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 Instagram hesabımızda paylasalım...

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

Taha Yiğit ŞabanoÖmer ÖzcanElif Atalı-Betül Atalı

Merhaba arkadaşlar,
Ağustos sayımız da güzel yazılar, etkinlikler ve ilginç bilgi-

lerle elinizde. Tatil günlerinin en iyi yönlerinden birisi de farklı 
etkinlikler yapmaya, hobiler edinmeye, kendimizi geliştirecek 
kitaplar okumaya fırsat sağlaması değil mi? 

Kitap okumak; elbette üslubu ve içeriğiyle size katkıda bu-
lunacak kitaplar okumak yapacağınız en önemli ve faydalı 
etkinliklerden biri. Instagram hesabımızda sizlere okuyabile-
ceğiniz kitap tavsiyeleri de yapıyoruz. Instagram hesabımızı 
takip ederek o kitapları temin edebilir ve okuyabilirsiniz. Ayrı-
ca yeri gelmişken ifade edeyim; instagram hesabımızın sizin 
desteğinize ihtiyacı var. Hem siz takip eder, hem de çevreni-
ze tavsiye ederseniz çok mutlu oluruz.

Bundan başka, yeteneklerinizi geliştiren, el becerisi kazan-
dıran etkinlikler yapabilirsiniz. Dergimizdeki faaliyet sayfası, 
karikatür sayfası, yemek yapma sayfası, fotoğraf sayfası 
ve diğer sayfalar bu tür etkinliklerinizde size örnek olabilir. 
Mesela karikatür sayfasından yararlanıp siz de karikatürler 
çizebilirsiniz. Hatta çizdiğiniz karikatürleri bir albüm yapabi-
lirsiniz. ‘Sen Yap Herkes Yesin’ sayfamızdaki tariflerle evde-
kilere hoş sürprizler yapabilirsiniz. Fotoğrafçılık da çok güzel 
olur; manzara, çevre, farklı yapraklar, çiçekler, aile fotoğraf-
ları vb farklı konularda albümler yapabilirsiniz. Hatta bunları 
bastırıp birer hatıra olarak kitaplığınıza ekleyebilirsiniz.

Ama bir şeyi sakın unutmayın: Bütün bu yaptığınız etkin-
liklerin fotoğraflarını arkadasdergisi.com’a girip o konudaki 
sayfalara yükleyin ve ailenizle, arkadaşlarınızla paylaşın. 
Hem aileniz sizinle gurur duysun, yaptıklarınız onları sevin-
dirsin, hem de arkadaşlarınız sizi örnek alıp onlar da böyle 
güzel işler yapsınlar. Unutmayın, güzel örnek olanlar, bunun 
sevabını da alırlar. Yani hem dünya hem de ahiret hayatınız 
için yararlı işler yapmış olursunuz.

Evet arkadaşlar, Allah her birinize güzelliklerle dolu bir ay 
nasip etsin diyerek sizleri Ağustos sayımızla baş başa bırakı-
yorum.

Allah’a emanet olun.

Arkadaşlar İçin…

— Aslınur Bahar

@arkadasdergisi
-Bizi takip etmeyi unutmayın-
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Ulusal Süreli Yayın 
AĞUSTOS, 2022 SAYI: 10

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.

İÇ
İN

DE
Kİ

LE
RYeryüzü, Yıldızlar ve İkisi Arasında Yaratılmış Sayısız Şey ile 6

34
24
30
32

ÖNDER TEKİN

AKLIMDA 
BİNBİR SORU

12 PROF. DR. FATİH SATIL

BİTKİ
UZMANININ  

NOTLARI

16 ŞEYMA ÖZDEMİR

14 OSMAN SUROĞLU

KARİKATÜR
ÇİZİYORUZ

GAMZE KOÇ

KELİMELERİN 
DÜNYASINA 
YOLCULUK

AYŞE ZEHRA

CENNET
KUŞU

ZEYNEB HİFA

YAŞ 
PASTA 

YAPALIM

KAPTAN KAFTANBIYIK 
İLE ORGANİK HOŞAF 

GEZEGENİNE SEYAHAT

HANGİ 
ESMA SENİ 

YANSITIYOR?

8
ASLINUR BAHAR

GALAKSİLER
UZAYIN ÇİÇEKLERİ

Merhaba arkadaşlar.  
Bu güzel yaz gecelerinde sık 

sık gökyüzüne bakmayı  
sakın unutmayın...

20
AKİF YALÇIN

ÖNDER TEKİN

KUR'AN'IN 
BİLİMSEL  

MUCİZELERİ



6   ARKADAŞ   AĞUSTOS   2022 AĞUSTOS   2022   ARKADAŞ   7AĞUSTOS   2022   ARKADAŞ   7AĞUSTOS   2022   ARKADAŞ   7

Ne? Nasıl? Niçin?

klımdaA bin bir

SORU
ÖNDER TEKİN

MANTARLAR 
NE KADAR 

BÜYÜR?
Dünyadaki en 

büyük canlı orga-
nizma bir mantardır. 

Oregon’da, 2.200 
dönümlük bir 
alanı kaplayan 
ve büyümeye 
devam eden 
bir mantar var-

dır.

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

YARASALAR KARANLIKTA BİR YERLERE 
ÇARPMADAN NASIL UÇARLAR?

Geceleri karanlıkta uçan yarasalar radar sistemi ile yaratılır-
lar. Yarasalar geceleri uçarlarken insan kulağının duyamayaca-
ğı frekansta sesler çıkarırlar, bu seslerin etraftaki cisim, eşya vb 
şeylerden yansıyıp geri dönmesiyle beyinlerinde bir haritalama 
olur. Böylece de hiçbir yere çarpmadan uçabilirler. 

İşte Allah, insanlar radar nedir bilmezken bu canlıları böyle ha-
rika özelliklerle donatmıştır. Böyle canlılarda üstün özellikler ya-
ratarak, bizlere örnekler gösterir; ta ki araştırıp öğrenelim ve hem 
Yaratıcımızı sanatıyla tanıyalım hem de o canlılardaki özelliklerin 
benzerlerini yapalım.

Dünyanın çekirde-
ğine doğru, otoyolda 
giden bir araba hızın-
da ilerleyecek olsanız, 
merkeze ulaşmanız 
yaklaşık üç gün üç ge-
ce sürer.

Yılan, kertenkele 
gibi canlılar, dillerini 
etraftan koku almak 
için çıkarırlar.

Boru gibi yapraklarıyla böcek avlayan bitki 
vardır. Bu bitki, Güney Asya’da, Madagaskar 
adasındaki çok sıcak ormanlarda başka ağaç-
ların dallarında yaşayan ‘su ibriği’ bitkisidir. 
Bu bitkinin yaprakları boruya benzer, ucunda 
büyüklüğü bitkinin türüne göre 2 ila 30 cm ara-
sında değişebilen ibrik biçimli bir kısım vardır. 
Bunun ağzında da bir kapakçık bulunur. İbriğe 
benzeyen kısmın içinde özel bezlerin saldığı bir 
sıvı bulunur. Birçok böcek buraya düşerek bit-
kiye gıda olur. Böylece bitki, böceklerin yapısın-
daki maddeleri sindirerek beslenir. 
Bu bitkilere niçin böyle bir özellik verilmiştir diye 
sorarsanız; bunun pek çok hikmeti vardır, bu-
rada birkaç tanesini aktaralım:
- Bu bitkiler topraktan alamadıkları gıdalarını 
avladıkları bu böceklerden sağlarlar.
- Ayrıca böcek nüfusunun dengelenmesinde 
önemli rol alırlar. Yoksa bütün yeryüzü böcek-
lerle dolar taşardı.
- En önemlisi de yarattığı eserleriyle sanatını, 
ilmini sergileyen Allah, bu bitkilerle de mah-
lukatını sadece topraktan değil dilediği gibi 
besleyeceğini gösterir; yeryüzünün başıboş 
olmadığını, her şeyi kontrol altında tutup ida-
re ettiğini gösterir; ayrıca bu bitkileri de estetik 
olarak güzel yaratır ve bizlere sanatını sergiler.

BİR BİTKİ NASIL BÖCEK AVLAR?

Fareler çok ko-
nuşkandır, birbir-
leriyle ultrason 
seslerin yanı sıra 
çok benzersiz fare 
seslerini kullanarak 
iletişim kurarlar.

FARELER GEVEZELİK 
YAPAR MI?
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Merhaba arka-
daşlar. Bu güzel yaz 
gecelerinde sık sık 
gökyüzüne bakmayı 
sakın unutmayın. Bu-
nun ruhumuza o kadar 
faydaları var ki… 

Çünkü elimizin uzun-
luğu belli, yani sınırlı; 
ayağımız da aynı şekilde 
sınırlı; gözümüz, kula-
ğımız nispeten daha iyi, 
uzakları görüp duyabili-
yoruz… 

Ama Allah duygularımı-
zı sınırsız yaratıyor. En ba-
sitinden hayal duygunuzu 
düşünün; bir sınırı yok. Geç-
mişi geleceği, yarını, cenneti 
hayal edebiliyoruz… Diğer 
duygularımız da bunun 
gibi, hepsi sınırsız yaratılı-
yor. Allah bize sınırlı dün-
yada, sınırsız duygular 
veriyor. Bunun en önemli 
anlamı ve mesajı, sade-
ce bu dünya için yaratıl-
madığımız.

UZAYIN ÇİÇEKLERİ
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İşte gökyüzüne bakmak başta ruhumuz ve tüm duy-
gularımızı rahatlatıyor. Gökyüzünün sınırsızlığı, sükûneti, 
sakinliği, bize huzur ve rahatlık veriyor. Öyle değil mi, mi-
demizin gıda ihtiyacına binlerce nimetiyle cevap veren 

Rabbimiz Allah, ruhumuzun ve duygularımızın 
sınırsızlık ihtiyacına da böyle cevaplar 

yaratıyor…

ÇİÇEKLER VE GALAKSİLER
Neden böyle bir başlık 
tercih ettiğimizi anlamış-

sınızdır. Parklarda veya 
bahçemizde o renga-

renk çiçekleri yaratan 
ve onlara başka baş-
ka şekiller, renkler 
veren Allah, gök-
yüzünde de aynı 
şekilde farklı şekil-
lerde ve renklerde 
galaksiler yarat-
mış. 

Bu gördükleri-
mizden şunu da 
öğreniyoruz: Neye 
baksak güzel bir 
şekli ve görüntüsü 
var. Bu gördüğü-
müz eserlerden 
de onlara o güzel, 

farklı ve orijinal şe-
killeri veren Allah’ın 

bir ismini tanıyo-
ruz: Cemil ismi, yani 

“güzel olan ve bütün 
güzelliklerin sahibi olan 

Allah” anlamında.
Ayrıca Rabbimizin başka 

isimlerini de tanıyabiliriz. Me-
sela: Hâlık, “her şeyi yaratan”; Bâ-

ri, “her şeye örneksiz olarak biçim ve 
şekiller veren, onları uyum ve ahenkli yara-

tan” demektir. Musavvir ismi ise, “her şeyi yara-
tıp en güzel şekil ve özellikleri veren” anlamındadır.
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İşte galaksiler de uzayda yıldızlardan, 
gezegenlerden, karadeliklerden ve bilme-
diğimiz şeylerden yaratılan uzay çiçekle-
ridir.

EVREN BİGBANG PATLAMASI İLE YARATILDI
Patlama dendiğinde aklımıza ne gelir? 

Patlama, düzensizliğin, dağılmanın, bo-
zulmanın başladığı noktadır.

Fakat Allah (cc) dilerse, patlamadan 
ilmiyle, kudretiyle ve iradesiyle düzen ve 
ahenk çıkarır. Allah dilerse, patlamadan, 
sanatıyla nice güzellikler çıkarır.

Bunun en büyük örneği evren. Bigbang 
patlamasıyla evren başlamış ve bu muh-
teşem galaksiler, yıldız sistemleri ve hari-
ka dünyamız bir patlamanın sonucunda 
yaratılmış.

Tohumu patlatıp ağaç çıkaran, ondan 
da meyveler çıkaran Allah, büyük pat-
lamayla kâinat ağacını yaratır ve insan 
meyvesini vermesi için terbiye eder…

Bir yerde dinlemiştim, diyordu ki; uzak-
tan koca bir hamur görüyorsunuz, derken 
bir patlıyor, parçaları etrafa saçılıyor… 
Sonra bir parçanın yanına bir gidiyorsu-
nuz, bir bakıyorsunuz çok güzel bir börek 
olmuş… Hemen diğer bir parçaya koşu-
yorsunuz; o ne? Harika bir pasta olmuş… 
Diğerine bakıyorsunuz, baklava; bir diğeri 
kek… Aklı olan hiçbir insan, bu işin kendi 
kendine ya da tesadüfen olduğunu düşü-
nemez. Bunu yapanı görmesek de ortaya 
çıkan sonuçların mükemmel olması, bilgi 
ve beceri gerektirmesi, hamura gücü ve 
sözü geçen birisinin olması gerektiği için, 
mutlaka bunu planlayan ve yapan birisi 
vardır deriz.

Zaten görmemek, olmamanın delili 
olamaz. Pilotu görmesek de biliriz ki uçak 
kendi kendine uçmuyor; makinisti gör-
mesek de biliriz ki tren tesadüfen hareket 
etmiyor. Yani bir şeyi yapanı görmesek de 
onun var olduğunu ve onu yaptığını biliriz. 
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BENZERSİZ YARATANRabbimiz evreni yaratma-sıyla ilgili Kuran’da şöyle buyuruyor: “O, gökleri ve yeri hiç yoktan ve benzersiz olarak yaratandır. Bir işi murad ettiğinde sadece ‘Ol’ der; o da oluverir.”(Bakara suresi, 117)
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SAMANYOLU GALAKSİMİZ
Galaksimizin merkezinde, Güneş’in 

kütlesinin 4 milyon katına eşit, devasa 
kütleye sahip bir karadeliği barındıran 
çubuk şeklinde bir galaksi tümseği var-
dır.

Merkezdeki bu tümseği ise, nispeten 
daha ince bir yıldız diski çevreler. Nispe-
ten ince dediğimiz bu disk, 2000 ışık yılı 
kalınlığında ve 100.000 ışık yılı genişli-
ğindedir!

Ayrıca Samanyolu, kendi başına bir 
ada evren değil. Samanyolu Galaksimiz, 
Yerel Grup denen bir galaksiler kümesi-
nin minik bir üyesi.

Gidişata göre milyarlarca yıl içinde 
muhtemelen, Samanyolu ve Androme-
da Galaksileri çarpışıp bir araya gelerek 
kaynaşacak ve elips şeklinde büyük bir 
galaksi oluşturacaklar. Elbette, en doğ-
rusunu bunları yaratan ve idare eden 
Allah (cc.) bilir.

BİZİ DEĞERLİ YAPAN NE?
Evet arkadaşlar, belki kâinatta kapla-

dığımız yer pek küçük görünüyor. Fakat 
evrende bu kadar küçücük yer kaplayan 
insan, kâinatı anlamada ve onun yara-
tıcısına muhatap olmakta büyük değer 
kazanıyor. 

Kâinatı kudretiyle bu kadar büyük 
yaratan Allah (cc), bizi de kâinatı anla-
yacak, kendisine muhatap olacak kadar 
büyük yapmıştır.

Mesela, sen kâinata bakarsın, Allah’ın 
bütün ‘Güzel İsimler’inin tecellilerini on-
da izlersin. Sonra da, göklerin çiçekleri 
olan yıldızlar adedince Âlemler Rabbine 
hamd eder, Onu tesbih eder, teşekkür 
edersin…

Allah ne yücedir arkadaşlar, kâinatı 
ve dünyayı yaratıp idare eder ve onların 
işleyişinde bir karışıklık çıkmaz. Bunların 
idaresi Allah’a hiç ağır gelmez…
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Güneş ve etrafındaki 

gezegenlerden olu-

şan Güneş sistemi, 

4,5 milyar yıl önce, 

Samanyolu’nun dışa 

yakın tarafında şekil-

lendirilip yaratıldı.
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KÜNYE

(SALVIA TOMENTOSA)

Bir metre kadar boylanabilen adaçaylarının 
gövdesi dik, genellikle üst bölümde dallı ve 
tüylüdür. Yaprakların şekli darca dikdörtgensi 
ile yumurtamsı arasında değişir. Çiçekleri 
leylak ve mor ya da beyaz renklidir.

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında 90-
1600 m yükseklikler arasında yayılış gösterir. 
Kayalık yamaçlar, ormanlık alanlar ve yol 
kenarında görülür. Çiçeklenme dönemi: 
Nisan-Ağustos.

Bitkinin bilimsel adı olan ‘Salvia’, 
Latincede ‘iyileştirici’ anlamına gelir. Tür 
adı ‘tomentosa’ is Latincede ‘kaba tüylü’ 
anlamına gelir. Türün gövdesinin kaba 
tüylerle kaplı olmasına işaret eder.

Bitkinin yapraklarından hazırlanan çay, 
halk arasında soğuk algınlığı ve boğaz 
ağrılarına karşı şifa amaçlı kullanılır. 
Ancak bir bardaktan fazla içmemek lazım. 
Unutmayalım ki her şeyin azı karar, çoğu 
zarardır.

Bal arıları ile adaçayı arasında 
muhteşem bir ilişki vardır. 
Sanki bu iki canlı birbirleri 
için yaratılmışlardır. Çünkü 
adaçayı çiçeğinin yapısı arılarla 
tozlaşma yapabilecek şekilde 
tasarlanmıştır. Bal arısı, çiçekteki 
bal özünü almak için çiçeğin iç 
kısmına doğru girmeye çalışırken 
başı ile de bilmeden polen 
kesesinin bağlı olduğu organa 
baskı yapar. Bu baskı sonucu 
stamenlerin (erkek organ) bağlı 
olduğu mekanizma da çalışır ve 
polen yüklü stamenlerin arının 
karın bölgesine doğru eğilmesine 
neden olur. Stamenlerdeki polen 
kesesi arının karın bölgesine 
değmesiyle birlikte çiçek tozları 
buraya dökülür. Sonuçta çiçek 
tozuna bulaşmış olan Bal arısı, 
başka bir dişi çiçeğe gittiğinde 
karın bölgesindeki çiçek tozlarını 
çiçeğin dişi organın tepesine 
bulaştırarak adaçayının 
döllenmesini (tozlaşmasını) 
sağlamış olur.

Demek ki Allah, arıları ve 
adaçayı bitkisini birbirlerine 
faydalı olacak şekilde yaratıyor. 
Bitkiye arının iştah duyacağı 
bal özü veriyor, arıya da bitkinin 
polenlerini taşıtıp soyunu devam 
ettiriyor.

BILIYOR MUSUNUZ?

DÜŞÜNELIM

Haydi sen de bir bitki 
uzmanı ol! Çevrende 
Adaçayı bitkisi bul ve onun 
fotoğrafını çek, yandaki 
barkoddan siteye bağlanıp 
yükle ve paylaş. Bitki uzmanı 
olduğunu herkese göster.

Takım:  
Laimales /  

Ballıbaba takımı
Aile:  

Lamiaceae /  
Ballıbabagiller ailesi

Bilimsel adı:  
Salvia tomentosa

Türkçe adı:  
Adaçayı, Şalba,  

Moşabla, Boşabla,  
Boş yaprağı KAYNAK

Akbaba, G. Bombus Arıları, Bilim-Teknik 
Dergisi, 353, 1997

ADAÇAYI
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Konumuz: 
Bir Şeye Tekme Atan 

Bir İnsan Çizmek

HAZIRLAYAN VE ÇİZEN: 
OSMAN SUROĞLU

arikatü

ÇiziyoruzK r

Arkadaşlar bu sayımızda bir şeye tekme atan bir insan çiziyoruz. 

1

3
5

Bir insan spor olsun diye bir şeye 
tekme atabileceği gibi, sevmediği bir 
şeye de tekme atabilir. 

Yandaki çizimlerde aşama aşama bir 
şeye tekme atan bir insanın çizimlerini 
görüyorsunuz.

Siz de bunun gibi eskizlerle bir insan 
çizin ve onun önüne tekme attığı bir 
şeyler ekleyin. Ve çiziminiz esprili hale 
gelip bir karikatür olsun. Mesela kötü bir 
alışkanlığı temsil eden bir şeye tekme 
atan bir insan çizerseniz, olumlu mesaj 
veren bir karikatür çizmiş olursunuz.

4

Birinci karikatürde karakterimiz, kendisini rahatsız eden kızgın emojiye 
tekme atıyor. Bu karikatürü, ilk olarak, kızgın bir kişiliğe sahip olmanın 
zararlarını anlayıp kızgınlığını atan ve daha sakin olmaya karar veren insan 
olarak anlayabiliriz. Ayrıca sosyal medyayı kullanırken, özellikle masum 
insanları rahatsız etmememizi, rahatsız edenlere de tepki göstermemiz 
gerektiğini anlayabiliriz.

İkinci karikatürde ise, futbolcunun tekme attığı topun, tekme yiye yiye 
yara bere içinde kaldığı görünüyor. Dikkat ederseniz, karakterimizi, sadece 
ağız yapısını değiştirerek şaşkın hale getirebiliriz.

Bir de dikkatinizi çekeyim; bu sayımızda ilk defa hareket çizgilerini 
kullandığımızı da görüyorsunuz. Hareket çizgileri karakterimizin ve eşyaların 
hareketini zenginleştirmemizi sağlar.

BU SAYIMIZDA DA SİZE İKİ ÖRNEK KARİKATÜR ÇİZDİM:

BİR KARİKATÜRÜ OKUMAK:

Bu köşemizdeki karikatürün 
yorumunu bu sayımızda sizden 
bekliyoruz. Karikatürü inceleyerek 
size neler ilham ettiğini yazın.

Nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. 
Barkodla sayfaya 
bağlanın, size ayrılan 
yere yorumunuzu ve 
çiziminizi yükleyin ve 
çevrenizle paylaşın!..

2
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ŞEYMA ÖZDEMİR

HANGİ ESMA SENİ 
YANSITIYOR?

Hey! Güzel arkadaşım, biliyor musun Rabbimiz pek çok güzel ismin 

sahibi. Ve kainatı esmasıyla yaratmış. Mesela Cemîl ismiyle çiçekleri 

güzelleştirmiş, Kerîm ismiyle ağaçları tatlı meyvelerle donatmış. Ve sa-

na şaşıracağın bir şey daha söyleyeyim. Rabbimizin isimlerini yansıtan 

en büyük ayna da insan! Allah seni harika yaratmış dostum!

Her insan özeldir, bambaşka esmaları yansıtır. Sen de çok özelsin, 

herkesten farklısın. Bambaşkasın. Söyle bakalım, sen kendinde en çok 

hangi esmayı görüyorsun?
Efendim? Duyamadım…
Hay Allah! Bilmiyor musun?
Tamam üzülmee!
Gel şu test ile beraber karar verelim:

 
1. Hangisi sana daha yakın?1. Hangisi sana daha yakın?

A. Merhamet 
B. Cömertlik
C. Temizlik
D. Kararlılık 5. İki yaşındaki kardeşin odana  5. İki yaşındaki kardeşin odana  

girip defterlerini karalayıp parçalamış!girip defterlerini karalayıp parçalamış!
A. O bilmez ki daha! Kuzu o kuzuu…

B. Yedek defterlerimden ona da vereyim.
C. Ah kardeşim ah, her yeri dağıtmış,  

mahvetmiş.
D. Hiç böyle yapmazdı, neden  

yapmış olabilir?

 

2. Hangi hayali 2. Hangi hayali 
kurmak seni kurmak seni 
mutlu ederdi?mutlu ederdi?

A. Bir yardım çadırında 
kıyafet dağıtmak

B. Parktaki çocuklara  
kurabiye dağıtmak

C. Elime bir hortum alıp 
sokakları yıkamak

D. Arkadaşıma 
   tavsiyeler vermek

  
3. Hangisinden  3. Hangisinden  

vazgeçemezsin?vazgeçemezsin?

A. Ailem

B. Cüzdanım

C. Islak mendilim

D. Kitabım

  
4. Pikniğe gittiniz. Fakat 4. Pikniğe gittiniz. Fakat 

 gittiğiniz yerde insanların   gittiğiniz yerde insanların  
attığı çöplerden neredeyse  attığı çöplerden neredeyse  

oturacak yer yok.oturacak yer yok.

A. İnsanlığın geldiği nokta  
çok üzücü.

B. Moralimi bozmam,  
aileme uygun yer bakarım.

C. Böyle durumlar için yanımda 
hep eldiven ve çöp poşeti  

bulundururum.

D. “Lütfen çöpleriniz için  
çöp kutularını kullanınız.”  

 Yazılı bir tabela mı  
hazırlasak?

S
16   ARKADAŞ   AĞUSTOS   2022



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

C ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA
Allah’ın Kuddüs ismi sende faz-

laca görünüyor. Allah Kuddüs’tür, 
temizliği sever; tüm kainatı, 

yarattığı tüm canlıları temizler. 
Dağlara, bayırlara, nehirlere, 
denizlere baksana! İnsan eli 

değmeyen yerler ne kadar da 
temiz. İnsan eli değen yerler de 
senin ilgi alanına giriyor anlaşı-
lan😊 Ama şu cümlem kulağına
küpe olsun; Temizlik maddeten 
yapıldığı gibi, manevi manada 

da yapılmalı. Yani insan kendisini 
günahlardan, hatalardan, kötü-
lüklerden arındırmalı; içini dışını 

tertemiz yapmalı.

D ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA
Allah’ın Hakîm ismi sende tecelli 
ediyor. Allah Hakîm’dir, yani her 

işini hikmetli, anlamlı, faydalı ya-
par. O ilmin ve hikmetin sahibidir. 
Kâinatta gördüğün her hadisenin 
sebebini anlayamasan da merak 
etme. Allah bilerek ve hayırlar gö-
zeterek yapıyor. Sen de düşünerek, 
araştırarak daha sağlam adımlar 
atmaya çalışıyorsun. Bu harika bir 
özellik. Bazen hatalar da yapsan 
sakın kendine güvenini kaybet-

me, unutma biz insanız ve pek çok 
noktada aciz olabiliyoruz. İşlerini 
elinden geldiğince güzel yap ve 

Allah’a emanet et, temiz niyetinle 
hayatına devam et.

B ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA 
Sen Allah’ın Kerîm ismini yan-
sıtıyorsun. Allah tüm varlıkları 
yaratan ve onları en güzel şe-
kilde rızıklandırandır. Şöyle bir 
etrafına, yaz mevsimine bak. 

Ne kadar da zengin ve cömert 
bir Zâtın kullarıyız öyle değil 

mi? Sen de adeta vermekten, 
ikram etmekten zevk alıyorsun. 

Ama verirken kendi namına 
değil, Allah namına vermeli-
sin. Unutma, asıl mülk sahibi 

Allah’tır.

A ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA
Sende Allah’ın Rahîm ismi 

fazlasıyla tecelli ediyor. Allah 
Rahîm’dir, sonsuz merhame-
tiyle her şeyi kuşatır. Sen de 
adeta şefkat ve merhamet 
timsalisin. Şefkatin bazen 

senin fazla üzülmene sebep 
oluyor olabilir. Unutma, ba-

zen gözlemlediğin olaylar se-
nin tarafından kötü görünse 
bile, Allah rahmetiyle yapar.

6. Okulda hangisine  6. Okulda hangisine  
katıldın?katıldın?

A. Kızılay kolu

B. Beslenme kolu

C. Çevre kolu

D. Kütüphane kolu

18   ARKADAŞ   AĞUSTOS   2022 AĞUSTOS   2022   ARKADAŞ   19



Üst deri yanmalarından ve yaralanmalardan, yaşlanarak vücu-
dumuzun şekil değiştirmesine kadar tüm etkenler parmak izimizin 
orijinalliğini bozmaz. 

Parmak izlerimizin diğer bir ilginç özelliği ise vücudumuzdaki bü-
tün özellikler ve şifreler parmak izlerimizde kodludur ve bu kod ömür 
boyu parmaklarımızın ucunda kalacaktır. Böylece vücudumuzun 
parmak ucu gibi önemsiz gözüken bir noktasından tüm vücudumu-
zun yeniden yaratılabileceğine de işaret edilmektedir.

Küçücük bir alana milyarlarca değişik deseni, bir mühür olarak 
işleyen Allah’ın ilmi ve kudreti ne büyüktür.

…
Kur’an’ın indiği dönemde parmak ucu, önemsiz bir detay ko-

numundaydı. Ahirette de insanı yeniden yaratacak olan Allah’ın, 
parmak ucunun rastgele bir şekil değil, insanda önemli bir detay ol-
duğuna işaret etmesi Kur’an’ın bir mucizesidir. Demek parmak ucu 
sıradan bir şey değildir ve mucizevî bir yapıya sahiptir.

Öyleyse onun bu mucizevî yapısına asırlar önce, bilim ve tekniğin 
olmadığı bir zamanda işaret eden Kutsal kitabımız Kur’an da Al-
lah’ın kelamıdır.

Âlemlerin Rabbi olan Allah-u Teala’nın sözü olan Kuran-ı Kerim’in 
böyle mucizelerini bilmek onun değeri ve farklı olduğunu anlama-
mızı sağlıyor.

Gelecek ay yeni bir yazı ve Kur’an mucizesi ile görüşmek üzere 
hoşçakalın.

AKİF YALÇIN
Değerli arkadaşlar, bu yazımızda sizlere parmağımızdaki muci-

zeden bahsedeceğim. Evet parmağımızda mucize var; hem de her 
insanın. Bu mucize parmak izimizde.

…
Önce bununla ilgili bir ayet söylemek istiyorum. Allah-u Teala, Kı-

yamet Suresi 3 ve 4. ayetlerde şöyle buyurmuştur: “İnsan, kendisinin 
kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, bir 
araya getiririz. Parmak uçlarını dahi düzenlemeye gücümüz yeter.”

…
1856 yılında Genn Ginsen adında bir araştırmacı, parmak uçların-

daki çizgilerin her insanda farklı olduğunu farketti. 1856 yılına kadar 
insanlar, parmak ucundaki izlerin bu önemli özelliğini bilmiyor-

lardı. 
Daha sonra bu bilgi, polis örgütlerince suçluların 

yakalanmasında veya tanınmayacak duruma 
gelmiş ölülerin tespit edilmesinde kullanıl-
maya başlandı. 

Çünkü parmak ucu öyle bir kimlik kartı 
olarak yaratılır ki, tek yumurta ikizlerinde bile 

farklıdır. Bu kimlik kartı asla sahtekârlık kabul 
etmez. Elimizi değdirdiğimiz her eşyaya eşsiz bir 
şekilde izimizi bırakırız. Hiç kimse de bu izimizi 
taklit edemez. Ömür boyu bu izleri parmakları-

mızda taşırız. 

PARMAK
İZİMİZDEKİ
MUCİZE

KUR’AN’IN BİLİMSEL MUCİZELERİ
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2

3

1

15

17

20

19

18 9
10 12

11

13

14

16 5

4 6

7
8

1 Organik bazlarda timin bazının 
karşısına gelen organik baz.
2  Hz. Hamza’yı şehit eden saha-
be.
3  Peygamberimizin yaptığı ama 
farz olmayan şeyler.
4  İlk gemiyi yapan peygamber.
5  Peygamberimizin ilk eşi.
6  Hz. Ali’nin eşi.
7  Hz. Hamza’nın şehit edildiği 
savaş.
8  Canlının en küçük yapı birimi.
9  Can alan melek.
10  Oruç tutulan ay.
11  En uzun kara hayvanı.
12  Bursa Spor’un simgesi.
13  Yerde yetişen 6 hatfli yaz 
meyvesi.
14  Ocak’tan sonra gelen ay.
15  Hastalanınca doktorların 
verdiği şeyler.
16  Türkiye’nin Güneyi’nde bulu-
nan şırdanıyla ünlü sıcak şehir.
17  Bal yapan canlı.
18  Türkiye’nin bir nehri.
19  Hz.İbrahimi ateşe atan zalim 
hükümdar.
20  Başarı çaba kelimelerinin eş 
anlamı.

BULMACA
Hazırlayanlar: 
FATİH YALÇIN-ÖMER YALÇIN

FARKI
BULUR MUSUN?7

FARKI
BUL

BULMACALARIN
CEVAPLARI
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GAMZE KOÇ

Gezegenleri sorsam eminim herkes 
ezbere üç beş tane sayar. Dünya de-
sem o bebek işi zaten, çok tanıdık gelir. 
Samanyolu deyince bile illaki duymuş 
olanlar vardır. Peki ya “Kehkeşan” de-
sem kimler parmak kaldırır?

Çocukken “gezegen” denince gez-
meyi çok seven, kapı kapı gezmeleriyle 
bilinen “gezegen Fadime” gelirdi aklı-
ma.

Dünya, zaten yaşadığımız geze-
gen, onu havada karada bilirdim ama 
Kehkeşan’ın ne olduğunu ben de o 
yaşlarda söyleyemezdim. Hele için-
de Dünya’nın da yer aldığı ışıl ışıl bir 
galaksi olduğunu, komşusuna Andro-
meda dendiğini, kimilerinin ona “gök-
yüzünün çilleri” dediğini ben de pek 
bilemezdim. 

Haklısınız. Öyleyse kelimelerin dün-
yasına doğru yepyeni bir yolculuk 
yapmaya hazır mısınız?

Kelimelerin Dünyasına Yolculuk
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Samanyolu’nun diğer adıdır Kehke-
şan. Bir galaksi, bir ışık şöleni, yıldızlar 
geçidi...

Kehkeşan, görünüşü itibariyle ku-
zeydoğu güneybatı istikametindedir, 
yani doğudan batıya doğru seyreder. 
Yunan kaynaklarında “süt yolu” adını 
almış. Türkler, kuşların göç yollarında 
bulunduğu için ona “kuş yolu” demiş-
ler, yönü itibariyle de İslamiyet’e ge-
çişten sonra “Hac yolu” da denmiş.

Samanyolu, İran kaynaklarına göre 
de “samançeken” (kah: saman; keşân: 
çeken) anlamına gelir.

Şehir ışıklarından uzakta, ışık kirliliği-
nin olmadığı bir yerde, mümkünse de 
çölde, Ay’ın olmadığı açık bir gecede, 
gökyüzünü yıldızlarla bir baştan öbür 
başa kuşatan parlak bir şerit olarak 
görülür. Bu şerit, Güneş’in de içinde 
bulunduğu birkaç yüz milyar yıldız 
içeren, “disk” şeklinde bir görünüme 
sahiptir, bu nedenle olsa gerek Fars-
ça’da “keşan” kelimesi, yuvarlak çadır, 
kubbe anlamına da gelmektedir. 

İşte burada bizim basit hesaplama-
larla yapabileceğimiz kadar kolay ol-
mayan bazı matematiksel kavramlar 
giriyor devreye.

Hayalinizde daha iyi canlansın diye 
şöyle de düşünebilirsiniz. Her yıldız bir 
kum tanesi olursa, Kehkeşan’daki yıl-
dızların toplamı tam on yedi damperli 
kamyon dolusu kum tanesi ediyor. 
Nasıl? 
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Şimdi bu galaksi gibi 300-400 mil-
yar tane daha olduğunu düşünün... 
Düşünebilenleri tebrik edelim ve bir 
benzetme daha yapalım.

Örneğin, tıklım tıklım bir konser ala-
nı ya da dünyanın en büyük stadyu-
munun içinde olduğunuzu düşünün. 
Bulunduğunuz yerden konserde kaç 
kişinin olduğunu söylemeniz oldukça 
zordur değil mi? Etrafınızı saran ve gö-
rüşünüzü engelleyen birçok şey vardır. 
İşte tam da bu yüzden biz de dünya-
dan bakınca bazı engellere takılıyoruz 
ve yıldızların hepsini göremiyoruz.

Samanyolu’nu, içinde olmamızdan 
dolayı, başka galaksiler gibi dünya-
mızdan tam olarak göremeyiz. Işık kir-
liliğinin olmadığı ya da az olduğu, şehir 
dışı alanlarda bulutsuz gecelerde gök-
yüzünde ufuk çizgisine neredeyse dik 
gibi duran beyaz, pamuk gibi bir çizgi 
görürüz. İşte bu Samanyolu galaksi-
sidir, içinde 200-400 milyar arasında 
yıldız (daha açıklayıcı olması açısın-
dan şöyle diyeyim, 200-400 milyar 
adet güneş) bulunduğu tahmin edilen 
galaksimizin genişliği 100.000 ışık yılı, 
yüksekliği ise 1.000 ışık yılı olarak sap-
tanmıştır. Kütlesine gelince, sıkı durun… 
Galaksimizin kütlesi tam tamına Gü-
neş kütlesinin 1,5 trilyon katı.

…
Samanyolu’nu teleskopla ilk kez Ga-

lileo incelemiş ve Samanyolu’nun sa-
yısız yıldızlardan oluştuğunu keşfetmiş.

Galaksimiz “dev galaksi” sınıfına ra-
hatlıkla dâhil edilebilecek büyüklükte 
olduğundan, 10 dev teleskop kullanıla-
rak haritası çıkarılan “yıldızlar kümesi 
“diye anıldığını bilenler kimler? Bu sa-
yede Kehkeşan’ın düşünülenden yüzde 
50 daha büyük olduğu tespit edilmiş.

Büyüklüğüne gelince onu da şöy-
le izah edeyim: Bir ucundan bir fener 
yaksanız fenerden çıkan ışığın Saman-
yolu’nun diğer ucuna gitmesi 100.000 
ışık yılı sürüyor. Gerisini varın siz düşü-
nün.

…
Galaksinin içindeki yıldızlar zamanla 

yaşlanıp sönüp ölmesine rağmen bu 
ölümlerden yeni yıldızlar doğmakta, 
bunların etrafındaki gezegenlerin 11 
ila 40 milyar kadarının da Dünya’mıza 
benzediğine inanılmaktadır. 

Bu sayıları duyunca siz de kendinizi 
bir karınca gibi hissetmediniz mi?

Uzayın engin genişliği onu keşfet-
meyi zorlaştırıyor. Uzayın daha %1’ini 
bile keşfedemeyen insanoğlu bütün 
bu muhteşem düzene sadece uzak-
tan bakıyor; o kadar uzaktan bakıyor 
ki kendini bile göremiyor. Neden mi? 
Bu küçücük Dünya’da, insanın minicik 
bir bedeni var ama, kainatı kuşata-
cak duygular verilmiş. Daha önemlisi, 
Allah’ı bilecek, tanıyacak yeteneklerle 
donatılmış insan. İşte Allah’ın bu he-
diyeleri insanı kâinattan daha değerli 
yapıyor.

Sayılara girmişken  Sayılara girmişken  
meraklıları için meraklıları için 

okunması daha kolay  okunması daha kolay  
olsun diye şöyle  olsun diye şöyle  
devam edelim:devam edelim:

13,2 milyar13,2 milyar

250 milyon250 milyon

2323

25.00025.000

80.00080.000

2525

nedir derseniz?  nedir derseniz?  
Galaksimizin yaşı .Galaksimizin yaşı .

Güneş sistemimi-Güneş sistemimi-
zin Samanyolu’nun zin Samanyolu’nun 

merkezinin etrafı-merkezinin etrafı-
nı dolaştığı kozmik nı dolaştığı kozmik 
y ıl. (Tıpkı Dünya’n ın y ıl. (Tıpkı Dünya’n ın 
Güneş’ in etrafın ı Güneş’ in etrafın ı 

365 günde dolanması 365 günde dolanması 
gibi)gibi)

Şu ana kadar Güneş Şu ana kadar Güneş 
sisteminin Samanyolu sisteminin Samanyolu 
içinde atmış olduğu içinde atmış olduğu 

tur sayıs ı .tur sayıs ı .

Güneşimizin Galaksi  Güneşimizin Galaksi  
merkezinden ne merkezinden ne 
kadar uzaklıkta kadar uzaklıkta 

olduğunu gösteren olduğunu gösteren 
ış ık y ıl ı .ış ık y ıl ı .

Samanyolu’nun çapı.Samanyolu’nun çapı.

Samanyolu’nun sahip Samanyolu’nun sahip 
olduğu uydu  olduğu uydu  

gökada sayıs ıd ır.gökada sayıs ıd ır.
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HAYRUNNİSA YURÇ

BENİ İNSANLAR ÇOK SEVERLER. Hele ellerine konarsam daha çok 
sevinir, bana “uç uç böceğim, annen sana terlik, pabuç alacak” 
diye şarkı söylerler. Ama gelin size kendim hakkımda daha başka 
şeyler de anlatayım: 

Benim METABOLİZMAMI ALLAH, SİZİNKİNDEN FARKLI YARATIR. Ben 
kışın donar ve kış uykusuna yatarım ve havalar ısınınca uyanırım. 

Bana rızık olarak, yaprakların arasında uçuşan ve tarım zarar-
lısı olarak bilinen yaprak bitleri, beyaz sinek ve tripsler verilmiştir; 
onlarla beslenirim. YANİ BİR GÖREVİM DE İNSANLAR İÇİN faydalı 
işler yapmaktır.

Yolum bir gün renk renk güllerin misler gibi koktuğu bir bahçe-
ye düştü, gülleri koklayıp, yapraklarının arasından tam uçtum ki, 
BİR RÜZGÂR ESTİ ve açık bir pencereden içeriye giriverdim. 

Burada çocuklar vardı. Birinin saçlarına kondum. Anneleri ve 
öğretmenleri de vardı. Ama burası farklı bir yerdi, çocukların HEP-
Sİ TEKERLEKLİ SANDALYEDE oturuyorlardı. Öğretmenleri bazılarını 
tekerlekli sandalyeden alıp çeşitli hareketler yapmaları için yar-
dımcı oluyordu. 

Konuşmalarından duydum; birinin ismi ASIM’dı, diğeri ZEYNEL, 
ZEYNEP, AYŞE, ELİF ve SERDAR. 

ÇOCUKLARIN ÜZERLERİNDE UÇTUM. Üzüldüm, yürüyemiyorlardı. 
Ve öğrendim ki, öğretmen değil, fizik tedavi uzmanıymış onlarla 
ilgilenen abla. 

Asım’ı sandalyeden aldı ve  yürüme bandına koydu. Asım’ın 
karşısında ayna vardı, ona YAVAŞ YAVAŞ AYNAYA doğru gitmeyi, 
öğretiyordu. 

O anda Allah aklıma bir şey getirdi. Gidip Asım’ın karşısındaki 
aynaya kondum, sonra burnuna, sonra tekrar aynaya. ASIM BENİ 
GÖRÜNCE ÇOK SEVİNDİ. Onun sevinçli konuşmaları diğer çocuk-
larında dikkatlerini çekti. ben de onların da ellerine kondum. Ora-
dan oraya…

Sonra hep beraber “uç uç böceğim, annen sana terlik pabuç 
alacak…” şarkısını söylediler. Hem ben hem onlar, O KADAR MUT-
LU OLDUK Kİ, “Allah’ım” dedim, “İyi ki o rüzgârı estirmiş ve beni bu-
raya atmışsın. Yaşattığın mutluluk için sana şükürler olsun.”
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SANA MESAJ VAR!

UĞUR BÖCEĞİ
BENEKLİ’DEN
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AYŞE ZEHRA

BU RENGARENK 
yaratılan güzel kuş, 

insanı hayran bırakıyor 
değil mi? Cennet kuşu 

son derece nadir ve özel 
olan bir kuş türüdür. 
Ortalama 30 yıl gibi 

bir ömre  
sahiptir.

BAZI CENNET 
kuşu türlerinin boy-
ları ortalama 63 cm 

kadardır. En kısa bilinen 
cennet kuşu türü kral cen-

net kuşudur ve boyu 19 
cm’dir. Cennet kuşlarının 

en fazla ağırlıkları ise 
448 gramdır.

2

1

43
CENNET 

kuşları özel bir 
tüy yapısına sahip-

tirler. Cennet kuşları 
tüy ve renk bolluğu 

açısından en zengin 
kuş türüdür. Gaga 

yapısı kalındır. 

CENNET KUSU
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YETIŞKIN 
olma süreleri di-

şilerde bir yıl, erkek 
cennet kuşlarında ise 
dört yılı bulmaktadır. 

Ortalama 27 gün 
kuluçka süreleri 

vardır.

6

8

HER BIR 
cennet kuşunun 

görüntüsü ve du-
ruşu farklıdır. Çok 
şaşırtıcı kur yap-

ma dansları 
vardır.

5
CENNET 

kuşları, ağaç 
kuşlarıdır. Genel 

olarak ormanlık alan-
larda yaşarlar ve yere 
sadece beslenmek için 

inerler. Ayrıca yı-
kanmayı çok se-

verler. 

7

CENNET  
kuşları, yuva ya-

pan bir kuş türüdür. 
Dişiler, yavrulama 

döneminde yavrula-
rı için özel yuva-

lar yaparlar.

YENI GINE, 
Endonezya, 

Avustralya yakın  
diğer adalara özgü  

en az 42 cennet 
kuşu türü  

vardır.



HAZIRLAYAN: 
ZEYNEB HİFA

Yaş Pasta Yapalım

Sen Yap 
Herkes Yesin

Fırın Kullanmadan 3 Malzemeyle 
Yaş Pasta Tarifi İçin Malzemeler 

- 1 paket 200 gr kakaolu petibör bisküvi
- 1 paket 160 gr kakaolu toz pasta kreması

- 1,5 su bardağı soğuk süt  (200 ml bardakla) 

Üzeri için:
- İsteğe bağlı rendelemiş çikolata

Yaş Pastamızı Nasıl Yapıyoruz?
- Süt ve kremayı çırpma kabına alıp çırpıcı ile köpürüp ka-

barıncaya kadar çırpalım.
- Krema hazır olduktan sonra kullanacağımız servis taba-

ğının tabanına çok az kremadan sürelim. Bunu yapmamızın 
nedeni bisküvilerin tepsiden kaymaması için bisküvileri önce 
süte batırıp sonra üç sıra halinde yan yana dizelim.

- Toplamda 11 tane bisküviyi dizmiş olacağız. Üzerine ha-
zırlamış olduğumuz kremanın üçte birini sürelim ve yine aynı 
şekilde bisküvileri önce süte batırıp, sonra yan yana dizelim ve 
yine krema sürelim.

- Tekrar bisküvileri ıslatıp aynı şekilde dizelim ve 3 bisküvi 3 
kat krema olacak şekilde bitirelim.

- Son olarak kalan kremayı tüm pastanın üzerine sıvayalım.
- Dilersek çikolata rendesi serpiştirip, pastamızı dinlenmesi 

için buzdolabına kaldırıp 2 saat bekleyelim.
- 2 saatin ardından pastamızı istediğimiz şekilde dilimleyip 

servis edelim.
Afiyet olsun...

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

okutunca sayfa açılacak. Bu sayfada yaptığın “Yaş 
Pasta”nın fotoğrafını çekip yükle ve paylaş. En güzel 

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

Arkadaşlar haydi şimdi nefis bir yaş pasta yapalım. Hem de 
fırın ve pişirme derdi olmadan.
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ÖNDER TEKİN

KAPTAN KAFTANBIYIK İLE 
ORGANİK HOŞAF 
GEZEGENİNE SEYAHAT

Organik Hoşaf Gezegeni herkesin hayal-
lerini süsleyen bir gezegen… İçerisinde 

sütten, çikolatadan ve tabi ki hoşaftan 
ırmakların olduğu bu büyülü gezegene 
ulaşmak herkesin hayali…

Kaptan Kaftanbıyık ve mürettebatı, di-
ğer rakiplerini sollayıp bilinmezlerle dolu 
bir keşfe çıkıyorlar…

…
Bundan tam 100 sene önce idi; yani 

2100’lerin başı... Kaptan Kaftanbıyık lider-
liğindeki astronot birliği, yeni gezegen 

Organik Hoşaf’a bir ziyaret gerçek-
leştirecekti. Bu kadar uzak bir ge-
zegene diğer milletlerden daha 
çabuk ulaşabilecekleri tekno-
lojiyi bulmaları kolay olmamıştı 
şüphesiz. Evren’in kestirme yol-
ları solucan delikleri…
Her girişin bir çıkışı olmalı değil 

mi? Eğer yoksa o zaman ne yaparız? 
Ya da tam çıkacak iken aniden kapanırsa 
bu delik… Bolu tünelinin ortasında ışıksız 

yapayalnız, motorundan dumanlar tüten 
bir araç gibi kalmasalar bari.

…
Bunu gerçekleştirebilecek ilk ülke olma ih-

timali herkesi çok heyecanlandırdı... En çok 
da Kaptan Kaftanbıyık’ı.

Kaptan, o kadar kendinden emin ki; gider-
ken yanına lokum ve kolonya almayı da ihmal etmemiş. Tatlı 
yiyelim tatlı konuşalım, diye düşünmüş olsa gerek... 

“Semih yavrucuğum, şu lokumları al yanına. Lazım olabilir.” 
“Lokum mu? Şeker pudraları uzay aracımıza zarar vermesin 

sakın!”
“Canım benim, vakumlu poşetlerin içinde onlar, sen onu dert 

etme.”
Bütün mürettebat gemideki yerlerini aldıktan sonra geri 

sayım başlamış. 10, 9, 8. . . . 3, 2, 1!.. Ve büyük bir gürültüyle ge-
mi kalkmış. Bütün ülke ayakta, gözyaşlarıyla uğurluyorlar. Sağ 
salim dönsünler diye dualar ediliyor.   

Son teknoloji sayesinde atmosferden çıkarken hiç zorlan-
mamışlar. Sadece ilk kalkışta basınçtan dolayı yüzleri şekilden 
şekle girmiş. Parmak uçlarını hissetmekte zorlanmışlar. Hatta 
Kaptan Kaftanbıyık, dünya ile iletişim kurabilmek için kuman-
da düğmesine burnu ile basmak zorunda kalmış.

Kısa bir süre sonra uzay boşluğuna 
ulaştıklarında rahatlamışlar. Kuş 
gibi hafiflemişler. Hatta ne 
kuşu, uzayda yerçekimi 

olmadığı için tüy gibi!..

Uzay yolculuğunun ilk da-
kikalarında karşılaştıkları 
manzara harikuladeymiş. 
Bütün mürettebat geminin 
arka penceresinden, gittikçe 
küçülen dünyaya bakıp hü-
zünlenmişler. Fakat yeni yer-
leri keşfetme arzusu hüzne 
galip gelmiş.
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Kaptan Kaftanbıyık’ın bir an önce ne yap-
ması gerektiğine karar vermesi gerekiyormuş. 

Mürettebattan bazıları dünyaya geri dönmeyi 
teklif etse de böyle bir niyeti yokmuş cesur kap-

tanın. Ve aklına güneş panelleri gelmiş.
“Eğer güneş panellerini devreye sokabilirsek ısınma sorununa 

çözüm üretebiliriz arkadaşlar.”
“Peki ama nasıl Kaptan?”
“Panelleri açalım!..”
Ve olan olmuş… Mürettebatın gizlediği sucuklar geminin 

arkasında belirivermişler. Güneş ışığının sıcaklığı sucukların 
pişmesine neden olmuş.

Kaptan Kaftanbıyık derin bir nefes almış: “Bu sucuk kokusu 
da nedir buram buram? Bir de uzay toz kokar, yanık kokar 
diyorlar. Ne kadar güzel kokuyormuş meğer. Ah ah, su-
cuk olsa da yesek…”

“Şey kaptan, aslında onlar gerçek. Organik Hoşaf 
gezegeninde mangal yaparız diye yanımıza almıştık. Ama 
bütün sürpriz berbat oldu…” 

“Bırakın sürprizi de haydi getirin de hemen yiyelim şunla-
rı. Yoksa koca geminin içine sinecek bu koku. Ah sizler yok 
musunuz? İnsanı hem çileden çıkarır hem de en zayıf nok-
tasından yakalarsınız…”

…
Kaptan Kaftanbıyık ve mürettebatı Organik Hoşaf Gezegeni 

yolunda daha neler yaşadılar neler!.. Onları gelecek sayımızda 
izlemeye devam edelim.

Samanyolu’nda ilerlerken 
tam geminin rotasında bir 
göktaşı belirmiş. Bu, hiç hesap-
ta olmayan bir durummuş onlar 
için. Bütün mürettebatı endişelen-
diren bu durum karşısında Kaptan 
Kaftanbıyık kendinden emin bir yüz ifa-
desi ile yardımcı pilota emir vermiş:

“Evladım Semih, dümeni sağa kır!..” 
Semih dümeni kırıp geminin göktaşını teğet 

geçmesini sağlamış. 
Tabi, olayın sağ salim atlatılmasının hemen ardın-

dan bütün mürettebat kurtulmanın da sevinciyle gül-
mekten yerlere yatmış. Kaptan Kaftanbıyık ilk başta 

hiçbir şey anlamamış. Ama sonra durumun 
farkına varmış ve o da mürettebata katılmış.

Çünkü uzayda yönler yani sağ, sol, alt ve üst 
gibi kavramlar yok. Hal böyle olunca yar-

dımcı pilot ilk başta nereye gideceğini 
şaşırmış. Bir anda kendi sağına kırmış 

dümeni. Bereket göktaşı çok büyük 
değilmiş de kurtulabilmişler. 

Yoksa uzaya gönderilen 
son teknoloji uzay ge-
misinin sonu hüs-
ran olabilirmiş.

UZAY 
NASIL 

KOKAR?
Nihayet 

zorlu yolcu-
luklarının ilk 

günü geçmiş. 
Herkes en çok 

Organik Hoşaf ge-
zegenini merak etse 

de yıllarca kitaplarda 
okudukları güneş siste-

mine ait gezegenleri gör-
mek de oldukça keyifliymiş. 

Bir ara uzay gemisinin ısıtma 
ünitesi arızalanıp geminin buz 

gibi olmasına neden olmuş.
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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: Fazla fatura ödersin, 
Davul, Kuş, Yeri gösterir, Yıldız, 
Gökkuşağı, Alın yazısı, Karınca, 
Üzüm, Sayılar

BU NEDİR?
Güm güm gümler
Cümle âlem dinler

Hangi yazı 
silinmez?

Çıktıkça çoğalır indikçe 
azalır. Söyle bakalım bu 
nedir?

BU NEDİR?
Gökte gördüm bir köprü
Rengi var yedi türlü

BU NEDİR?
Akşam baktım 

çok idi
Sabah baktım 

yok idi

BU NEDİR?

Karşıd
an baktım hiç yok

Yanına
 vardım pek çok

BU
 N

ED
İR

?
Bi

r s
ap

ı v
ar

Yü
z 

to
pu

 v
arBir atın başı kuzeyi 

gösterirse kuyruğu 

nereyi gösterir?

Damlaya damlaya ne olur? BU NEDİR?
Dalda durur, 
elde durmaz

Bir çocuk okulların tatil olduğu aylarda, eve 
yardım etmek için eşekle pazara sebze, meyve 

götürüp satıyordu. 
Bir gün pazardan eve dönerken eşek bir-

denbire öldü. Çocuk da kalan malları yüklenip 
eve yalnız döndü. Bunu gören annesi, “Eşeği ne 
yaptın?” diye sorunca çocuk, “Öldü!..” dedi.
Üzüntüden ne dediğini bilmeyen annesi dedi 

ki: “Neee! Demek eşek öldü de sen geldin?”
Çocuk cevap verdi: “Peki ben ölseydim de 

eşek gelseydi daha mı iyi olurdu?”

ESEK ÖLDÜ…

GÜZEL HAVA OLUNCA…

YEMEK YIYEN 

YEMEK

Bir kedi ile 
bir fare, lokantaya 
girdiler. Garson ne 
istediklerini sordu. 
İlk siparişi fare 

verdi:
“Bana peynirli yu-

murta…”
Garson, kediye 

döndü:
“Ya siz?”

“Şimdi bir şey 
istemem… Ben o 
yemeğini bitirin-
ce yiyecem:)”

Ördek ailesi güvercin ailesini yemeğe da-
vet etmişti. Ördekler gerçekten güzel yemek-
ler hazırladılar. Ama saatler ilerlediği halde 

güvercin ailesi gelmemişti… Nihayet geç de olsa 
geldiler. Baba ördek şakayla karışık çıkıştı:
“Nerede kaldınız canım? Merak ettik valla…”
“Haklısınız, dedi ana güvercin. Ne söyleseniz 

haklısınız… Ama havayı güzel görünce dayanamadık… 
Yürüyerek gelelim dedik.”



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

Allah, Dünyayı neden yaşanabilir
yarattı. Ya bazı şeyler farklı 
olsaydı? Haydi öykünü yaz!


