PEKI, ŞIMDI HAZIR OLUN,
BILMECE IÇINDE BILMECE SORACAĞIM:
ÇİÇEK PAZARINA GİDİP BİR MİKTAR ÇİÇEK

VE MAYDANOZ TOHUMU ALSANIZ VE ONLARI

BİR PROFESÖRE GÖTÜREREK: “BUNLAR HANGİ

ÇİÇEKLERİN TOHUMUDUR?” DESENİZ, O HOCAMIZ
BUNU BİLEBİLİR Mİ?

Bu konuda size garanti veririm ki, ziraatla uğraşmayan hiçbir profesör bunu bilemez. Çünkü
ben de profesör olduğum için, bahçeme gömmek
üzere aldığım ‘değişik türdeki’ tohumları; bazı hoca
arkadaşlarıma sormuştum. Bu hocalar arasında bir
de kimya profesörü vardı ama, tohumların hiçbirini
tanıyamadı.
Elbette bilirsiniz. Tohumların çoğunluğu bir noktadan daha
büyük değildir. Üstelik şekil olarak neredeyse birbirinin aynıdır.
Bu yüzden o tohumları uzmanların dışında kimse tanıyamaz, “Bu karanfil, bu da papatya tohumudur. Şuradaki tohumlar da maydanoz tohumu...” diyemez bize.
İşte bütün problem burada başlıyor. Çünkü o profesörler, tohumları tanıyamazken, üzerine basıp dolaştığımız toprak,
o
tohumların hepsini gayet iyi tanıyor. Üstelik de
‘akılsız’ oldukları halde.
Bunu gözlerimizle görüyoruz.
Aldığınız tohumları (nerede olursa olsun) bir
toprağa gömseniz, toprak o tohuma bakıp,
meselâ “Bu maydanoz tohumudur.”
diyor. Bununla da yetinmeyip maydanozun şeklini, rengini ve kokusunu
gayet iyi biliyor. Zaten bildiği için de
onu çok kısa sürede, ‘tertemiz ve kusursuz’ bir şekilde yapıyor. Biz de onu
alıp afiyetle yiyoruz.
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SÖYLEYİN BAKALIM ŞİMDİ:
(Profesör olsa bile) O tohumun ne tohumu olduğunu bilemeyen bir insan mı akıllı, yoksa bütün tohumları gördüğü anda tanıyıp, ondan bir maydanoz veya diğer sebzeleri yapan
kara toprak mı?
İnsanın kafası karışıyor değil mi?
Elbette ki “Toprak akıllı.” diyemeyiz.
Çünkü onun hem akılsız hem de şuursuz olduğunu biliyoruz.
O halde bu bilmeceyi: “Toprak bu aklı ve gücü kimden alıyor?” şeklinde sorabiliriz. Fakat bunun cevabını zaten biliyorsunuz.
Evet, toprak akılsız olmasına rağmen, Allah’ın ilmiyle o işi
başarıyor.
O toprak güçsüz olsa da, o kusursuz meyveleri Allah’ın gücüyle yapıp bizlere uzatıyor. O halde daha önce gördüğümüz
gibi, tohumlar da kökler gibi “Bismillah!” diyor. Yani Allah’ın
ismiyle hareket edip, O’nun sonsuz kudretiyle bu harika işleri
yapıyorlar.
Yoksa ağaç denilen ‘akılsız odunlar’, böyle güzel meyveleri
yapmayı nereden bilsin?
Kendileri bile yardıma muhtaçlarken,
bizlerin yardımına nasıl koşsun?
O halde bu ağaçları bizim yardımımıza koşturan biri var. O da elbette
ki Allah’ımızdır.
Neye ihtiyaç duyarsak onu tam
zamanında gönderen Rabbimiz,
‘vitamin deposu’ olan limon,
greyfurt, portakal, mandalina ya
da kivi gibi nefis meyveleri, kış
mevsiminde vermiyor mu bize?
Karpuz, kavun, üzüm gibi sulu
meyveleri de, yaz sıcağıyla bunalan insanlara ikram edip, o
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sonsuz merhametini göstermiyor mu?
O odunlar kendilerini bile bilemezken, bizim ihtiyacımızı nereden
bilecekler?
Demek ki bizleri bilen son derece merhametli bir Rabbimiz var.
Çok şükür ki O’na “gönülden” inanıyor ve kendisine her fırsatta şükrediyoruz.
Bütün bunlara rağmen, bazı akılsız insanlar:
“Meyveleri ‘doğa’ yapmış.” diyebiliyor. Ve o güzel hediyeleri Rabbimize değil de doğaya veriyor. Eğer onlardan birine “Doğa nedir?”
diye soracak olursanız, “Hava, su, toprak ve
güneş gibi şeyler.” diyeceklerdir size.
Bu sefer de onlara şunu sorun:
“Size göre meyveleri (mesela
pembe kirazı), kiraz ağacının altındaki toprak yapmışsa; o kara
toprak içinde ‘kiraz tadı’ bulunması gerekmiyor mu?
Toprağı tadın bakalım,
kiraz gibi tatlı mı?
Yine dediğiniz gibi, kirazın yapılmasında suyun tesiri
varsa, ağaç altındaki suyun
‘kiraz gibi kokması’ gerekmez mi?
Herkes çok iyi bilir ki, suyun veya
toprağın rengi kırmızı değildir. Kirazın tadı da onlarda yoktur. Bu
durumda toprak ve su, (kendisinde olmayanı) o güzel kirazlara
nasıl verebilir?
Sizin cebinizde hiç para bulunmasa, bir fakire para verebilir
misiniz?
Elbette hayır.
Ama bu duruma rağmen veriyorsanız, belli ki o para başkasına aittir.
İşte su ve toprak da, kendisinde olmayanı Allah’tan almış. Ve
yine Allah’ın izniyle o mis gibi kokuları, o harika renkleri ve bizi
kendimizden geçiren o güzel tatları, Allah’ın kudreti ile meyvelere dağıtmış. Böylelikle son derece akılsız olan toprak, çok akıllı
insanların bile yapamadıkları ‘muhteşem işleri’ yapacak hale
gelmiş.
Şimdi durum anlaşıldı, öyle değil mi?
Bu harika bilmeceyi çözdükten sonra, bir tabak meyveyi hak
etmedik mi sizce?
Çok iyi bilirsiniz ki meyveleri yemeden önce yıkıyoruz.
Ve şükür vazifemizi de asla unutmuyoruz.
Haydi, afiyet olsun! ❖
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ULMACA USTALARI BURAYA!..
HAZIRLAYANLAR: FATİH YALÇIN - ÖMER YALÇIN

BULMACA SORULARI

2. Derin çukur

3. Kitap sahibi bir peygamber

4. Beş duyu organımızdan biri

5. Aya ilk ayak basan astronot
6. Leblebisi ile ünlü ilimiz
7. At yavrusu
8. Avuç içi

9. Atın boynunun üst kısmında olan
uzunca tüyler

10. Biyoloji bilim adamı
11. Bir kıta

12. Allah’ın emirlerini yerine getirmek
13. Astronomi, matematik ve kelâm

alanında çalışmaları olan İslam âlimi
14. Fiyat artışı

ANAHTAR HARFLER

SUDOKU

BOYALARIN HAZIR MI !..

1. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi

Web sitesine
bağlan ve
çözümlerini
arkadaşlarla
paylaş

BULMACA VE SUDOKU CEVAPLARI SAYFA 23'TE
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KURAN’IN BİLİMSEL MUCİZELERİ

BUGÜNKÜ HALİNE
NASIL GELDİ?
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HAZIRLAYAN: AKİF YALÇIN
Sevgili arkadaşlar, bu ay ki yazımızda evrenin bugünkü haline
nasıl geldiğini ve Kuran’ın bu konuya asırlar öncesinden nasıl
işaret ettiğini birlikte öğreneceğiz.
Evrenin bu günkü halini nasıl aldığı konusu uzun yıllar en önemli
araştırma konularından biri oldu.
Bu konuda tarih boyunca birçok
fikir ortaya atıldı.
Şu an ise bilim dünyası büyük
oranda evrenin Big Bang yani
Büyük Patlama ile meydana geldiğini düşünüyor. Bu fikir ilk kez
1920’lerde Rus kozmolog ve matematikçi Alexander Friedmann ve
Belçikalı fizikçi Georges Lemaitre
tarafından ortaya atılmıştır.
Bu teoriye göre, evrenin yaklaşık
14 milyar yıl önce aşırı yoğun bir
enerjinin patlaması ile meydana
geldiği savunulmaktadır. Daha
sonra Big Bang denilen büyük
patlamayla madde birbirinden
ayrıldı, uzay dediğimiz alana yayıldı ve sonrasında da milyarlarca
yılık bir sürecin sonunda bu günkü
halini aldı.
Asrımızda
ulaşılan bu bilgilere, Kuran’ın
asırlar öncesinden işaret
ettiğini söylemiştik. Evet,
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19. yüzyılda ancak ulaşılabilen
bu bilgiyi Kur’an bize haber vermektedir. Enbiya Suresi 30. ayet-i
kerimede Rabbimiz şöyle buyrulmuştur:
“O inkâr edenler görmüyorlar mı
ki, göklerle yer birbiriyle bitişik iken
biz onları ayırdık ve her canlı şeyi
sudan yarattık. Hâlâ inanmıyorlar
mı?”
Teknolojik gelişmelerle asrımızda ancak keşfedilen bir olayı,
asırlar öncesinden okuma yazma
bilmeyen bir insanın keşfedebilmesi mümkün müdür? Haber
vermiş ve asırlar sonra bu haberi
doğru çıkmış ise bu şunu gösterir:
Ya haber veren kişi bir dâhidir ya
da ona kâinatı yaratan Allah haber vermiş, o da bizlere bildirmiştir.
Dost ve düşmanın ittifakı ile
Peygamberimiz Hz. Muhammed,
insanların en doğru sözlüsü ve en
ahlaklısıdır ama bir bilim adamı
veya uzay bilimci değildir ve bunu
kendi başıyla keşfedemez. Öyleyse bu apaçık gösterir ki, ona bu
bilgileri Âlemlerin Rabbi olan Allah
öğretmiştir. Bu bilgiyi okuduğumuz Kuran da Allah’ın sözüdür.❖

ARI ORKİDESİ (OPH

RYS APIFERA)

YAZI VE FOTOĞRAFLAR:
PROF. DR.
Bu bitki Akdeniz havzası ile ğe konduğu zaman, orkideAvrupa’dan Kafkasya’ya kadar nin çiçek tozlarını alan arı, aynı
FATİH SATIL
KÜNYE
TAKIM:
Malpighiales /
Söğüt takımı
AİLE:
Orchidaceae
/ Salepgiller

BİLİMSEL ADI:
Ophrys apifera
TÜRKÇE ADI:
Arı orkidesi,
Arı salebi

olan bölgede yayılış gösterir.
0-700 m yüksekliklerde, çalılık,
makilik, ormanlık alan sınırlarında ve çayırlarda görülür.
Boyu 20-50 cm olan bitkinin
üzerinde arıya benzeyen 3-8
adet çiçeği vardır. Arı orkidesinin çiçekleri Mayıs-Haziran aylarında açar. Çanak yaprakları
menekşe gül/beyazımsı renklidir. Taç yaprakları ise yeşilimsi ya da morumsu renkte olup
kadifemsidir.
Biliyor musunuz?
Çiçekleri görünüm olarak
bal arısının karın bölgesini andırmasından dolayı bitkiye Latincede “arı taşıyan” anlamına
gelen “apifera” adı verilmiştir.
Çiçek üzerindeki tüyler arının
kanatlarını andırmaktadır.
Arı orkidesi çiçeği bir erkek
arıyı cezbedecek bir desen ve
kokuda yaratılmıştır. Arı çiçe-

cinsten olan diğer orkidelere
uçarak tozlaşmaya yardımcı
olur. Bu durum Allah’ın yeryüzüne koymuş olduğu YARDIMLAŞMA KANUNU’nun bitkilerle
böcekler arasındaki en güzel
örneklerinden birisidir.
Şimdi düşünelim:
Görmeyen, ilimden ve sanattan da anlamayan bu çiçekler nasıl olur da bir arıyı
taklit edebilirler?
Allah’ın bitkilere bahşetmiş
olduğu bu şaşırtıcı taklit özelliği
ile bu tip bitkiler diğer bitkilerin
ya da böceklerin birçok özelliklerini (renk, şekil, koku vs.) taklit
eder şekilde yaratılırlar. Arı orkidelerinde olduğu gibi canlıların gerek renk, gerekse desen
bakımından bir bitkiyi veya bir
hayvanı taklit etmesine MİMİKRİ
denir. ❖
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LEYLEKLER HAVADA
DAGDA
G̃˜ DA KIRDA OVADA
ASLINUR BAHAR
“Leyleği havada görmek” deyimini duydunuz mu?
Çok gezenlere takılmak için söylenen bir sözdür.
Bunun elbette dayandığı bir gerçek vardır. Çünkü
leylekler göçebe kuşlardır.
Bir de leylekler, ses çıkarmak yerine, gagalarını
birbirlerine çarparak anlaşırlar. Bu sebeple
insanlar, boş ve anlamsız konuşanları, “leyleğin
ömrü (günü) laklakla geçer” sözü ile
iğnelerler.
Leyleğin gövdesi oldukça iri, bacakları
uzun, kanatları kuvvetlidir. Boynunu
öne uzatarak uçar.
Yuvalarını binaların
bacaları, direkler gibi uygun
yerlere yaparlar. Kurbağa, fare
gibi
tarlalara zararlı hayvanları yiyerek beslendiği
için faydalı bir kuştur. Yılanları da avlar.
Leylekler, gagalarını takırdatarak hemcinsleriyle
anlaştıkları için, leylek kelimesi, Arapça laklak,
leklek veya laklaka “lak lak etti” kelimelerinden
türetilmiştir.

LEYLEKLERİ TANIYALIM

Leylek, leylekgiller familyasından
büyük ve uzun bacaklı bir kuş
türüdür. Siyah kanat uçuş tüylerinin
dışında tamamen beyazdır, gagası
ve bacakları erişkinlerde kırmızı,
yavrularda ise siyahtır. 100-115
cm uzunluğunda, 2,3 ila 4,5 kg
ağırlığındadır, kanat açıklığı ise
155-215 cm olan bir kuştur.
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LEYLEK AİLESİ

Hem erkeği hem de dişisi, yuvalarını
birkaç yıl kullanabilecek şekilde saz ve
samandan yaparlar. Dişi leylek her yıl
bir kereliğine dört yumurta yumurtlar. Leylek çiftlerinin her ikisi de kuluçkaya yatar ve yavruları birlikte beslerler.
Allah, bu basit yumurtalardan bir ay gibi bir zamanda yavru leylekleri yaratır.

LEYLEKLERİN İZİNDE BİR YIL

Nisan ayında gelen leyleklerin sayıları iyice artar. Yuvalarını bulup düzeltmeye başlarlar.
Mayıs: Yavru leyleklerin yumurtalardan çıkma zamanı.
Haziran, Temmuz: Bu ayın ortasında yavru leylekler iyice büyümüş olur. İlk uçuş antrenmanları bu ayda başlar. İyice büyüyen
yavrularla birlikte artık yuva dar gelir.
Ağustos: Uçuş denemeleriyle, artık yavruların havada birkaç
saniyeden fazla kalabildiği günler başlamıştır. Yavru leylekleri bu
ay içinde yere düşerken, yuvaya konmaya çalışırken, direğe çarparken görebiliriz. Ayın sonuna doğru uçmayı başaran yavrular,
onluk gruplar oluşturarak güneye doğru göç etmeye hazırdırlar.
Eylül, Ekim: Sonbahar geldiğinde, anne-baba ve yavru leylekler
güneye göç ederler. Ekim ayı genelde göç yolunda geçer.
Kasım, Aralık, Ocak: Leylekler, bu
üç ay boyunca bütün bir kışı Güney Afrika’da geçirirler.
Şubat: Yaşlı leylekler şubat sonunda Güney Afrika’dan kuzeye
doğru diğer leyleklerden daha
erken yolculuğa çıkarlar ve 4-5
haftada Türkiye’de ulaşırlar.
Mart: İlk gelen leylekler bu ay
içinde yuvalarını yenilemek
için heyecanla çalışırlar.
Mart sonunda ülkemize
göç eden leyleklerin sayısı iyice artmaya başlar.
Erken gelen leylekler ise yuvaların sahipleri gelince, kavga eder
gibi başlarlar didişmeye: Laklak, laklak, laklak, laklak… Sonunda
aralarında bir anlaşmaya varan leylekler, yeni bir yuva yapmaya
girişirler.
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LEYLEKLERİ KİM
SEVK EDİYOR?
Göç eden
leylekler

UÇUŞ HIZLARI

Leyleklerin göç süresi şartlara göre
3 ila 10 hafta sürebilir. Günde 7-10
saat uçabilen leylekler, saatte 50
km hız yapabilir, günde 200-300 km yol
gidebilirler. Yani 10.000 km civarında bir
göç yaparlar.

BİR BİLGİ

Dünyanın İlk ve Tek Leylek Hastanesi
Osmanlı’da Vardı!19. yüzyılda Bursa’da
hizmete açılan, dünyanın ilk ve tek leylek hastanesi olan Gurebâhâne-i Laklakan, 1931’de kapanmasının ardından,
Ocak 2010’da aslına uygun şekilde yenilenerek tekrar hizmete açıldı.

Şimdi arabanızla bir
seyahate çıktığınızı
düşünün. Size 10.000 km
uzaklıkta bir adres verildi
ve oraya gideceksiniz.
Haritanız yok, pusulanız
yok, yol levhaları yok,
navigasyon yok ve
kimseye yolu sormak da
yok…
Acaba bu seyahati
tamamlamanız ve size
verilen adresi bulmanız
ne kadar mümkün olur?
Girdiği büyük binada,
çarşı pazarda kaybolup
çıkışı bulamayan
insanları da düşününce,
10.000 km’lik bir
seyahatin öyle basit bir

LEYLEKLERİN GÖÇ YOLLARI

Leylekler çok uzun mesafelere
giderler. Çoğunlukla tropikal
Sahraaltı Afrika’dan Güney
Afrika’nın güneyine ve hatta
Hindistan alt kıtasının güneyine
kadar olan bölgede kışı
geçirirler. Avrupa’dan
Afrika’ya göç ederken Akdeniz
üzerinden değil, doğuda
Levant üzerinden, batıda da
Cebelitarık Boğazı’ndan geçerler.

✔Yeşil alanlar, yazın göç ettikleri,

üreme bölgeleri.
✔Mavi alanlar, kışı geçirdikleri bölgeler.
✔Kırmızı çizgiler, yaklaşık göç yolları.
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Kaynak: Vikipedi

iş, kuş beyniyle alınacak
yol olmadığı anlaşılıyor…
Peki, bu kuşlar bu
uzun seyahatleri nasıl
yapmaktadır?
Düşündüğümüzde iki
seçenek başka ihtimal
yok:
1- Ya bu kuşlar insandan
daha akıllı, daha zeki ve
daha becerikli.
2- Ya da bu kuşları birisi
yönlendirip onlara yol
gösteriyor.
Hangi seçenek doğru
olabilir?
Eğer bu göçü kuşların
kendi başına yaptığını
kabul edersek, o zaman
onların çok akıllı, hatta
insandan bile daha akıllı
olduğunu kabul etmemiz
gerekecektir. Kuşlar akıllı
olmadığına göre, demek
ki, kuşlar bu işi kendi
başlarına yapmıyorlar.
Öyleyse ikinci şık daha
mantıklı. Yani kuşları
cansız bir yumurtadan
yaratıp can veren
Allah (cc), onlara
yaşam şartlarına göre
ihtiyaçlarını da veriyor.
Evet arkadaşlar
bazıları, bu harika olayı
açıklamaya yetmeyen
“içgüdü” diyor ama;
biz işin gerçek yönünü
biliyor ve Allah’ın sevk
etmesi, yönlendirmesi
anlamında “sevk-i ilahi”
diyoruz. ❖

SAYFA 17
BULMACALARIN CEVAPLARI

SUDOKU ÇÖZÜMÜ

Bulmaca
Çözmenin
İki Faydası
✔ Konuşma dilini
zenginleştirir.
✔ Analitik düşünmeyi geliştirir.
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Konumuz:
Bir Halter
Sporcusu
Çizmek
HAZIRLAYAN VE ÇİZEN:
OSMAN SUROĞLU

BU KONUDA SIZE IKI ÖRNEK KARİKATÜR ÇIZDIM:
Birincisinde ağırlıklarının yerine, uzaktan bakınca kocaman
ağırlıklarmış gibi görünen balonlar koydum.
İkincisinde hepimizin, özellikle sizlerin okul hayatında da üstesinden
gelmeye çalıştığınız soruları temsil eden, soru işaretleri yerleştirdim.
Sizler de ağırlıkların yerine ne yerleştireceğinizi düşünüp değişik
karikatürler ortaya çıkarabilirsiniz.

Arkadaşlar bu sayımızda bir halter sporcusunu çiziyoruz.

�

�

�

�

Bildiğiniz gibi halter
sporcusu, metal
bir çubuğun (Bar)
uçlarındaki ağırlıkları
birkaç teknikle başının
üzerine kaldırmaya
gayret eder. Sporcu
vücut ağırlığına göre,
ne kadar fazla ağırlık
kaldırırsa o kadar
başarılı demektir.
Yanda bir halter
sporcusunun taslak
çizimlerini görüyorsunuz.

BİR KARİKATÜRÜ OKUMAK
Bir karikatürü anlayabilmek için,
önce bütün çizgileri iyice incelememiz
gerekir. Çünkü karikatürde her çizginin bir
manası vardır. Bir mesajı sadece çizgiyle
anlatabilmenin püf noktası, en anlamlı
çizgileri oluşturabilmektir.
Örnekteki karikatürde, gülen bir emoji,
o emojinin arkasında görünen dünya, bir
ağaç, uçan bir kuş ve kitap okuyan bir
arkadaşımız var.
Tabiatla dost, özgür bir şekilde faydalı
kitaplar okuyan ve huzurlu olan insanlar,
dünyanın da huzurlu olmasını sağlar.
Dikkat ederseniz ağaç da memnun olduğu
için eğilip arkadaşımıza gölge yapıyor.
Haydi sen de yürürken ayağı bir şeye takılan insan
çizimi yap!
Acaba başka nelere takılabilir insan.
Bunları da çizip tüm arkadaşlarla paylaşabilirsin.
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Oruç Bizi
Nasıl Tutuyor?
BETÜL BÜKEN
Bu gün çok heyecanlıyım arkadaşlar.
Ramazan ayı geldi. Ramazan’da; sahur, iftar, sıcacık
pideler ve çok güzel etkinlikler oluyor.
Bu Ramazan benim için farklı olacak. Teravih
namazlarına babamla birlikte gideceğim.
Annem şimdiden sahurda ne yiyeceğiz diye
düşünmeye başladı. Beni de mutlaka kaldırması için
defalarca tembihledim annemi. Çünkü ilk kez oruç
tutacağım. Geçmiş yıllarda tekne orucu tutmuştum. Yani
babam öyle söyledi. Sabahtan öğle ezanına kadar hiçbir
şey yemeyip öğle ezanında iftarımı yapıyordum.
Ama artık büyüdüm. Oruçlarımı tutacağım.
…
İlk teravih namazına gitmek üzere evden çıktık
babamla. Komşumuz Süleyman amca da bize katıldı.
Namazımızı kıldıktan sonra, birlikte büyük çınarın
altındaki masalara oturduk. Süleyman amca bana
dönüp:
“Madem oruç tutmaya karar verdin, çaylar benden
olsun…” dedi.
Ve çaylarımız geldi.
Bol bol tebrik aldım. İnsanın hoşuna gidiyor…
“Bir arkadaşım bana dayanabilecek misin demişti, onu
söyleyince Süleyman amca:
“Hiç endişe etme” dedi, “Sen niyetine girdiysen Allah
sana gör bak nasıl yardım edecek.
Hem oruç sadece midenin aç
kalması değil ki…”
“Ama iftara kadar yemek
yemiyoruz, aç kalmış oluyoruz

Süleyman amca”
“Elbette. Şimdi biz oruç tutuyoruz
ya, oruç da bizi tutuyor biliyor
musun!..”
“Nasıl yani?”
Peygamber Efendimiz
buyuruyor ki:
“Oruç kalkandır.
Biriniz oruç tuttuğu
gün kötü söz
söylemesin ve kavga
etmesin. Şayet biri kendisine
çatarsa: ‘Ben oruçluyum’
desin.”
“İşte aslında oruç bizi,
tüm kötülüklerden uzak tutar.
Sabırlı olmaya teşvik eder.
Yani sen oruç tutarak sadece aç
kalmıyorsun; oruç da seni tutuyor.”
Orucun insanları tutmasını ilk defa
duydum, çok sevdim bu işi…
…
Ve ilk sahurumuzu ailecek büyük bir keyifle
yaptık.
Annem: “Oğlum yemeğini bırakma
yarın oruç tutacaksın dedi”
“Anne oruç da beni tutacak,
hazırlıklıyım” dedim.
Annem anlamadı ama
babamın keyfine diyecek yoktu…
İlk sahurumuzla birlikte oruç
beni, ben orucu bir ay tutmaya
hazırdık.
Tüm arkadaşlara hayırlı
Ramazanlar…❖

Haydi yandaki barkodu okut ve sitedeki
yerine, sen de oruç hatıralarını yaz...
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Acayip
aaliyet Var

!

HAZIRLAYAN:
MUHAMMED AVCI

Kâğıttan Kayık
Yapıyoruz!..

Kâğıttan Kayık Yapmak İçin Gereken Malzeme:
• A4 kâğıdı (beyaz ya da renkli yazıcı kâğıdı, elişi
kâğıdı ya da origami kâğıdı) :)
Kâğıttan Kayık Nasıl Yapılıyor?
A4 kâğıdı ikiye katlıyoruz. Kâğıdı dikey olarak
katlıyoruz. Kat izini keskinleştirmek içinse
parmağımızla bastırarak katın üzerinden geçiyoruz.

6
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ETKİNLİK

Kat bize doğru açılacak şekilde kâğıdı
çeviriyoruz. Sonrasında alt kısmında 2,5 ila 5 cm
alan bırakarak üst köşeleri kâğıdın ortasına doğru
katlıyoruz. Katların ortadaki kat iziyle aynı hizaya
gelmesine dikkat ediyoruz. Köşelerden içeriye doğru
gelen katları hizalamaya yardımcı olması için
önceden yaptığımız kat yerini kullanıyoruz.

Kaynak: www.wikihow.com

Kâğıdı kat yerinden açarak, 90 derece çeviriyor
ve tekrar ikiye katlıyoruz. Bu katlama sonucunda
sayfanın her iki merkezinde de (yatay ve dikey
eksende) birer kat izi olmalı.

Kâğıdın alt kısmını her iki tarafta da yukarı doğru
katlıyoruz. Kâğıdın arkasını çevirip, diğer taraftaki
kanada da aynı işlemi uyguluyoruz. Sonuç olarak
kâğıttan bir şapka ortaya çıkacak.
Alt köşeleri alarak üçgenin üzerine doğru
katlıyoruz.
Üçgeni tutup alt kısmını açıyoruz. Kare şekline
gelene kadar kâğıdı nazikçe yanlara çekip ayırıyoruz.
Üçgenin alt köşelerinin birbiri üzerine katlandığından
emin oluyoruz. Kâğıdın kenarlarını bastırarak
sabitliyoruz ki kare şeklinde kalsın.
Alttaki kanatları yukarı katlıyoruz. Karenin alt
noktaları yukarı katlanabilecek şekilde kâğıdımızı
ayarlıyoruz. Alt köşelerden birini üst köşeyle aynı
hizaya getirerek yukarı katlıyoruz. Sonra kâğıdı ters
çevirerek aynı işlemi diğer tarafta da uyguluyoruz.
Üçgeni tekrar kare hâline getiriyoruz. Önceki
aşamada olduğu gibi yeni üçgeninin alt kısmını
parmaklarımızla açıyoruz. Kâğıdın kenarlarını
bastırarak sabitliyoruz ki kare şeklinde kalsın. Alt
köşeler, karenin alt noktası olacak şekilde aynı
hizaya gelmeli.
Karenin kenarları üzerindeki üçgenleri dışa doğru
çekiyoruz. Karenin tepesinden başlayarak iki kenarı
birden nazikçe çekerek ayırıyoruz ki karenin ortasını
ikiye bölen bağlantı yeri açılsın. Karenin içindeki
üçgen kayığın “gönder”i olacağı için, bunun dik bir
şekilde durmasını sağlıyoruz.
Şimdi kayığın yüzmeye hazır, onu yüzdürebilirsin.
İstersen daha dayanıklı olması için köşeleri şeffaf
bantla güçlendirebilir ve kayığı kuru tutmak için alt
kısmını bantla sarabilirsin.
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Küçük bir taş bile batarken, o kadar büyük ve ağır gemiler suda nasıl batmıyor? Üzerine düşünülecek ne kadar çok
şey var dünyada değil mi? Her şey bize fayda sağlayacak
şekilde yaratılmış. Sen ne diyorsun bu konuda?..
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Bunlar B enim Deǵerlerim!
TUTUMLU OLMAK
İKTİSAT ETMEK

yemek ye• İhtiyacımdan fazla
mem.
pe atmam.
• Yemeği, ekmeği çö
• İhtiyacımdan
fazla suyu kullanmam.
• Boşuna açık
lambaları, akan
suyu/musluğu kapatırım.
• İktisat etmeyi
(tutumlu olmayı)
kendime görev
bilirim.

HASET ETMEMEK
KISKANMAMAK
• Birisi başarılı olduğunda, onu
kıskanıp üzülmek yerine daha çok
çalışıp onun gibi başarılı olmaya
çalışırım.
• Daha çok başarılı
diye birisine küsmem,
darılmam, düşmanlık
etmem.
• Bu konuda benim şevkimi kırmayacak, benim
özgüvenimi zedelemeyecek, beni küçük
görmeyecek ve bana
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kete vesiledir.
• Çünkü iktisat bere
a muhtaç olİktisat eden, insanlar
ilikten kurtulur.
maktan, yani dilenc
israftan kaçı• İktisadın zıddı olan
nırım.
em.
• Hiçbir şeyi israf etm
• Çünkü israf
haramdır. Rabbimiz, Kuran-ı
Kerim’de şöyle
buyuruyor: “Yiyiniz, içiniz fakat
israf etmeyiniz.
Çünkü Allah israf
edenleri sevmez.”

enaniyet taslayıp moralimi bozmayacak kişilerden yardım alabilirim,
soru sorarım ve beraber yükselmeye çalışırım.
• Hasedin derin zararlarının farkındayım. Ateşin odunu
yakıp bitirdiği gibi hasedin de iyiliklerimi yutup
bitirdiğini bilirim.
• İnsanlara haset
etmek kendime zarar vermektir. Bunun
yerine başarıma
odaklanırım, gayret ederim, plânlı ve
programlı çalışırım.

ANNE VE BABAMI SEVERİM
• Annemi, babamı çok severim, onları üzmem.
• Annem ve babam bu dünyaya gelmeme vesile oldular, onlara
saygılı olurum.
• Yaşıma uygun
olan, tehlikeli olmayan işleri
kendim yaparım,
yapmaya çalışırım.
• Evde anneme,
babama yardımcı olurum. Ev işlerinde onları yalnız
bırakmam.
• Sözlerini dinlerim.
• Anneme, babama dua ederim.
• Annemi, babamı
üzecek şeyleri yapmam.
• Kötü arkadaşlarıma uymam, zararlı alışkanlıklarını örnek almam.
• Beni zararlı bir şeye zorladıklarında

HAZIRLAYAN: EYYUB AY

bunu saklamam. Anneme, babama, sınıf ve rehber öğretmenlerime
anlatırım.
• Allah (Celle Celalühü) onları benim annem ve babam yaptı. Bana
bakma ve beni büyütüp hayata
hazırlama görevini
onlara verdi. Aynı
zamanda benim
de onlara hürmet
etme, Allah’ın rızası
dairesindeki emirlerini yerine getirme
görevim var.
• Kur’an-ı Kerim’de
Yüce Rabbimiz anne
ve babamıza üff bile
demeyin buyuruyor.
Ben de anne babamı üzmem. Peygamberim, “Cennet
annelerin ayakları
altındadır.” Baba ise
“Cennetin orta kapısıdır.” buyuruyor.
Ben de hep beraber Cennette olmak için gayret edip, cennete götürecek işler yaparım.

İnsan değerleriyle değerlidir.
Barkoda tıkla ve sen de değerlerine nasıl sahip
çıktığını “arkadaş ailemizle” paylaş.
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Masal

FADİ İLE FİDO

CEVRİYE OYMAK
Ben bir masal uydurdum, Kaf
Dağına kondurdum. Masal düştü
yamaçtan iple çekip kaldırdım.
Kartal kaptı şapkamı tilki düştü peşime, koşarken yuvarlandım. Gökten
bir yıldız kaydı, kuyruğundan asıldım. Uzattım da uzattım, bir masala bağladım. Fazla
uzatmayalım, masalı okuyalım.
Bir varmış, bir yokmuş. Masal bu ya, gövdeleri fındık fıstıktan, yaprakları kirazdan
çilekten, meyveleri şeker çikolatadan ağaçları olan kocaman bir orman varmış. Bu
ormanda sayısız hayvan yaşarmış. Hepsi de
çok mutlu imiş. O dal senin, bu meyve benim,
gezer, yer içerlermiş. Yediklerinin yerine de yenisini dikerlermiş. Yenileri eskilerinden daha daha
uzun olurmuş. O kadar uzun olurmuş ki, bulut
Kaymak bile başını eğince meyvelerden yiyebilirmiş.
Günün birinde sorumsuz insanların neden
olduğu büyük bir yangın çıkmış. Bütün hayvanlar can havliyle kaçışmaya başlamışlar. Kuşlar
uçabildikleri kadar yükseklere, ayılar, tilkiler
kaçabildikleri kadar uzaklara, kaplumbağalar
dalabildikleri kadar göllere dalmışlar.
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Ancak ormanın sevimli filleri Fadi ile Fido’nun akıllarına
kaçmak gelmemiş. Onlar yangını söndürmek için çabalamayı tercih etmişler. Tam üç gün üç gece uğraşmışlar.
Hortumları ile göllerden su taşıyıp yangını söndürmeye çalışıyorlarmış. Ancak ikisinin taşıdığı su ateşi söndürmeye yetmemiş. Ateş
bir taraftan sönerken diğer tarafa sıçrıyormuş.
Muzipliği ile tanınan Fadi, yangın
dememiş, telaş dememiş yine muziplik düşünmüş. Fido’ya kendisini
taklit etmesini söylemiş. Söndürdüğü
ateşten çıkan dumanları hortumuna
doldurmuş. Hortumunu uzatmış uzatmış ve bütün dumanı Kaymak’ın gözüne doğru
üflemiş. Fido’da onu taklit etmiş. Gözüne duman
kaçan Kaymak’ın gözleri yaşarmış. Zaten yangına
üzülen kaymak hüngür hüngür yaşlarını boşaltmış.
Kısa süre içinde yangın sönmüş. Fadi ile Fido derin bir nefes almışlar. Koca sesleri ile bağırarak kaçışan hayvanları
geri çağırmışlar. O gün iyice dinlenmişler. Orman yandığı
için geceyi birbirlerine sarılıp ısınarak geçirmişler.
Sabah olur olmaz işe koyulmuşlar. Yangından geriye kalan ağaçların dallarından, tohumlarından yeni ağaçlar ekmişler. Fadi ile Fido yeni dikilen ağaçlar için su taşıyıp, onlara
can suyu vermişler. Ağaçları yine eskisi gibi uzadıkça uzamış,
uzadıkça uzamış. Kaymak’ın meyvelerini yiyebileceği kadar
uzamış. Kaymak çok mutlu olmuş. Fadi ile Fido yaptıklarıyla
gurur duymuş. Fadi’nin ünü her tarafa yayılmış. Başı sıkışan
ondan muziplik diler olmuş.
Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı okuyan güzel
arkadaşlara, biri masalı yazana, öbürü de kalbini
iyilikle süsleyenlere…
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HAZIRLAYAN:
ZEYNEB HİFA

Sen Yap
Herkes Yesin

Bayat Ekmek
Pizzası
Bayat ekmeğiniz varsa, özellikle sahur sofraları için harika
bir tarif! Bayat ekmek pizzaları hem hazırlaması çok kolay
hem de yemesi çok lezzetli. Evdeki bayat ekmekler ve
günlük malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu nefis
tarif, o kadar yumuşacık oluyor ki tüm tepsiyi yemeniz işten
bile değil!
Bayat Ekmek Pizzası İçin
Malzemeler:
1 adet bayat ekmek
Sosu için:
• 2 adet yumurta
• 1 çay bardağı süt
• 2 yemek kaşığı yoğurt
• 1 yemek kaşığı un
• 1 çay kaşığı tuz
• 3 yemek kaşığı zeytinyağı
Üzeri için:
• 70 gram sucuk
• 1 su bardağı rendelenmiş
kaşar peyniri
• 1 adet kapya biber
• 2 adet yeşil biber
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Bayat Ekmek Pizzası Nasıl Yapılır?
Sosu için gerekli olan malzemeleri derince bir kapta güzelce
karıştırıp çırpıyoruz.
Bayat ekmekleri arkalı önlü sosa batırıp, yağlı kâğıt serilmiş
bir fırın tepsisine diziyoruz.
Üstü için gerekli olan kaşar rendesi, dilimlenmiş sucuk, kırmızı biber ve yeşil biberleri bir kapta karıştırıp, ekmeklerin üstüne
paylaştırıyoruz.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üstleri kızarana dek yaklaşık 15 dakika kadar pişiriyor ve sıcak sıcak servis ediyoruz.
Afiyet şifa olsun. Evdekilere güzel bir iftar sürprizi :)
Bir Bilgi:
Allah Celle Celalühü,
Ramazan’da yapılan güzel
işlere bin kat fazla sevap
verdiği için, bir kişiye iftar
pizzası yaparsanız, bin
kişiye yapıp yedirmiş kadar
sevap alırsınız.
Bu fırsatı sakın kaçırmayın :)
Haydi kolları sıvayıp doğruca mutfağa!..

Yandaki kare barkodu telefon ya da tabletinden
okutunca sayfa açılacak. Bu sayfada
yaptığın “Bayat Ekmek Pizzası”nın
resmini paylaşabilirsin. En güzel pizzalar
yarışıyor unutma!.. En çok beğeniyi alan
en üstteki yerini alıyor…
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İNSANLARIN EN GÜZELİNE
NE KADAR BENZİYORUZ?
ŞEYMA ÖZDEMİR
Biliyorsun ki, Peygamber Efendimiz tüm insanlığa örnek olacak
mükemmel bir ahlakın sahibidir.
Hay aksi! Konu Peygamber Efendimiz olunca selamlaşmak
aklımdan çıkmış. Heyecanla hemen konuya girivermişim.
Selamün Aleyküm güzel arkadaşım, nasılsın bakalım bu aralar?
Şeyma ablanız duygularıyla kafayı bozmuş durumda. Düşünüyorum da her halimle Peygamberime benzemek ne kadar da
güzel olurdu. Tabi ki bunun için O’nu (s.a.v.) çokça öğrenmem
gerek.
Sonra bazı sorular sordum kendime. Hatta dur seninle de
paylaşayım. Bakalım Peygamber Efendimizin hangi ahlaki güzelliğine daha çok benziyoruz?

1) Bir arkadaşınla evinizin karşısındaki parkta buluşmak
üzere sözleştiniz. Ama anlaştığınız saatte gelmedi.
A) Mutlaka bir sebebi vardır. Arkadaşımın zor durumda
kalmış olabileceğini düşünürüm.
B) Karşılaştığımızda ona sevgi dolu gözlerle bakıp, “Neredeydin?” diye sorarım.
C) Hele bir karşıma çıksın! Bana yapılacak en büyük yanlış.

2) Babanın güneş gözlüğü ile oyalanırken, sapasağlam gözlük ortadan ikiye ayrılıverdi. Baban çok kızacak!
D) Babama her şeyi açıklayan bir mektup yazarım.
E) Yeni bir gözlük için harçlığımı biriktirmeye başladım bile.
F) Gözlük mü? Hangi gözlük? Tüm delilleri ortadan
kaldırdık mı, tamamdır.
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3) Tanımadığın bir çocuk karşına geçmiş, ağzına geleni söylüyor.
A) Sabırla dinleyip, elini omzuna atıyorsun; “Sakin ol arkadaşım, konuşarak her mesele halledilir.”
B) Göz teması kurmaya çalışarak tane tane soruyorsun: “Beni
başkasıyla karıştırmış olabilir misin?”
C) Sıkı bir yumruğu hakketti. Kollarını sıvamaya başladın bile.

4) Yeni aldığın kalemini heyecanla çantandan çıkarıyorsun. Tam defterine bir şeyler yazacakken, sıra
arkadaşının kalemine hayranlıkla baktığını fark ediyorsun.
D) Moralin bozuluyor. Arkadaşına dönerek “Bu kalem
benim için çok değerli. İnşallah senin de çok güzel bir
kalemin olur.” diyorsun.
E) Derin bir iç çekip arkadaşına; “Çok ilgini çekti galiba. Al hadi senin olsun” diyerek kalemi uzatıyorsun.
F) Sırtını arkadaşına dönüp, defterini kucağına alıp
kalemini gizleyerek yazmaya devam ediyorsun.

5) Taekwondo kursuna geç kalmak üzeresin. Koşarak yetişmeye çalışırken karşıdan uzun zamandır görmediğin bir arkadaşın geliyor.
A) Durup sakinleşiyorsun. Elini arkadaşının omzuna
atıp bir müddet muhabbet ediyorsun. Kurs kaçacak
değil ya, 5 dk geç kalıverirsin artık.
B) Durman mümkün değil. Arkadaşına elinle selam
verip gülümsüyor, hızlıca yoluna devam ediyorsun.
C) Ceketinin kapşonunu kafana geçirip, fermuarını
sonuna kadar kapatıyorsun. Boynunu büküp göz göze
gelmemeye çalışarak hızla yanından geçiyorsun.

6) Arkadaşın fikrini almak için sana yeni aldığı pantolonunu gösteriyor. Doğrusu üzerine biraz dar olmuş
ve fazla renkli.
D) Arkadaşım bence bu pantolon biraz dar. Renkleri
de daha sade seçmelisin.
E) Sen nereden almıştın bu pantolonu? Okul çıkışı
gidip bir bakalım mı tekrar?
F) Olmuş olmuş. Altı üstü bir pantolon!
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ÇOK HEYECANLIYIM ARKADAŞIM. HAYDI SONUÇLARA BIR GÖZ GEZDIRELIM.
O (s.a.v.) hilm sahibiydi. (A şıkkı 2 veya 2’den
fazlaysa)
Peygamber Efendimiz hilm sahibi, yani yumuşak
huyluydu. Onun yanında çocuk olan ve
onunla büyüyen Hz. Enes, çocuk haliyle bazen
hatalar yapmasına rağmen bir kez bile ona
kızmamıştı. Yumuşak huylulukta Peygamberimize
benzemektesin canım arkadaşım :)
O (s.a.v.) güler yüzlüydü. (B şıkkı 2 veya 2’den
fazlaysa)
“Gülümsemek sadakadır.” diyor gönüllerimizin
sultanı Peygamber Efendimiz. Sahi gülmek insana
ne kadar iyi geliyor öyle değil mi? Çaktırma ama
doktorlar dahi ayna karşısında insanın kendisine
gülümsemesi gerektiğini söylüyor. Sen de tatlı
tebessümünle Peygamberimize benziyorsun.
O (s.a.v.) doğru sözlüydü. (D şıkkı 2 veya 2’den
fazlaysa)
Muhammed’ül-Emîn derlerdi ona dostları da,
düşmanları da. Onun her daim doğru sözlü
olduğunu bilirlerdi. “Ya doğru söyle ya da sus.”
diyerek üçüncü bir yolun olmadığını da bizlere
öğretiyor. Doğru sözlülükte Peygamber Efendimize
benzediğin için seni tebrik ederim dostum.
O (s.a.v.) cömertti. (E şıkkı 2 veya 2’den fazlaysa)
O cömertlikte de insanların en mükemmeliydi.
Düşünsene, üzerindeki yeni gömleği isteyen bir
Sahabinin isteğini hemen kabul etmiş, evine gidip
eski gömleğini giymiş, yenisini o Sahabiye
vermişti. Sende aynı O’nun gibi
(s.a.v) vermeyi seviyorsun. Bak
sana bir sır vereyim, verdiklerin
aslında senin olanlardır.
Çünkü sonsuz zenginlik sahibi
olan Allah, sen verdikçe daha
da fazlasını sana verecek.
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Çak der çakar,
ateş çıkar.
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ETKİNLİK
Bu
testi annen, baban,
hatta arkadaşların
için de yapabilirsin!
Haydi onlarla birlikte
çöz. Acaba onlar ne
kadar Peygamberimize benziyorlar?..

BU NEDİR?

Birisi, 7 elmanın ikisi hariç hepsini yerse,
kaç elma kalır?

BU NEDİR?

Bir sapı var kuru,
yüz topu var sulu.

BU NEDİR?

İki çubuk bir
makas
hokkabaz mı
hokkabaz.

En neşeli çiçek
hangisidir?

Göz önünde
tutarım
etrafıma bakarım.

BU NEDİR?
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Ordu’dan hareket eden
43 yolculu bir otobüs
kullanıyorsunuz.
Fatsa’da 7 yolcu binip, 5
yolcu indi.
Ünye’de 8 yolcu indi, 6
yolcu tuvalete gidip geldi
ve 4 yeni yolcu bindi.
20 saat sonra Samsun’a
vardığınızda şoförün adı
neydi?

Siyah tabakta inci
boncuklar.
CEVAPLAR: İkisi hariç
olduğuna göre, 2 tane
kalır / Kibrit / Gül /
Yıldızlar / Leylek / Gözlük
/ Üzüm / Şoför sizdiniz.

Bu bilmeceleri ailenle ve arkadaşlarına
sorduğunda acaba ne diyecekler?
Cevapları arkadaşlarla da paylaş!..
Bakalım nasıl ilginç cevaplar gelecek!?.
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Bu arkadaşın
hikayesini
sen yaz!
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Kare barkodu okut,
sayfaya bağlan ve öykünü yaz!..
Bu arkadaş yumurtalarına bakıp
ne düşünüyor acaba?

