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Arkadaşlar merhaba,

Hepimiz heyecanlıyız… Tatil geldi. Okul koşturmaları bitti. 
Tatiller, biraz da gönlümüzün istediği farklı şeyleri yapabil-
diğimiz için benim en sevdiğim zamanlardır. Üstelik havalar 
da ısındı çok şükür…

Tatil de elbette ömrümüze dahil. Bu zamanı fırsat bilerek 
kendimize faydalı olalım. Mesela, yeni farklı çiçekleri kurutup 
onları bir defterde bir araya getirmek gibi hobiler edine-
lim; bir tohumu çimlendirmek, büyümesine şahit olmak gibi 
farklı şeyler öğrenelim; odamızı, çevremizi temiz tutmak gibi 
güzel alışkanlıklar kazanalım… 

Yapılacak o kadar farklı ve güzel şeyler var ki; mesela bir 
meslek bile öğrenebilirsin. Ağaç işleri, seramik boyama, hat-
ta ticaret bile yapabilirsin. 

Ama en önemlisi de dürüst, çalışkan, yalan söylemeyen, 
insanlara ve yeryüzündeki arkadaşlarımız olan canlılara iyilik 
yapan bir insan olmak…

Bir insanın kendisine en büyük yararı, kendisini dürüst, ça-
lışkan ve bilgili bir insan yapmasıdır. Arkadaş dergimiz de bu 
konularda sana katkılar yapmak için var.

Tatil tam fırsatı; arkadaş.com’a üye olup giriş yaparak 
sitemizdeki etkinlikleri uygulayabilirsin. Mesela fotoğrafçılık 
sayfasının altına, o konuda senin çektiğin fotoğrafı yükleyip, 
anne babana, öğretmenine, arkadaşlarına yollayabilirsin; 
aynı şekilde bir öykü yazarsın, başka bir gün de bir karikatür 
yapar ve yükleyip paylaşırsın. Yemek tarifi sayfasında yapa-
bileceğin enfes şeyler var…

Bunları yapmanın, çalışmanın zevkine vardın mı inan ki, en 
güzel pastadan daha çok lezzet alacaksın.

…
Bu arada dergimizin İnstagram hesabını takibe almayı ve 

çevrende tanıtmayı unutmazsan seviniriz.

Haydi tüm arkadaşlara iyi tatiller…

Allah’a emanet olun.

Arkadaşlar İçin…

— Aslınur Bahar

Abone Servisi İletişim Bilgileri:
zaferarkadas@gmail.com

0 549 505 60 01 - 02 - 03

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

 Instagram hesabımızda paylasalım...

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

Beytullah Ali Baytar Said Selim BozgeyikAyşe Rana ÇeleğenMuhammed Yasir 
Çeleğen

@arkadasdergisi
-Bizi takip etmeyi unutmayın-

¸
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Ulusal Süreli Yayın 
HAZİRAN, 2022 SAYI: 8

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 70 EURO

ABD: 80 USD,  Avustralya: 90 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-Tasarım: V. Tarık Şimşek

zaferarkadas@gmail.com

Arkadaş Dergisi                                 yayınıdır.
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Ne? Nasıl? Niçin?

klımdaA bin bir

SORU
ÖNDER TEKİN

Evet, Allah 
dilerse olur. Ke-
lebeklerin küçü-
cük bedenlerini 
bir kimya la-
boratuvarı gibi 

yaratır. Bu saye-
de her cins kral 

kelebek kendine has 
12 ila 59 çeşit kimyasal 

madde üretir. Afrika kral kelebekle-
ri feromon bezlerinde alkoller, es-
terler ve ketonlar—bazıları doğada 
hiç bulunamaz—dahil olmak üzere 
200’den fazla kimyasal madde üretir. 
Niçin böyledir? Bildiğimiz kadarıyla, 
birçok kelebeğin ayrıntılı bir kimyasal 
tanımlama sistemine ihtiyacı vardır, 
çünkü yırtıcıları uzaklaştırmak için 
birçok kelebek, tadı kötü olan kelebek 
türlerinin görünüşlerini taklit ederler.

KELEBEKTEN KİMYA 
FABRİKASI OLUR MU? SİNEKLER NİÇİN 

HAVALAR ISININCA 
ORTAYA ÇIKAR?

Her zebranın 
çizgilerindeki 
şekiller farklıdır.

Sıcaklık değişikliklerine karşı 
çok hassas yaratılmış olan si-
nekler, ancak sıcak ortamlarda 
yaşayabilir. Güneşin önüne bulut 
geldiği zaman meydana sıcaklık 
düşüşünden bile hemen etkile-
nirler. İşte bu sebeple sinekler, kış 
günlerinde yaşayamaz. Soğuk-
ların başlamasıyla birlikte orta-
dan kaybolurlar. Ancak ölmeden 
önce yumurtalarını toprağa gö-
merler ya da başka uygun yerle-
re bırakırlar. Yumurta ve larvalar 
soğuktan etkilenmez. Havalar 
tekrar ısınana kadar bırakıldık-
ları yerde dururlar. Yaz sıcakları 
başlayınca yumurtalar çatlar ve 
kısa bir süre sonra sinekler tekrar 
etrafta uçmaya başlarlar.

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

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

CİVCİV YUMURTADAN NASIL ÇIKAR?

KÖKLERİ HAVADA BİR AĞAÇ

Yumurta yirmi gün kuluçkaya yatan 

tavuğun altında kaldıktan sonra, içinde 

oluşan civciv gagasıyla kabuğu vurup 

onu kırmayı başarır. O zaman yumurta-

dan çıkar, çok geçmeden de gezinmeğe 

başlar.
Kuluçka döneminin yirminci gününde 

civciv, kendisini saran embriyon kese-

sini yırtacak kadar güçlenir. Gagasında, 

elmas diye adlandırılan sert bir kısım 

vardır. Bununla kabukta bir delik 

açar, yavaş yavaş büyültür. Delik 

yeteri kadar büyüyünce büyük 

çabalar harcayarak dışarıya 

çıkar, çok geçmeden de ayakları 

üstünde duracak hale gelir.

Deniz Aslanla-
rının ritmi vardır. 
Onlar bir ritmi 
alkışlayabilen tek 
hayvandır.

RİTİMLİ ALKIŞ

Gene sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç vardır ki köklerinin büyük bir kısmı top-
rağın üzerindedir. Banyan denilen bu ağaç Orta Afrika, Hindistan gibi sıcak ül-
kelerde yetişir. Ana gövdenin dallarından birçok dallar yere doğru iner, toprağa 
girerek yeniden kök salar. Yani bu ağaçlar çok büyüyebilecek bir özellikte ya-
ratılırlar. Hatta Kalküta Bitki Bahçesi’ndeki bir banyan ağacının 4 metre çapın-
da bir gövdesinden başka, bir meşe ağacının gövdesi kalınlığında 230 gövdesi 
daha vardır. Bunlardan başka irili ufaklı 3.000 kadar gövdesi bulunan bu ağaç, 
altında 7.000 kişi toplanabilecek kadar bir gölgelik meydana getirir.
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ŞEYMA ÖZDEMİR

SEN HANGİ 
EMOJİSİN?
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1) Sınıfta haylaz bir arkadaşın, 
başka bir arkadaşına saldırdı, 
yere yatırdı. Kollarından bastı-
rıyor. Hangisini hissedersin?

A)  B)  C)  D)   

2) Yanından geçen arabadan çıkan 
müzik sesi neredeyse beynini patla-
tacak! Tüm sokak arabanın son ses 
açtığı müziği dinliyor.

A)  B)  C)  D)   

3) Bahçe kapısından evinize gi-
ren sokak kedisi odana tuvaletini 
yapmış sonra da yatağına çıkıp 
yorganına sarılmış yatıyor.

A)  B)  C)  D)   

Selamün Aleyküm sevgili arkadaşım!
Bir eğitim dönemini daha bitirmeye yaklaşmış olmanın heyecanı var 

içimde. Neden mi heyecanlanıyorum? 
Nasıl heyecanlanmayayım ki, her sene bambaşka bir “ben” oluyorum 

sanki!
Sen nereye bakıyorsun öyle? Testin sorularına mı? Haklısın artık sadede 

gelmeliyim. Bu ay sana çok eğlenceli bir test hazırladım. Soruları cevapla-
mak çok hoşuna gidecek. Bende seni daha yakından tanımış olacağım. 

Haydi başlayalım!

Haydi testi çöz, barkod-
la siteye bağlan ve sen de 
düşüncelerini arkadaşlarla 
paylaş!

4) Mahalle arkadaşların-
la parkta buluştun, kiliminizi 
çimlerin üzerine serdiniz. Hep beraber 
piknik yapacaktınız ki, tam üstünüzdeki 
balkondan bir teyze sofrasını silkmeye 
başladı. Ekmek kırıntıları üzerinize 
yağıyor.

A)  B)  C)  D)   

 
5) Sınıfça sinemaya 

gittiniz. Koskoca bir salon, 
tıklım tıklım dolu. Oturduğun yer 

çok güzel. Fakat birkaç koltuk önün-
deki çocuk sürekli ayağa kalkıyor, garip 
garip sesler çıkarıyor.

A)  B)  C)  D)  

6) Evinin balkonundan dışarıyı seyrediyorsun. O da ne? 
Çöpün kenarında dolaşan bir kedinin başına bir ambalaj 
geçmiş. Acı acı miyavlıyor, önünü göremediği için her yere 
çarpıyor. Yanındaki çocuklar da kediyi izleyip gülüyorlar!

A)  B)  C)  D)   

A ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA
Gördüklerin ve yaşadık-
larında duygusal bir bağ 
kurup etkileniyorsun. Em-
pati yeteneğin çok güzel. 
Üzüntünü duaya çevire-
bilirsin. Her üzüldüğünde 
elini açıp, halini Rabbine 

anlatabilirsin. 

B ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA 
Öfke duygusu diğer tüm 
duygular gibi kontrollü 

kullanıldığı zaman seni çok 
yüksek mertebelere çıkarır. 

Her meselede en doğru 
adımı atmana sebep olur. 

Üstelik bu duygu sende 
ağır basıyorsa, dinini ve 

mazlumları yani yardıma 
muhtaç olanları korumak 

sana çok yakışır.

C ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA
Korkuyorsun, haklısın. Çev-
rende farklı olaylar oluyor 
ve seni endişelendiriyor. 

Aslına bakarsan korku duy-
gusu kendimizi korumamız 

için verilmiş. Bu yüzden 
korkuyor olman çok doğal. 
Fakat korkuların çok arttığı 
zaman Allah’a güven, O’na 
dayan. Korktuğun durum-
dan seni kurtaracak kabili-

yeti Allah sana verir.

D ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA
Senin gibi düşünmeyen insan-

lar, senin gibi davranmayan 
çocuklar, hiç görmediğin olay-
lar… Evet evet! Gerçekten çok il-
ginç. Fakat şaşkınlığı bir kenara 
bırakıp, dünyanın her hali ola-
bileceğini kabul etmek lazım. 
Asıl doğru olan da; “Şaşırdığın 

bu olaylarda sana düşen vazife 
ne?” Bunu düşünebilmek…
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YAZI VE FOTOĞRAFLAR:
PROF. DR. FATİH SATIL

KARAHİNDİBA
KÜNYE

Takım:  
Asterales /  

Papatya takımı
Aile:  

Asteraceae /  
Papatyagiller ailesi

Bilimsel adı:  
Taraxacum officinale

Türkçe adı:  
Karahindiba, Hindiba

(TARAXACUM OFFICINALE)

Karahindiba (Taraxacum officinale) Avrupa, 
Asya, Afrika ve Kuzey Amerika’da doğal olarak 
yayılış gösteren çok yıllık otsu bir türdür. 

Bitki 40 cm’ye kadar boylanabilir. Bitki 
gövdesi sütsü bir özsuyuna sahiptir. Yapraklar 
tabanda olup 5-45 cm uzunluğunda ve ters 
mızraksı, dikdörtgensi ya da ters yumurtamsı 
şekillidir. Sarı renkli çiçekleri gövdenin uç 
kısmında yer alır ve her gövdede tek bir çiçek 
başı bulunur.

Nisan ve mayıs aylarında tüm çayırlarda, 
yol kenarlarında ve bahçelerde yayılış gösterir. 
Bu çiçekler ilk bahardan sonbahara kadar 
kalır da sonra baharın gelişi ile bu sarı çiçek 
üzerinde tohumlarının bulunduğu beyaz ve 
pofuduk bir hal alır.

Bitkinin cins adı Arapça “yoksul otu” 
anlamına gelir. Bitkilerin kıtlık zamanlarda 
tüketilebilir olmasına işaret eder. Bitkiden bu 
isimle ilk bahsedenler Râzî ve İbn-i Sînâ’dır. 
İkinci bir görüşe göre Antik Yunanca “hastalık 
devası” anlamına gelmektedir. Karahindiba, 
çok eski çağlardan beri yaygın olarak bilinen 
ve kullanılan tıbbi bir bitkidir. Tür adındaki 
“officinale” kelimesi Latince “tedavi edici” 
anlamına gelir.

Her şeyi en uygun şekilde 
yaratan Allah, her bitkiyi 
tohumlarını yayabileceği 
uygun bir yapıda tasarlamıştır. 
Karahindiba gibi rüzgârla yayılan 
bitkilerin tohumlarında da 
havada uçmayı kolaylaştırmak 
için kanat, paraşüt veya hava 
keseleri bulunmaktadır.

Karahindibanın sarı çiçeği 
solduktan ve kuruduktan sonra 
yüzlerce tüysü tohuma dönüşür. 
Bu tüysü tohumların üst kısmı 
paraşüte benzer. Allah bu 
paraşüt yapıyı, tohumun havada 
ilerlemesini kolaylaştıracak 
şekilde yapar. Böylece hava 
ile çok uzak mesafelere 
taşınabilirler. Bu aynı zamanda 
çocukların eğlenmeleri için de 
onlara fırsat verir.

Haydi şimdi sizler de derin bir 
nefes alarak tüm gücümüzle 
karahindibanın tüysü-paraşütsü 
tohumlarını gökyüzüne üfleyip 
hayranlıkla tohumların havada 
süzülüşünü izleyin.

Biliyor musunuz?

Düşünelim: 

ETKİNLİK:
Haydi bir hindiba bitkisi bulup 

olgunlaşmış tohumlarını üfleyin. Sizin bu 
nefesinizle uçuşan tohumlardan, Allah 
yeryüzünde yeni güzellikler yaratsın.

Haydi sen de bir bitki 
uzmanı ol! Çevrende 
karahindiba bitkisi bul 
ve onun fotoğrafını çek, 
yandaki barkoddan siteye 
bağlanıp yükle ve paylaş. 
Bitki uzmanı olduğunu 
herkese göster.
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Pipet ile pan flüt yapmak için 8 tane 
uzun pipet kullanmanız yeterlidir. 8 
tane pipeti makas yardımı ile aşağıda 
verdiğimiz ölçülerde keselim.

• pipet : 17,5 cm  • pipet : 15 cm
• pipet : 13,5 cm • pipet : 12,5 cm
• pipet : 11 cm     • pipet : 9,5 cm
• pipet : 8 cm     • pipet : 7,5 cm

Pipetleri verilen ölçülerde kestikten sonra 
bunları boylarına göre sıralayalım.

Daha sonra en uç kısımlarından bant ile 
bantlayalım. Bantı yapıştırırken deliklerin 
kapanmamasına özen gösterelim. 

Birkaç şerit şeklinde bantlama yapıp 
müzik aletinin süslemesini bitirebiliriz. 
Dilersek desenli bant yerine saydam 
koli bandı ile de pipetleri tutturup flütü 
hazırlayabiliriz. Süslemek için renkli kâğıtlar, 
kartonlar ya da eva kağıdı kullanabiliriz. 
Hiçbir süsleme kullanmadan renkli bir flüt 
elde etmek içinse bir kaç farklı renkte pipet 
kullanabiliriz.

Hazırlamış olduğumuz müzik aletinde en 
uzun pipet, en kalın notayı oluşturacaktır. 

Pan flütü çalmak için düz olan kısmını 
ağız hizamıza gelecek şekilde dik tutuyoruz. 
Pipet deliklerine ağzımızı yaklaştırıp hafifçe 
üflüyoruz. Ağzımızdan çok uzakta tutunca 
ya da dudaklarımıza değdirdiğimizde 
istediğimiz sesi çıkaramayız. Bunun için 
birkaç deneme yaparak flütü ustaca 
kullanabilirsiniz.

Pan Flüt Nasıl Yapılır?

Yaptığın flütün resimlerini çekip yandan 
barkodla bağlanacağın sayfaya yükleyip 
arkadaşlarınla paylaşabilirsin.

Pan Flüt 
yapıyoruz...

HAZIRLAYAN: 
MUHAMMED AVCI

Yüce Allah (celle celâlühü) her şeye 
kendine has bir ses verdiği gibi, bizler 
de bu sesleri duyabileceğimiz kulaklar 
vermiştir. Daha da değerli bir nimet 
olarak bize benzersiz bir ses vermiştir; 
bize verdiği sesi başka hiçbir kimseye 
vermez, tıpkı yüzümüz gibi. Allah bizim 
her şeyimizi böyle bize özel olarak yaratır. 

Şimdi bir an olsun düşünelim: ya 
hiçbir şeyin sesi olmasaydı? O zaman 
ne yapardık, nasıl zorlanırdık değil mi? 
Böylece, hem birbirimizle anlaşmamıza, 
hem çevremizi fark etmemize faydası 
olan, bazen de bizi mest eden güzel 
sesler için de Allah’a çok teşekkür edelim.

    Acayip 
aaliyet VarF !

Bu sayımızda gelin biraz sesli bir şey 
yapalım: Pan flüt

• 8 adet uzun pipet
• Süslemek için renkli desenli bant
• Cetvel
• Makas
• Kalem

Pan flüt yapmak için gereken 
malzemeler:
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CÜNEYD SUAVİ’DEN BİLMECELER

BÜYÜYEN ELBİSELER
RESİMLEYEN: OSMAN SUROĞLU

Bu sayımızda yeni bir bilmece soracağım sizlere. Bunu çözmek 
biraz vaktinizi alacak ama, eminim ki size çok şey kazandıracak.

İster gömlek, ister ceket, ister panto-
lon olsun; bir elbise almak için ‘hazır 
giyim’ mağazalarına gideriz. Fakat 
bazı insanlar, vücut yapıları uygun 
olmadığından, hiçbir hazır elbise-
yi kullanamazlar. Bu durumda ne 
yaparlar, herhalde bilirsiniz. Elbette 
bir terziye giderler, öyle değil mi?

Ben küçük bir çocukken, giydi-
ğimiz gömleklerden pijamalara, 
sırtımızdaki ceketten pantolonla-
ra kadar; bütün elbiseleri terziler 
dikerdi. Fakat o günlerde ‘geçim 
sıkıntısı’ olduğundan hanımların 
çoğu bu işi öğrenmişti. Hatta ka-
zak, hırka ya da çorap gibi giy-
siler, ‘el emeği, göz nuruyla’ örgü 
şişleri kullanıp örülüyordu.

Terziler genellikle ‘takım elbise’ 
dikerdi. Bu da ceket ve panto-
londan oluşurdu. Bazen de ceket 
altına, aynı kumaştan bir ‘yelek’ 
dikiliyordu. Fakat gençler bu kol-
suz yelekten hoşlanmazlardı. 

Elbise diktirenler, en azından 2 
ya da 3 kere terziye gidip, ‘prova’ 
adı verilen bir işlem yaptırırdı. Terzi, 
her müşterisinin omuz genişliğini, bel 
ölçüsünü, ceketin ve pantolonun iste-
nen uzunluğunu dikkatle aldıktan son-
ra kumaşı keser ve onu ince ipliklerle, 
yani ‘tekrar sökülecek’ gibi dikerdi. Daha 

sonra müşteriye onu giydirir ve tam 
olarak üstüne oturtmaya çalışırdı. 
Eğer ceket dar gelmişse, ince iplik-
leri söküp bir miktar genişletir, kısa 
gelmişse uzatır ve onu müşterinin 
beğendiği hâle getirince, provayı 
tamamlayıp dikiş makinesi ile son 
hâlini verirdi.

Fakat açık söylemek gerekirse, 
tam kusursuz bir elbise giymek 
mümkün değildi. Pantolonlar ço-
ğunlukla bele oturmaz, ceketler-

se koltuk altlarından kasardı. 
Zaten bunlar önceleri kurur-
suz görünse bile, 1 veya 2 yıl 
sonra üstümüze dar gelerek 
sizi ‘kara kara’ düşündürür-
dü.

Bu yüzden canım sıkılıp: 
“Keşke hiç hata yapmayan 
bir terzi bulunsa da, diktiği 

tüm elbiseler, bizim büyüme-
mizle birlikte büyüse.” derdim. 

Hatta daha da söylenip: “Dikilen o 
elbiseler keşke hiç eskimese… Ya 
da eskidiği zaman üstümüzden 
çıkartmadan ‘otomatik’ olarak 

yenilense.” derdim. 
Bu fikrimi beğendiniz mi bilmiyo-

rum. Herhalde fena olmazdı, öyle 
değil mi?

“DİKTİĞİ ELBİSELERDE ASLA HATA YAPMAYAN; İSTER ‘İKİ AYAK’ OLSUN İSTER ‘KIRKAYAK’; 
HER CANLIYA KUSURSUZ BİR ELBİSE DİKEN, AMA BU ELBİSELERİ O CANLININ ÜZERİNDEN 
HİÇ ÇIKARTMADAN BÜYÜTEN O USTA TERZİ KİMDİR?” VE O TERZİNİN KULLANDIĞI KU-
MAŞLAR HANGİLERİDİR?

Siz veya aileniz, böyle usta bir terziyi tanıyorsanız, lütfen bana haber verir mi-
siniz? Esasında elbiseye ihtiyacım yok ama, kendisini tanımaya can atıyorum. 
Çünkü böyle bir sanatkârla tanışmanın, herkes için bir ‘şeref’ olduğunu biliyorum. 
Söylediğim bu sözleri, isterseniz bir bilmeceye çevirelim. 

O zaman hazır olun! Bilmecem geliyor:
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Cevabı bulmanız için isterseniz 10 
dakika vereyim size. Bu arada baş-
kasına danışmanız da mümkün.
Haydi! İş başına! Fazla oyalanma-
yın!

Sorduğum bu bilmeceyi biraz düşündüğünüzde, eminim ki yine aynı ‘Sanatkâr’ı 
buldunuz.
Bu nedenle sizleri tebrik ediyorum.
Her canlıya giydirdiği kusursuz elbiselerle onları hem süsleyen, hem de sıcak ve 
soğuktan koruyan o Sanatkâr, elbette ki merhametli Allah’ımızdır. Ve benim kü-
çük yaşlardayken hayal ettiğim elbise, o Sanatkâr tarafından ‘en kusursuz’ şek-
liyle dikilmiştir.
İsterseniz bunu biraz açıklayalım:
İçinizde yeni doğan bir kuzu görenler 
çoktur herhalde. Hatta onun yu-
muşacık tüylerini okşayanlar da 
vardır aranızda.
Şimdi bir kez daha hayal ku-
run bakalım:
O kuzu büyüyüp ‘koyun’ 
hâline geldiğinde: “Bu 
elbise artık bana küçük 
geliyor. Bir mağazaya 
giderek yeni bir kürk 
alayım. Ve borcumu 
ödemek için hemen sü-
tümü sağarak insanlara sa-
tayım.” diye düşünür mü? 
Elbette ki düşünmez.
Çünkü koyun, keçi ya da diğer kürklü hayvanları yaratan Allah, o hayvanlar bü-
yüdükçe üstündeki kürkleri de yavaş yavaş büyütür. Bu sırada o elbise hiç zarar 
görmez, yırtılmaz, parçalanmaz. Üstelik de o hayvanlar bu sırada kürklerini üze-
rinden çıkartma zahmetine girmez.
Rabbimiz ne kadar merhametli değil mi?

BİLMECEMİZİN 
CEVABI

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

Üstelik, Allah bütün canlı-
lara onlar için ‘en uygun’ 
elbiseyi verir.
Suyun altında yaşayan 
milyarlarca balık ‘pul-
lu elbiseler’ giyerken, 
kuşlar birbirinden güzel 
rengârenk elbiselerle 
gökyüzünde dolaşır-
lar. Her tarafı donmuş 
olan kutuplarda ya-
şayan sayısız hayvan 
da, onları hiç üşüt-
meyen mükemmel 
bir elbiseyle sarılıp 
sarmalanırlar.
Söz konusu elbiseler 

o kadar kusursuz ki, 
hiçbir canlı onlardan 

şikâyet etmez. “Bunlar beni 
üşütüyor veya terletiyor.” deyip boykot 

yapmaz. Giydikleri elbiseler, onları ‘hiç çıkartmadan yenilendiği’ için, ‘tamir et-
mek’ diye bir dertleri olmaz. Kısacası hepsi mutlu bir hayat sürer.
Fakat bizler, kâinatın ‘en şerefli’ canlıları olduğumuzdan, giydiğimiz elbiseyi seç-
me hakkına sahip kılınmışız. Bu yüzden canımız ne isterse onu giyeriz. Fakat seç-
tiğimiz yanlış giysilerden dolayı, ikide bir yatağa düşmemek şartıyla…
…
Şimdi ‘bilmece içinde bilmece’ sormak istiyorum size:
Yukarıda anlattığım elbiseleri giyenler, sadece insan ve hayvanlar mı acaba? 
Ağaçların gövdesini saran kabuklar, onların elbiseleri değil mi sizce?
Eğer merak ederseniz, ağaç ya da bitkileri dikkatle inceleyin. Çoğu yeşil renkte 
olan bu elbiseler, ağaçların son derece girintili çıkıntılı, bazen de dikenli olan göv-
deleri üzerinde bir ‘daralma’ ya da ‘sarkma’ yapıyorlar mı?
Yapmıyorlar değil mi?
Üstelik onlar, (diğer canlılardaki elbiseler gibi) o ağaçlarla birlikte büyümüyor 
mu? Hem de hiçbir zarara uğramadan…
Ne mutlu sizlere ki, böyle büyük bir Sanatkârı tanıdınız.
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Konumuz: 
Yeri Süpüren 

Bir İnsan 
Çizmek

HAZIRLAYAN VE ÇİZEN: 
OSMAN SUROĞLU

arikatü

ÇiziyoruzK r

Arkadaşlar, bu sayımızda elindeki süpürge ile yeri süpüren bir insan çiziyoruz.

1

2

4

Bildiğiniz gibi hemen hemen 
hepimiz el süpürgesi veya elektrikli 
süpürge ile yere dökülen bir şeyleri 
süpürmüşüzdür. 

Süpürme kelimesi hem gerçek 
hem de mecazi anlamlarda kullanılır. 
Mesela gerçek anlamında, “Saksıdan 
yere dökülen toprakları süpürdüm.” 
şeklinde kullandığımız gibi; mecazi 
anlamda, “Öyle yedim ki sofrayı silip 
süpürdüm” şeklinde kullanırız…

3

Haydi sen de bir şey süpüren insan çizimi yap. 
Acaba neler süpürülür, ne ile süpürülür?..  
Hayal nimetini kullan:)

1. Bu örnek karikatürde insanların zamanlarını boşa geçirmelerine 
eleştirel bir yaklaşımı görüyorsunuz. İnsanın en değerli sermayesi olan 
ömür dakikaları değersiz şeylere verilerek adeta yerlere döküldüğü için, 
saatleri süpüren bir insan ile bu anlamı vermek istedim.

2. Örnek karikatür ise yine insanların boş konuşmalarını yere dökülen 
harflerle ifade ettim. Bunların süpürülerek temizlenmesi ile bunun da bir 
tür kirlilik, yani rahatsızlık veren bir şey olduğunu ifade ettim.

SÜPÜRME KONUSUNDA SİZE BU SAYIMIZDA DA İKİ ÖRNEK ÇİZDİM:

BİR KARİKATÜRÜ OKUMAK:
Bu çalışmada, sosyal medyayı ölçüsüzce kullanmanın tehlikesine 

dikkat çekmeye çalıştım. Bu insan öyle kaptırmış ki kendini, gözünün 
kapatılmasıyla, kendi özgür bakış 
açısını kaybedip artık sosyal medya 
ile görür hale gelmiş. 

Yine bildiğiniz gibi sosyal medyada 
paylaşılan haberleri veya birçok yıkıcı 
bilgileri, doğrusunu araştırmadan, 
hiç düşünmeden inanıp yayan 
insanlar var. Her şeyde olduğu 
gibi sosyal medyayı kullanırken 
de dikkatli olmalı, şüphelendiğimiz 
ve emin olamadığımız bilgileri 
paylaşmadan önce doğrusunu 
öğrenmeli, o konuda büyüklerimize 
danışmalıyız.  
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KILIÇKILIÇ
HAZIRLAYAN: AYŞE ZEHRA

BA IGIBA IGILL
1

Kılıç balıkları, 
okyanustaki  

en büyük 
balıklardandır.

2
3

Kılıç balıkları, 
Xiphiidae balık 
ailesinin ha-

yatta kalan tek 
üyesidirler.

Kılıç balığı,  
en hızlı  

balıklardan  
biridir.

4
Kılıç balıkları 

göçmen olsa-
lar da, kıyı ya-
kınlarında da 
bulunabilirler.

6
1953'te Şili'de 

elle yakalanan 
en ağır kılıç 

balığı 536 kg 
ağırlığındaydı.

Kılıç balıkla-
rı etçildirler ve 

çoğunlukla gece-
leri çeşitli balık ve 

omurgasız  
hayvanlarla 
beslenirler.7

Kılıç balıkları, Hint, 
Atlantik ve Pasifik 

okyanuslarında ve 
Akdeniz, Marmara 

Denizi, Karadeniz ve 
Azak Denizi gibi ba-
zı soğuk bölgelerde 

bulunur.

5
Kılıç balıkla-
rının dişileri 

erkeklerinden 
çok daha  
büyüktür.

8
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FARKI
BULUR MUSUN?7

FARKI
BUL

22   ARKADAŞ   HAZİRAN   2022 HAZİRAN   2022   ARKADAŞ   23



24   ARKADAŞ   HAZİRAN   2022 HAZİRAN   2022   ARKADAŞ   25

 ELİF E. BAYRAKTAR

Sevgili Arkadaşlar bugün bir piknik anımı anlata-
yım size. Ayrıca çok güzel şeyler de öğrendim o 
gün. Onları sizinle paylaşmak istiyorum.  O gün 
annem, babam, dedem ve babaannem piknik 
yapmak için hep birlikte şehir dışına gittik. Öyle 
eğlendik ki anlatamam. Sabah erkenden de-
dem arabasıyla gelip bizi evden aldı. 

Eşyalarımızı ve yiyeceklerimizi bagaja koyup 
hep birlikte yola çıktık. Yarım saat kadar son-
ra piknik yapacağımız ormandaydık. Bizim gibi 
birçok aile de oradaydı. Önce biraz top oynadık. 
Ardından babaannemin yaptığı köfteleri, annemin 
yaptığı börekleri afiyetle yedik.  

Yemekten sonra, “haydi biraz ormanda dolaşalım” deyince, 
dedemle birlikte ormanda ağaçların daha sık olduğu kısma doğru 
yürüyüşe çıktık.  Ne kadar çeşit çeşit ve ne kadar da uzun ağaçlar 
vardı. Dedem, ağaçlarla çok ilgilendiğimi görünce, tek tek isimlerini 
söylediği ağaçlarla tanıştırdı beni. Sonra bir kütüğün üzerine oturdu, 
“gel bakalım yanıma, sana ağaçlar hakkında çok ilginç bir şey anla-
tacağım” dedi.  

“Sizin oturduğunuz daire apartmanın 4’üncü katında. Taa o si-
zin kata kadar suyun nasıl çıktığını biliyor musun?” diye sordu. Önce 
düşündüm, sonra birden apartmanın kazan dairesinde çok büyük 
bir su deposu ve yanında da bir motor bulunduğunu hatırladım. O 
motor çalışıyor ve apartmanın üst katlarına suyu pompa-
lıyordu. Dedeme söyleyip, doğru olup olmadığını 
sordum. “Evet yavrum doğru biliyorsun, ayrıca ona 
hidrofor sistemi denir” dedi.  

Peki ama bunun ağaçlarla ilgisi neydi acaba 
diye düşünürken dedem, tıpkı o hidrofor siste-
mi gibi bir sistemin ağaçlarda da bulunduğunu 

Ağaçların 
En Üst Dallarına 
Su Nasıl Çıkıyor?

söylemez mi?  Şaşırmıştım, “nasıl yani dedeciğim?” diye sordum. “Bak yav-
rum bütün canlıların suya ihtiyacı vardır. Elbette bitkilerin de. Bitkiler yaşa-
maları için gereken suyu topraktan alırlar. 

Ama tıpkı bizim gibi, bitkiler de terler ve su kaybederler. Kaybettikle-
ri suyun yerine kökleri yardımıyla topraktan su çekerler. Ağaçların gövde 
kısmında taşıma boruları bulunur. Bu boruların içinde ilerleyen su, en üst 
dallardaki yapraklara kadar çıkar” dedi dedem.  

“Daha da hayret verici olan, bitkiler yalnızca ihtiyacı olduğunda 
topraktan su alırlar. Su miktarı fazlalaştığında ise suyun faz-

lasını yapraklarından buharlaştırarak atarlar. Ve bu böyle 
sürer” diye ekledi.    

“Dedeciğim sana çok teşekkür ederim. Gerçekten 
çok ilginç şeyler anlattın bana. Bunu arkadaşla-

rıma da anlatacağım yarın” dedim heyecanla.  
“En önemlisini söyleyeyim sana çocuğum” dedi 

dedem. “Tabi bu sistem kendi kendine mey-
dana gelmez. Tıpkı apartmanınızdaki hidrofor 
sisteminin kendiliğinden kurulmadığı gibi. 

Bitkilerdeki bu sistemi, her şeye kusursuz 
bir düzen veren olan Allah yaratır” dedi. “O, 
gökten suyu indirir, topraktan çeşit çeşit bit-
kiler ve bu ormandaki gibi dev ağaçları çıka-

rır. Biz de bu yaptıklarına bakarak Allah’ın ilmini 
ve gücünü anlarız.”
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EN ÇALISKAN BÖCEK:EN ÇALISKAN BÖCEK:

ASLINUR BAHAR

Arkadaşlar bildiğiniz gibi arılar, çiçekten çiçeğe uçan sevimli bö-
ceklerdir. Elbette Allah onları sadece çiçekten çiçeğe uçsunlar diye 
yaratmıyor. Onlar bu hareketleriyle kovanlarına taşımak için nektar 
ve polen topluyorlar. Sonra da Allah, o nefis balları onların elleriyle 
soframıza gönderiyor. 

Ama arıların bu tatlı işleri sadece bal üretmek değil. Onların çok 
önemli başka bir işleri de bitkilerin çiçeklerini gezerken onların döl-
lenmelerini sağlamaları, yani meyve yaratılması için tozlaşmayı 
ger- çekleştirmeleri. İşte bu sayede bitkilerin üremeleri, yani 

hayatları devam etmektedir. 
Demek ki, arılara çok özen 

göstermeliyiz. Çünkü onlar 
bilmese, bizler farkında 

olmasak da Allah, arı-
lara çok önemli gö-

revler yaptırıyor. 

İŞTE ARILARIN BAZI  
FAYDALARI:

1- Yediğimiz bitkilerin 
dörtte üçünü arıların 
tozlaşması sayesinde 
elde edilmektedir. 

2- Dünya çapında 
arıların ekonomiye 
çok büyük katkı sağ-
larlar. Yani pek çok 
insan arılar sayesinde 
geçimini sağlar.

3- Tarım ürünlerinin 
arılar tarafından toz-
laştırılması yalnızca 
verimi artırmakla kal-
maz aynı zamanda mey-
ve kalitesini de yükseltir. Örneğin 
arılar tarafından tozlaştırılmış çilekler 
daha dayanıklıdır, daha az şekil bozukluğu-
na sahiptir ve daha yüksek ticari değerleri 
olur. 

4- Kakao, vanilya, badem ve çarkıfelek 
gibi kültür bitkilerinin yetişmesi tamamen 
arılar tarafından yapılacak tozlaşmaya 
bağlıdır. Arılar olmazsa bu bitkiler olmaz.

Evde ve arkadaşları-
na arıların bildikleri bir 
faydasını söylemelerini 
iste. Sonra sen de di-
ğer faydalarını onlara 
anlat. Böylece herkes 
arıları koruma bilinci 

kazansın…

ETKİNLİK:
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ARILAR NELER YAPARLAR?
- İşçi arı her gün, bin ve iki bin tane çiçe-

ği gezerek nektar toplar. Sabah hangi bitkiyle 
başladı ise tüm gün aynı bitki türünden nektar 
toplar.

- İşçi arı kovandan dışarı çıktığında 30-45 
dakika arası uçar; günde 10-12 defa kovan-
dan uçar.

- İşçi arı bitkilerden 35-50 mg arası nek-
tarı kovana taşır ve başka bir görevli arıya 
aktarır.

- Allah işte o çok sevdiğimiz balı bu arının 
bedeninde yaratır. İşçi arının taşıdığı nektar, 
kıvamlı ve besleyici bir besin olur.

- Sadece 1 kg bal üretimi için arılar 80 bin 
nektar seferi yaparlar. Her sefer için ortalama 
3 km uçarlar. Yani 1 kilo bal için 240 bin kilo-
metre uçmuş olurlar. 

Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? 
Bizim 1 kilo bal yememiz için arılar dünyanın 

çevresinde 6 tur atmış olurlar.
Şimdi bir düşünelim; bizi tanımayan, bize fay-

dalı olmak gibi bir amacı olmayan arılar, bu ka-
dar zahmetli işleri elbette bizi sevdikleri için falan 
yapmıyorlar? Demek ki, bizi seven Allah, bizim 
için arıları sevk edip çalıştırıyor.

Öyleyse hadi şimdi, bize böyle tatlı nimetler 
vererek sevdiğini gösteren Rabbimize şükürler 

edelim.

Sen de Allah’ın 
sana verdiği her-
hangi bir nimetini, 
hediyesini ve Ona 
bu armağanı için 
teşekkürünü yaz.

ARILARI KORUMALIYIZ
Arkadaşlar, her canlıda 
olduğu gibi arıların da 
yaşamlarını etkileyen, 
hatta ölümlerine sebep 
olan olumsuz şeyler 
vardır. 
Bu zararlıların başında 
insanların kullandığı ta-
rım ilaçları gelmektedir. 
Bu ilaçlar, havaya, suya, 
toprağa ve bitkilere 
bulaşır, buradan arıla-
ra geçer, kovana taşı-
nır. Pek çok zarara, arı 
ölümlerine neden olur.

Bunun dışında çevreye ver-
diğimiz zararlar arıları da 
olumsuz etkiler.
İklim değişikliği de bitkileri ve 
dolayısıyla arıları kötü yönde 
etkiler.
İşte bu sebeplerden dolayı, 
Allah’ın bizim için güzel ve 
tertemiz yaptığı bu dünyayı 
kirletecek her şeyden uzak 
durmalıyız. Başta su kulla-
nımı olmak üzere israftan 
kaçınmalıyız. Ve çevremizi, 
kaynaklarımızı kirletmemeye 
özen göstermeliyiz.
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Haydi sen de arılarla ilgili bir bilgi ya da bir re-
sim paylaş. Çevrende hiç arı kovanı var mı? Arka-
daşlara arı kovanını anlat.

ARI SÖZLÜĞÜ

BaI Arısı
Vücudu tüylerle 

kaplı, 6 bacağı, 2 
çift kanadı ve 5 

gözü bulunan canlı. 
Bal arısı, çiçekle-
rin tozlaşmasında 

görev alır, bal, 
arısütü, polen ve 

propolis gibi ürünle-
rin yaratılmasında 

görev alır.

Kraliçcçe Arı
Arı ailesinde yöne-
timde ve üremede 

görevli, günde 2.000 
adede kadar yumurta 

bırakan birey.

Koloniyi büyütmek amacıyla yumurtlama dı-
şında kolonideki yavru bakımı, petek yapma, 
savunma gibi tüm işleri yapan dişi bal arısı.

İşçci Arı

Bal arısı koloni-
sinin sağlıklı ve 

güvenli olarak ya-
şayabileceği ağaç 
kovuğu ve kaya 

oyuğuna benzeti-
lerek çoğunlukla 
sepetten ve ah-
şaptan yapılmış 
yaşam ortamı. 

KOVAN

Peteğin üzerinde bulunan, 
çeşitli büyüklüklere sahip 
yavru yetiştirme ve besin 

biriktirme alanı.

Petek Gözü:
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Soru Sormak
RAFET GÜR

Bir kimya profesörü Nobel ödülü almıştı. Ödül töreninden sonraki 
ilk dersinde, öğrencilerinden birisi kendisine şöyle bir soru sordu:

“Efendim! Ülkemizde üç binin üzerinde kimya profesörü var. An-
cak bu kadar bilim adamı arasında, ödülü size lâyık gördüler. Sizi 
diğerlerinden ayıran özellik neydi?”

Profesör, bu farklı soru karşısında önce tebessüm etti. Ardından 
da, kendisinden merakla cevap bekleyen öğrencisine şunları söy-
ledi:

“Doğrusunu söylemek gerekirse, hepsini anneme borçluyum! 
Çünkü, diğer çocukların anneleri, onlar okuldan evlerine döndükle-
rinde kendilerine:

‘Söyle bakalım, öğretmeninin sorduğu sorulara iyi cevaplar ve-
rebildin mi?’ diye sorarlardı.

Benim annem ise bana:
‘Söyle bakalım’ derdi. ‘Bugün öğretmenine iyi bir soru sordun 

mu?’
İşte beni farklı yapan bu oldu. Her zaman başkalarının sormadığı 

soruları sordum ve hayatım boyunca da, sormaya devam ettim!”

Okul Öyküsü

HAZİRAN   2022   ARKADAŞ   31HAZİRAN   2022   ARKADAŞ   31



32   ARKADAŞ   HAZİRAN   2022 HAZİRAN   2022   ARKADAŞ   33

TELE OBJEKTİF

DOÇ. DR. RASİM SOYLU

Gördüğümüz güzellikleri ve yaşadığımız mutlu anları fotoğraf ve 
video ile ölümsüz yapmak isteği çok eskidir. Hatta mağara duva-
rına resimler yapan ilk insanlar bile bu niyetle resim yapmış olabi-
lirler. 

Fotoğraf makineleri keşfedilmeden önce insanlar portre resim 
yaptırarak bu duygularını tatmin etmişler. Fotoğraf keşfedilir keş-
fedilmez de herkes hatıra fotoğraf çekmek için kuyruğa girmiş. 
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Elbette manzara resmi ve manzara fotoğrafını da yabana 
atmamak lazım. Cep telefonları çıkmadan önce farklı 
konularda fotoğraf çekmek için kameranın ucuna farklı 
objektifler takılırdı. Örneğin çok uzakları görmek için dürbünle 
baktığımız gibi, fotoğraf makinesinin ucuna da tele objektif 
takılırdı. (Resim 1) Bunlara teleskopik objektif de denilir. 
Hatta amatörler için üretilen tele objektifler daha ucuz 
ancak profesyoneller için cam gibi net gösteren pahalı tele 
objektifler satılmaktaydı. 

ÇOK UZAKLARIN  
FOTOĞRAFINI ÇEKMEK

Ava giden insanlar daha 
çok kuşları ve yaban 
hayvanlarını tüfekle 
vurarak veya kapan 
kurarak avlarlar. Bu 
şekilde spor yaptıklarını 
zannederken doğanın 
dengesini bozar ve belki 
bilmeyerek zarar verirler. 
Ancak fotoğraf avcıları tele 
objektifleriyle doğayı hem 
keşfeder hem de bütün ilahi 
güzellikleri fotoğraflayarak 
avlamış olurlar. (Resim 
2) Sizce hangi av daha 
güzel. Hatta son günlerde 
yaban hayatı avlayan 
foto kapanlar var. (Resim 
3) Dağlara ve ormanlara 
kurulan gizli kameralar ile 
çekim yaparak oradan 
geçen yabani hayvanlar 
görüntülenebiliyor. 
Hatta soyu tükendiği 
düşünülen bir hayvanlar 
bile görüntülenirse hiç 
şaşırmam. 

İnsan gözü çok uzakları iyi 
göremez. Bazen uzak bir yere 
bakarken elimizi alnımıza 
koyarak görüş alanını 
daraltırız. Böylece daha iyi 
odaklandığımızı düşünürüz. 
Fotoğraf makinelerinin 
objektifleri içerisinde yer alan 
diyafram adı verilen bir perde 
sistemi kısılarak veya açılarak 
fotoğraf çekilen manzaranın 
alan derinliğini netlemeyi 
kolaylaştırır. (Resim 4)
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Haydi ne duruyorsunuz biraz keşfe çıkalım. 
Bakalım neler çekebileceğiz.

Şimdilerde cep telefonlarına yakın çekim ve uzak çekimler için özel kamera 
objektifleri monte ediyorlar. Üzerinde dört-beş tane kamera ya da daha 
doğru bir deyimle objektif yer alan cep telefonları var. (Resim 6) Cep 
telefonunun kamera ayarlarında manzara çekmeyi seçiyorsunuz gayet de 
net ve güzel uzak manzaralar çekebililiyorsunuz.

Hatta panoramik fotoğraf denilen boydan boya çok geniş bir manzarayı 
gösteren fotoğraflar bile çekebiliyoruz. Cep telefonuyla böyle ilginç ve 
birbirinden güzel fotoğraflar çekmek için bir sürü program ve teknik var. 
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BÜYÜYÜNCE NE OLACAKSIN?Tatilde akra-
balarının evinde mi-

saf irlikte idiler. Ev sahibi, 
konukları ile sohbet ederken 

misaf irlerden birisi:
“Büyüyünce ne olacaksın baka-

lım” deyince 5 yaşındaki 
Alper cevap verdi:
“Tıraş olacağım.”

HAV HAV…

NE IÇIN ÇAGIRDIN?

İki kedi damla karşılaştı:
“Miyav miyav,” dedi birinci kedi…
“Hav hav,” cevabını verdi öteki…

“Bu da ne demek?”
Diğeri cevap verdi: “Aaa senin 

yabancı dilin yok mu!?”

Hayvanat bahçesinde bir fare, kızgınlıkla yüz-
me havuzunun bulunduğu yana koştu. Havuzda 
yüzmekte olan f ile seslendi o hiddetle:

“Çıksana havuzdan!...”
Fil kocaman gövdesiyle fareye doğru dönüp 

havuzdan çıktı, “Ne var? Ne oldu?” dedi.
Fare yine öfkeli sesiyle cevap verdi: “Yok 

bir şey… Hadi gir tekrar havuza!.. Yüz-
mene devam et!.. Birisi benim mayo-
mu almış da.. Sende mi, diye baktım.”

Hiç okula 
gitmemiş bir kırkayak 

rahatsızlanmış. Doktora 
gitmiş:

“Ah, mahvoluyorum ağrıdan. 
Ayağım öyle bir sızlıyor ki..”

“Hangi ayağınız?”
“Ne bileyim, doktor bey. 
Cahil bir canlıyım ben. 

Ancak 10’a kadar 
saymasını 
bilirim.”

KAÇINCI AYAK?



HAZIRLAYAN: 
ZEYNEB HİFA

Acuka Yapalım...

Sen Yap 
Herkes Yesin

Acuka Yapmak İçin Gereken Malzemeler: 
• 3 yemek kaşığı domates salçası • 3 yemek kaşığı biber 

salçası • 1,5 su bardağı ceviz içi (isteğe göre ince çekilmiş)
• 4 yemek kaşığı zeytinyağı • 4 yemek kaşığı galeta unu 

(arzuya göre bayat ekmek içi)
• 5-6 diş ezilmiş veya rendelenmiş sarımsak

• 1 tatlı kaşığı 7 çeşit baharat ( tavuk baharatı veya acuka 
baharatı diye de bulabilirsiniz)

Acuka Nasıl Yapılır?
• Bir kabın içerisinde domates ve biber salçasını zeytinyağı 

ile kıvamını açın.
• Dövülmüş sarımsağı, cevizleri, ekmek içini ilave edin.
• Üzerine 7 çeşit baharat karışımını ekleyip iyice karıştırın.
• Kremamsı bir karışım elde ettiğinizde kavanoza koyup üze-

rine biraz zeytinyağı ekleyerek buzdolabında muhafaza edebi-
lir, dileğiniz zaman afiyetle yiyebillirsiniz.

Herkese afiyet olsun 

Haydi kolları sıvayıp doğruca mutfağa!..
Yandaki kare barkodu telefon ya da tabletinden 
okutunca sayfa açılacak. Bu sayfada yaptığın 

“Acuka”nın resmini paylaşabilirsin. En güzel acukalar 
yarışıyor unutma!.. En çok beğeniyi alan en üstteki 

yerini alıyor…
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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: Kibriti yakarsın; Ayna; 
Pırasa; Eldiven; Fazla fatura 
ödersin; Top; Kedi; Kaplumbağa; 
Trafik kazası

İçerisinde mum, odun 
sobası ve gaz lambası 
olan karanlık bir odada 
oturuyorsunuz. Elinizde 
sadece 1 kibritiniz 
var, önce hangisini 
yakardınız?

BU NEDİR?
O odanın içinde,
Oda onun içinde.

Kim evini kiraya 
vermez?

Hangi kazanın 
kaymakamı 
yoktur?

BU NEDİR?
Yer altında 
sakallı dede

BU NEDİR?
Ne kanı var ne canı
Beş tanedir parmağı

BU NEDİR?
Dışı var içi yok

Tekme yer suçu yok

BU NEDİR?
Gelişi aslan gibi

Duruşu kaplan gibi
Yayılır hasır gibi
Sürünür esir gibiDamlaya damlaya 

ne olur?
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HAYRUNNİSA YURÇ

Merhaba arkadaşlar, 
Beni duyuyor musunuz?..
Ben kim miyim? 
Hani su kenarlarında, parklarda görürsünüz 

beni: Söğüt Ağacı dersiniz bana.
Dikkat ettiyseniz, diğer ağaçlardan epeyce 

farklıyım. Allah bana rüzgârda uzun saçlar 
gibi salınan dallar vermiş… 

Geçen gün bir anne ve kızları geldi gölge-
me oturdular. İnce uzun dallarımın rüzgârda 
ahenkle dalgalanmasını çok sevdiler.

Anneleri beni anlattı kızlarına…
Ben de onları çok sevdim, muhabbetle göl-

geledim üzerlerini. 
Zaten her güzellik sevgiden doğmuyor mu!.. 
Elif dedi ki, “Anne bu ne güzel bir ağaç, aynı 

şemsiye gibi, bizi güneşten koruyor” dedi. 
Elif’in ablası Merve de, “Anne, ben bu ağacı 

çok sevdim, hani sen bizi kucaklıyorsun ya, bu 
ağaç da sanki kucakladı bizi.” 

Anneleri de, “Evet evet, ben de bu ağacın 
altında bir huzur hissettim. İyi ki gelmişiz bu-
raya…” dedi.

Ardından derin bir nefes aldıktan ve bir süre 
ağacın güzelliğini seyrettikten sonra anneleri 
sözlerine devam etti: “Kızlar, Allah ne kadar 
güzel ve farklı yaratıyor değil mi? Allah bu 
ağacı böyle farklı, salkım saçak, incecik aşa-
ğı doğru uzayan dallarıyla yaratmasaydı hiç 
aklımıza gelir miydi böyle bir güzellik!?”

Elif ağaca tekrar bakarak, “Benim aklıma 
hiç gelmezdi yani” dedi.

Annesi, “Ben böyle güzel ağaçları, çiçekleri, 
dağları, yıldızları görünce, Allah’ım diyorum, 
bu güzellikleri yaratıp bana gösterdiğin için 
Sana teşekkür ediyorum.”

Merve de katıldı, “Değil mi anne; Allah te-
şekkür edeceğimiz ne kadar çok şey yaratı-
yor…”

Anneleri, “Evvet” derken kızlarını kucakladı, 
“Allah’ım sana sonsuz şükürler ediyoruz; bizi 
Cennet bahçelerinde de buluştur…” diye dua 
etti.

Ama sadece şükreden onlar değildi. Söğüt 
ağacı da, Allah’ın kullarına gösterdiği güzel-
liklerden biri olduğu ve onu insanlara faydalı 
kıldığı için Allah’a şükrediyordu… 

38   ARKADAŞ   HAZİRAN   2022



40   ARKADAŞ   HAZİRAN   2022

Haydi tatil hayallerini ve 
okuduğun kitapları yaz!

Kare barkodu okut,
sayfaya bağlan ve 

tatil öykünü yaz!..


