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ARKADAŞ®
AYLIK DERGİ ARALIK 2021   FİYATI: 22 TL

Yeryüzü, Yıldızlar Ve İkisi Arasında Yaratılmış Sayısız Şey İle 

BÖCEK-SAVAR DEĞİL, 

BÖCEK-SEVER OLALIM

ŞAŞIRTICI 
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“İKİ KAŞIK, 
DUVARA 
YAPIŞIK”

BU NEDİR?BU NEDİR?
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Merhaba arkadaşlar,
Aralık sayımızda güzel konular sizi bekliyor. Tam sizin gibi 

meraklı arkadaşlar için heyecan dolu yolculuğumuz devam 
ediyor.

…
Acaba yeryüzünde bitkiler mi daha çok, yoksa hayvanlar 

mi?
Kulaklarımız nasıl duyuyor?
İlginç özellikleriyle saksağan kuşu...
Ublek nasıl yapılır?
Yeryüzünde minik arkadaşlarımız olan böceklerin şaşırtıcı 

vücut yapıları...
Tarih boyu ellerden düşmeyen şemsiye, şekilden şekle 

girmiş. En ilginç şemsiyeleri de Osmanlı dedelerimiz yap-
mışlar… 

Peygamber Efendimizi, Yahudi ve Hristiyanlar çok iyi bi-
liyorlardı. Çünkü kutsal kitaplarında onlara Gelecek Son 
Peygamber olan Hz. Muhammed’i tanıyacakları bilgiler ve-
rilmişti. İşte bununla ilgili bir olay, Peygamberimizin dünya-
yı şereflendirdiği gece yaşanmıştı. Onun doğacağı yeri ve 
zamanı bilenlerden olan bir Yahudi, Mekke’de ne yaptı?..

Cüneyd Suavi’den içinizi ısıtacak bir bilmece.
Ve Yunus Emre’nin izinden ilerleyip, sarı çiçekle konuştuk, 

bir söyleşi yaptık. Neler anlattı neler!.. 
Ve daha pek çok heyecanlı konu…
Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel sayımızla başba-

şa bırakalım.
Hepinizi, nice değişik mahlukatını yaratan, onları koruyup 

gözeten Allah’a emanet 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

ve arkadaşlar buluştu :)
Ne dersiniz buluşma paylaşımlarını çoğaltalım mı? 

Hatta Derginin içinden bir yazıyla ilgili 
düşüncelerinizi de resminizle birlikte 

yollayabilirsiniz.

Ömer Burak 

Uçar

Ahmet Taha Korkmaz

Fatih 
Yalçın
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Ulusal Süreli Yayın 
Aralık, 2021

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

www.arkadasdergisi.com  /  zaferarkadas@gmail.com

Arkadaş Dergisi

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

isim, adres, telefon ve mail bilgilerinizi yollayabilirsiniz.

Nasıl Abone Olabilirsiniz?

Yurt İçi Abone Ücreti (12 sayı, 1 Yıllık): 250 TL

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

ABD: 60 USD,  Avustralya: 70 AUD

Abone Ücretleri

Abone Ücretini Nasıl Ödeyebilirsiniz?

Banka Hesap Numaraları

Fiyatı: 22 TL (KDV dahil)

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

zaferarkadas@gmail.com

Arkadaş Dergisi                                 yayınıdır.
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Bilirsiniz tuzu suya koyarsanız erir. İçtiğimiz 
zaman tadı da tuzlu olur. Denizler de bundan 
dolayı tuzludur. Yeryüzünde suyun çevrimi 
sırasında suyla temas eden mineraller 
ve kayaların çözünmeleriyle eriyen tuz 
sürekli olarak denizlere taşınırlar. Böylece 
denizler tuzlu olur. Ekvator bölgesine 
yaklaştıkça buharlaşma arttığı için, o 
bölgelere yaklaştıkça suyun tuzluluğu da 
artar.

Bu olayın, denizlerde hastalıkların 
yayılmasını önleyen bir yönü de vardır. Allah 
canlıları böyle korur.

İnsan etrafına bakınca ne kadar da çok şey görüyor değil 
mi? Hepsinin de acayip sırları var. İnsan merak ediyor, nasıl 
oluyor, neden oluyor böyle diye… Madem, Allah insana güzel 
mi güzel bir merak duygusu vermiş. Hadi öyleyse bu sayfada 
aklımızda dolaşıp duran soruların cevaplarını bulalım!..

Allah her türlü yaratması anın örneğini gös-
teriyor. Hep böcekler mi bitkileri yiyecek, öyle 
bitkiler vardır ki, böcek avlarlar. Evet Venüs si-
nekkapan bitkisi böcekleri avlar. Nasıl mı?

Geniş yaprak saplarının uçlarında iki parça-
lı birer aya vardır. Yaprak serbestken açılmış 

olarak durur. Bu ayaların kenarlarında kirpik 
benzeri sağlam dikenler vardır. Bir böcek 
gezinirken yaprakların iç kısmındaki üç 
tüyden birine dokunduğu anda yaprak 
hemen kapanıverir. Kenarlardaki dikenler 
de birbirine kenetlendiğinden böcek içeri-
de hapsedilir. Yapraktaki özel bezlerin sal-

dığı asitli bir sıvı böceği yavaş yavaş sindirir. 
Bu 9-35 gün kadar sürer. Böcek sindirildikten 

sonra yaprak yeniden açılır.

Bu soruları arkadaşlarına sor; bilecekler 
mi acaba? Bilmeyen çıkarsa ona da anlat 
ki, cahil kalmasın garip…

Aldığın cevapları yaz ve paylaş!.. En çok 
beğeniyi kim kapacak merak ediyoruz 
doğrusu :)

Yeryüzünde acaba bitkilerin mi 
sayısı daha çok, yoksa hayvanların 
mı?

Bunu merak eden araştırmacılar 
kolları sıvamışlar ve bir inceleme 

yapmışlar. Sonuç ne mi olmuş? 
Hemen söyleyelim: 

Bitkiler hem tür sayısı olarak, 
hem de bir türün fertleri olarak 
hayvanların sayısını kat kat 
geçiyormuş.

Mesela, canlılar arasında 
türleri en çok olanlar 

böceklerdir ve bunların 
yaklaşık 700 bin türü vardır. 

Buna karşılık, bitkiler arasında 
öyle türler vardır ki sayıları on binleri 

geçer.

BİTKİLER Mİ ÇOK, HAYVANLAR MI?

DENİZLER NEDEN TUZLUDUR?

BÖCEK AVLAYAN BİTKİ

Ne? Nasıl? Niçin?

klımdaA binbir

SORU
ÖNDER TEKİN
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Şemsiye 
kelimesi 

kökünü ‘şems’ten 
yani Arapça’da ‘güneş’ 

anlamına gelen kelimeden 
aldığı için önce güneşten 

korunmak için tasarlanmış. 
Sonra yıllar içinde 

şekilden şekle 
girmiş.

Şemsiye 
İngiliz kadınlar 

için adeta ayrıcalık 
göstergesiymiş. Daha 

sonra da ne kadar pratik 
ne kadar işe yarar bir eşya 
olduğunu fark eden İngiliz 

erkekleri tarafından 
kullanılmaya 
başlanmış.

Günümüzde 
sadece tek bir işlevi 

kalsa da kullanmasını 
bildiğiniz sürece eşyalar pek 

çok işe yarayabilir.
Ve son olarak merak ettiğim bir 

soruyu sorayım: Şemsiyeye, 
hayatında hiç olmazsa bir 

defa “şemşiye” diyen 
varsa parmak 

kaldırsın.

Romalı 
zengin kadınlar 

dışarıdayken 
yağmur başlarsa, 

yağlanarak su 
geçirmez hâle getirilen 

şemsiyelerini 
açarlarmış. 

Hindistan 
ve Çin’de kat kat 

yapılmış. İbadet ve güç 
simgesi olarak kullanılmış. 
Ne kadar güçlüysen ya da 

ne kadar büyük bir mevkiye 
sahipsen şemsiyenin katları o kadar 

fazla olurmuş. Çinliler kâğıttan 
şemsiyelerini mumlayıp ve 
cilalamışlar ve su geçirmez 
hâle getirip yağmur altında 

serbestçe dolaşmışlar.

Mısır’da 
zenginler devasa 

şemsiyelerinin 
gölgesinde durmayı 

onur saymışlar. Hatta 
şemsiye bayramları 

düzenlemişler.

Kelimelerin Dünyasına Yolculuk

ŞemsiyeŞemsiye
GAMZE KOÇ

Senin şemsiyen nasıl olsun?
Bunca uzun yoldan gelmiş ve üstündeki diğer bütün 

özellikleri atmış, sadece katlanıp küçülerek çantamızdaki 
yerini almış şemsiyeye sen ne eklemek isterdin?

En ilginç şemsiye 
örneklerini ise Osmanlı 

dedelerimiz yapmışlar. Yağmurdan 
daha iyi korusun diye şemsiyeyi daha büyük 
ve kubbe gibi yapmışlar. Bu kez de yolu daha 

rahat görebilmesi için şemsiyenin ön tarafına küçük 
bir pencere açılıp bu pencereye de cam geçirilmiş. 

Hatta bazı şemsiyelerin sapında altın, gümüş, elmas gibi 
değerli madenlerden süslemeler; kakmalı, ahşap oymalı, 

fildişi ya da kemikten yapılmış saplarıyla birer sanat eserine 
dönüştürmüşler. 

Asıl önemli olan bölümü elle tutulan kısmında imiş. 
Buraya gizli bir yay ile çıkarılıp takılabilen kronometre 

koyulmuş. Onun üstünde bir buçuk parmak genişliğinde 
bir güneş saati ve bir pusula varmış. Bu pusulanın 
hemen üstüne de bir ayna eklenmiş. Son olarak 
da yirmi mil mesafeyi görebilecek kadar güçlü 

bir dürbün koyulmuş. Ayrıca şemsiyenin, 
kullanılmadığı zaman içine 
yerleştirilebileceği özel bir 

kutu da yapılmış.

Şemsiyenin 

nasıl 

doğduğunu, 

yaşını ve 

kimlerin 

tezgâhından 

geçtiğini 

bilseniz 

şaşırırdınız!..
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SorduKSorduK  
Sarı Ç¡çeğeSarı Ç¡çeğe

ASLINUR BAHAR

Röportaj 

Yapıyoruz S- Bize kendini tanıtır mısın?
Ben tohumdan çıkma, topraktan bitme bir 

bitkiyim. Beni Yunus Emre meşhur etti. Ara-
mızda bir konuşma geçmişti. Sonra onu şiir 
şeklinde yazmış. Sonra da ilahiler… Yani iyi 
oldu aslında… 

S- Neden rengin sarı?
Bu soruya daha önce de cevap vermiş-

tim ama o zaman aklıma bir şey gelmemişti. 
Ölüm korkusundan sarardım falan demiştim.

S- Şimdi başka mı 
düşünüyorsun?

Yok elbette, aynı duyguyu 
hissetmemek mümkün mü! 
Fakat ölüm yokluk değil, bura-
da yaratan Allah ahirette tekrar 
yaratacak, batan güneşi ertesi 
sabah doğdurduğu gibi, kışın 
ardından baharı getirdiği gibi… 
Ayrılık var işin içinde o biraz 
üzüyor ama o da geçici nasıl 
olsa…

Benim niçin sarı olduğum 
konusunda ise, bu konuya 
şimdi daha geniş bakıyorum, 

onu kastettim.

S- Nasıl bakıyorsun? Senin rengin neden 
sarı?

Gül neden kırmızı, yaprak neden yeşil, gök-
yüzü neden mavi ise ondan.

S- Nasıl yani?
Yani ben de sana soruyorum: Neden başka 

renk değil de sarı? Çünkü benim için sarı renk 
seçilmiş. Başka renk değil. Yani sayısız seçenek 
arasından bu renk seçildiğine göre bir seçen 
olduğunu gösterir…

S- Evet doğru, bu 
daha güzel bir cevap 
oldu. 

Evet. Bunu sadece 
rengim için değil, şek-
lim, kokum, boyum, 
açtığım mevsim vb 
hepsi için de düşü-
nebilirsin. Ben nasıl, 
ne şekilde, ne zaman 
olmam gerekiyorsa, 
öyle oluyorum. Yani 
Allah sadece benim 
rengimi değil her şeyi-
mi en güzel şekilde 
yapıyor. Bunu kendin 
için, hatta her şey için 
böyle düşünebilirsin…

S- Çok acayip bir 
bakış açısı, her şeyin 
Allah tarafından en 
güzel nasıl olacak-
sa öyle yapıldığını 
bilmek huzur verdi 
bana.

Elbette, bu Allah’ın 
bizleri ne kadar sev-
diğini gösteriyor. Her 
şeyi bizim için nasıl 
olması gerekiyorsa 
öyle yapmış. Mesela, 
ya güneş daha yakın 
veya uzak olsay-
dı, yanacak ya da 
donacaktık. Ya da 
benim ömrüm kışa 
kadar uzun olsaydı, 
kışın soğuğunda çok 
zahmet çekerdim. 
Allah en güzeli neyse 
öyle yapıyor yani.

ARALIK   2021   ARKADAŞ   11
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S- Peki, bir çiçek 
olarak insanları 
nasıl görüyorsun, 
onlar hakkında ne 
düşünüyorsun?

Sizler de birer 
çiçeksiniz. Hatta 
daha güzel çiçek-
lersiniz.

S- Ciddi misin sen?
Tamam bazılarınızın dikenleri de var, bu 

da doğru ama gerçekten Allah insanları 
çiçeklerden daha güzel yapıyor. Baksana her 
birinize benzersiz bir yüz veriliyor, her biriniz 
özelsiniz; ayrıca her birinize apayrı yetenekler 
veriliyor, her insan bambaşka işler yapabiliyor… 
Bunlar biraz düşününce paha biçilmez 
değerde hediyeleri Allah’ın sizlere. Ne kadar 
harikasınız…

S- Evet haklısın. Bunları daha çok 
düşüneceğim… Sana son bir soru 
sorup söyleşimizi bitirelim. Bir yerde 
okumuştum: “Çiçek peygamber 
değil ama bana Rabbimi tanıtıyor.” 
diyordu. Rabbimizi nasıl tanıtıyorsun?

Bir resim ressamını tanıttığı gibi, 
bir mimari eser mimarını tanıttığı 
gibi, ben de Yaratanımı tanıtıyorum. 
Bilerek yapılmışım, güzel şekil verilmiş 
bana, rengim seçilmiş, en harikası 
hayat verilmiş… Bunları yapan Allah, 
demek ki irade sahibi, ilim sahibi, 
sanatkâr, hayat verici… Toprak gibi bir 
maddeden böyle eserler yapan bir 
sanatkâr… Eserleri üzerinde düşünerek 
Onu daha iyi tanıyabilirsin.

S- Evet, çok güzel, çiçek gibi bir 
konuşma yaptık teşekkür ederim.

Ben teşekkür ederim. İnsanlar bizi 
unuttu diye düşünecektim artık. Ne iyi 
ettin de konuşmaya geldin…

Haydi mikrofon başına!
Sen de sarı çiçekle bir röportaj yap. Bakalım 

sana ne cevaplar verecek. Merakla bekliyoruz. 
En çok senin söyleşin beğeni alırsa, sen de en 
üstteki yerini alırsın unutma!..
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  OYAMA USTALARI BURAYA!..B

ARKADAŞINI 
BULMASINA 
YARDIM 
EDER MİSİN?
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Kur’an ayetini okuyalım şimdi: 
“İşitme ve görmenizi sağlayan kulak ve 
gözleri, düşünüp hissetmenizi sağlayan 
kalplerinizi yaratan O’dur. Ne az 
şükrediyorsunuz.” (Mü’minun Suresi, 78)

“İki 
Kaşık, 

Duvara 
Yapışık”

ELİF. E. BAYRAKTAR

Yazımın başlığı tahmin ettiğiniz gibi bir bilmece sevgili 
arkadaşlar. Cevabı da bulmuşsunuzdur tabi ki: kulaklar.

eki bu iki kaşıkla, ses-
leri nasıl işitiyoruz?
Havadaki ses titre-

şimleri kaynağından 
çıktıktan sonra yayılıyor. 

Seslerin yayılması hava ile 
oluyor. Titreşen ses dalgaları 
kulak kepçesi ile toplanıyor. 
Kulaklarımızda özel şekil veril-
miş pek çok parça var. Kulağa gi-
ren ses dalgası bunlardan biri olan 
kulak zarını titreştiriyor. Çekiç, örs ve 
üzengi kemikleri—bu arada isimle-
rine bakmayın, vücudumuzdaki en 
küçük kemikler onlar; sadece birkaç 
milimetre büyüklüğündeler—titreşi-

mi oval pencereye iletiyor. Oval 
pencereden dalıza iletilen 
titreşimler buradan salyango-
za geçiyor. Ses, salyangozdaki 
işitme almaçları tarafından 
algılanıyor ve işitme sinirleri 
aracılığıyla beyindeki işitme 

merkezine iletiliyor. 
Gelen seslerin beynimizde 

işlendiği merkez çok sessiz bir yer. 
Beynimiz kendisine ulaşan sinyalleri 
saniyenin onda biri kadar bir sürede 
işliyor. Bu süre daha uzun olsay-
dı mesela yolda arkamızdan hızla 
yaklaşan bir otomobilin sesini duy-
duğumuzda artık çok geç olurdu…

Yani anlayacağınız, duyabilmemiz için 
bedenimizde bir dünya işlemin sırasıyla ve 
mükemmel yapılıyor olması lazım. Peki bizi 
değil, kendilerini dahi bilmeyen organlar 
bu harika işleri kendileri mi yapıyor, yoksa 
onlar bu işler için kullanılıyor mu? Şöyle 
de sorabiliriz: Resmi fırça mı yapıyor, 
yoksa resim yaparken fırçayı birisi mi 
kullanıyor?.. 
Evet, bildiniz. Bütün bunları bizim için Allah 
çalıştırıyor.

Işık sesten daha hızlı 
şekilde yayılır. Bu yüzden 
önce şimşeği görüyor sonra 
gök gürültüsünü duyuyoruz.

Barkodla siteye bağlanıp bu konuda siz de düşüncenizi 
yazabilirsiniz. Mesela, neleri duyuyoruz? Ya duymasaydık 
hayat nasıl olurdu? Bir öykü yazabilir ve çevrenizle 
paylaşabilirsiniz. Sonra gelsin beğeniler :)

Peki ya sessiz bir 
dünyada yaşamak 
nasıl olurdu sizce sevgili 
arkadaşlar? Düşünsenize; 
kimseyle 
konuşamaz, onları 
duyamazdık. 
Etrafımızdaki 
canlıların seslerini 
işitemezdik… 
Hayat sessiz film 
gibi olurdu, zevk 
alamazdık… 

Birer titreşimden ibaret olan dalgaları 
bize güzel sesler olarak işittiren Rabbimize 
şükretmeyi unutmayalım.

BİR 
BİLGİ

MÜKEMMEL
ÇALIŞAN BİR ORGAN

Duymak deyince, 
mesela bir telefon 
sesini kapı zilinden, 
otomobil sesini 
motosiklet sesinden 
hemen ayırabilmemiz; 
tanıdığımız 
tanımadığımız bir 
sesi anında fark 
etmemiz… Yani sesleri 
ayırmamız da çok 
harika; öte yandan da 
güvenliğimiz için ne 
kadar önemli…

HER SESİ 
AYIRABİLİYORUZ 

Kulak
kepçesi

Dalız ve 
salyangoz

İşitme
sinirleri

Çekiç, 
örs ve 
üzengi 
kemikleri

Kulak
zarı
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Konumuz: 
Koşan İnsan

HAZIRLAYAN VE ÇİZEN: 
OSMAN SUROĞLU

Haydi sen de koşan bir insan çizimi yap!
Yaptığın çizimi, barkoddan siteye bağlanarak yükle ve 
arkadaşlarınla, ailenle paylaş. 
bakalım ne kadar beğeni alacaksın :)

Arkadaşlar şimdi koşan veya bir şeyin üstünden atlayan insan 
karikatürünün nasıl çizileceğini göreceğiz.

Bunun la ilgili yine zihnimizde bazı hazırlıklar yapmalıyız.
Mesela, bir şeyin üstünden atlayan insanla ilgili karikatür çizmeye 

karar verirken, o insanın nelerle karşılaşabileceğini düşünmemiz 
gerekir. 

Altta bununla ilgili iki örnek görüyorsunuz:

Soldaki örnek, bazı insanların 
yaşadığı komik bir durum. En 
korkunç görüntüleri olan oyunları 
oynadığı halde küçük bir böcekten 
korkuyor. 
Bu karikatürün verdiği mesaj ise; 
böyle oyunlara zaman ayıran ve 
zamanını boşa geçiren insanların 
mantıksız hareketler yapması.

Mesela şöyle bir soruya cevaplar 
bulabilirsiniz:

Bu insan, neden bir şeyin üzerinden 
atlamak zorunda kalır?:

• Sevmediği bir şeye dokunmamak 
için

• Sevdiği bir şeye zarar vermek 
istemediği için 

• Korktuğu için
• Birine yetişmek için
• Spor için

Daha sonra bu temel sorunun 
cevaplarının her birini ele alarak 
sorularımızı çoğaltabiliriz: 

Mesela, sevmediği bir şey ne 
olabilir?

• Eşya mı bu korktuğu şey?
• Canlı mı?
• Bir zemin şekli mi?
• Hastalık mı?
• Para mı?.. Her biri için soruları 

çoğaltmanız mümkün.

Altta ise, sizlerin de koşan veya bir şeyin üzerinden atlayan bir insan 
çizmeniz için örnek resimleri görüyorsunuz.

Bu konuda karikatür yapmak için bazı sorularla fikrinizi oluşturabilirsiniz

Dünyada o kadar kötü şeyler 
oluyor ki, dünyadan korkarak 
üzerinden atlamaya çalışıyor.

Bu karikatürler neyi anlatıyor?

Sağdaki karikatür ise:

�

�

� �

� �

arikatü

ÇiziyoruzK r
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BÖCEK-SAVAR DEĞİL, BÖCEK-SEVER OLALIM

BÖCEKLER
Böcekler yeryüzünün en yaygın hayvanlarıdır. Her biri birer sanat 

harikası olarak yaratılan rengârenk kelebeklerden vızıldayan 
sivrisineklere, cırcır böceklerinden çekirgelere,  yusufçuklardan 

kızböceklerine, bal arılarından yaban arılarına ve hatta karıncalara 
kadar hepsi birer böcek türüdür. 

Koruyucu Kalkan “Kitin”
Rabbimiz böceklerin vücutlarını kitin denilen 

sert bir örtü ile kaplamıştır. Bu örtü bazı 
böceklerde mesela çöl böceklerinde öylesine 
sertleştirilmiştir ki, camı kesen elmas bıçak ile 
de kesilemez. Böceklerin vücut örtüsü onları su 
kayıplarına ve dışarıdan gelebilecek darbelere 
karşı korumak için böyle yaratılır.

Enva-i Çeşit Böcek
Dünyamızda, bilinen bütün canlı 

türlerinin yarısından fazlası böcek türleridir. 
Bilim adamları tarafından keşfedilmeyi 
bekleyen milyonlarca böcek türü vardır. 
Böcekler dünyanın her tarafında ve her 
türlü ortamlarda yaşayacak şekilde 
yaratılırlar ve ekolojik denge için her birinin 
görevi önemlidir.

PROF. DR. ALİ ALAŞ

Obur Kırmızı Orman 
Karıncaları

Bilim adamları kırmızı 
orman karıncalarının 
1500 hektarlık bir alanda 
bir yıl içerisinde 56 ton 
zararlı böcek tükettiğini 
hesaplanmıştır.

Vücutları Üç Bölümdür
Böceklerin vücudu; Allah tarafından baş, 

göğüs ve karın olmak üzere üç bölümlü olarak 
yaratılmıştır. 

Vücudun ilk kısmı olan baş bölgesinde beyin, 
bir çift anten, bir çift bileşik göz ve ağız bulunur. 
Antenler ve bileşik gözler beyinle irtibatlı olup, 
duyuları ve çevrelerinde olup biteni algılamaya 
yarayan organlar olarak iş görürler. 

360 Derecelik Görüş Açısı 
Böceklere verilen bileşik gözler, 

ommatidyum denilen ve her biri altıgen 
biçiminde yaratılan 28.000 parçadan 
yapılmıştır. Bu sayede böceklerin gözleri 
360 derecelik bir görüş açısına sahip 
olurlar. Böylece avlarını kolayca tanıyabilir 
ve düşmanlarından kaçabilirler. İnsana ise 
180 derecelik görüş açısı verilmiştir. 

Dişi sivrisineğin ağzı insan derisini delip, damarlardan kan emecek şekilde 
yaratılmıştır. Üstelik kan emerken kanın pıhtılaşmasını engelleyen bir maddeyi de 

salgılar. Ayrıca deriyi delmeden önce anestezik (uyuşturan) bir madde de salgılar. 
Bu sayede deriyi delerken hiçbir ağrı hissetmeyiz. Acaba sivrisineğe böylesine 
mükemmel donanımları kim vermiş ve bu maharetleri kim öğretmiş olabilir? 

Allah öğretmiştir dediğinizi duyar gibi oluyorum. 

Koku Alan Antenler
Böcekler, antenleriyle havadaki 

kokuları algılayabilirler, hatta bazıları 
yollarını ve eşlerini bulmak için antenlerini 
kullanabilirler. Mesela erkek bir sivrisinek, 
antenleri vasıtasıyla yaklaşık olarak 400 m 
mesafedeki dişi sivrisineğin kanat çırpma 
sesini işitebilecek kabiliyette yaratılmıştır.

Yemeğe Göre Ağız Yapısı
Rabbimiz herbir böceğe beslenme 

şekillerine en uygun ağız yapısı vermiştir. 
Mesela orman perisi yaprakları çiğneyerek 
beslenir, kelebeklerin ağızları ise 
çiçeklerden bal özü denilen nektarı içmeye 
uygun olarak pipet gibi yaratılmıştır. 
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İkinci Kısım Göğüs
Böceklerin vücudunda baştan sonraki bölüm 

göğüs olarak isimlendirilir. Bu kısımda üç çift yani 
altı tane eklemli bacakları ve bir ya da iki çift 
de kanatları bulunur. Böceklerin birçoğu kanatlı 
olarak yaratılmıştır ve birçok böcek türüne 
uçma yeteneği verilmiştir. Ancak bazı böceklere 
mesela bit ve pirelere kanat verilmemiştir 
ama onlara da zıplama yeteneği verilmiştir. Bu 
özellikleri ile kolayca yer değiştirebilirler, besin 
kaynaklarına ulaşabilirler, ailelerini bulabilirler ve 
düşmanlarından kaçarak korunabilirler.

Karın Bölgesi
Böceklerde vücudun son kısmı karın olarak adlandırılır. 

Karın bölgesinde sindirim ve üreme organları bulunur.
Arılar ve benzeri böcek türleri çok faydalı işler için 

yaratılırlar. Ekinleri tozlaştırarak meyvelerin yaratılmasında 
görev alırlar ve tarım zararlılarını öldürerek çiftçilere 
yardımcı olurlar. Bal arıları, bal için çiçeklerden bal özleri 
ve polen toplarken, ağaçların ve çiçeklerin tozlaşmasında 
eşsiz rol oynarlar ve bu yönüyle adeta biyolojik çeşitliliğin 
korunmasında görevlidirler. 

Böcek-savar değil, böcek-sever olalım!
Böcekler insana faydalı işler yaparken, çoğu insan onları yok etmek 

istiyor. Oysa böcekler olmasa, dünyada hayat olmaz.
Haydi çevrende gördüğün bir böceği incele ve onunla ilgili bilgileri yaz 

ve siteye yükle… Böcek arkadaşlarını korumaya katkı yap!..

Her Böcek Eşsiz Bir Sanat Eseridir
Sonsuz rahmeti, ilmi ve kudretiyle her şeyi kuşatan Allah 

tarafından yeryüzünde her biri birer sanat harikası olarak yaratılan 
böceklerin eşsiz güzellikleri ve görevleri vardır. Bu sebeple böceklere 
zarar vermeyelim. İnsanlığın devamı için onları koruyalım.

Çok Faydalı Bacaklar 
Bacaklar, çeşitli böcek gruplarında farklı 

fonksiyonları gerçekleştirecek şekilde 
düzenlenmiştir. Mesela, Peygamberdevelerinin 
ön bacakları avını yakalamak için, bal arılarının 
yürüme bacağı polen toplamak için, sularda 
yaşayan böceklerde ise yüzmeye elverişli kürek 
biçiminde yaratılmıştır. Bir başka ifade ile Allah, 
böceğin yaşadığı ortamda neye ihtiyacı varsa 
o şekilde bacaklar verilmiştir. 

HAZIRLAYAN: AYŞE ZEHRA

Senin de etrafında aynı işi farklı şekilde 
yapanlar var mı?

Haydi bu deyim ile ilgili gözlemlerini yaz ve 
arkadaşlarınla, yakınlarınla paylaş. Unutma! 
En çok beğeni alırsan, senin yorumun en üstte 
olur.

“HER YİĞİDİN 
BİR YOĞURT YİYİŞİ 
VARDIR”

Bir kervansarayın aşçı yamağı pek şikayetçi imiş. 
Bir gün yine aşçıbaşına gelip söylenmeye başlamış: “Bu ne haldir 

ustam” demiş, “Bu yoğurt nimetinin çektiği nedir? Kimi sulandır ayran 
yap getir der, kimi içine salatalık doğra cacık yap getir der, kimi içine 
şeker kat getir der… Al yoğurdu ye işte! Ne eziyet edersin hem bana 
hem yoğurda…” Aşçıbaşı, “Evladım,” demiş “Her yiğidin bir yoğurt yiyişi 

vardır,” bunu dert etme, sen işini yap.
Aşçı yamağı ne zaman şikayet etse aşçıbaşı 
“Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır,” der ona 

sakin ol dermiş. Bir gün yine dört 
yanınca demiş ki: “Eğer işini sev-

mezsen sıkıcı gelir, zevk alamazsın. 
İşini özensiz yaptığın için iyi ol-
maz, sonuçta ücretini hak etmez, 
bereketini göremezsin. Yaptığın 

işin güzel yönlerini görmeye çalış. 
Bunu kabul edeceksin, her yiğidin 

farklı bir yolu, farklı bir yoğurt yiyişi 
var.”

...
Bu atasözü, “iş aynı iş olsa bile, 

herkesin o işi yaparken kendine 
göre bir yolu, yöntemi vardır” an-

lamında kullanılır.

Türk çobanları M.Ö. 
3000'lerde sütten 

yoğurt yapıyorlardı. 
Batı yoğurdu 1542'de 

tanıdı. Fransız Kralı 
François'in tekrarlayan 

ishali vardı. Fransız doktorlar 
ona yardım edemeyince 

Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan 
Süleyman'dan yardım istediler. 

Ve onlara harika bir ilaç 
gönderdi. 

Bu ilaç yoğurt idi.

Yoğurt, 

Türkçe kökenli 

bir kelimedir.
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Gecelerden bir geceydi, gökyüzü aydınlıktı, 
dolunay her yeri aydınlatıyordu. 

İki yıldız konuşuyorlardı, yeni arkadaş ol-
muşlardı, biri diğerine: “Benim canım sıkılıyor, 

hadi oyun oynayalım,” dedi.
Diğer yıldız, “çok uzaklara gidelim o zaman canının sıkın-

tısı gerilerde kalır,” dedi. 
Canı sıkılan yıldız şaşırdı, “çok uzaklara gidince canımın 

sıkıntısı gerçekten gerilerde mi kalır,” dedi. “Evet,” dedi. 
Diğer yıldız, “Ay’a kadar gidelim, Ay’ı daha yakından gör-

meyi istemez misin?” dedi. 
“İyi fikir” dedi, canı sıkılan yıldız ve elele verip yola çıktılar, 

samanyolunu, gezegenleri bulutları aştılar, gece yolculuk 
yapıp gündüz dinleniyorlardı, çoook yol gittiler, sonunda 
aya yaklaştılar. Bir de ne görsünler Ay incelmiş, incelmiş ço-
ok farklı olmuş, neredeyse tanıyamayacaklarmış. 

Önce selam verip, kendilerini tanıttılar. Ay kendisiyle ta-
nışmak için bu kadar uzak yoldan gelen yıldızlara teşekkür 
etti. 

Yıldızlardan biri, “Şeyyy,” dedi, Ay ne diyeceğini anlamış-
tı, “Niçin bu şekilde olduğumu soracaksınız herhalde, değil 
mi?” dedi.

“Evet,” dediler ikisi bir ağızdan.
Ay, “Şimdi ben yeni doğdum yani yeni bir ay başladı, yeni 

doğunca böyle incecik olurum, o zaman bana hilal derler, 

Haydi ArkadaşlarHaydi Arkadaşlar

Yıldızlara Yıldızlara 
Göz KırpınGöz Kırpın

HAYRUNNİSA YURÇ

sonra yavaş yavaş kalınlaşırım, 
ayın on beşinde yani on beş gün 
sonra yusyuvarlak olur karşı te-
pelerden doğarım o halime de 
dolunay denir. Pırıl pırıl parlarım 
dolunayken, gece yarısı olduğun-
da iyice yukarılara çıkar her yeri 
çok iyi aydınlatırım, sonra yavaş 
yavaş incelir, ayın sonuna doğru 
kaybolurum. Bu süreç tam bir ay 
sürer. İnsanlar zamanlarını bana 
bakarak tayin ederler, şimdi anla-
dınız mı neden bir ay otuz gün.” 

Yıldızlar şaşırdılar, şimdiye ka-
dar ayın bu hallerini takip etme-
diklerine üzüldüler. Ancak bunları 
duymak da ne güzeldi. Ay yıldızla-
rın sevinçten daha çok parladıkla-
rını fark etti. 

“Hadi bakalım bu ay bana en 
yakın yerde olun birlikte yolculuk 
yapalım. Bir taraftan da geceleyin 
size pencerelerinden bakan, hay-
ret içinde gözleri parlayan ço-
cuklara, siz de göz kırparsınız olur 
mu?” dedi.

Yıldızlar sevinçten ne diyecek-
lerini şaşırdılar. Ayın yakınına di-
zildiler. Kendilerine heyecanla 
bakacak olan çocuklara göz kırp-
mak için sabırsızlanıyorlardı…

Yıldızlar göz kırpıyor, görüyor 
musunuz?

Haydi arkadaşlar siz de gökyüzüne 
bakın. Yoksa o yıldızlar şunlar mı 
acaba? Kare barkoddan siteye bağlan 
ve o yıldızlarla konuştuklarını yaz ve 
sen de arkadaşlarınla paylaş. Acaba 
sana ne diyecekler?
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RESİMLEYEN: NUREFŞAN ALTINTAŞ
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ÖĞRENDİM?ÖĞRENDİM?
NELERNELER

Arkadaşlar toplanın!
Sabah bahçeden acayip bir kuş sesi duydum. 
Cama çıkıp bakınca, daldan dala atlayıp 
birbirleriyle oynayan kuşları gördüm. Onların 
neşeleri bana da bulaştı. Seyrederken nasıl 
bir zevk aldım anlatamam… Daldan dala at-
layışlarını nasıl tasvir etmeliyim bilemiyorum. 
Her hareketleri öyle hesaplı, öyle uyumlu ki…
Gördüklerim saksağan kuşları idi.

Nasıl 
bir kuştur bu 

saksağan? 
Kargagillerden bir kuştur. 

Alacakarga, alakarga da denir. 
Uzun kuyruklu, karın ve omuz 

tüyleri ile kanat tüylerinin iç tarafları 
beyazdır. 

Diğer vücut tüyleri siyah ve metalik 
parlaklıkta yaratılır. 25 cm kadar 
uzunlukta ve metalik yeşil olan 
kuyruk tüylerinin uçları parlak 

mavi, ayakları ve gagası 
siyahtır. Boyları yaklaşık 

43 cm’dir.

Saksağanın 
ilginç huyları 

Bize kelimelerle konuşma 
yeteneği veren Allah, kuşlara 

da anlaşmaları için ötme yeteneği 
verir. Bir kitapta saksağanın ‘şak-
şak’ diye öttüğü yazıyordu fakat 

ben benzetemedim. Saksağan için 
hırsız bir kuş olduğu söylenir. Boncuk, 
elmas gibi parlak eşyaları kaparak 

yuvasına taşır. Bir de arkadaş 
canlısıdır, saksağanı yavru iken 
evcilleştirmek de mümkündür. 

Hatta  ıslık çalabilir ve 
birkaç kelime 
öğrenebilir.

Ne 
yerler?

Allah her canlıya farklı 
bir rızık tayin eder. Onlara 

verdiği iştah ile canlılar o rızıkların 
peşine düşer. Böylece tüm canlılar 
doyarken, tabiatta da çok harika 

dengeyi sağlamış olur.
Saksağanın da mönüsünde 
böcekler, kuş yumurtaları, 
solucanlar ve leşler vardır; 

tarla farelerini de 
avlarlar. 

Saksağan 
ailesi

Yumurtladığı 4-5 
yumurtanın üzerine 

yalnızca dişileri kuluçkaya 
yatmaktadır. Kuluçka 

süreleri 12 gündür. 
Yavrunun uçma 
süresi 16 gündür

Bunu 
biliyor musun?

“Dam üstünde saksağan 
vur beline kazmayı” 

deyimini duymuşsunuzdur. 
Burada birbiriyle ilgisiz iki 

cümle vardır. Zaten bu deyim, 
konuşulan konuyla hiç ilgisi 

olmayan saçma sözler 
söylendiğinde, buna tepki 

olarak kullanılır.

Bunu 
biliyor 

musun?
“Saksağanlamak” 

kelimesi vardır. “İşten 
geç dönmek” 

anlamında 
kullanılır.

Yuvaları 
nasıldır?

Allah her canlıya farklı 
yuvalar yaptırır. Saksağan 

da ağaçlarda, dal parçaları 
kullanarak yuvasını yapar. Bazıları 

duvarlarını balçık kullanarak 
sağlamlaştırır. O dallardan ustaca 
bir yuva yapar saksağan. Ne ilginç 

değil mi? Akıllı olmadıkları halde 
akıllı gibi işler yapıyorlar. Bu 

da gösteriyor ki, bu işler 
onlara yaptırılıyor.

Şimdi sıra sende!
Saksağanla ilgili ne paylaşacağını merak ediyorum. 

Bir bilgi mi, bir çizim mi, yoksa bir fotoğraf mı? 
Yandaki barkodu okutup siteye bağlan ve yükle… 

Acaba kimler beğenecek!..

Saksağan ne acayip bir kuş imiş değil mi? 
Allah ne kadar değişik eserlerini yaratıp 

gösteriyor bizlere. 
Düşündüm de sesi ile kulağıma, görüntüsü 
ile gözüme hoş gelen bu kuşta Rabbimizin 

“Bedi” yani güzelleştiren ismini gördüm. 
Allah her şeyi nasıl da güzel yaratıyor, 

yarattığı hiç bir şeyi bir diğerine nasıl da 
benzetmiyor değil mi?..

Bize de bu güzel eserlerin sanatkârı olan 
Allah’ı tanımak ve gösterdiği güzellikler 

için teşekkür etmek kalıyor.

BETÜL BÜKEN

saksağansaksağan
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 Size bununla ilgili altta linkini verdi-
ğim kısa bir film tavsiye ediyorum. Bu 
videoda İslam âlimi İbnü’l-Heysem’in 
ve başka âlimlerimizin günümüzde de 
kullanılan ilginç eserlerine şahit ola-
caksınız:

https://www.youtube.com/
watch?v=2QPhQ5lw2dM Binbir İcad filminde fotoğraf makinesinin 

icadı ile ilgili bir sahne.

Yandaki resimde de 19. Yüzyılda yapılan 

ilk fotoğraf makinelerinden birisi hemen 

hemen İbnü’l-Heysem’in makinesi ile 

aynı büyüklükte. Ancak İbnü’l-Heysem 

görüntüyü seyrediyordu, bu makine ile 

karta basmaya başlandı.

İBNÜ’L-HEYSEMİBNÜ’L-HEYSEM
DOÇ. DR. RASİM SOYLU

İbnü’l-Heysem, insan gözüne ve 
görme olayına hayran olup incele-
mişti. Gerçekten de insanın gözü en 
gelişmiş kamera ve fotoğraf maki-
nelerinden, en hassas objektiflerden 
daha mükemmel ve harika yara-
tılmaktadır. Allah bu gözlerden her 
birimize iki tane hediye etti. Her şeyi 
onlarla görüyoruz.

Peki gözünüzün değeri ne kadar?
Onlardan sadece birini almak iste-

seler satar mıydınız?
Kimse satmazdı… Demek ki, gözleri-

miz paha biçilmez değerde. Yani Allah 
herkese en değerli hazinelerden daha 
kıymetli organlar veriyor.

Fotoğraf makinesiyle ilgili tarihte ilk defa çalışmalar yapan 
kişinin bir İslam bilgini olduğunu biliyor musunuz? 

Bu İslam bilgininin adı İbnü’l-Heysem. 
Bu Müslüman âlim, gözü inceleyerek fotoğraf makinesine 

giden yolda ilk adımı atan kişidir.

Üstte, İbnü’l-Heysem’in bin yıl önce geliştirdiği kamera. Biraz 
büyük ama olsun, insanlar çalıştıkça zaten çok küçülecek.

İbnü’l-Heysem’in yazdığı tıp kitabındaki göz şeması.

İbnü’l-Heysem’i daha önce duymuş muydun?
Acaba o, insan gözüyle ilgili neler düşünmüş ve hayran olmuştu?
Sen de fotoğraf makinesinin gelişim süreçleriyle ilgili düşüncelerini 

yazabilirsin. Hatta telefonunla ya da tabletinle çektiğin bir fotoğrafı da 
yandaki barkodu okutup sitemize yükleyebilir, arkadaşlarınla ve sev-
diklerinle paylaşabilirsin.

İbnü’l-Heysem’in kitabında anlattığı üç mum deneyi. Fotoğraf makinesi ve gözümüzün içi aslında bir karanlık odadır. Karanlık odaya bir delikten yanan mum ışığı girerse görüntü arka duvara ters olarak düşer. Bu hem gözümüzün hem de kameranın nasıl çalıştığını açıklar. Zaten “kamera” da oda anlamında bir kelime. Hatta gemilerdeki odalara da kamara diyorlar.

Bundan bin yıl önce yaşamış olan İbnü’l-Heysem, sonradan optik bilimi de deni-len bu alanın kitabını bile yazmıştı. Ona ayrıca “kameranın babası” da denilir.

Kameranın Kâşifi
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- 2 adet orta boy patatesin kabuklarını soyuyoruz. Bıçak 
yardımı ile halkalar halinde ince ince  dilimliyoruz. (Bunun 
için yardım alabilirsiniz.)

- Daha sonra derin bir kap içine doğranmış patatesleri 
koyuyoruz. Üzerlerini geçecek kadar soğuk su döküyoruz. 
Patatesleri bu şekilde 15-20 dakika kadar su içinde 
bekletiyoruz. Su içinde beklemesi patateslerin daha 
çıtır olmasını sağlayacaktır. Ardından suyunu süzüp, 
patatesleri kuruluyoruz.

- Diğer tarafta sos için; derin bir kap içine 5 yemek 
kaşığı zeytinyağı koyuyoruz. Üzerine kendi damak tadınıza 
göre tuz, kekik, karabiber ve kırmızı toz biber ekleyip, iyice 
karıştırıyoruz. Ardından patatesleri koyuyoruz. Elimiz ile 
iyice harmanlıyoruz.

- Patatesleri yağlı kâğıt serili fırın tepsisi içine, üst üstte 
gelmeyecek şekilde tek tek diziyoruz. - Önceden ısıtılmış 
200 derece fırına verip, üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz.

- Fırında patates cipsi piştikten sonra ılımaya 
bırakıyoruz. Daha sonra bismillah deyip afiyetle yiyoruz :)

Sen Yap 
Herkes Yesin

Şefik ile Şefika’nın Şefik ile Şefika’nın 
TabağıTabağı

HAZIRLAYAN: ZEYNEP HİFA

Fırında Patates Cipsi
KAÇ KİŞİLİK

3 kişilik
HAZIRLAMA SÜRESİ

25 dakika

Fırında Patates Cipsi İçin 
Malzemeler:
- 2 adet orta boy patates
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- Kırmızı toz biber
- Karabiber, Kekik. Tuz

Haydi kolları sıvayıp doğruca mutfağa!..
Yandaki kare barkodla siteye bağlan. Yaptığın 

“Fırında Patates Cipsi”nin resmini paylaş. En güzel 
cipsler yarışıyor unutma!.. En çok beğeniyi alan en 
üstteki yerini alıyor…

Fırında Patates Cipsi 
Nasıl Hazırlanır?
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Harika bir soba ile hiç para vermeden ısınmamız mümkün 
müdür?

Evet. O soba da elbette ki Güneş’imizdir.
Merhametli Rabbimiz, dünyanın hemen yanına koymuş olduğu 

sobayla bizleri bütün yıl boyunca ısıtıyor.
Bunun için bizden para da istemiyor. Eğer Allah o sobamızı 

söndürseydi, yani güneşimiz durup dururken kararsaydı; birkaç 
saniye içinde buzluktaki tavuk gibi takır takır donardık. Şaka falan 
yapmıyorum, gerçekler böyle. Çünkü güneşten uzak olan bölge-
lerde, yani uzay boşluğunda hava sıcaklığı -273 derecedir. Bilirsi-
niz havalar birazcık soğusa; mesela -3 veya -4 olsa bile, hemen 
titremeye başlar, üstümüze 3-4 kat elbise giyeriz. Bir de uzaydaki 

Cüneyd Suavi’den Bilmeceler

PARA VERMEDEN 
ISINMAK

RESİMLEYEN: OSMAN SUROĞLU

Dışarıda kar yağarken pencereye yanaşa-
rak onu seyretmekten hepimiz hoşlanırız. Ama 
odanın sıcak olması şartıyla…

Eğer yaşadığımız ev kaloriferli veya kombili 
ise, sobaya ikide bir de odun veya kömür at-
maktan kurtuluruz. Ama buna karşılık, aile bü-
yüklerimiz daha fazla ücret ödemek zorunda 
kalırlar.

Şimdi sizlere kolay bir bilmece sormak niye-
tindeyim. Zaten daha öncesinden buna benzer 
bir bilmece sormuştum size. Bu bakımdan ce-
vabını hemen bulacaksınız.

Evet! Bilmecem geliyor, üstelik de çok kısa:

ÖYLE BİR SOBA OLSUN Kİ, İÇİNE ODUN VEYA 
KÖMÜR ATMASAK DA, HİÇ PARA ÖDEMEDEN 
ISINALIM?

BİLMECEMİZİN CEVABI

o müthiş soğuğu düşünün. Ve Allah’ın bize 
verdiği güneş sobasının kıymetini anlayın.

Isınırken Bir Ücret Veriyoruz. Peki Ya 
Güneş İçin Fatura Ödeseydik?

Allah bu nimeti için bizden ücret is-
teseydi bunu mecburen öderdik. Fakat, 
Rabbimiz hiçbir şeye muhtaç değil, bizden 
sadece bu nimeti Ondan bilmemizi istiyor. 
Yani Allah’a teşekkür ettiğimizde, nimetle-
rin fiyatını ödemiş kabul ediyor. 

Bazı kardeşlerim ‘fısıltıyla’ konuşarak: 
“Keşke kış mevsiminde de yaz ayları 

gibi ısınsaydık!” diyebilirler.
Ama belki o zaman, o güneş lamba-

sının değerini tam olarak bilemez, bu 
yüzden de Rabbimize şükür etmeyi akıl 
edemezdik.

Ya Havalar Hep Sıcak Olsaydı!..
Hava kış mevsiminde de sıcak olsaydı, 

o zaman kar yağmazdı. Ne ‘kartopu’ deni-
len bir oyun olurdu, ne de kardan adam-
lar. Kızak kaymak da her halde tarihe 
karışırdı.

Sorduğum bu bilmeceyi çok kolay bildiğinizden eminim. Çünkü 
artık sadece bakmakla yetinmeyerek, baktığınız şeyi görüyorsu-
nuz. Şunu çok iyi bilin ki ‘bakmak’ ve ‘görmek’ aynı şey değildir. 
Birçok insan etrafına sadece bakar. Bakar ama onlardaki güzelliği 
göremez.

Onlar için bir çiçek, renkli ve güzel kokulu basit bir ottur.
Yıldızlar da ışıklı birer nokta.
Fakat ‘gören’ kişilerin durumu çok farklıdır. Onlar basit bir çi-

çeğe baksalar bile, o çiçekteki sanatın cennet kadar kusursuz 
olduğunu görür ve sonunda Allah’ın büyüklüğünü anlayarak şük-
rederler.

Çok şükür ki siz de onlardan birisiniz.

Haydi arkadaşlar!
Bilmeceler sorulmak ister… İşte sana arkadaş-

larına soracağın bir bilmece. Aldığın cevapları 
barkodla bağlanıp siteye de yükle… Bakalım kaç 
kişi cevabı bilecek!..
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Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyayı 
şereflendirdiği geceydi. Mekke’de bir Yahudi tüccar, 
gökyüzünde yeni bir yıldızın doğduğunu gördü. Ertesi 
sabah koşarak Kureyşli bir topluluğun yanına geldi ve 
heyecanla sordu:

“Ey Kureyş halkı! İçinizden, bu gece çocuğu doğan 
oldu mu?”

“Bilmiyoruz!” diye cevap verdi oradakiler. Bunun 
üzerine, Yahudi:

“Ey Kureyş halkı! Size söylediğim şeyi sakın 
unutmayın! Bu gece, âhirzaman ümmetinin 
peygamberi doğmuştur! Onun sırtında, iki kürek 
kemiği arasında kırmızımtırak bir ben vardır!” dedi.

Daha sonra topluluk dağılıp bazıları evlerine 
döndüklerinde, ailelerine Yahudi’nin verdiği haberi 
söylediler. Eşleri şöyle dedi:

“Abdullah bin Abdulmuttalib’in bir oğlu doğdu. 
Adını ‘Muhammed’ koydular!”

Bu haberi, Yahudi’ye ulaştırdılar:
“Bizim içimizde bir çocuk doğmuş, duydun mu?” 

dediler.

Yahudi:
“Ben size onun doğduğunu haber verdikten sonra mı, 

yoksa önce mi doğdu?” diye sordu.
“Önce doğmuş!” dediler.
Ve ardından onu, Hz. Âmine’nin evine götürdüler. 

Yahudi, Hz. Âmine’den, oğlunu kendisine göstermesini 
istedi. Hz. Âmine oğlunu alıp getirdi. Yahudi, heyecan 
içinde onun sırtını görmek istedi ve iki kürek kemiği 
arasındaki peygamberlik mührünü görünce, 
düşüp bayıldı. Çünkü onlara kutsal kitaplarında, 
Peygamberimiz Hz. Muhammed ile ilgili pek çok bilgi 
verilmişti. Bundan dolayı da Peygamberimizi çok iyi 
tanıyorlardı…

Yahudi ayıldığı zaman kendisine:
“Sana ne oldu?” diye merakla sordular.
Yahudi büyük bir üzüntü içinde cevap verdi:
“Artık İsrail oğullarından peygamberlik gitti! Ellerinden 

Kitap da gitti! Bu İsrail oğullarının bilginlerinin ve 
itibarlarının kalmayacağına verilmiş bir hükümdür! Siz, 
peygamberlikle, büyük bir izzet ve şerefe ereceksiniz! 
Sizler sevinin!.. Vallahi siz, haberi doğudan batıya 
kadar ulaşacak bir ilerleme ve yenme gücüyle 
güçleneceksiniz!” dedi.

Hatıralarla Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed

Yahudi Tüccar Sordu: 

“Bu gece doğan oldu mu?”
HAZIRLAYAN: SERDAR ÇINAR

RESİMLEYEN OSMAN SUROĞLU

Büyüklerinizden, öğretmenlerinizden, Pey-
gamberimizin doğduğu gece başka neler 
yaşandığını sorabilirsiniz arkadaşlar. Öğren-
diklerinizi barkodla siteye bağlanıp yükleyin ve 
bu güzel bilgileri herkese ulaştırın…
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Farkında mısın?

  OK DEĞERLİSİN 
ALİ EMRE ÇAĞLAYAN

Böyle bir soruya ne dersin:

Hiç gözünün değerini 

düşündün mü? Ya da 

kulağının, burnunun, ellerinin, 

ayaklarının değerini…

Şunları da ekleyebiliriz: 

Aklının değeri ne kadardır 

sence? Ya duygularının; 

sevmenin, hissetmenin, 

anlayıp hatırlamanın 

değerleri hakkında ne dersin?

Bütün organlarımız ve duygularımız 
çok değerli değil mi?

Hele bir düşün ve 
bir liste yap. Allah’ın 
sana verdiği değerli 
armağanları sırala… Onları 
bir bir yazdıkça, Allah’ın 
bizi anlayabildiğimizden 
daha çok sevdiğini 
hissedeceksin…

Çünkü bize 
bir değil, bin 
değil, sayısız 
nimetlerini, 
hediyelerini 
her an ve 
sürekli 
vermektedir. 

Rabbimizin Kur’an’da 
bu konuda ne diyor biliyor 
musun?

“Allah’ın verdiği 
nimetleri sayacak olsanız, 
sayıp bitiremezsiniz. 
Şüphesiz ki Allah çok 
bağışlayıcı, çok merhamet 
edicidir.” (Nahl Suresi, 18)

Gözlerini satar mısın?
Evet kimse satmaz. Çünkü paha biçilmez değerdedir. 

Acaba arkadaşların da bunun farkında mı? Onlara da 
sor ve yandaki barkodla siteye bağlan ve cevaplarını 
yaz. Ne kadar ilginç cevaplar çıkacak kim bilir!..

Şimdi, yine önemli bir şey 
sorayım sana:

Sen sevmediğin birisine 
değerli bir şey, bir hediye verir 
misin?

Cevabın belli; çünkü kimse 
sevmediği birisine değerli bir 
şey vermez.

Öyleyse çok açık bir gerçek 
var: Allah bizi çok seviyor ki, bu 
kadar değerli hediyeleri bize 
veriyor.

!Ç
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Ublek Yapıyoruz!..

HAZIRLAYAN: 
MUHAMMED AVCI

Ublek ismini daha önce duydunuz mu?
Bilmiyorsanız, buyrun tanıştırayım:
Oobleck (ublek ya da akışkan hamur olarak da bilinir) 

ilginç fiziksel özelliklere sahip, kolayca hazırlanan bir mad-
dedir. 

Ublek, yerçekimine uymayan bir akışkandır. Ancak ubleki 
avucumuzda gevşekçe tuttuğumuzda sıvı, hızla vurduğu-
muzda katı gibi davranabilir. Anlayacağınız kaba kuvvetten 
hiç hoşlanmaz. 

Ublekin ismi, Dr. Seuss’un 1949’da yazdığı ‘Bartholomew 
ve Oobleck’ adındaki çocuk kitabından geliyor. Bu kitap, 
krallığındaki hava durumundan sıkılan ve gökten yepye-
ni bir şeyin yağdırılmasını dileyen bir kralı anlatıyor. Doktor 
akıllı adammış; ublek buldum dese kimse dönüp bakma-
yacak, kitap yazıp dikkatleri çekmiş…

Ublek yapmak için ihtiyacımız olan 
malzemeler: 

- Mısır nişastası, su, kâse ve isteğe 
bağlı olarak gıda boyası.

- 1 su bardağı mısır nişastasını genişçe 
bir kaba koyuyoruz. Dokusuna alışmak için 
ellerinizle biraz karıştırabilirsiniz. Çatalla 
biraz çırpıp, içindeki topakları dağıtıyoruz. 

- Renkli ublek yapmak istiyorsak, yarım 
bardak suya 4-5 damla gıda boyası 
ekliyoruz. (Ubleke gıda boyası eklenecekse 
daha homojen dağılması için doğrudan 
mısır nişastasına değil önce suya ekleyip 
karıştırılır. O zaman daha homojen dağılır.) 

- Mısır nişastasına yarım su bardağı 
(120 mililitre) su döküyoruz. Daima mısır 
nişastasının yarısı kadar su kullanmalıyız. 
Elimizle ya da kaşık kullanarak mısır 
nişastasını olabildiğince iyi karıştırıyoruz.

- Ubleki test etmek için bir avuç alıp, top 
yapmaya çalışıyoruz. İşin en zor yanı tarifi 
tutturmak. Nem, gıda boyasının miktarı ve 
suyun sıcaklığı küçük farklara yol açacaktır. 
Ublekin avucumuzda erir gibi bir his 
vermesi gerekiyor. Eğer top yapamıyorsak 
(aşırı cıvıksa) her seferinde çok az (bir 
çorba kaşığı kadar) mısır nişastası 
ekliyoruz. Her kaşıktan sonra karıştırıp, test 
ediyoruz. Avucumuza aldığımızda sıvı gibi 
akmıyorsa, çok koyu olmuş demektir. Bu 
defa da, her seferinde çok az su ekliyoruz.

    Acayip 
aaliyet VarF !

Haydi Şimdi Ublek Yapalım

Ublek Nasıl Yapılır?

Nişasta
Gıda boyası 

koyacaksanız, 
onu önce suda 

iyice karıştırın.

Boyalı suyu nişastaya katın

Boyalı su ve nişastayı karıştırın

Ublek kendi halindeyken akıcı iken, ona 
kuvvet uyguladığınızda sertleşir
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Faydalanılan Kaynak: 
https://www.wikihow.
com.tr/Oobleck-
(Ublek)-Nasıl-Yapılır

Biraz alıştıktan sonra, çok sıktığımızda 
ne olduğuna ya da birkaç dakika avu-
cumuzdan bırakıp tekrar aldığımızda ne 
olduğuna bakıyoruz. İşte yapabileceği-
miz bazı ublek deneyleri:

• Avucumuzda hızla yuvarlayarak 
bir ublek topu yapalım. Sonra karışıma 
basınç uygulamayı bıraktığımızda, avu-
cumuzdan akıp gidecek.

• Geniş ve düz bir tabağa kalın bir 
katman halinde ublek dökelim, sonra 
açık avucumuzla yüzeyine hızla vuralım. 
Uygulanan kuvvet yüzünden, tüm sıvının 
tabakta kalmasına şaşıracaksınız.

• Tabak deneyini büyüterek koca bir 
leğeni ya da kovayı ublekle doldurup, 
sonra üstünde zıplayabiliriz :)

• Ubleki buzluğa koyalım, sonra oyna-
yalım. Isıttıktan sonra da oynayalım. 
Söyleyin bakalım arada bir fark var 
mıydı?

Ublekin nasıl oldu?
Yaşadığın bu deneyimi arkadaşların-

la paylaşabilirsin. Hatta barkod ile site-
ye bağlanıp, yaşadığın tecrübeyi yaza-
bilir ve fotoğraflarını yükleyebilirsin…

Ublekle deneyler yapabiliriz!

Ublekten bir miktar avucunuza alın

Ubleki avucunuzda top yapıp sıkın

Sıktığınızda sert olan ublek, acaba 
bırakınca ne olacak?

Ubleki bıraktığınızda parmaklarınızın 
arasından sıvı gibi akıp dökülecek...

38   ARKADAŞ   ARALIK   2021

Fıkralı 
atasö

zleri

Fıkralı 
atasö

zleri
HAZIRLAYAN: AHMET ZAFER

Bu atasözlerini ailenle ve 
arkadaşlarınla konuştuğunda acaba ne 
diyecekler?

Bu atasözleri ne anlatıyor? 
Düşüncelerini yaz ve barkoddan siteye 
bağlanıp çevrenle paylaş!.. 

Bakalım en çok beğeniyi kim alacak!?.

SİNEK VE İNEK
Sinek, ineğin boynuzuna 

konmuş da, “Ağırlık mı 
veriyorum?” demiş. 

İnek de, “Sen orada 
mıydın?” demiş.

HIRSIZ NE ÇALAR?
Hırsıza, “Ne 

yapıyorsun?” demişler. 
“Saz çalıyorum,” 

demiş. 
“Sesi niçin çıkmıyor?” 

demişler. 
“Yarın çıkar,” demiş.

TİLKİ NE İLE MUTLU 
OLUR?

Tilkiye, “Tavuk 
sever misin?” 
demişler. 

“Adamın güleceğini 
getiriyorsunuz,” 
demiş.

ÖYLEYSE 
BURADA DA YAP!
Birisi, “Ben 

Halep’te kırk arşın 
atladım,” demiş. 

“Halep ordaysa, 
arşın burda,” 
demişler.
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Bu arkadaşın 
hikayesini 
sen yaz!

Kare barkodu okut,
sayfaya bağlan ve öykünü yaz!..

Bu sevimli koala annesinin 
güvenli sırtında acaba ne 

hayaller kuruyor? 


