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Merhaba arkadaşlar,

Merak çok güzel bir duygu. Allah’ın bize çok büyük bir 
armağanı. Düşünsenize tüm öğrendiklerimizi önce merak 
ettik, sonra dikkatimizi yönelttik, anlamaya çalıştık, sonra da 
öğrendik. Boşuna dememişler “merak ilmin hocasıdır” diye… 
Görüyoruz ki bütün öğrenme sürecinin en başında merak 
duygumuz var. İşte bu sebeple büyük bir hediye bize Rabbi-
mizden.

Ama dikkat ederseniz bir de şu yönü var işin: Merakımızı 
nereye verirsek, aklımız ve diğer duygularımız, sonra vakti-
miz yani ömrümüz de oraya gidiyor. Demek ki merakımızı 
verdiğimiz şeye, her şeyimizi vermiş oluyoruz. 

Öyleyse çok dikkat edelim. Merakımızı, bize faydası olacak, 
bizi geliştirecek, bizi sağlam karakterli yapmaya katkı sağla-
yacak şeylere verelim.

…
Bir de size ve öğretmenlerimize bir hatırlatma yapmak 

istiyorum.
Arkadaş Dergisini yayımlarken, siz arkadaşların hem bil-

gisine hem de farklı alanlarda gelişimine katkıda bulunmayı 
amaçladık. Bunun için de dergi ve web sitemizi özel olarak 
tasarladık. 

www.arkadaşdergisi.com adresine girip, yazıların altındaki 
alanınıza, kendi düşünce, yorum, öykü ve anınızı yazmanızı; 
çizim, fotoğraf yüklemenizi ve çevrenizle paylaşmanızı hatır-
latmak istiyorum.

Özellikle öğretmenlerimiz; öğrencilerine sitedeki yazı, öykü 
ve etkinliklerle ilgili çalışmalar yaptırarak siteye yükletebilir 
ve çevreleriyle paylaşmalarını sağlayabilirsiniz. Öğrencile-
riniz hem kendileri bir şey başarmanın hem de yaptıklarını 
paylaşmanın zevkini tadarlar ve daha şevkle çalışırlar. Aile-
leri ve çevreleri de öğrencilerin ne yaptıklarını görürler… 

…
Sizi Şubat sayımızla baş başa bırakırken, bu sayımızın ha-

zırlığında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz.
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

arkadaşlar buluşuyor :)

Affan Metin
Cihangir Sait Uzun

Ahmed Said 
Kaya

Elif Nur 
Kapucu

Zehra KızıldağSelim ve Kerem 
Aytekin

Nur Hellak

Murat Akif 
Koç

Merve Melek
Abdülmelik Melikoğlu

Muhsin Ali 
Meriç
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Ulusal Süreli Yayın 
ŞUBAT, 2022 SAYI: 4

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

www.arkadasdergisi.com  /  zaferarkadas@gmail.com

Arkadaş Dergisi

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

isim, adres, telefon ve mail bilgilerinizi yollayabilirsiniz.

Nasıl Abone Olabilirsiniz?

Yurt İçi Abone Ücreti (12 sayı, 1 Yıllık): 250 TL
Yurt Dışı Abone Ücreti (12 sayı, 1 Yıllık): Avrupa 50 EURO

ABD: 60 USD,  Avustralya: 70 AUD

Abone Ücretleri

Abone Ücretini Nasıl Ödeyebilirsiniz?

Banka Hesap Numaraları

Fiyatı: 22 TL (KDV dahil)

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

zaferarkadas@gmail.com

Arkadaş Dergisi                                 yayınıdır.
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Kış mevsiminde sıcaklık sıfır santigrat de-
recenin altına düştüğünde ortamdaki su 
donar ve buzlanır. Tuz, suyun donma sı-
caklığını düşürür. Böylece su, sıfır derece-
de değil daha da soğuklarda donar. Bu 
sebeple sıcaklıklar sıfır santigrat derece 
veya altına düşeceği zaman yollara tuz 
dökülür ve buzlanma engellenmiş olur. 
Arabalarda da aynı amaçla antifriz kul-
lanılır. Antifriz, su molekülleriyle birleşerek 
onların belli bir kristal düzenine girmelerini yani 
donmalarını engeller. Allah, her ihtiyacımızı karşıla-
yacak böyle farklı maddeler yaratmıştır, bize düşen de bunları 
bulup kullanmaktır.Mısır tanesi ısıtıldığında, yapısındaki su ısınır 

ve buhar haline gelerek kabuğuna basınç 
yapar. Bu basınç arttıkça, taneciğin 
kabuğunu zorlar ve sonunda mısırı 
patlatır. Bu patlamayla birlikte pişerek 

dışarı doğru taşan beyazlık, mısır 
tanesinin yapısındaki nişastadır. 

Bize de böyle zevkli yiyecekleri 
veren Allah’a teşekkür ederek 
sevinçle yemek düşer.

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 :)

Kirpi balığı yavaş yüzen bir canlıdır. Fakat Allah’ın ona verdiği 
çok değişik bir özellik sayesinde yavaş yüzmesi onun için problem 
olmaz. Kirpi balığı, bir düşman ya da tehlikeyle karşılaşınca kendisini 

şişirir. İçine çektiği deniz suyu ile şişer ve normal 
boyunun iki katı haline gelir. Böylece kocaman 

dikenli bir top olur. Karşısında 
şişmiş kocaman dikenli bir 

şey gören avcı balıklar da 
ona saldırmaya cesaret 
edemez ve uzaklaşır. 

KİRPİ BALIĞI NEDEN VE NASIL ŞİŞER?

KIŞIN YOLLARA NEDEN TUZ DÖKÜLÜR?

BİN TON AĞIRLIĞINDA BİR AĞAÇ OLUR MU?

Ne? Nasıl? Niçin?

klımdaA bin bir

SORU
ÖNDER TEKİN

MISIR NEDEN PATLAR VE BEYAZ RENK ALIR?

KAŞIĞIN İÇİNE BAKINCA 
NEDEN TERS GÖRÜNÜRÜZ?

Bitkiler cüsse bakımından hayvanlardan 
çok daha çeşitlidir. 
Bitki olan bakteriler bile vardır. Bunlar 1 

santimetrenin yüzbinde 
biri kadar küçüktür. Yani 
bu bitki bakterilerden 
100.000 tanesini sırayla 
dizerseniz ancak 1 cm 
eder. 
Bir de dünyanın en 
büyük ağacı olan 
Sekoya vardır. Kuzey 
Amerika’da bir sekoya 
ağacı vardır ki, ağırlığı 
1000 ton olarak 
hesaplanıyor. Allah 
yeryüzünü yarattıklarının 
her çeşidiyle ne güzel 
süslüyor değil mi?..

Çukur aynalar görüntüyü ters, 
tümsek aynalar ise düz yansıtır. 
Parlak metalden yapılan kaşık 

da bir çukur ayna olur. İşte 
bu sebeple kaşığın içine 
baktığımızda kendimizi 

ters, dışına 
baktığımız-

da da düz 
görürüz.
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CÜNEYD SUAVİ’DEN BİLMECELER

HARİKA MOTOR
RESİMLEYEN: OSMAN SUROĞLU

Arkadaşlar... İleriki yaşlarda, ‘çok iyi’ bir arabaya sahip olmak is-
tersiniz, öyle değil mi? 

Hem sağlam hem dayanıklı hem de konforlu… Üstelik ucuz… Yani 
kısacası şöyle diyebiliriz: 

Aldığınız arabayla yıllar boyu gezseniz de o araba sizi yolda bı-
rakmamalı, başınıza ikide bir dert açmamalı. Bozuk bir yolda gider-
ken her çukurda sarsılarak içinizi dışınıza çıkartmamalı. Çok gürültü 
etmemeli, zehirli gazlar çıkartıp çevreye zarar vermemeli…

Elektrik motoruyla çalışan arabalar, bu dertlerin bir kısmını or-
tadan kaldırırken, bu sefer de başka zorluklar doğuruyor. Özellikle 
fiyatları ya da ‘batarya sorunu’, insanları fazlasıyla düşündürüyor. 

En iyisi bilmecemi, bugün en çok kullanılan arabalarla ilgili sora-
yım. 

Gaz, motorin ya da benzin kullanmak zorunda olan arabalarla… 
Fakat şunu hemen söylemem gerekir ki, ‘en iyi’ motorlar bile çok 

dikkatli bir bakım gerektirir. 
Meselâ onun yakıtı, yağı veya suyu eksik olmamalıdır, motor 

ayarları iyi yapılmalıdır. Fakat bütün bu şartları yerine getirseniz de 
motorun gürültüsü tamamen kesilmez. Egzozun-

dan çıkan gazlar, ‘faydalı gazlar’ hâline dönüş-
mez. O güzelim arabanız, sonraki yıllar içinde 

büyük bir hızla yıpranıp problemler çıkartır. 
30 ya da 40 yıl sonra ‘iyice ihtiyarlayıp’ 
hurdalığa atılır.

O halde bilmecemizi bu bilgiler ışığında 
sorayım size:

ÇOK HARİKA BİR MOTOR YAPILSA DA O MOTOR 
TAMAMEN GÜRÜLTÜSÜZ ÇALIŞSA… ONA YAĞ VE 
BENZİN KOYMA DERDİ OLMASA, İKİDE BİR KONT-

ROL GEREKMESE, EGZOZUNDAN ASLA ZEHİRLİ 
GAZ ÇIKMASA… HATTA O HARİKA MOTOR, 

30 VEYA 40 YIL DEĞİL, BAZEN 70, BA-
ZEN 80, BAZEN DE ASIRLAR BOYU, 
BİR DAKİKA BİLE DURUP DİNLENME-
DEN ÇALIŞSA...

BİLMECEMİZİN 
CEVABI

BÖYLE HARİKA BİR MOTOR VAR MIDIR SİZCE?

Ben: “Elbette var!” diyorum, üstelik milyarlarca… Sağınızda, 
solunuzda, kısacası her tarafta onları görmek mümkün... Yeter ki 
etrafınıza dikkatli bakın! Ve o motoru görür görmez, onun kime 
ait olduğunu bana bildirin. Anlaştık mı acaba? 

Haydi bakalım! En fazla 5 dakika süreniz var.

Bilmecemin 
cevabını mutlaka 
bulan vardır. 

Buna rağmen 
bir ‘ipucu’ vereyim 
size: 

Bahsettiğim 
motorlardan şu an 
milyarlarca var. 
Hatta trilyonlarca… 
Onlardan biri de 
‘sana’ verilmiş. Üs-
telik de et ve kaslar-
dan yapılan bir motor. 

Evet, evet! Kalbimizden 
bahsediyorum. 

Yani vücut arabamızın motorundan… 
‘Kalp motoru’ sadece insanlara değil, milyarlarca hayvanın da vü-

cuduna takılıyor. Ve o motorlar bizde nasıl çalışıyorsa, hayvanların 
göğsünde de Allah’ın hediyesi olarak sessiz sedasız çalışıp on-
lara uzun yıllar hizmet ediyor. Bu harika motorlarla bazı balık 
türleri 150 sene yaşarken, bazı kaplumbağalar da 250 yıldan 
fazla ömür sürüyor. Balinalar 200 yaşını aşarken, okyanus 
midyeleri de 500 yıldan daha uzun ömürlü oluyor.

“Cüneyd Hocam! Bu bilgiler gerçek mi?” diyen varsa, he-
men internete girip bakabilirler. Ben bunları öğrenince çok 
şaşırmıştım. Eminim ki sizler de hayrete düşeceksiniz. 

Bugün yollarda görülen en pahalı araba motorları bile, 
hiç durmadan ‘ancak birkaç gün’ çalışırken, Allah’ın taktığı o 
muhteşem motorlar, bazen asırlar boyu çalışıyor. Hem de bir sa-
niye bile ara vermeden, hiç gürültü çıkarmadan, zehirli gazlar üretip 
çevreyi kirletmeden…

ŞUBAT   2022   ARKADAŞ   9
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BULMACA VE SUDOKU CEVAPLARI SAYFA 37'DE

  ULMACA USTALARI BURAYA!..B

SU
DO

KU

BULMACA SORULARI
1. Hz. Hatice'nin İslam'a 
girmeden önce lâkabı ne 
idi?
2. Allah'ın (cc), "çok 
merhametli" anlamına 
gelen ismi hangisidir?
3. Hz. Ali'nin kılıcının ismi.
4. Pek çok gök bilimci 
Samanyolu'nun merkezinde 
olduğunu düşünüyor. Güçlü 
kütle çekimi, etrafında 
dönen gazları hapsediyor.
5. Hz. Ömer'in kız kardeşiyle 
evli olan ve Bedir savaşında 
istihbarat görevi alan 
sahabi.
6. İlk insan ve ilk 
peygamberin ismi.

Web sitesine 
bağlan ve 

çözümlerini 
arkadaşlarla 

paylaş

SAYILI HARFLİ

HAZIRLAYANLAR: FATİH YALÇIN - ÖMER YALÇIN
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Haydi arkadaşlar! Bu bilmeceyi arkadaşlarına, evde 
ailene sor bakalım cevabı bulacaklar mı? Aldığın 
cevapları alttaki alanına yaz ve bizlerle de paylaş.

…
Sorduğumuz bilmeceyle Allah’ın büyüklüğünü bir kere daha 

gördük. Ve ‘Kalp’ denilen motorların, insan eliyle yapılan bütün 
motorlardan üstün olduğunu anladık. 

Birkaç sayfa yukarıda: “Size sorduğum motorun ‘Kime ait ol-
duğunu’ araştırın.” demiştim. 

Bunun cevabını artık biliyorsunuz. 
Bu nedenle yolda güzel bir araba görünce: 
“Benim motorum, dünyadaki bütün motorlardan güzeldir ve o 

motoru göğsüme takan Allah’ımız, her şeyi yapacak kadar güç-
lüdür.” deyin. 

Bunu bilmeniz, emin olun sizi yüceltecektir.

KALBİMİZİN HARİKA ÖZELLİKLERİ

Bedenimizin organlarının hepsi önemlidir. Fakat ille de 
bir sıralama yaparsak hayati önem açısından en önemli 
organımız beynimiz, ikincisi ise kalbimizdir. Şimdi kalbi-
mizin harika özelliklerinden birkaç tanesini öğrenelim ve 
Allah’ın bize olan bu büyük hediyesini daha iyi tanıyalım. 
Bu bilgiler ortalama değerlerdir:

İlk kalp hücresi, 
anne karnında 

cenin 4 haftalıkken 
atmaya başlar.

Kalbimiz ortalama 
olarak dakikada 
70, saatte 4.200, 

günde 100.800, yılda 
36.792.000, elli yılda 
ise 1.839.600.00 kere 

atar.

Bir tenis topunu al, 

tüm gücünle sık. İşte 

kalbin her attığında, 

kanı pompalamak 
için bu kadar güç 
harcayıp çalışıyor.

Kanın kalpten çıkıp tüm vücudu dolaşıp tekrar kalbe dönmesi yaklaşık 1 dakika sürer.

İnsan ne kadar 
okursa, kalp hastalığı 

riski o kadar azalır. 
Rabbimizin ilk 
ayetinin “Oku” 

olmasının bir hikmeti 
de bu mu acaba?

Erkeklerin kalbi dakikada 70 kez, kadınların kalbi ise 78 kez atar.

10   ARKADAŞ   ŞUBAT   2022
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Kelimelerin Dünyasına YolculukKelimelerin Dünyasına Yolculuk

AA ˘ĞAÇGAÇ
GAMZE KOÇ

Acil durum numaralarını hepiniz bilirsiniz. En 
basitinden yangın olursa 110’u, polis için 155’i 
ararsınız eminim. Aramızda kalsın ama bazen ani 
duygu değişimlerinde ağaç isimlerini bilmek de çok 
işe yarar arkadaşlar.

Şaşkın gözlerle “Ağaç mı?” dediğinizi duyar 
gibiyim? Evet evet, ağaçlar diyorum. Korktuğunuzda, 
kızdığınızda, sevindiğinizde, üzüldüğünüzde ya da 
heyecanlandığınızda çok iyi bir arkadaştır ağaçlar.

Ağaçların var olma sebeplerini, dünyanın 
dengesindeki yerini illaki duymuşsunuzdur. Ama 
ben onları söylemiycem. Eskiden gökten geldiğine 

inanılırmış. İsmini ağmak, yani 
yükselmek fiilinden türeyerek alır. 
Yolculuğu göğe doğru olduğu 
içindir ki masallarda ayrı bir yeri 
vardır ağaçların. 

Adım gibi eminim ağaçların 
havayı temizlediğini, şehri ve 

sokakları serinlettiğini, dallarıyla 
bizi güneşin zararlı ışınlarından 

koruduğunu, başlı başına dünyanın 
gıdası olduğunu, aldıkları suyu fazlasıyla 

doğaya geri verdiklerini, dünyayı 
temizlediklerini, meyve verenlerini, 

meyvesizlerini, erozyon gibi büyük afetlere çare 
olduğunu okullardaki ders kitaplarından zaten 
ezbere biliyorsunuzdur. Ödevleriniz için yaptığınız 
araştırmalarda karşınıza çıkan bilgileri saymıyorum 
bile.

Peki, Allah’ın ağaçlara sadece varlıklarıyla bile 
ilaçlardan daha hızlı iyileştirebilme özelliği verdiğini 
duymuş muydunuz ya da penceresinden ağaç 
gören bir hastaya, ağaç görmeyen hastaya göre 
daha çabuk şifa verildiğini?

Ağaçlık ve alabildiğine yeşillik olan alanların, 
insanlardaki korku seviyesini azalttığını?.. Ağaçlarla 
temas hâlinde olanların daha çabuk iyileştiğini?.. 
Günümüzde birçok çocuğun derdi olan dikkat 
eksikliğine bile iyi geldiğini? Hele bir de ağaçlara 
sarılmak var ki başlı başına bir tedavi…

Ağaç deyip geçmeyin sakın, kollarınızı kocaman 
açın, bir ağaca sarılın ve ona içinizden ne 
geliyorsa anlatın çocuklar. Ola ki ulu orta bunu 
yapamam, çekinirim diyorsanız bir ağaç fidanı 
dikin, büyüklerinizden yardım isteyin, sorun, 
araştırın, bunun için uğraşın. Ağaçtan bir 
arkadaşınız olsun. 

Hani uzaktan gelen birini, 
daha görür görmez tanıdım 
dersiniz ya ağaçların da adlarını 
yapraklarından tanıyın. ❖

Ihlamur, akçaağaç, servi, 
göknar, sedir, çınar, çam 
benim dostlarım olurlar. Peki, 
sizi saracak ağaçların adları 
nelerdir, sizin bölgenizde 
hangi ağaçlar yetişir; öğrenin 
ve bizimle paylaşın!
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ELİF E. BAYRAKTAR

Yine bir bilmece size sevgili arkadaşlar. Ve yine cevabınızı işitiyorum; evet, “dilimiz.”Farklı farklı tatları ağzımızdaki bu ‘kürek’ üzerinde bulunan tat tomurcukları sayesinde algılıyoruz. Dilimiz üzerindeki tat tomurcuklarının sayısı yaklaşık 10 bin. Bu sayı yaşımız ilerledikçe azalıyor.

Ya tat alamasaydık hayat nasıl olurdu?
Demek ki, bizi seven Rabbimiz, bize ihtiyacımızı karşılarken zevk 
de alalım diye tat alma duyusu da veriyor? Haydi sen de bu 
konuda düşüncelerini yaz ve paylaş.

FIRIN İÇİNDE KÜREK

Dilimizdeki tat tomurcukları, yediğimiz 
yiyeceklerden gelen moleküllerle bağlanıyor. Bizim 
“tadını almak” dediğimiz şey, beynimize iletilen bu 
uyaranları algılayış şeklimiz aslında.

TAT 
TOMURCUKLARI

DİLİMİZ

Dilimizin neresi hangi tadı alıyor?
TATLI TUZLU EKŞİ ACI UMAMİ

Burnumuzda koku 
almamızı sağlayan 
binden fazla reseptör 
yani alıcı hücre var. 

Bir insan kaç farklı 
kokuyu ayırt edebilir? 

Bilim adamları koku 
almayı rakamlarla 
sınırlamanın yanlış 
olacağını; Allah’ın 
koku duyumuzu 
sayılamayacak kadar 
fazla kimyasal bileşimi 
ayırt edebilecek yapıda 
yarattığını söylüyorlar. 

Bugünkü yaşınıza gelene kadar yüzlerce çeşit yiyeceğin 

tadına baktınız. Bir limonu hayal ettiğinizde ağzınızın 

sulanması ya da balık ile tavuk etinin tadını birbirinden 

ayırmamız nasıl oluyor, bunu hiç düşündünüz mü?

Bu da tat hafızası işte. Koku hafızası gibi, Allah bir 

de tat hafızası armağan ediyor bize. Her sabah 

kahvaltıda yediğimiz yumurtayı, sanki ilk 

defa yiyormuş gibi şaşırıyor muyuz? Hayır, 

şaşırmıyoruz. Mesela üzümü çok severim 

ben. Çünkü dilimdeki tat hücrelerinin 

“hafızası” ile, en sevdiğim o sulu sulu 

üzümlerin damağımda beğendiğim o 

hissi bırakacağını biliyorum. En son dört-

beş yıl önce yediğimiz bir tatlıyı bile şimdi 

yeniden yesek tadını hatırlıyoruz.

Peki, ya her defasında çok severek 
yediğimiz bir yemeğin tadını 
mesela on gün sonra tamamen 
unutsaydık? Haa “Neden on gün?” 
diye soruyorsunuzdur şimdi. Çünkü 
tat hücrelerimiz 10 günde bir 
yenileniyor. Ama Allah’ın benzersiz 
yaratması; bu hücreler sürekli 
yenilendiği halde şu ana kadar 
yediğimiz ve içtiğimiz her şeyin 
bilgisi hafızalarında korunuyor. 
Tat hücreleri ölüyor ama 
tat tomurcuğunda 
olgunlaşan yeni 
hücreler, anında 
eskilerin yerini alıyor.

BİR BİLGİ: 
Kokusunu 
almadan 
besinle-
rin tadını 
tam olarak 
anlayama-
yız. Bir yemeği lezzetli yapan, 
onun tadının ve kokusunun 
birleşiminin bizde bıraktığı 
güzel izlenim. Hatta araştır-
macılar "tadın %75'i kokudur" 
diyorlar. Yani lezzetini ala-
bilmemiz için, dilimizdeki tat 
alıcılarına olduğu kadar, bur-
numuzdaki koku alıcılarına da 
ihtiyacımız var.

“…O, seni yarattı, ‘sana bir düzen içinde biçim verdi’ ve seni bir ölçü 
üzere kıldı. Dilediği bir yapıda seni düzenledi.” (Kur'an / İnfitar Suresi, 7-8)
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Konumuz: 
Potaya top 
atan insan

HAZIRLAYAN VE ÇİZEN: 
OSMAN SUROĞLU

Haydi sen de potaya top atan bir insan çizimi yap!
Acaba başka nelere balıklama atlanır. 
Bunları da çizip tüm arkadaşlarla paylaşabilirsin.

Top gerçek top mu, yoksa topa 
benzeyen başka bir şey mi?

Pota gerçek pota mı, yoksa potanın 
yerine düşündüğümüz başka bir şey mi? 
Mesela bir insanın ağzı gibi…

Altta sizler için hazırladığım iki örnek 
denemeyi paylaşmak istiyorum.

Başka sorular da düşünebiliriz: 

arikatü

ÇiziyoruzK r
Şimdi size başka bir espri örneği daha vermek istiyorum:

Bu ayki çalışmamız potaya top atmaya çalışan bir insan çizimi.

� �

�

�

Evimizdeki akvaryumu ele alalım. 
Japon balıkları tatlı sularda yaşar 
bildiğiniz gibi. Balığımızı çok sevdiğimiz 
için, bu kadar az bir suda yaşamasına 
üzülürüz herhalde... 

Balığımız mutlu olsun diye 
akvaryumumuzu bir göle daldırdığımızı 
düşünelim. Peki sizce, balığımız göldeki 
balıkları görünce mutlu mu olur, yoksa 
neden bu kadar az suda yaşadığını fark 
edip mutsuz mu? 

İşte bu farkı 
düşündüğümüzde 
espriyi de bulmuş oluruz. 
(Yandaki resimler: a-b-c)

Ama bizden söylemesi; 
bunu gerçekten görmek 
isteyip akvaryumunuzu 
suya daldırırsanız, 
balığınız akvaryumdan 
atlayıp kaçabilir :)

Sembollerimiz olan 
top, pota ve insan 
üzerinden, sorular ve 
espriler bulalım. 

Sorular üretmeye 
çalışalım:

Topu potaya atmaya 
çalışan insan nasıl biri?: 
“Çocuk mu, yaşlı mı, 
engelli mi, hayvan mı?” 
gibi sorular.

Resim 1

Resim 2

Resim a

Resim c
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ŞEYMA ÖZDEMİR

Selamm!
Hayırr bu şekilde değil, bir Müslümana yakışır şekilde 

söylemeliyim.
Selamün Aleyküm dostlarımm!
Heh, işte şimdi oldu. Nasılsınız bakalım görüşmeyeli?
Beni sorarsanız, eh işte! İyi sayılırım. Bu aralar kafamı 

kurcalayan bir husus var. Son günlerim biraz gergin geçti. 
Beni hayli öfkelendiren durumlar oldu. Öfkelendiğimde de 
ne yapacağımı şaşırdım.

Bu işe bir çözüm bulmak gerek arkadaşım. Çünkü sakinleşmenin yolunu 
bulmazsam, üçüncü dünya savaşı da bizim evde çıkacak! Şaka bir yana, 
uzun uzun düşündüm. Sakinleşmek için yapabileceğim şeyleri maddele-
dim. Sende bir göz atsan diyorum, ne dersin?

Ama, sonra harika bir 
şey oldu. Aklıma Peygamber Efendimiz 

geldi. Onun her konuda çok güzel çözümleri olu-
yordu. Öfke konusunda da mutlaka en güzel uygu-

lamayı o yapmış olmalıydı. Sonra biraz araştırınca, 
bir sözünü okudum. Ve tüm maddelerimi silmeme 
sebep oldu. O sözü şuydu:

“Sizden biriniz öfkelendiğinde abdest 
alsın.”

Tabi ya! Su zaten en güzel sakinleştirici 
değil mi? Su ile abdest aldığımızda vü-
cudumuzun çok önemli bölgelerini uyar-
mış ve rahatlatmış da oluruz.

Ne söylediğini duyar gibiyim. Abdestin beni 
sakinleştirip, sakinleştirmediğini soruyorsun. 

Sakinleştirdi tabi arkadaşım! Hatta öfkelendi-
ğim meseleyi farklı açılardan düşünmemi sağladı. 

Güzel bir çözüme ulaştım. Sanırım abdest aldı-
ğında insanın kafası daha iyi çalışıyor.

'ÖFKE'Lİ 
YAZI

ÖFKELENDİĞİMDE 

NE YAPMALIYIM?

Bu 
arada seninle hasbihal 

ederken aklıma takıldı da. 
Acaba öfke duygusu neden 

var? 
Bu duyguyu ortadan 

kaldırmak mümkün mü? 
Sahi, seni en çok ne 

öfkelendirir 
güzel dostum?

Bu konuda dergimizin diğer 
sayısında güzel bir anket 

paylaşacağım seninle. 
Şimdilik Allah’a emanet 

ol arkadaşımm…

Biraz dertleşelim mi?
Evet, acaba öfke duygusu neden var? Bu duyguyu 
ortadan kaldırmak mümkün mü? Sahi, seni en çok 
ne öfkelendirir? Haydi barkodla siteye bağlan ve 
sen de düşüncelerini arkadaşlarla paylaş!

• Kendime bir yastık buldum. Öfke-
lendikçe yumrukluyorum. Hatta yum-
ruklarken bazen de bağırıyorum. Artist 
oluyor doğrusu. 

• Koltuklara tekme atmayı da 
denedim. Ama bunu bence de-
nemeyin, ayağım koltuğun 
köşesine denk geldiği 
için ayağımı tutup daki-
kalarca kıvranmak zo-
runda kaldım.

• Sakinleşene kadar su 
içtim. Fakat suyu öfkeyle 
ve aceleci şekilde içtiğim 
için hem midemi bulan-
dırdı hem de sonrasında 
lavabodan çıkamadım.

• Dağlık bir alana çıkıp son gücümle 
bağırdım. Gerçi insan dağlık alanları 
her zaman bulamıyor.

• Kızdığım arkadaşımı hayal edip da-
kikalarca ona söylendim. Sonrasında 

başım baya ağrıdığı için me-
seleyi düşünmeyi ertelemek 
zorunda kaldım.

• Beni öfkelendiren arkada-
şımın adını bir kağıda yazdım, 

sonra kağıdı yırtmaya başladım. 
Çok ufak parçalara ayırdım. Şey, 
aslında arkadaşımı kaybetmek 

için değil kazanmak için çaba-
lamalıydım. Bu madde de o 
yüzden pek bir işe yaramadı.
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PENGUENLER
ASLINUR BAHAR

Arkadaşlar haydi şimdi hep beraber 
Dünya’nın güneyine doğru bir yolculuğa 
çıkalım. Tabi bunu hayalen yapalım; 
ışınlanmış gibi bir anda gidiverelim… Orada 
karşımızda göz alabildiğince buzlarla kaplı 
koca bir kıta göreceğiz: Antarktika.

Bu kıta, aynı zamanda dünyamızın güney 
kutbu. 

Evet arkadaşlar, Antarktika’ya gittiğimizde 
oranın ortalama -50 derece gibi çok soğuk 
olduğunu göreceğiz. Ee ne yapalım donacak 
değiliz ya, hemen kendimize şöyle güzel bir 
şöminesi olan çıtır çıtır yanan odunların ısıttığı 
bir kulübe yaparız… Nasıl mı? Hayalen gittik 
ya, her şeyi hayalen yapıyoruz işte!..

O sıcacık kulübemizde battaniyemizi almış, 
elimizde—herkes neyi seviyorsa onu hayal 
etsin—sıcak içeceğimizle harika manzarayı 
seyrediyorken, bir de ne görelim! Önümüzden 
sallana sallana bir penguen geçiyor. Eee, 
Allah kalbimize merhamet vermiş, yerimizde 
duramıyoruz elbette. Bi sıçrayışta yanında 
bitiveriyoruz. 

Ve o sevimli arkadaşı kulübemize davet 
ediyoruz. Hani hava çok soğuk ya garip 
üşümesin düşüncesiyle…

Penguen bu, arkadaş canlısı bi hayvan, 
takılıyor peşimize beraber giriyoruz kulübeye… 
Tam, şöyle bir güzel ısınırız, iki laflarız 
diye düşünürken, penguen arkadaşımız 

YAKIŞIKLI İMPARATOR
İmparator penguenin boyu 1,30 metre olabilir ve ağırlığı 

ise 60 kiloya kadar ulaşabilir. Gövdesi irice toparlak, kafası 
ve ayakları küçüktür. Boynunun altı ve yanaklarının sarı 

turuncu bir rengi vardır. Sırtında siyah, gövdesinin ön 
yüzünde beyaz tüyleri vardır. İşte bu önemli, Allah boşuna 

böyle yaratmıyor onları. Çünkü böylece suda avlanırken 
aşağıdaki avları beyaz tüylü kısımlarını, yukarıdan onlara 

bakan düşmanları ise siyah sırtlarını gördükleri için çok zor 
fark ediliyorlar. 

“amanıııın!..” deyip soluğu dışarıda alıyor. 
Bizi bir telaş alıyor. Tüh tüh ne oldu bu arkadaşa böyle, 

bilmeden üzdük mü!?.
Derken mesele anlaşılıyor. Meğer penguen sıcaktan kaçmış.
Ne yapacan dünyanın değişik güzellikleri bunlar: kimi sıcağa 

kaçar, kimi de soğuğa…
… 
Bu arkadaşın daha ne acayip halleri var bir bilseniz… Ama 

hazır olun bu penguenler daha çook şaşırtacaklar bizi ona 
göre…

Antarktika deyince öncelikle İmparator Penguenleri akla 
gelir. Bu yazımızda onları tanıyalım. Niçin bu isim verilmiş? 
Onu da size bıraktım. Araştırıp yazının altındaki kutucuğunuza 
yükleyin, çünkü ben de merak ettim…

SICACIK TUTAN BİR DERİ VE TÜYLER
Penguen tüylerinin, sağlam ve sıcak hayvan kürklerinden 

hiçbir farkı yoktur. Penguen derilerinin herbir santimetre 
karesinde yaklaşık 80 adet tüycük bulunur. Bu tüyler 

yukarıdan aşağıya doğru, damdaki kiremitler gibi birbiri 
üzerine ve birbirlerinin arasına sokularak uzanırlar. Böylece 
hem içteki sıcaklık korunur, hem de şiddetli fırtınalarda, kar 

ve buz taneciklerinin içeri girmesi önlenir.
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İMPARATORUN SOFRASI
İmparator pengueni bir deniz kuşudur ve denizde avlanır. Ba-
lıklarla ve kril adı verilen planktonik canlılarla beslenir. Gruplar 
halinde avlanırlar. Avlanırken hızları 36 km/saate ulaşır. Su ne 
kadar berrak ise o kadar derine dalarlar, bu derinlik az değil-
dir: 535 metre!.. Acil durumlarda 20 dakikaya kadar su altında 
kalabilirler. Onlar harika yüzücüdürler.

PENGUENİN MÜKEMMEL AİLESİ
İmparator penguenler, aile kurduktan sonra, eşler birbirlerinin 
seslerini ve özel işaretlerini iyice tanırlar. Kuluçka için kıta-
nın iç kısımlarına doğru, 200 kilometre kadar uzağa giderler. 
Çünkü kuluçka yeri, Antarktika yazında buzun erimediği bir 
yer olmalıdır. 
Sonra anne penguen, küçük bir top büyüklüğünde, 450 gram 
civarında bir yumurta yumurtlar. Ve ardından anne penguen, 
2 ay sürecek bir beslenme dönemi için ayrılır. Baba penguen, 
yumurtayı karnındaki kıvrımların arasına alır ve onu büyük bir 
titizlikle korur. 

Baba penguen kuluçka döneminde, dondurucu kutup so-
ğuğuna rağmen sadece vücudundaki yağı kullanarak yu-
murtanın sıcak kalmasını sağlar. Günlerce süren karanlık ve 
kar fırtınalarına rağmen baba penguen, yumurtayı yer ile 

temas ettirmeden ayaklarının üze-
rinde muhafaza eder. Çok soğuk 
rüzgârlardan korunmak için tüm 
kolonideki penguenler sürekli yer-
lerini değiştirirler. Bazen kenarlara 
bazen de koloninin daha korunaklı 
iç kısımlarına geçerler. Böylece bu 
büyük yardımlaşma ile kışın zorluk-
larını atlatırlar.

Böylece en az 65 gün geçmiş, 
baba penguen yumurtayı 
ayaklarının üzerinde korumuş 
ve bu süre içinde bir şey ye-
mediğinden, vücut ağırlığının 
üçte birini veya yarısını kay-
betmiştir.

MERHABA HAYAT!..
İki ay sonunda yumurta çatlar 
ve boz renkte, üzerinde narin ayva tüyleri olan yavru pen-
guen yumurtadan çıkar—Bu aynı zamanda, Allah’ın en bü-
yük ayetlerindendir: Düşünsenize Allah, sarı ve beyaz sıvıları 
sevimli bir penguen yapmıştır. Yumurtada olmayan hayat, 
gözler, kaslar, tüyler, ayaklar o penguene vermiştir—Evet 
civciv gelmiştir ama anne nerede? Yavru ne ile beslenecek? 
Bunları endişe etmeye de gerek kalmaz. Çünkü Allah her şeyi 
olması gerektiği gibi yapar. İşte tam bu sıralarda anne pen-

guen de yuvaya geri döner. Kursağında tuttuğu deniz yiye-
cekleriyle yavru penguenin ilk yemeğini verir.
Ve kutup kışının karanlığında, temmuz ayında yumurtadan 
çıkan bir imparator yavrusu, ilk iki ayını geçirmek üzere ba-
badan, annesine nakledilir. Annesinin karnındaki kıvrımla-
rın arasında sıcaklık 30-35°C kadardır. Eğer yavru penguen 
yanlışlıkla burayı terkederse, 2 dakika içinde donar.
Şimdi de sıra baba penguendedir; o da karnını doyurmaya 
ve biricik yavrularına yiyecek getirmeye gider. Böylece pen-
guenler besleme işini nöbetleşe değiştirirler.
Penguenlerin yaşadıkları tüm bu süreçlerin ne kadar mü-
kemmel zamanlaması olduğu da görülür. Yavruların besi-
ne ihtiyaçları artmıştır ama denize giden yol da kısalmıştır. 
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Çünkü artık 200 km değil, buzlar erimeye başlamış, arada 
boşluklar açılmıştır ve böylece gittikleri yol çok daha kısadır. 
İşte Allah, her şeyi böyle güzelce ayarlar ve yarattıklarına yar-
dım eder.
PENGUEN BULMACASI
Ve şimdi yavrularının artan ihtiyacını karşılamak için anne ve 
baba birlikte avlanmaya giderler. Yavrular ise bir nevi kreş-
lerde toplanıp onları beklerler. Peki hepsi birbirinin aynı olan 
o kalabalık içinde yavrularını nasıl bulacaklar? Allah’ın onlara 
verdiği çok özel yetenekle elbette: birbirlerini, seslerinden ta-
nırlar ve bulurlar. Yani Allah, her penguene farklı bir ses verir. 

Ve herbir aile üyesi birbirlerinin 
sesini çok iyi tanır. Yavru pengu-
en, kendisine seslenen ailesini 
duyduğu gibi onlara doğru koşar.

PENGUEN OLMA 
EĞİTİMLERİ
Yavru penguenler gelişmek için 
4 yıl boyunca kıyıda kalırlar ve 
ailelerinden dalma ve yüzme 
eğitimi alırlar. Sonrasında bir li-
der eşliğinde yürütülen yüzme ve 
dalış eğitimlerini tamamlarlar. Bu 
imtihanı başarıyla geçip erişkin 
hâle gelen penguenlerin, yaklaşık 

20 yıllık bir ömürleri vardır.
…
Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi, bir penguenin dünyaya 
gözünü açmasından yaşamının her safhasına uzanan, planlı 
ve mükemmel bir organizasyon var. Oysa bu kuşlara baktığı-
mızda bu planları, zamanlamayı yapacak akla, bilgiye sahip 
değiller. Yani onları böyle sevk eden Allah’tır. Yoksa her şeyi 
olduğu gibi, onları da Allah idare etmese hayatta kalmaları 
mümkün olmazdı. 
Şimdi madem hem Allah’ın mucizelerini ve şefkatini gördük, 
hem de penguenleri tanıdık artık üşümeden geri dönelim. 
Ben döndüm bile…

Evet arkadaşlar, penguenler gerçekten şaşırtıcı 
canlılarmış. Hele o aylarca aç kaldıkları kuluçka süresi 
insanı hayret ettiriyor. Siz başka hangi özelliklerinden 
etkilendiniz. Kare barkodla siteye bağlan ve senin 
alanına yorumunu yaz! Haydi durma!..

İki arkadaş parkta dolaşırken bir penguen bulmuşlar ve 
penguenin kanadından tutarak gezinmeye başlamışlar. 

Biraz yürümüşler ki, yoldan geçen birisi yanlarındaki 
pengueni görüp şaşırmış. Onlara sorduğunda az önce 
bulduklarını söylemişler. 

Adam da, “Pengueni mutlaka hayvanat bahçesine 
götürmeniz gerekir” demiş. 

Aradan bir iki saat geçmiş. İki arkadaş penguenle 
yürürlerken yine aynı adama rastlamışlar. 

Adam bu sefer şaşkınlıkla: 
“Pengueni neden hâlâ 

götürmediniz?” diye 
sormuş.

İki arkadaştan 
pengueni tutan, 

“Yoo götürdük” diye 
cevap vermiş, “Önce 
hayvanat bahçesine 

götürdük; şimdi 
de sinemaya 
götürüyoruz.”

PENGUEN
Neşeli Öykü

HAZIRLAYAN: RAFET GÜR
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Bulut 
Yapıyoruz!

HAZIRLAYAN: 
MUHAMMED AVCI

BULUTLARI TANIYALIM
Bulutlar bildiğiniz gibi, ısınan nemli yani buharlı hava 

atmosferde yükselir. Yukarılarda ise soğuyup yoğunlaşma-
sı ile bulutlar ortaya çıkar ve Allah dilerse yağmur yağdırır. 
İşte su döngüsü dediğimiz bu sistem ile Allah, canlılara çok 
faydalı yağmurları verir. Bu faydalarından dolayı biz yağ-
mura ‘rahmet’ de deriz. 

Su buharını normalde göremeyiz ama onu görünür yap-
manın bazı yolları vardır. En çok bildiğiniz, soğuk havalarda 
nefesinizi havaya doğru verdiğinizde gördüğünüz aslında 
nefesinizdeki soğuyunca görünür hale gelen buhardır. 

Peki buharı görünür yapmanın başka yolu var mı?
Evet var. Şimdi anlatacağım deneyle su moleküllerini 

sıkıştırıp minik bir bulut yapacağız. Bu deneyle su buharı-
nı yoğunlaşmaya, yani birbirine yapışmaya zorlayacağız. 
Böylelikle şişenin içinde minik, tatlı bir bulut elde edeceğiz.

• Pet şişe,
• Top ya da lastik şişirmek için kullanılan 

bir el pompası (Mümkünse elektrikli olmasın, 
pompayı kullanırken ne kadarlık bir basınç 
oluşturduğunuzu eliniz ya da ayağınızla 
hissedin),

• Bir miktar bulut malzemesi, yani su :)

- Deneye şişenin içine bir yudum 
kadar su koyup, suyu şişenin her 
yerine yayarak başlıyoruz. 

- Daha sonra şişenin içine hava 
pompalıyoruz. Şişemizin içindeki basıncın 
artmasıyla, içindeki hava molekülleri birbiri üzerine 
baskı yapmaya başlıyor ve sıcaklık da git gide 
artıyor.

- Sonrasında pompayı şişenin ağzından 
çıkardığımızda, şişenin içindeki basınç hızla düşüyor.

- Doğadaki işleyişi taklit ettiğimiz nokta burası. 
Şişenin içinde yüksek basınç altında ısınmış olan gaz 
hızla atmosfer basıncına doğru düşerek genleşir. Bu sırada 
sıcaklık da bir miktar düşmüş olacağından genleşen su 
buharı tanecikleri birbirleri üzerine yapışmaya başlar ve 
küçük su damlaları oluşturur. Ve işte bulutunuz hazır…

…
Bu deneyi tekrar tekrar yapabilirsiniz. Elbette şişenin 

içindeki su azaldığında bir 
miktar su ilave edersiniz.

…
Deneyleriniz için beyaz 

önlük ve laboratuvar gözlüğü 
de kullanabilirsiniz. Böylece 
hem ufak tefek kazalardan 
korunmuş olur, hem de 
deneylerinizi eğlenceli bir hale 
getirebilirsiniz.

Ha bir de yanınızda şemsiye 
bulundıursanız iyi olur :)

    Acayip 
aaliyet VarF !

Yapay bulut yapmak için 
ihtiyacımız olan malzemeler:

Bulutu Nasıl Yapacağız?

Faydalanılan Kay-
nak: https://listelist.
com/yapay-bulut-
yapma/

Hava acayip bulutlandı!.. Arkadaşlar, her-
kes bu deneyi aynı anda mı yaptı yoksa?

Şaka bir yana, Allah bulutları milyonlarca 
ton suyun buharlaşmasıyla oluşturuyor. Peki 
sizin bulutunuz ne kadar sudan oldu? Resmi-
ni çekip siteye yüklemeyi unutmayın!..
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ŞİPŞAK FOTOĞRAF
DOÇ. DR. RASİM SOYLU

Şipşak fotoğraf çekilen var mı aile-
nizde? Büyüklerinden dinleyip bununla 
ilgili hatıraları yazabilirsin, hatta fotoğ-
raf da yükleyip tüm arkadaşlarla pay-
laşabilirsin.

Henüz cep telefonları çıkmadan önce, önüne kocaman objek-
tifler takılan fotoğraf makineleri kullanılırdı. Aslında çok da eski 
sayılmaz hemen hemen yirmi yıl oldu. Fakat teknoloji o kadar hızlı 
gelişiyor ve kullandığımız araçlar da o kadar çabuk değişiyor ki, 
hızına zor yetişiyoruz.

Fotoğraf kameraları ilk icat 
edildiğinde at arabası ile taşınan 
kocaman makinelerdi. Sonra biraz 
küçülerek bizim çocukluğumuzda 
yetişip fotoğraf çektirdiğimiz “şipşak” 
makinelere dönüştü. Bunlar da 
fotoğrafçının kafasını ve ellerini 
içerisine soktuğu kocaman kutulardı. 
Tahtadan üç ayaklı bir sehpa 
üzerine monte edilmiş ve içerisinde 
fotoğrafın banyo edilip kâğıda 
baskı yapıldığı küçük bir karanlık 
odaydı. Zaten bütün dünya fotoğraf 
makinelerine “Kamera Obscura” 
yani “karanlık oda” diyor. Kamera, 
oda veya gemilerdeki küçük odalara 
da kamara deniliyor ya, öyle bir 
odacık… Her ne kadar internette 
yanlış olarak Yunanca denilse de 
aslında kökü Arapça ve Farsça’ya 
dayanıyor.

1500’lü yıllarda yaşamış ünlü Türk denizcisi Seydi 
Ali Reis’in Mirat-ül Memalik kitabında da geçtiğine 
göre bayağı eski bir kelime olsa gerek. Bir de “ke-
mer” kelimesi de aynı kökten geliyor. Kamara, ya-
ni kemerli oda. Yani tarihi eserlerde gördüğümüz 
iki sütunun üzerinde yer alan yuvarlak bağlantı. 
Tabi belimize taktığımız kemer de aynı kökten 
gelen ve Yunanca kaynaklardan daha eski Fars-
ça bir kelimeymiş. Yani anlayacağınız Avrupalılar, 
bizim dedelerimizin kullandığı şeyleri getirip bize 
kendilerininmiş gibi satıyorlar.

Bu makinelerde, fotoğrafçının karşısı-
na oturuyorsunuz, fotoğrafınızı çekip 

onbeş dakikada kâğıda basıp size 
veriyor. Günlerce beklemenin yanın-
da fotoğraf hemen hazır olduğu için, 

“şipşak” denilmiş. Hemen çıkartıyor 
kutunun içerisinden veriyor… 

Bir de fotoğrafın negatifi var, buna 
‘arap’ı da deniliyor. Yani önce negatifi çıkartıyor, sonra 
bu negatifi kullanarak pozitif basıyor. Negatif fotoğraf-

ta, resimdeki koyu olan yerler açık renk, açık olan yerler 
koyu renk görünüyor. Örneğin yüzümüz gerçekte açık 

renk ama negatif fotoğrafta koyu yani siyah çıkıyor. 
Bu sebeple negatif fotoğrafa ‘arap’ deniliyordu. Tabi o 

zamanlar henüz renkli fotoğraf da yoktu.

Üstte size İspanya’da kendi çektiğim, Endülüs devletinden günümüze yadigâr kalan bin direkli Kurtuba Ulu Camiinde güzel kemer örneklerinden bir kare. Fotoğraf: Rasim Soylu

Sağdaki resim de Kurtuba Ulu Camiin-
de kemerli mihrap. Bundan bin yıl önce 
Avrupa Orta Çağ karanlığında yaşarken 
Müslüman dedelerimiz ne kadar güzel 
eserler yapmışlar. Fotoğraf: Rasim Soylu

Yanda Şipşak fotoğraf makinesi ya da 
Kamera Obscura, yani Karanlık Oda.

Fotoğrafın ‘Arap’ı ya da 
Negatif Fotoğraf.

PEKİ BU MAKİNELERE 
NİÇİN ŞİPŞAK DİYORLAR?
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Sevgili arkadaşlar, “arkadaş” kelimesi size ne hissettirir? Arka-
daş denilince aklınıza neler gelir?

Sevgi, samimiyet, fedakârlık, güven, vefa…
Peki ya arkadaşlarımızda hangi özellikler olmalı? Arkadaşlığın 

ölçüsü sadece keyifli vakit geçirmek midir?
İşte dostluğun en güzel örneklerini, Peygamber Efendimiz 

(aleyhis-salâtu vesselam) ve onun etrafındaki sahabeler arasın-
daki ilişkilerde görüyoruz?

…
Kimlerdi Sevgili Peygamberimizin en yakınında olanlar, ona en 

samimi arkadaşlık yapanlar?
Aklınıza ilk Hz. Ebu Bekir geliyor değil mi? Doğru bildiniz! Hadi 

onu daha yakından tanıyalım.
Yaşları birbirine yakın olan Hz. Ebu Bekir ile Peygamberimiz Hz. 

Muhammed (asm) çocukluktan itibaren birbirlerini iyi tanıyan, 
çok yakın iki arkadaş idiler.

Hz. Ebu Bekir, hayatı boyunca Peygamberimizin daima yanın-
da oldu. Hz. Ebu Bekir, okuma yazmayı iyi bilen, saygın, dürüst 
kişilikli ve aynı zamanda başarılı, çok zengin bir tüccardır. Müslü-
man olduktan sonra malının hemen hemen hepsini İslamiyet için 

harcamıştır. Ayrıca Hz. Ebu Bekir, Hz. Hatice’den sonra ilk 
iman eden kişi, hem de dört büyük halifenin ve 

Cennetle müjdelenen on 
sahabinin ilkidir.

İLKNUR FATMA KEMERLİ
RESİMLEYEN: HANDE DARÇIN

ALLAH RESULÜ’NÜN SADIK DOSTU 
HZ. EBU BEKİR

…
Bir gece mucize olarak, Allah, Cennetten getirilen bir binek 

hayvanı ile Peygamberimiz Hz. Muhammed’i önce Mekke’den 
Kudüs’e götürdü. Kudüs’te Mescid-i Aksa’da tüm peygamber-
lere namaz kıldıran Peygamberimiz “Miraç” mucizesi olarak 
göklere yükseltildi. Ona, Cennet, Cehennem ve Sema tabaka-
larında Allah’ın büyük eserleri, âyetleri gezdirildi, hepsini gördü 
ve en özel ikram olarak Allah ile konuştu. Ardından tekrar dün-
yaya döndürüldü.

Peygamberimiz sabahleyin bu büyük mucizeleri insanla-
ra haber verdi. İsra ve Miraç mucizelerini duyan müşrikler, bu 
büyük mucizelere kimsenin inanmayacağını düşünerek hemen 
Hz. Ebu Bekir’e gelip, duydukları şeyleri sordular. Hz. Ebu Bekir 
ise, Peygamberimiz Hz. Muhammed’i çok iyi tanıdığı ve Onun 
asla yalan söylemeyeceğini bildiği için, o müşriklere “O dediyse 
doğrudur” diye cevap verdi. “Sadık dost, ihlaslı, asla yalan söy-
lemeyen, özü sözü doğru, inancında şüphe olmayan” anlamla-
rına gelen “es-Sıddık” lakabı, Hz. Ebu Bekir’e bu sözünden sonra 
verilmiştir.

…
Hz. Ebu Bekir, Peygamber Efendimizin vefatından sonra da 

İslamiyet’e hizmette en önde olmuş, yapılan seçimde ilk halife 
seçilmiş ve Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim onun halifeliği döne-
minde bir araya getirilip “Mushaf” yapılmıştır.

Peygamberimizin en yakın dostu Hz. Ebu Bekir de Onun gibi 
63 yaşında vefat etmiş ve Peygamberimizin yanına defnedil-
miştir.

Kur’an-ı Kerim’de Nisa sûresinde “o ne iyi arkadaştı” diye 
övülür.

İşte Allah’ı sevenlerin dostluğu ve Allah’ın bizzat övdüğü en 
güzel arkadaşlık böyle idi…
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Öncelikle çikolatayı ince ince doğruyoruz. 
Çikolatayı kenara alıyoruz. 
Tencereye sıvı yağ ve mısır ekleyip pişirmeye başlıyo-

ruz. 
Pişirme işleminde mısırları ara ara karıştırıp kapağının 

hafif aralıklı olmasına dikkat ediyoruz. 
3-4 dakikada mısırlar patlayacaktır. Patlayan 

mısırların üzerine doğranmış çikolataları ek-
leyip tencerenin kapağını kapatıyoruz. 

Çikolatalar erimeye yakın kapağı açıp 
karıştırıyoruz bu sayede çikolatalar tüm 
mısırların üzerine eşit dağılacak. 

Karıştırma işlemi bittikten sonra ten-
cereyi ateşten indirip kapağını açmadan 15-20 
saniye daha bekliyoruz. 

Ve çikolatalı patlamış mısırımız hazır.
Geniş bir kaba aktarıyoruz ve bu güzel nimetle-

ri topraktan yaratıp bizim için lezzetli yiyecekler yapan 
Rabbimize çok teşekkür ediyoruz. Ve besmelemizi söyle-
yip afiyetle şükrederek yiyoruz :)

Kokusunu duyan varsa onlara da ikram etmemiz çok 
güzel olur.

Sen Yap 

Herkes Yesin

Şefik ile Şefik ile 
Şefika’nın Şefika’nın 
TabağıTabağı
HAZIRLAYAN: ZEYNEB HİFA

Çikolatalı Patlamış 
Mısır

KAÇ KİŞİLİK
4 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ
10 dakika

Çikolatalı Patlamış Mısır 
İçin Gereken Malzemeler:
• 1 çay bardağı pıt pıt mısır
• Çeyrek çay bardağı sıvı 
yağ
• 1 adet çikolata (120 gr) Haydi kolları sıvayıp doğruca mutfağa!..

Yandaki kare barkodu telefon ya da tabletinden 
okutunca sayfa açılacak. Bu sayfada yaptığın 
“Çikolatalı Patlamış Mısır”ın resmini paylaşabilirsin. 
En güzel tabaklar yarışıyor unutma!.. En çok 
beğeniyi alan en üstteki yerini alıyor…

Çikolatalı 
Patlamış Mısır 

Nasıl Hazırlanır?
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unlar  enim      eǵerlerim! HAZIRLAYAN: EYYUB AY

TEMİZLİK
• Sabah kalkar kalkmaz elimi, yüzümü 
yıkarım.
• Yemeklerden önce ve sonra elimi 
yıkarım.
• Tuvaleti kullandıktan sonra, tuvaleti 
mutlaka temiz bırakırım. Tuvalette 
beden temizliğimi sol elimle yaparım. 
Sonrasında elimi mutlaka sabunla 
yıkarım. Kapı ve muslukları sağ elimle 
açıp kapatırım.
• Haftada en az bir defa banyo 
yaparım. Banyodan sonra temiz 
elbiselerimi giyerim.
• Tırnaklarımı uzamadan keserim.
• Okuldan eve dönünce mutlaka 
elimi, yüzümü ve ayaklarımı yıkarım. 
O gün kullandığım çorapları çıkarır 
temizlerini giyerim. 
• Yerlere çöp atmam. Çöplerimi çöp 
için ayrılan çöp kutularına atarım. 
Kâğıt, plastik, cam ve metal gibi 
malzemeleri geri dönüşüm kutularına 
atarım.

HUY TEMİZLİĞİ
• Arkadaşlarıma karşı hakaret, 
küfür ve argo kelimeleri 
kullanmam.
• Kötü şeyleri düşünüp onlarla 
vaktimi öldürmem, kalbimi 
kirletmem, ömrümü zayi etmem.
• Kısacası; bedenimi, dilimi, 
kalbimi, zihnimi ve çevremi temiz 
tutarım.
• Çünkü “Temizlik  imandandır.” 
Dinimizin: “Oku” emrinden sonra 
ilk emri: “Temiz ol”dur.
• Çünkü “Yeryüzü bize mescit 
kılınmıştır.” Onu temiz 
tutmalıyım, maddi ve manevi 
temiz olmalıyım.
• Çünkü “Allah temiz olanları, 
temizlenenleri sever. Allah temiz 
olanlarla beraberdir.”

SELAMLAŞMA
• Büyüklerime,
• Arkadaşlarıma,
• Küçüklerime,
• Anne babama, öğretmenlerime,
• Okulda çalışanlara selam veririm.
• Güler yüz gösteririm. Tebessüm 
ederim. Çünkü: “Tebessüm sadaka-
dır (iyiliktir, sevaptır).”
• Herkese karşı tatlı dilli, güler yüzlü, 
açık kalpli olurum. Çünkü bu benim 
insanî ve İslâmî görevim.
• Efendimiz Hazreti Muhammed sal-
lallahu aleyhi ve sellem: “İman etme-
dikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi 
sevmedikçe gerçek manada iman 
etmiş sayılmazsınız. Sizi birbirinize 
sevdirecek bir şeyi haber vereyim 
mi? Aranızda selam vermeyi yaygın-
laştırın.” diye buyuruyor. 

SAYGI - SEVGİ 
(HÜRMET - MERHAMET)

• Küçüklerimi severim, kollarım, on-
lara sahip çıkar, örnek olurum.
• Büyüklerime saygı gösterir, on-
ların sözlerini dinlerim, öğütlerini 
tutarım.
• Arkadaşlarımla konuşurken emir 
verici konuşmam, dilek dilini kul-
lanırım. “Bunu yap, et…” demem. 
“Bunu yapar mısın…” derim.
• Sevgiden, saygıdan asla ödün 
vermem. Bunlara çok önem veririm.
• Bir toplumu toplum yapan karşı-
lıklı sevgidir, saygıdır; bunu unut-
mam, aklımdan çıkarmam.
• Çünkü, Peygamberimizin, “Küçük-
lerini sevmeyen, büyüklerine say-
gı göstermeyen bizden değildir.” 
sözünü unutmam.

B B D

İnsan değerleriyle değerlidir.
Barkoda tıkla ve sen de değerlerine nasıl sahip 
çıktığını “arkadaş ailemizle” paylaş.
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Bilal ve Mesut iki yakın arkadaşlar. Birlikte oyun oynarlar, kitap 
okurlar, hatta bazı şiirleri birlikte ezberliyorlar. 

Şimdi de Bilal’lerin bahçesinde birlikte iş yapıyorlardı. Bilal’lerin 
ev inşaatı yeni bitmişti. Bahçedeki tahtaları düzeltiyorlardı. Bilal’in 
babası ağır olan tahtaları toplamış, küçük ve hafif olanları onlara 

bırakmıştı. 
İki arkadaş harıl harıl çalışırken, tahtaların arasından aniden 

büyük bir örümcek çıktı. Hareketlilik onu ürkütmüştü. 
Mesut hemen fark etti onu. Çok tüylüydü. Örümcek hemen 
alttaki tahtaların arasına girdi. 

Bilal, “Ben evden kavanoz getireyim, onu yarın fen bil-
gisi dersinde öğretmenimize gösterelim” dedi.

Mesut, “Bu çok tüylü büyük bir örümcek tarantula ola-
bilir mi diye soralım” dedi. 

Bilal, bir koşuda gidip kavanozu getirdi. Birlikte tahtaların 
arasını açtılar ve kavanozu yan yatırıp örümceğin içine girmesini 
sağladılar.

Fakat kavanoza giren örümcek panikledi ve sırtından kavanozun 
içine bir şeyler saçıldı.

Bilal ve Mesut dikkatle bakınca bir de ne görsünler! Örümceğin 
sırtındakiler taşıdığı onlarca yavrusu imiş. 

İki arkadaş gördüklerine çok şaşırdılar. Meğer anne örümcek 
yavrularını sırtında taşıdığı için onu tüylü gibi görmüşler… 

Ve buna üzüldüler, doğru bir karar vererek kavanozu tekrar yan 
yatırdılar. Geri çekilip beklediler. 

Anne örümcek bir süre sonra sakinleşti ve kavanozun ağız 
kısmına geldi. Yavru örümcekler de sanki anneleri “Hadi gelin 
sırtıma!..” demiş gibi tek tek gelip sırtına bindiler. 

BU ÖRÜMCEK 
NEDEN 

BÖYLE YAPTI?
HAYRUNNİSA YURÇ

RESİMLEYEN: NUREFŞAN ALTINTAŞ

İki arkadaş pür dik-
kat bunları seyrederken, 
Bilal’in ablası geldi. Ona 
sus işareti yaptılar ve o 
da bu manzarayı izleme-
ye başladı. 

Ve anne örümcek ya-
vaş yavaş tahtaların ara-
sında kayboldu. 

Bilal’in ablası, dedi ki: 
“İşte, tüm anneler böyle-
dir. Önce, doğana kadar 
bedeninde taşırlar yav-
rularını; sonra da ömür 
boyu kalplerinde.”

SAYFA 11
BULMACALARIN CEVAPLARI

SAYILI SUDOKU ÇÖZÜMÜ
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Bulmaca Çözmenin 
İki Faydası

✔ Yeni kelimeler 

öğrenirsin.

✔ Hafızan gü
´
clenir.
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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:
6 Nal / Ayna / Lahmacun 
/ Çalar Saat / Kuş / 
Heceleyelim: Kır-mı-zı / 
Kar / Çünkü, annesidir.

Dörtnala giden ve 4 nalından biri altın 
olan 6 altın nallı atın, 
kaç nalı altındır?

BU NEDİR?
O odanın içinde,
oda onun içinde.

İki kişi yolda 
karşılaşıyorlar. 
Küçük olan, büyüğün öz 
oğludur. 
Ancak büyük olan 
küçüğün babası değildir. 
Bu nasıl olur?

BU NEDİR?
Havada durur
elde durmaz.

Mavi bir tükenmez 
kalem ile nasıl 
kırmızı yazarsın?

BU NEDİR?
Çalar ama kaçmaz,
kimse onu suçlamaz.

Hangi macunla diş 
fırçalanmaz?

BU NEDİR?
Şekere benzer 
tadı yok,
gökte gezer 
kanadı yok.

PEYGAMBERİMİZ’İN (asm) dedesi Abdulmuttalib, bir gün 
Kâbe’nin yakınında oturuyordu. Yanında Necran Kabilesi’nin 
ileri gelenlerinden ve eski dostlarından bir adam vardı. Sohbet 
ediyorlardı. Necranlı, söz arasında: 
“İsmailoğulları’ndan gelecek olan son peygamberin sıfatını 
kitaplarda bulduk. Kendisinin doğum yeri burasıdır. Sıfatları 
da şöyle şöyledir…” diyerek onları birer birer saydı. Tam o 

sırada, Peygamber Efendimiz (asm) onların yanlarına 
geldi. Necranlı ona baktı. Onun gözlerine baktı, sırtına 

baktı, mübarek ayaklarına baktı ve:
“İşte o, budur!” dedi, “Bu çocuk senin midir?” 

diye heyecanla sordu.
Abdulmuttalib:

“Oğlumdur” deyince, Necranlı bu sefer, 
mümkün değil anlamında:

“Biz kitaplarımızda onun babasını 
sağ olarak görmedik!” dedi.

Abdulmuttalib usulen söylediği 
önceki sözünü düzeltti:
“O, benim oğlumun oğludur! O 
daha doğmadan, babası vefat 
etmiştir” deyince, Necranlı 
tasdik etti:
“Şimdi doğrusunu söyledin!” 
dedi.
Bunun üzerine Abdulmuttalib, 
oğullarına dönerek:
“Kardeşinizin oğlunu iyi 
koruyunuz! Onun hakkında 
söylenen şeyi işitmiyor 
musunuz?” dedi.

Hatıralarla Sevgili Peygamberim Hz. Muhammed

Beklenen Peygamberin Özellikleri
HAZIRLAYAN: SERDAR ÇINAR

RESİMLEYEN: OSMAN SUROĞLU
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Bu arkadaşların 
hikayesini 
sen yaz!

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

Bu sevimli penguenler acaba Bu sevimli penguenler acaba 
nereye gidiyor olabilirler? nereye gidiyor olabilirler? 


