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Arkadaşlar İçin…
Merhaba arkadaşlar,

Zeynep Tuna
Kıyıcılar

Ali Eren
Cünedioğlu

Zeynep Sezgin

Ömer Yalçın

Medine Gök

Sare Gök

Abdullah Ege
Kahraman

arkadaşlar buluşuyor :)
Abone Servisi İletişim Bilgileri:
zaferarkadas@gmail.com
0 549 505 60 01 - 02 - 03

Yeni bir yıl ile yeni bir sayımız da elinizde. İnşaallah bu yeni
yıl hepimiz için güzelliklerle dolu olsun, tüm kötülükler bizlerden, vatanımızdan bütün Müslüman kardeşlerimizden uzak
olsun… Hep böyle dua edelim.
…
Ocak sayımız da çok güzel konular ve yazılarla dolu, çok
güzel etkinlikler var. Amacımız size verilmiş o güzel yeteneklerinizi keşfetmenize, onları geliştirmenize katkıda bulunmak.
Sayfalardaki kare barkodlardan arkadasdergisi.com’a
bağlanarak, size ait çalışmalarınızı paylaşabilirsiniz. Bu etkinliklerin size çok büyük faydaları olacaktır…
…
Evet arkadaşları biraz meraklandıralım mı?
Yunuslar köpekbalıklarını nasıl korkuturlar? Teknoloji mi
beni yönetiyor, ben mi teknolojiyi?.. İlginç özellikleri ile burnunuz… Havuçlu-cevizli kek nasıl yapılır, nasıl yenilir? Peki, ya
kalbimize sevgiyi kim koyuyor? Sevgisiz bir dünya ne kadar
kötü olurdu değil mi!.. Bizi biz yapan değerlerimiz neler?..
Sahabiler yıldızlara nasıl benzerler? Suya atlayan insan karikatürü nasıl çizilir? El davulu nasıl yapılır? “Huylu huyundan
vazgeçmez” atasözünün acayip öyküsü… Ve çevremizle
ilgili önemli bir yazı “Elimizde eşya, atınca canavar!” Evet biz
arkadaşlar olarak bize emanet olan bu dünyayı koruyoruz
ve koruyacağız, çevremizi kirletmeyeceğiz. Söz mü arkadaşlar?!.
Bu yazdıklarım tadımlık olsun; sayfalar sizi bekliyor:) İyi
okumalar diliyorum.
Allah’a emanet olun.

— Aslınur Bahar
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Ulusal Süreli Yayın
Ocak, 2022

Arkadaş Dergisi

yayınıdır.

Fiyatı: 22 TL (KDV dahil)

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

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

Yurt İçi Abone Ücreti (12 sayı, 1 Yıllık): 250 TL
Yurt Dışı Abone Ücreti (12 sayı, 1 Yıllık): Avrupa 50 EURO
ABD: 60 USD, Avustralya: 70 AUD

Abone Ücretini Nasıl Ödeyebilirsiniz?

Banka Hesap Numaraları
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Ne? Nasıl? Niçin?

YUNUSLAR KÖPEKBALIKLARINI NASIL KORKUTURLAR?

O
S

U
R

ÖNDER TEKİN

KEDİLERE NEDEN TATLI YEDİRİLMEZ?

Çünkü kediler tatlı olan bir şeyin tadını alamazlar.
Tatlı bir şey yeseler bile senin gibi “Harika bu ne
kadar tatlı!..” diyemezler. Sadece o yiyecekteki
başka tatları alırlar. İşte bu yüzden bir kediye tatlı
verip, tatlıyı ziyan etmeyin…

HANGİ CANLININ GÖZLERİ BEYNİNDEN BÜYÜKTÜR?
Dünyanın en büyük kuşu olan deve kuşunun
aynı zamanda gözleri de kocamandır. Yani
o denli büyüktür ki gözleri, beyinleri bile
gözlerinin yanında daha küçük kalır.
Şaşkın bakışlı gözleri ne
kadardır dersiniz? Deve kuşuna
bilardo topu büyüklüğünde
bir göz verilmiştir.
Buradan da anlıyoruz
ki, devekuşunun
beyninden daha
büyük bir göze ihtiyacı
varmış.
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Yunuslar, sürü halinde yaşayan ve yaratılıştan zeki canlılardır. Kendilerini nasıl
koruyacaklarını çok iyi
bilirler.
Saldırgan bir köpekbalığı gördüklerinde,
sürü halinde saldırırlar.
Bu yüzden köpekbalıkları, birçok yunusun bir arada olduğu bölgelerden
uzak dururlar. Bu ne demek? Bir yerde
yunus sürüsü varsa, büyük ihtimalle orada
köpekbalığı yoktur.

KIŞIN NEDEN KAR YAĞAR?
Su soğuyunca buz haline geldiğini bilirsiniz. Aslında bulutlar da çok minicik su damlacıklarından meydana gelir.
Kış mevsiminde hava soğuduğu için, bulutlardaki bu
küçücük su tanecikleri buz kristalleri olarak donmaya
başlarlar. Bu küçük kristaller de belli bir büyüklüğe
ve ağırlığa ulaştığında yeryüzüne doğru süzülmeye başlarlar. Biz bu hava olayına bakıp “kar yağışı” deriz. İşte böylece Allah bize bu muhteşem ve
zevkli kar yağma olayını ve harika kar manzaralarını seyrettirir.
Ayrıca yağan karın toprağa, bitkilere, tarlalara,
barajlara, yani her şeye çok faydaları vardır. Allah,
başta içtiğimiz sular, yediğimiz gıdalar olmak üzere
pek çok nimetini bu yağan karlarla bize verir…

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 :)
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Kelimelerin Dünyasına Yolculuk

KAR

GAMZE KOÇ
RESİMLEYEN: NUREFŞAN ALTINTAŞ

Hadi bilin bakalım:
Bulutlarla adı anılan dört arkadaştan biriyim. Ben de onlar gibi
gökte gezinirim ama elle tutulamayan rüzgâr değilim. Yağmur gibi
gökten yağdığım doğru, evet benim de onun gibi yere doğrudur yolculuğum ama yağmur da değil ismim. Yağmurun benim gibi güzel
bir rengi yok o renksiz, üstelik ben ondan daha yavaş inerim yeryüzüne. Lapa lapa da yağarım ama dolu gibi can yakmam sert değildir
şeklim, sakince düşerim. Buraya kadar adımı bir bilmece gibi gizledim
ama eminim son ipucuyla kim olduğumu çoktan bildin.
Öyleyse hadi artık birlikte söyleyelim: Kaaaaaar!
Evet kar benim adım.
Basit bilindik bir şeklim yoktur benim. Bilim adamları elli yıl boyunca
sürekli araştırma yapmışlar kristallerim için. Hatta 6 bin kristalimin de
fotoğrafını çekmişler, inanmazsanız bir bakın derim. Gördükleri muhteşem sanat karşısında büyülenmişler. Niye mi? Niye olacak,
hani insanların tıpatıp birbirine benzeyen ikiz kardeşleri olur ya işte benim
kristal yapımdaki taneciklerimin
içinde aynı büyüklükte, aynı
şekilde, aynı sayıda su molekülü içeren iki kar tanesine
rastlayamamışlar da ondan. O yüzden yıllarca her
kış bazı bölgelere durmadan yağsam da hâlâ
altıgen yapımla aynı olan
ikizimi bulamadı bilim.
Çıkmadı bir benzerim.
Onca bilim adamı çalıştı hâlâ sırrıma
vakıf olan yok ortada.
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Allah’ın başlı başına bir güzel eseri
ve hikmetiyim. Sırf çocukları sevindirmekle de kalmam, bembeyaz
örtümle kış boyunca toprağın
üstüne serilirim. Toprağı ve
bitkileri donmaktan korurum.
Az şey mi bu? Hem içimdeki amonyak ben eridiğimde
toprağın üstünde kalır da değişirim. Yani bitkilerin azot ihtiyacını karşılamakla
görevliyim.
Bildiğiniz bütün cetvelleri getirip önünüze koysalar bu kadar kusursuz ve mükemmel bir geometrik düzenlemeyle çizemezsiniz kristallerimi eminim. Hem bir nimetim hem de taneciklerimin hiç birinde asla
bir hata ve sapma olmadığı için zarafetin ve güzelliğin temsilcisiyim.
Allah’ın sanatını ve kudretini insanlara gösteririm.
Rengimi de hep beyaz sanırlar. Hâlbuki güneş ışığını tamamen
yansıttığımız için beyaz göründüğümüzü söyleyerek bir yanlışı da
düzelteyim. “Kar beyazı” diye diye rengimi beyaz zannetseler de şeffafım ben, beyaz değilim.
Altıgen şeklindeki kristallerimin birbirine benzememe sebebine gelince hemen onu da söyleyeyim. Bir ressamın fırçayı, boyayı kullanıp
eserlerini yapması gibi, Allah da soğuğu, buharı kullanarak bizi şekillendirir. Gökyüzünden yere süzülürken farklı sıcaklıklarda gezerim,
altı kolum da bu yüzden her geçtiğim yerde başka şekle bürünür ve
böylece süslenirim.
Yeni yağdığım yerlerde ses dalgalarını emdiğim için ortamın asıl
sessizlik sebebi benim. Ama erimeye başlayınca donarak buz hâline
geldiğimde sesi yansıtır hatta sesin daha uzağa net bir şekilde ulaşmasını sağlarım.
Eskimoların benimle alakalı 50’ye yakın farklı kelime kullandığını
İskoç dilinde de kar ile ilgili 421 terim olduğunu sizin de bilmenizi isterim.
Dilimizde ise karla ilgili bir çok atasözü ve deyimin olduğunu öğrenmeden bu kışı geçirmeyin derim. Anlaşma yapalım,
karla ilgili bir atasözü ben yazayım, bir tane de siz bulup gönderin.
Kar ekinin yorganıdır.
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Elimizde Eşya
Evet Arkadaşlar! Kullandığımız eşyalarımız bize
hayatı kolaylaştırıyor. Pek çok işimizi onlarla görüyoruz. Ayakkabılarımızı giyerek
rahatça, ayağımıza taşlar batmadan
yürüyoruz. Cam ya da pet şişelerden
suyumuzu temiz olarak taşıyor ve
içiyoruz. Pillerle oyuncaklarımız, kumandamız ve daha pek çok eşyamız
çalışıyor. Karton kutular eşyalarımızı sağlam olarak
taşımamızı sağlıyor. Ve evlerimizi inşa ettiğimiz beton,
demir, tuğla vb…
Ve tüm bunlar gibi kullandığımız şeyleri işimiz bitince ya da eskiyince ne yapıyoruz?
Pek çok insan bunları çöpe veya çevrede bir yerlere atıyor. Fakat bunlar böyle atıla atıla yok
oluyor mu?..
Düşünsenize, eskidi, bozuldu, işi bitti diye
attığımız eşyaları, ambalajları vb, evimizin
bir kenarına bıraksak, kısa süre sonra evimiz yaşanmaz hale gelir.
İşte Dünya da hepimizin büyük evi. Ve
medya ile sürekli, alış verişe, tüketmeye, eskiyeni
atıp yenisini almaya teşvik edilen insanlar, büyük
evimiz olan dünyaya sürekli bir şeyler atıyorlar. Bu
atılanlar ise dünyamızı yok eden canavarlara dönüşüyorlar.
Bizler tek evimiz olan, üstelik Allah’ın en güzel şekilde yaratıp bize “emanet ettiği” evimizi kirletenlerden
olmamalıyız. Dünyamızı yok etmeye çalışan canavarları besleyenlerden olmamalıyız.
Dünya bize emanet; onu korumaya mecburuz.
Peki ne yapmalıyız?
Artık atmaya mecbur kaldığımız her şeyi,
mutlaka “geri dönüşüm kutularına” atmalıyız. Bulunduğumuz yerde geri dönüşüm
kutuları yoksa, yetkililerden uygun yerlere
koymalarını istemeliyiz.
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Atınca Canavar!..

AHMET ZAFER

?

Attığımız malzemeler çevreye kaç yıl zarar veriyor

ahşap atıklar
2 yıl

demir
malzemeler
10 yıl

eski
ayakkabılar
10 yıl

kâğıt atıklar
2 yıl

araç aküsü
100 yıl
araç lastikleri
100 yıl

teneke,
konserve
kutuları vb
90 yıl

tuğla, beton
100 yıl

piller
100 yıla
kadar
plastik
şişeler
100 yıl

cam
1000
yıldan
fazla
polietilen
200 yıl

Haydi sen de çevreni koruyan bir
“Arkadaş” ol!..
Kare barkoddan sayfaya bağlan
ve bu konuda neler yaptığını tüm
arkadaşlarla paylaş…
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CÜNEYD SUAVİ’DEN BİLMECELER

BEDAVA ELEKTRİK
RESİMLEYEN: OSMAN SUROĞLU

Anne veya babanızın her ay ödemiş olduğu elektrik parası ne kadardır sizce? Bu paradan haberiniz var mı acaba? Ya da doğalgaz
ve su parasından… Hatta yeme, içme, kitap,
kalem, defter veya servis ücretleri için harcanan paralardan…
Konumuz şimdilik elektrik olduğu için, sadece o konuda konuşalım isterseniz:
Elektrik parasını anne veya babanız ödediği
için, sizleri sık sık uyarıp şöyle demiyorlar mı?
“Oğlum! Işıkları açık bırakma!”
“Kızım! Dersin bittiğinde masa lâmbasını
söndürmeyi unutma!”
Elbette diyorlar, öyle değil mi?
Size şimdi bu konuda bir bilmece sorayım.
İşte bilmecem:
ÇOK HARİKA BİR ELEKTRİK LÂMBASI BULUNSA VE ONU HER GÜN SAATLERCE KULLANMAMIZA RAĞMEN, HİÇ ELEKTRİK PARASI
ÖDEMESEK OLMAZ MI? SİZCE BÖYLE BİR
LAMBA VAR MIDIR ACABA?
Ben “Elbette var!” diyorum. O halde arayıp bulun bakalım.
Ama elbette ki düşünürseniz…
…

BİLMECEMİZİN CEVABI
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İşte size o harika elektrik lâmbası!
Hâlâ göremeyen varsa tarif edeyim:
Başınızı iyice yukarı kaldırın!
Evde oturuyorsanız pencereye yaklaşıp
gökyüzüne bakın! Gözünüzü en aydınlık
yere çevirin!
İşte orada duruyor:
Güneş’i gördünüz öyle değil mi?
Böyle ‘büyük’, böyle ‘parlak’ ve böyle
‘ucuz’ bir lâmbaya, (ya da onun benzerine)

rastladınız mı?
Elbette hayır!
Emin olun ben de rastlayamadım.
Bu lamba bir yandan
bizi aydınlatırken, bir
yandan da güzelce ısıtıyor. Sonbahardan itibaren bildiğiniz gibi havalar
serinliyor. Ve kışa doğru
bizi iyice üşütüyor. Fakat
o güzelim lamba bu günlerde bize ‘gül yüzünü’
gösterse, her yanımız bir
anda ısınıyor, yüzümüz
de onun yüzü gibi gülüyor, kendimizi hemen
dışarı atıyoruz.
Anneler çocuklarını
parklara götürüyor, çocuklardan bazıları bisikletle geziyor, bir kısmı
koşuyor, bir kısmı top
oynuyor. Eğer mevsim ilkbaharsa çimenler ve ağaçlar da o lambanın
ışığıyla serpilip büyüyorlar.
İşte Allah’ın lambası bu kadar kusursuzdur.

ŞİMDİ BİRAZ DÜŞÜNMENİZİ İSTİYORUM
Biraz önce konuştuğumuz gibi, evde aydınlanmak
için bazı şirketlere para ödemek zorundayız. Bu nedenle görevliler her aybaşı gelip kapımızı çalıyor ve bize bir ‘fatura’ verip,
borcumuzu ödememizi istiyorlar.
Şimdi ‘asık suratlı’ bir adam
çıkıp da:
“Arkadaş! Ben para falan
ödemem!” dese, söyleyin bakalım, görevliler ne yapar? O
adama saldırarak döverler mi
acaba?
Elbette hayır! Zaten böyle bir
davranış hiçbir sorunu çözmez.
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ŞİMDİ BİR DAHA DÜŞÜNÜN
Bu harika lambamızı, yani Güneş’i yaratan merhametli Rabbimiz, aydınlanmak maksadıyla Güneş’i kullandık diye bizden para isteseydi, para
veremeyince de o güneşi karartsaydı hâlimiz ne olurdu?
Zindan gibi bir karanlıkta kalmaz mıydık?
Dünyamız bir anda buzla kaplanacağı için, (hem bitkiler, hem de hayvanlarla birlikte) o korkunç soğukta donarak ölmez miydik?
Allah’ın merhametini anladınız değil mi?
Kısacası Rabbimiz, bize ‘saymakla bitmeyen’ nimetler veriyor. Ve onların karşılığında bizlerden
‘sadece şükür’ istiyor.
Bu nedenle şu gerçeği
unutmamak gerekir:
Bize ‘ufak bir hediye’
veren kişilere bile (mahcup olmamak için) teşekkür ederken; (hayat,
sağlık, akıl, iman veya
cennetle birlikte) ‘her şeyi’
veren Allah’a ‘şükür’ etmezsek, bir insan olarak
ne kıymetimiz kalır?
Demek ki Allah’a çok
şükretmek gerekiyor.
İsterseniz bu görevi hemen yapalım ve ellerimizi
açarak şöyle dua edelim:
“Allah’ım! Her hediyen
için sana sonsuz şükürler
olsun! Güneş gibi bir lamba için de şükrediyoruz. Sen bizleri hiçbir zaman
karanlıkta bırakma!”
Haydi arkadaşlar!
Bilmeceler sorulmak ister… İşte sana arkadaşlarına
soracağın bir bilmece. Aldığın cevapları barkodla bağlanıp siteye de yükle… Bakalım kaç kişi cevabı bilecek!..
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B

ULMACA USTALARI BURAYA!..
HAZIRLAYANLAR: FATİH YALÇIN - ÖMER YALÇIN

BULMACA SORULARI

1. Maddenin en küçük
yapı taşı
2. Müslümanların
ilk hicret ettikleri yer
3. Kış aylarının sonuncusu
4. Güneş sistemindeki
en büyük uydu
5. Kuzey Yarım Küre ile Güney Yarım
Küreyi birbirinden ayırdığı
varsayılan çizgi
6. Saati bulan peygamber
7. Birim yüzeye etki eden dik kuvvet
8. Dünyanın yuvarlak olduğunu
ileriye süren ve asal sayıları
bulmada kalbur taktiğini
Anahtar Kelime
bulan kişi
9. Mavi rengi görebilen tek kuş
10. Örümcek anlamına gelen, Kuran-ı Kerim’de bir sure ismi

KOLAY

ZOR

SUDOKU

“Peki, ne yaparlar?” diye soracak olursanız, görevliler hemen gidip
elektriği keser. Sonuç belli elbette:
Bir anda karanlıkta kalırsınız. Ne buzdolabı çalışır ne de televizyon.
Ne çamaşır makinesi ne de bilgisayarlar. Adım başı bir mum yakmak zorunda kalırsınız. Hatta dersinizi bile mum ışığı altında yaparsınız. Kısacası perişan olursunuz.

Web sitesine
bağlan ve
çözümlerini
arkadaşlarla
paylaş

BULMACA VE SUDOKU CEVAPLARI SAYFA 37'DE
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Konumuz:
Suya Atlayan
İnsan
HAZIRLAYAN VE ÇİZEN:
OSMAN SUROĞLU

Bazen balıklama atlamayla ilgili sözler duyarız. Mesela:
“Şu adam şu işe balıklama atladı.”
“Hiç düşünmeden konuşmanın ortasına balıklama atladı.”
“Kitabı görünce balıklama atladı”
“Parayı görünce balıklama atladı” gibi.
Sizler de balıklama atlama sözünü arkadaşlarınızla paylaşarak
esprileri çoğaltabilir, birlikte bunları çizebilirsiniz.

Alttaki çizimlerdeki gibi, suya atlayan bir insan resmi çizdikten sonra
o insanın başka neye balıklama atlayabileceğini düşünürüz.

�

�

�

�

Şimdi size esprinin bir tarifini vermek istiyorum:
Yukarıda bir akvaryum, hemen yanında da tavada pişen bir
balık görüyorsunuz. Bir akvaryumumuz varsa, balığımızın canlı olması bizi mutlu eder değil mi? Oysa akvaryumdaki balığı çok
sevdiğimiz gibi, tavada pişmiş balık yemeyi de çok severiz. İşte
bu sevgi farklılığı espriyi meydana getirir. Mesela birisi der ki: “Ben
balığı çok severim.” Diğeri de espiri olarak der ki: “Ben de tavadaki
balığı çok severim.”

Sen de suya atlayan bir insan çizimi yap!
Acaba başka nelere balıklama atlanır.
Bunları da çizip tüm arkadaşlarla paylaşabilirsin.
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KARDA
SAKLAMBAÇ
ASLINUR BAHAR
Bir elbise almak istediğinizde, mevsimine göre
dilediğiniz renk ve modelde elbiseler alır ve giyersiniz.
Beğenmezseniz gider değiştirirsiniz.
Ya hayvanlar, onlar da giydikleri o harika elbiseleri
hangi çarşıdan alırlar?..
Evet arkadaşlar bildiniz… Onlar elbiselerini bizim
gibi almazlar. Her şeye yaşaması için gereken
ihtiyaçlarını veren Allah, o mahlukatına da onlar için
en güzel elbiseleri verir.
Hatta canlıların elbiseleri bizim elbiselerimizden
daha fazla amaca hizmet eder.
Nasıl mı?

ÇOK AMAÇLI ELBİSELER

Hayvanların elbiseleri onların
sıcaktan, soğuktan korunmalarını
sağlar; en önemlisi de bulundukları
çevreye öyle mükemmel uyumları
vardır ki, saklambaç oynasanız
onları bulmanız çok zor olur… Buna
kamuflaj özelliği de denilir.
İşte o canlıların elbiseleri,
yaşadıkları ortama uyumlu
yaratılır ve bu sayede hayatta
kalırlar. Elbiseleri onlar için hem
silah olur, hem de kendilerini
korumalarını sağlar.
Yani avcılar için silah olur,
avları onları farketmeden
yaklaşabilirler. Avcılardan
kaçan hayvanlar için de
mükemmel bir saklanma
aracıdırlar, yerlerinden
kıpırdamadıkça
bulundukları yerde
görünmez gibi olurlar.

KARDA KAYBOLAN TAVŞAN

Kutup kuşu, kutup tavşanı ve kutuplarda yaşayan
tilkilerin de mevsimlere göre tüy renkleri değişir.
Bu hayvanlar kış aylarında bembeyaz, bahar
geldiğinde toprağın ve bitki örtüsünün rengine
uygun bir görünüme bürünürler.
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HER MEVSİM AYRI BİR ELBİSE

Kutup kuşları veya kar tavuğunu,
bulundukları yerde fark edebilmek
çok zordur. Çünkü kış mevsimi
gelince bu kuşların koyu renkli
tüyleri dökülür ve beyaz tüyleri
kalır. Ve bu koruma sayesinde
karların arasında fark edilmeleri
imkansız gibidir.
Bu kuşun bu değişimden ve
bunun niçin olduğundan elbette
haberi yoktur. Ama her kış
mevsiminde Allah o kuşu aynı
mükemmellikte kamufle edecek
beyaz tüyler verir. Bahar geldiğinde
ise kutup kuşunun tüylerinin
arasında, çevredeki bitkilerin
renginde yeni tüyler yaratılır. Aynı
rahmet, aynı değişikliği yazın
da yapar. Bu harika değişimler
sayesinde bu kuşlar otların
arasında görünmez olurlar.
Sizce bu kuşlar bu harika
kamuflaj gösterisini, niçin kendileri
düşünüp yapamazlar. Evet, çünkü
onlar akıllı değillerdir.
Öyleyse net bir şekilde anlıyoruz
ki, bu hayvanlara mevsimine göre
ihtiyaçları olan kamuflajı birisi
vermektedir. O da, onları yaratan
Allah’tan başkası olamaz.

BEMBEYAZ KÜRKLÜ
KUTUP TİLKİSİ

Bu sevimli canlı da kışın ayrı,
yazın ayrı tüylere bürünür. Kış
aylarındaki beyaz tüyleri sayesinde
çok iyi kamufle olur. Yaz aylarında
ise kahverengi kürkü ile toprak
zeminde gizleniyor. Kuş, kemirgen
ve balıklarla besleniyor.

Sağdaki
resimde kutup
kuşlarını
görebiliyor
musunuz?

Bir düşünelim: Bunun tersi olsaydı

ve hayvan kışın toprak rengi, yazın
bembeyaz kalsaydı. Bu şekilde
hemen farkedilir ve av olurdu.

Demek ki, renklerin mevsimlere

göre değişmesinde bir tercih etme
ve plan var. Ve azıcık aklı olan her

insan, bu planlamayı o hayvanların
yapamayacağını bilir. Evet açıkça
anlaşılıyor ki, onları yaratan Allah,
onları bu şekilde bir korunma

mekanizması ile donatmaktadır.

Üstteki resimde beyaz
kürklü bir gelincik meraklı
bakışlarla etrafı inceliyor.

Kar rengi elbiseleri olan başka canlılar
aklına geliyor mu?
Haydi sen de onlardan bir tanesini
araştırıp tüm arkadaşlarla paylaş… Neler
anlatacağını merak ediyoruz ama yazmayı
unutma.
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FOTOĞRAF MAKİNESİNİ
TANIYALIM
DOÇ. DR. RASİM SOYLU
Bugün hepimizin cep telefonlarıyla çektiğimiz bir fotoğraf için,
daha yirmi yıl öncesine kadar içine film koyulan, kocaman fotoğraf makineleri ve ucuna takılan objektifler kullanılıyordu.
İlk keşfedildiğinde Kamera (Camera Obscura) yani karanlık oda
adı verilen fotoğraf makineleri aslında iki parçadan oluşur. Birisi
‘ana gövdesidir’ ki, bazı fotoğrafçılar ona İngilizce adıyla ‘body’
de derler. Diğeri ise fotoğrafı net olarak görüntülemeye yarayan
mercekler sistemidir ki, ona da ‘objektif’ adı verilir.

Body: Fotoğraf makinesinin ana
gövdesi.
Bazı fotoğrafçıların ‘Lens’ olarak da adlandırıldığı bu aracın
uzakları görmeye yarayan ‘Tele
Objektif’ çeşidi olduğu gibi çok
yakın çekimler için kullanılan
‘Makro Objektif’ çeşidi de vardır.
Makro objektifler karınca gibi
çok küçük varlıkların da fotoğrafını net olarak yakından çekmeye yararlar.
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Objektifler: Fotoğraf makinesinin ana
gövdesine takılan merceklerden oluşan
parçası.
Tele Objektif: Uzaktaki cisimleri
yakınlaştırarak fotoğraf çekmeyi
kolaylaştıran teleskopik objektif.

Ayrıca bir odanın tamamını bir fotoğraf çerçevesine sığdıran ‘Geniş Açı
Objektif’ ve görüntüleri
yuvarlatarak çerçeveye
sığdıran ‘Balık Gözü Objektif’ de çok güzel fotoğraflar çekmeye yarar.
Balık gözü Objektif: Fotoğrafı çekilen manzarayı yuvarlatarak 180
derece çerçeveye yerleştiren
mercek sistemi.

�

Vizör: Eskiden fotoğraf
makinelerinde yer alan
ve fotoğrafı çekilen
konuya bakılan küçük
pencere.
...
İki elin parmakları ile
yapılan meşhur kadraj
hareketi.
�
...
Kadraj: Fotoğrafı çekilecek konunun içine
sığdırıldığı çerçeveye.

�

Eskiden fotoğraf makinelerinde çekilecek fotoğrafı gösteren bir ekran yoktu.
Makinenin arkasında Vizör
(Bakaç da diyenler var) adı
verilen küçük bir pencereden
fotoğrafı çekilecek olan insana veya manzaraya bakılır
ve Kadraj da denilen çerçeveye dengeli yerleştirilmeye çalışılırdı. Tabi
ki konuyu çerçeveye
düzgün ve dengeli yerleştirmeye Kompozisyon
denildiğini biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da
şimdi öğrenmiş oldunuz.

Acaba evinizde eski bir fotoğraf makinesi var mı?
Onu inceleyip, onunla
fotoğraf çeker gibi yapın.
Şimdi kolayca çektiğimiz
bir fotoğraf, eskiden nasıl
çekiliyormuş? Yoksa daha mı zevkli?..
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“

KARNI ŞİŞİK

”

KAFAYA YAPIŞIK
ELİF E. BAYRAKTAR

Yazımın başlığındaki bilmecenin

cevabını bildiniz mi? Evet cevabı:
burun.

Tıpkı diğer tüm organlarımız gibi

burnumuzun koku alma işlevi de

öyle basit değil. Daha annemizin
karnındayken bize koku alma
duyusu veriliyor. Burnumuz,

kusursuz bir şekilde ve durmaksızın
çalışan ve bize koku bilgilerini

ulaştıran mucizevi bir duyumuz.

Koku almamız, ha
vadaki
molekülleri burun
deliklerimize
çektiğimizde başl
ıyor. Havadaki
moleküller, biz hava
yı çekince
burnumuzun arka
sındaki kısma
geliyor. Ardından
geniz mukozası
adını verdiğimiz ıs
lak yapı
tarafından yakala
nıyor. Geniz
mukozamızın içinde
bulunan
sinirler, bu molekül
lerin koku
bilgilerini beynimiz
e elektrik
sinyali olarak gönd
eriyor.
Beynimiz de bu siny
alleri koku
olarak algılıyor.
24 ARKADAŞ OCAK 2022

ma
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için süsler hazırladığımız bir an
i vanilyanın kokusu, o süsleri
Sonra anladım ki kekin içindek
z yapıştırıcının kokusu ile
yapıştırmak için kullandığımı
neredeyse aynıydı.
denilen bir şey varmış. Bir koku
Meğer insanda koku hafızası
ise, o koku ve onunla
daha önce aldığımız bir koku
k diye beliriyormuş.
ilgili anılarımız hafızamızda şa
başka kokularla
İlk defa aldığımız bir kokuyu,
ku hafızamızda
bağdaştırmaya çalışıyor ve ko
uşuz diyoruz ama
bir yer açıyormuşuz. Yapıyorm
er işler Allah’ın
biz sadece istiyoruz, bütün diğ
el sistemler içinde
beynimizde yarattığı mükemm
biz değiliz yani…
gerçekleşiyor aslında. Yapan

Burnumuzda koku almamızı
sağlayan binden fazla reseptör
yani alıcı hücre var. Yetişkin
bir insan 10 bine kadar farklı
kokuyu ayırt edebilir. Ama bazı
bilim adamları koku almayı
belli rakamlarla sınırlamanın
yanlış olacağını; Allah’ın
koku duyumuzu
sayılamayacak kadar
fazla kimyasal bileşimi
ayırt edebilecek
yapıda yarattığını
söylüyorlar.

Şimdi burnumuzdan derin

bir nefes alalım ve Allah’ın
yarattığı binlerce kokuyu

ayırt edebilmemiz için bize

verdiği harika burnumuzdan
dolayı Ona teşekkür edelim.

Hiç düşündünüz mü; ya koku alamasaydık!
Acaba koku duyumuz olmasaydı hayat nasıl olurdu? O güzelim
kokular olmadan hayatımızın rengi solar mıydı? Ya bir de
tehlikeleri anladığımız kokular; hayatımızı nasıl koruyoruz
burnumuz sayesinde?.. Sen de bu konuda düşüncelerini yaz ve
paylaş… Haydi arkadaşlar seni bekliyor!..
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Teknoloji mi Beni Yönetiyor,

Ben mi Teknolojiyi
ŞEYMA ÖZDEMİR

Evvett arkadaşlar! Hızlıca akıp giden hayatta, etrafımızdaki tüm kalabalığa birazcık mola… Kısacık…
Kalabalık derken etrafımızdaki insan kalabalığından bahsetmiyorum
ha! Telefon, tablet, bilgisayar, televizyon… Televizyon mu dedim az önce?
Adını zikretmeyeli uzun zaman olmuştu doğrusu! Artık gözümüze taktığımız bilmem kaç D gözlükler bütün ekran ihtiyacımızı fazlasıyla karşılıyor.
Pekii, teknolojiye karşı değiliz tabi ki. Hatta daha iyisi, daha da iyisi,
sonra da daha fazla iyisi için çabalamak gerektiğinin de farkındayız.
Ama burada sormamız gereken şöyle bir soru var kendimize:
“Teknoloji mi beni yönetiyor, ben mi teknolojiyi?”
“Ben mi ona bağımlıyım, yoksa o mu bana bağımlı?”
İkisi arasındaki muazzam farkı keşfedebilmişizdir umarım. Birinci ihtimalde sen dünyayı yerinden oynatacak seviyeye gelirken, ikinci ihtimalde kendin, kabiliyetlerin, duyguların, hayatın “hiç” olmuş bir insana
dönebilirsin. Allah korusun…
Aşağıdaki testi çözüp, gelişen ve büyüyen dünyanın neresinde
yer alacağını ölçmek ister misin?
TEKNOLOJİ KONTROL TESTİ
(3T: Telefon-tablet-televizyon)
Günlük ekran karşısında geçirdiğin
süre ne kadar?
A) 1 saatten az
B) 1-2 saat
C) 2 saatten fazla
...
Sadece sana ait veya senin odanda
bunlardan biri var mı? (Telefon, tablet,
televizyon, bilgisayar vs)
A) Yok
B) 1 tane var
C) 1’den fazla
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...
3T ile planladığından daha fazla
meşgul olduğun oluyor mu?
A) Tabi ki
B) Bazen
C) Çoğu zaman kendimi kaptırırım.
...
3T ile meşguliyetin bir hedefe yönelik
mi oluyor? (Ders, araştırma, faaliyet, dıy
gibi) (dıy nedir, doğru mu yazılmış :)
A) Bir amacım olmadan elime almam.
B) Bazen hedefim olur.
C) Canım sıkıldığı zaman 3T en büyük kurtarıcım.

...
20 dakikalık bir boşluğun var. Ne yaparsın?
A) Kitap okurum veya hayal kurarım.
B) 3T aklıma gelir.
C) 3T’ye kaptırırım bir daha da bırakamam.
...
3T ile meşgul iken, zamanı takip edebiliyor musun?
• Tabi ki, ayıp ettin.
• Eh işte!
• Zaman bir anda geçiveriyor.
...
3T ile meşguliyetinden etrafında rahatsızlık duyan var mı?
• Yoo, neden duysunlar ki.
• Sanki, biraz.
• Ah şu annem yok mu, annem!
...
3T ile meşgulken ev halkını ihmal ettiğin oluyor mu?
• Ailem hep önceliğimdir.

• Azıcık olabilir.
• Ee şey, maalesef evet.
...
Sosyal medya hesabın var mı? (İnstagram, twitter, facebook vs)
• Yoo.
• Anneminkinden bakıyorum arada.
• Eksik kalır mıyım? Var tabi.
...
Sosyal medyada, günlük hayatında
var olan veya senin gelişimine yardımcı olacak kişiler dışında, takip ettiğin tanımadığın kişiler var mı?
A) Yok dedik ya.
B) Birazcık var.
C) Tanıdığım yok ki.
...
3T ile meşguliyetinin uyku saatlerine
zarar verdiğini düşünüyor musun?
• Uykum düzenlidir.
• Çok nadir de olsa, evet.
• Ben gecelerin adamıyım.

BU TESTE GÖRE SENİN DURUMUN NE?
- Eğer A işaretleri çoğunluktaysa, kendini koskocaman tebrik
etmelisin. Teknoloji büyük bir nimet ve sen bu nimetin hakkını veriyorsun. Bu cevaplarından anlıyoruz ki, sen hem kendin, hem de
bir parçası olduğun Müslüman kardeşlerin için önemli başarılara
imza atacağın bir noktaya gelebilirsin. Büyük işler başarmanı sabırsızlıkla bekliyoruz genç arkadaşım!
- Eğer B harfleri çoğunluktaysa, güzel bir iç muhasebe yapma
zamanı gelmiş de geçiyor bile. İç muhasebe ne demek mi? Yani
kendinle konuşmalısın dostum. İnsan en çok kendisi ile konuşmalı.
Sen de kendinle konuşmayı geciktirme olur mu? (bir tüyo olsa.. ne
demeli ne sormalı mesela)
- Eğer C harfleri çoğunluktaysa, tehlikeli sularda yüzüyorsun demektir. Teknoloji iyidir güzeldir ama, bazı insanları yutarak beslenir.
Sen de o yutulan insanlardan olmamak için kendini karşına al, ciddi bir konuşma yap. Kararlar al ve yeniden başla.
Kendine güven, eminim başaracaksın.
Sorularının cevabına ulaştın mı?
“Teknoloji mi seni yönetiyor, sen mi teknolojiyi?”
Sonuçları bizlerle de paylaşır mısın?
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Sen Yap
Herkes Yesin

Havuçlu Cevizli Kek Nasıl Hazırlanır?

Şefik ile Şefika’nın
Tabağı
HAZIRLAYAN: ZEYNEP HİFA

Havuçlu Cevizli Kek
KAÇ KİŞİLİK
4 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ
1 saat

- Yumurta ve şekeri derin bir kap içerisinde
mikser ile köpük olana kadar çırpıyoruz. Sonra
içerisine sıvı yağ ve sütü ekleyerek çırpıyoruz.

- Temizleyip ve rendelediğimiz havuçların suyunu sıkıyoruz. Aksi
halde kekimiz hamurlaşır.
- Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve vanilyayı karıştırıyoruz.
Ardından elekten geçirerek sıvı karışımımız ile birleştiriyoruz.
Öğütülmüş cevizleri de üstüne ekleyip karıyoruz.

- Fırın tepsisini, kekimizin yapışmaması için yağlıyoruz. Ardından
hazırladığımız kek karışımını fırın tepsisine döküyoruz. Fırını önceden
160 derece 10 dakika ısıtıyoruz. Fırının içine kekimizi yerleştirip, 30
dakika pişmeye bırakıyoruz.

- 30 dk sonra fırını kapatıyoruz. Ama kekimizin güzelce kabarması
için 20 dakika daha fırının kapağını açmıyoruz. Sonra uygun bir
çatal, bıçak vb ile kekimizin pişip pişmediğini kontrol ediyoruz.
- Pişmiş ise kekimizi fırından çıkararak soğumaya bırakıyoruz.
Soğumadan kalıptan çıkarmayın; yoksa dağılır.

Havuçlu Cevizli Kek İçin
Gereken Malzemeler:
- 3 su bardağı beyaz un
- 3 tane orta boy yumurta
- 200 gr toz şeker
- 200 mililitre süt
- 200 mililitre su
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- 1 su bardağı dövülmüş
ceviz
- 2 adet orta boy havuç
- 1 tane kabartma tozu
- 1 tane vanilya
- Arzuya göre tarçın ve üst
süslemesi için krema

KÜÇÜK BİR NOT: Servis yaparken, krema, çikolata ve mevsim
meyvelerini de tercih edebilirsiniz. • Soğuyan kekinizi kalıptan
çıkararak dilimleyin. • Ayrı bir kapta hazırladığınız kremayı kekinizin
üstüne dökün ve servis edin. • Çay saatlerimizi, yarattığı nimetleri
ve bize verdiği yeteneklerle böyle keyifli hale getiren Allah’a
teşekkür ederek ve neşeyle bismillah diyerek, havuçlu cevizli
kekinizi yiyebilirsiniz :)
Haydi kolları sıvayıp doğruca mutfağa!..
Kare barkodu okut, sayfaya bağlan ve yaptığın
“Havuçlu Cevizli Kek”in resmini paylaş. En güzel
tabaklar yarışıyor unutma!.. En çok beğeniyi alan
en üstteki yerini alıyor…
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KALBİMİZE
SEVGİYİ KİM KOYUYOR?
BETÜL BÜKEN
Bugün evimizde çok farklı bir telaş var.
Uzun zamandır beklediğimiz misafir nihayet gelecekmiş. Laf aramızda kardeşim oluyor. Aslında hem sevinçliyim, hem de biraz endişeliyim. Ya annemle babam onu daha çok severse?
Babam kolundaki çantayla yanıma geldi. Heyecanlıydı.
“Baba, benim doğacağım zaman da bu kadar heyecanlı mıydın?”
“Elbette, hatta senin doğduğun gün öyle heyecanlıydım ki, evden
çıkarken anahtarı kapıda unutmuştum” dedi gülerek.
Odadan annem geldi, “ee bana kocaman sarılmak yok mu güzel
yavrum.”
Kocaman sarıldım anneme… Ve hastaneye doğru yola çıktık.
Beni hastanenin yakınında oturan halama bıraktı babam.
“Baba ben de hastaneye gelsem” dedim nazlı bir ses tonuyla.
“Hastanede beklemen uygun olmaz güzel kızım, uzun süre beklememiz gerekebilir. Ben kardeşini kucağımıza alınca seni gelip alacağım.”
“Söz mü?”
“Söz” dedi babam.
…
Halamın kızı elif ablam karşıladı beni kapıda. “Hoş geldin güzel abla” dedi ve çantamı aldı. “Hoş buldum Elif abla…”
“Neyin var böyle, neden üzgünsün bakalım?”
“Hiiç. Ben de hastaneye gitmek istedim ama, burda kalmam gerekmiş, onun için; bi de…”
“Bir de ne, söyle bakalım?”
“Elif abla, ya kardeşimi benden daha çok severlerse?”
Elif ablam sakin sesiyle, “Ah benim canım hiç olur mu öyle
şey! Annen ve baban ikinizi de eşit sever. Her anne baba gibi.
Sen hiç korkma olur mu? Şimdi o biraz küçük olacak
bilirsin… İhtiyaçlarını söyleyemeyecek, biraz fazla ilgiye ihtiyacı
olacak, bu nedenle annen ve
baban onunla biraz fazla ilgilenebilir, ama bu seni daha az
sevdikleri için değil, üzülme sakın. Aksine bu seni sevindirsin.”
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“Buna neden sevineyim ki?”
“Kardeşlik çok güzel bir şeydir; onu kucağına aldığın an anlayacaksın bunu. Ona yardımcı olmak, onunla oyunlar oynamak sana çok
büyük keyif verecek…”
Bunları duyunca biraz rahatladım. Yemeğin ardından Elif ablamın
telefonu çaldı. Odaya sevinçle girdi ve “Hadi hazırlan bakalım, kardeşin seni soruyormuş?” dedi. Ve büyük bir heyecanla hastaneye doğru
yola çıktık.
...
Tam hastaneye yaklaştık Elif ablam: “Haydi güzel bir çiçek alalım
annen ve kardeşine ne dersin?”
“Eveet!” diye bağırdım. Rengarenk, mis gibi kokan çiçeklerden bir
buket alıp annemin yanına geldik. Annemin yanında kundağa sarılmış ufacık bir bebek!.. Yaklaştım; gözleri, ağzı, burnu küçücük. “Bu
benim kardeşim mi?”
“Evet,” dedi annem.
Garip duygular kaplamıştı içimi, bir an önce büyümesi için sabırsızlandım o an. Kucağıma verdiklerinde abla olmak ne demekmiş biraz
hissettim galiba…
Elif ablam, “Aferin sana.” dedi ve dua etti, “Allah’ım onu aramıza
gönderdiğin için sana teşekkür ediyoruz, şükürler olsun… Sen vermeseydin biz bu güzellikleri yaşayamaz, hissedemezdik. Rabbimiz, Sen
Rahman ve Rahim’sin, ona merhamet et, onu koruyup kolla…” dedi.
“Rahman ve Rahim ne demek?”
Elif ablam dedi ki: “Rahman ve Rahim, Allah’ın iki ismi; yarattıklarına
merhamet edip onlara ihtiyaçlarını veren, onları koruyan, anlamına
geliyor. Bak kardeşinin de ihtiyacı olduğu için, Allah bizim kalbimizde
onun sevgisini yaratıyor ve biz de ona yardım ediyoruz…”
Artık biliyorum ki, Allah bizi sevenleri yaratıp bizi her
türlü kötülüklerden koruyor, bize merhamet ediyor;
çünkü O, Rahman ve Rahim’dir.
Elif ablam dedi ki: “İnsanın, onu yaratan, seven ve
koruyan bir Rabbi, Allah’ı olduğunu bilmesi, ne kadar
da güven ve mutluluk verir insana…”
Ben de Allah’a teşekkür ettim ve kardeşime baktım ve
ona sımsıkı sarılmak geldi içimden…

Senin de kardeşin varsa, onunla ilgili hatıran
var mı? Ya da sen dünyaya geldiğinde neler
yaşanmış evde acaba? Sen de bunu büyüklerinden sorup arkadaşlarla paylaşabilirsin…
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Acayip
aaliyet Var
El Davulu
Yapıyoruz!

HAZIRLAYAN:
MUHAMMED AVCI

El davulu nedir?
El davulu bir çok kültürde farklı şekillerde yapılan ve ülkemizde de bilinen bir ahşap oyuncak çeşidi.
Haydi şimdi, sizin el emeğinizin ürünü, güzel ve eğlenceli
bir “el davulu” yapalım!

El Davulu Nasıl Yapılır?
- Balonlarımızın tepe kısmını kesiyoruz.
- Kavanoz kapaklarımızın iç kısmını çıkarıyoruz.
Daha sonra kavanoz kapağımızın kenarında,
tornavida ve çekiç yardımıyla bir çukur
oluşturuyoruz.
- Tepe kısmını kestiğimiz balonu,
kavanozun bir yüzüne geçiriyoruz.
- Kavanoz kapağımızın tam ortasında
duracak şekilde ipi geçirerek yapıştırabiliriz.
Aynı şekilde daha önce oluşturduğumuz
çukur kısma ahşap çubuğumuzu
yerleştirerek yapıştırabiliriz.
- Aynı işlemleri diğer taraf için de
gerçekleştiriyoruz.
- Ağır bir cisim (örneğin kalın bir kitap)
altına koyarak, yapıştırıcının kurumasını
bekliyoruz.
- Davulumuz hazır! Dilediğimiz gibi süsleyebilir,
sevdiklerinize maharetinizi gösterebilirsiniz!

6

El Davul Yapmak İçin Gereken Malzemeler:
• İki adet eşit boylarda kavanoz kapağı
• İki adet balon
• Ahşap çubuk
• İp
• Büyük boncuklar
• Makas
• Yapıştırıcı
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Faydalanılan Kaynak:
https://www.prettyprudent.com/diy-spindrum/

Bu gelen ses kimin el davulundan?
El davulunu yaptığında bir resmini
de “arkadaş ailemiz”le paylaşır mısın?
Bizleri merakta bırakma :)
OCAK
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Bunlar B enim Deǵerlerim!
HAZIRLAYAN: EYYUB AY

BİSMİLLAH

GAYRET

1- Sabah kalkarken Bismillah
derim.

1- Erken yatıp erken kalkarım.

2- Elimizi yüzümüzü yıkamadan

2- Ödevlerimi zamanında

önce Bismillah derim.

yaparım.

3- Kahvaltıdan önce

Bismillahirrahmanirrahim

3- Derslerime planlı çalışırım.

4- Yemeklerden önce

çalışkan olur.

4- Çalışkanım; Müslüman

derim.

Bismillahirrahmanirrahim

Çünkü gayrette, çalışmada

derim.

büyük bir rahatlık ve lezzet vardır.

5- Derse başlamadan Bismillah

ŞÜKÜR (HAMD)

6- Yapacağımız tüm işlerden

1- Yemekten sonra

tembellik edip çalışmayanlardır. En

Elhamdülillah derim.

güzel ve tatlı lokma, kişinin kendi

2- Her iyilik Allah’tandır, her iyilik

alnının teriyle kazandığı lokmadır.

için Elhamdülillah derim.

Allah gayretlileri sever. Hiç kimse

3- Her halimden dolayı

tembellerden hoşlanmaz. Tembellik yapanın kendisine bile faydası

Elhamdülillah derim.

olmaz. Başkalarına hep yük olur.

derim.

önce Bismillahirrahmanirrahim
derim.

Çünkü, “Bismillah her hayrın
başıdır.”

4- Her işimiz Bismillah ile
başlamalı Elhamdülillah ile
bitmelidir.

Bu dünyada en fazla rahatsız olanlar

Biz gayretle, azimle, şevkle ve plan program çerçevesinde gece gündüz
demeden çalışmalıyız, çalışmalıyız, okumalıyız. Biz alan değil, veren el
olmalıyız. Çünkü: “Veren el, alan elden daha hayırlıdır.”

Çünkü “Şükür, nimeti
ziyadeleştirir.” “Nimet, şükür
ister ki ziyade olsun.”
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İnsan değerleriyle değerlidir.
Barkoda tıkla ve sen de değerlerine nasıl sahip
çıktığını “arkadaş ailemizle” paylaş.
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SAYFA 15
BULMACA CEVAPLARI

Yıldızlar ve
Sahabiler

İLKNUR FATMA KEMERLİ
RESİMLEYEN: HANDE DARÇIN
Son ders zili de çalmıştı. Eve gitme vaktiydi… Tüm öğrenciler
sınıflarından koşarak çıktılar. Bir sınıf hariç… E sınıfı bu son dersin
bitmesini hiç istemiyordu.
Veliler merak etmişti. Bir sorun mu vardı? Yaşlı adam bilgi
almak için binanın kapısına varmak üzereyken öğrencilerin
sınıftan çıktığını fark etti. Hepsinin ellerinde gezegenler ve
yıldızların olduğu kartonlar vardı. Dedesini gören Meryem
koşarak onun yanına geldi.
“Hayrola Meryemciğim? Geciktiniz bugün.”
“Son dersimiz çok güzeldi dede, bitmesini hiç istemedik.
Biliyor musun dede, öğretmenimiz bize gezegenleri, yıldızları,
dünyamızı, atmosferimizi anlattı. Hatta gezegen ve yıldız olup
oyun bile oynadık. Aaahh… Keşke onların yanına gidebilseydim,
çook merak ediyorum onları. Gerçi teleskop diye bir alet varmış,
onunla daha yakın görebiliyormuşuz. Hele yıldızlar çok ilginç
değil mi dede? Onlar da Güneş gibi ısıtıp aydınlatıyormuş
etraflarını... Bazen tek, bazen takım halinde gezerlermiş. Hatta
bazılarının kuyruğu bile varmış. Sıcaklıklarına göre değişik
renklerde oluyorlarmış. Yıldızlara bakarak, yönümüzü bile
bulabilirmişiz.”
“Ne güzel bilgiler bunlar güzel kızım… Hatırlıyor
musun, bir keresinde yaylaya kampa gitmiştik.
Gece etrafta hiç ışık olmadığı için yıldızları
daha iyi görmüştük. O karanlık gecede
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yıldızların ışığı ile
aydınlanmıştık.”
“Evet dede! Hatta
bir de yıldız kaymıştı.
Öğretmenime söyleyince
Zeynep çok şaşırmıştı. Bir
dahaki kampa teleskop alıp
gitsek ne güzel olur. Hatta
bu sefer belki Zeynepler de
gelmek ister.”
“Olur tabii, neden olmasın?
Biliyor musun, iyi arkadaşlar
da birbirlerinin hayatında
yıldızlar gibidir, birbirlerine
yol gösterirler. Güzel
Peygamberimiz (asm) de
demiş ki: “Ashabım yıldızlar
gibidir. Hangisine uyarsanız
hidayete erersiniz” yani,
doğru yolu bulursunuz.
Peygamberimizin
arkadaşları da
yaşayışları ve güzel
davranışları ile
hayatımıza yıldızlar
gibi ışık olurlar.”
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“HUYLU
HUYUNDAN
VAZGEÇMEZ”

Bir tabakta 7 tane portakal var.
Öyle yapın ki, bu portakalları, 7 çocuğa
birer tane bütün portakal vererek
paylaştırın ve hâlâ tabakta bir portakal
kalsın. Bunu nasıl yaparsın?

Bu nedir?
İçi ateş dışı taş,
yarı kuru yarı yaş.

HAZIRLAYAN: AYŞE ZEHRA
Bir akrep, gölün kıyısına gelip
karşı tarafa geçmek için kurbağaya
yalvarmış:
“Ne olur? Sen yüzme
biliyorsun, ben bilmiyorum. Sevaba
girersin, beni sırtına al da gölden karşı
tarafa geçiriver!” demiş.
Kurbağa da “bir hayrım olsun” deyip akrebi
sırtına almış, yüzmeye başlamış. Gölün ortalarına
vardıkları zaman, akrep kıpırdamaya başlamış,
kurbağaya, “Ben seni sokacağım!” demiş.
Kurbağa şaşırmış, “Nasıl olur? Ben sana iyilik
yaptım, sırtıma aldım, karşıya geçiriyorum...”
deyince akrep, “Ne yapayım, duramam; benim
huyum bu!” demiş.
Kurbağa da “Ya öyle mi, bu da benim huyum”
diyerek suya dalmış ve kendini sokturmadan
akrepten uzaklaşmış, o da nankörlüğünün cezasını bulmuş ve
boğulmuş.
•••
Bu atasözünü, fena huylular, “ben
böyleyim, huyum bu” anlamında kendilerini
değiştirmemek ve yaptıklarına bahane
olarak öne sürerler. Ayrıca, huysuz birinden
daima kötülük gelebileceği ve tedbirli olmak
gerektiği anlamında uyarmak için kullanılır.
Haydi bu deyim ile ilgili gözlemlerini
yaz ve arkadaşlarınla, yakınlarınla paylaş.
Unutma! En çok beğeni alırsan, senin
yorumun en üstte olur.
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Bu nedir?
Kıştan korkmaz,
yaprağı düşmez.

Bu nedir?
Zili var,
kapısı yok.

Tavuklar en çok
hangi ülkeyi severler?

Bir yarışta
ikinciyi geçersen
kaçıncı olursun?
Bu nedir?
Benim adım iki hece,
çalışırım gündüz gece.
CEVAPLAR:
Son kalan çocuğa
portakalı, tabakla birlikte
verirsin / Dünya / Mısır /
Saat / Telefon / İkinci /
Çam Ağacı / Kibriti

Sadece bir tek kibritiniz
var, içinde bir gaz
lambası, bir gaz sobası
ve bir de mum bulunan
karanlık ve soğuk bir
odaya girdiniz...
Önce hangisini
yakarsınız?

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 sevimli ayılar acaba nereye
bakıyorlar, ne bekliyorlar?

