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Merhaba arkadaşlar,

Nasılsınız?.. Sizlerden iyi haberler almak hepimizi mutlu 
eder elbette. Arkadaş Derginiz hakkında neler düşünüyor-
sunuz, hangi yazılar daha çok ilginizi çekiyor, okuduğunuz 
yazılarla ilgili anılarınız var mı?.. Merak etmemek elde değil!.. 
Öyleyse bize yazmaya ne dersiniz!.. arkadasdergi@gmail.
com adresine ya da 0549 505 60 01 nolu WhatsApp hesabı-
mıza yazdıklarınızı bekliyoruz.

Bu sayımızda da güzel yazılar ve etkinlikler var. Umarım 
sizler de beğeneceksiniz. Yorumlara yazı veya öykü yazma-
yı, karikatür çizerek, fotoğraf çekerek yüklemeyi unutmayın 
sakın. Onları çevrenizle de paylaşın, aileniz, öğretmenleriniz 
bundan çok memnun olacaklardır.

…
Bu ay öğretmenlerinizin öğretmenler gününü kutlamayı 

unutmazsınız biliyorum ama onlara kendi elinizle yaptığınız 
bir hediye ya da bir kağıda yazdığınız kısa bir mesaj daha 
anlamlı ve değerli bir kutlama olacaktır. Ayrıca ilk öğretmen-
lerimiz olan annelerimizi de unutmayalım; onlara da kendi 
yaptığınız veya yazdığınız bir hediye takdim edin mutlaka.

Bir de en özel öğretmenimiz, dünya ve sonrasındaki haya-
tımızda rehberimiz olan Peygamberimiz Muhammed Aley-
hisselama da hediyemizi takdim edelim. Ona hediyemiz ne 
olacak? Evet salât u selâm. 

Haydi, Onun sayesinde kavuştuğumuz ve kavuşacağımız 
bütün güzellikler için Peygamberimize teşekkürümüzü salât 
u selâm olarak takdim edelim: Allahümme salli ve sellim, alâ 
Seyyidina Muhammed.

Bu salavatı söylediğimizde melekler naklen yayınla Allah 
Resulüne ulaştırıyorlar ve salavatı ne kadar çok söylersek 
Peygamberimiz bizi mahşerde o kadar iyi tanıyacak…

…
Sizleri Kasım sayımızla baş başa bırakmadan önce, bu sa-

yımızın hazırlığında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Allah’a emanet olun.

Arkadaşlar İçin…

— Aslınur Bahar
Abone Servisi İletişim Bilgileri:

zaferarkadas@gmail.com
0 549 505 60 01 - 02 - 03

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

 Instagram hesabımızda paylasalım...

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

@arkadasdergisi
-Bizi takip etmeyi unutmayın-



4   ARKADAŞ   KASIM   2022 KASIM   2022   ARKADAŞ   5

Ulusal Süreli Yayın 
KASIM, 2022 SAYI: 13

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): 375 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: 32 TL (KDV dahil)

Genel Yayın Yönetmeni: Aslınur Bahar
Yazı İşleri Müdürü: Sedat Uyanık
Grafik-Tasarım: V. Tarık Şimşek

zaferarkadas@gmail.com

Arkadaş Dergisi                                 yayınıdır.
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Ne? Nasıl? Niçin?

klımdaA bin bir

SORU
ÖNDER TEKİN

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

KÖPEKBALIKLARI UYURLAR MI?
Evet köpekbalıkları da uyur, ama uykula-

rında bile yüzerler. Bunun iki sebebi var: Bi-
rincisi, köpekbalıkları yüzmezlerse batarlar. 
Çünkü diğer balıkları denizin belli seviyele-
rinde tutan yüzme kesecikleri köpekbalıkla-
rında yoktur. 

İkincisi ise; köpekbalıkları sürekli ağzı açık olarak 
yüzerler. Çünkü yüzerken ağızlarından geçen su, 
başın yanlarında bulunan yarıklardan dışarı çıkar-
ken sudan oksijen alır. Dolayısıyla köpekbalıkları için 
yüzmek, nefes almak demektir. Durursa ölür.

Bu gerçeğe baktığımızda, köpekbalıklarının okyanus-
ta sürekli yüzmek üzere yaratılmış olduklarını anlarız. Bu 
tabloyu, köpekbalıklarına verilmiş olağanüstü tat alma 
becerileriyle birlikte düşündüğümüzde, karşımıza sürekli 
mesai yapan “okyanus devriyeleri” çıkar. Hakikaten kö-
pekbalıkları, yaralanmış ya da ölmek üzere olan pek çok deniz 
yaratığını çok uzakta dahi olsa algılar ve harekete geçer. Buradan ra-
hatlıkla köpekbalıklarının, yaşadığı deniz ve okyanusları temiz tutmakla 
görevli hayvanlar olduklarını çıkarabiliriz.

KERTENKELE 
NEDEN GÖZÜNÜ 
YALIYOR?

BÖCEKLER NEDEN 
FAZLA BÜYÜYEMEZ?

GERİ GERİ UÇAN KUŞ VAR MI?

Çünkü onların insanlar gibi ci-
ğerleri yoktur. Böcek teneffüs 
borusu denen bir boru ile te-
neffüs eder. Ve bir böceğin or-
ganları büyürken nefes boruları 
büyümez. İşte Allah’ın böceklere 
verdiği bu özellik sayesinde, bö-
cekler çok fazla büyüyemez.

Evet var. Geriye 
doğru uçan tek kuş 
‘sinekkuşu’dur. Diğer 
isimleri, arı kuşu, ko-
libri. Sinekkuşu aynı 
zamanda dünyanın 
en küçük kuşudur. 
Ve göçmen kuşlar-
dandır.

AKCİĞERLERİMİZ NEYE BENZER? 

Nefes alıp vermede başlıca rol oynayan ak-
ciğerlerimiz üzüm salkımı şeklindedir. İçin-
de alveol adı verilen ve kanın oksijen aldığı 
bu hava kesecikleri, akciğerlerin yüzeyinin 
daha geniş olmasını sağlar. Akciğerlerin her 
birinde üç yüz milyondan fazla alveol mev-
cuttur.
Alveollerin toplam yüzey alanı neredey-
se bir tenis kortu büyüklüğündedir. Ancak 
egzersiz yapmadığımızda bu alanın sadece 
1/20’sini kullanırız. Bu da vücudumuza daha 

az miktarda oksijen girmesi anlamına gelir. Bu, hareket etmenin ne 
kadar önemli olduğunu anlatan önemli bir gerçektir.

SADECE 
TÜRKİYEDE 
YAŞAYAN 
BİR BÖCEK 
SÖYLER 
MİSİN?
Altı duyargalı geyik böceği, 
dünyada sadece ülkemiz-
de yaşayan bir böcektir. 
Nerede mi? 
Amanos’larda.

Kertenkeleye bizim 
gibi göz kapağı veril-
mediği için, gözünü 
diliyle temizler. Göz 
kapağı ne kadar bü-
yük bir nimetmiş değil 
mi?..



BİT
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 UZ
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NOTLARI

YAZI VE FOTOĞRAFLAR:
PROF. DR. FATİH SATIL

KÜNYE
(SIDERITIS TROJANA)

Bu Bitki Sadece Ülkemizde Var!

Bulunduğu bölgenin ekolojik şartları 
yüzünden yalnızca belirli bölgede yaşayan/
yetişen, dünyanın başka yerinde yaşama/
yetişme ihtimali olmayan, yöreye özgü 
hayvan/bitki türüne ENDEMİK denir.

Ülkemiz endemik bitkiler açısından oldukça 
zengindir. Öyle ki her üç bitkiden biri ülkemize 
özeldir diyebiliriz. Yani Türkiye’ye özgü yaklaşık 
3500 endemik bitki bulunmaktadır. İşte bu 
yazımızda bu endemik bitkilerden birisi olan 
Sarıkız çayından bahsedeceğiz.

Basit ya da az dallanmış gövdelere sahip, 20-60 cm boyunda çok yıllık bir 
bitkidir. Alt ve orta gövde yaprakları dikdörtgensi ila mızraksı şekillerdedir. Çiçekleri 
sarı renklidir. Çiçeğin iç kısımlarında kahverengi çizgiler vardır.

Çiçeklenme dönemi: Temmuz-Ağustos.
Yayılış Ortamı/Alanı: Dünya’da sadece Türkiye’de bulunan bu bitki, ülkemizde 

de sadece Kaz Dağı’nın 1500-1720 m’leri arasındaki kayalık yamaçlarında oldukça 
dar bir alanda yayılış gösterir. Bu nedenle Dünya Doğal Hayatı Koruma Birliği 
(IUCN) tarafından, nesli tehlikede olan (EN) türler arasına alınmıştır.

Bitkinin toplanması yasak olmasına rağmen halk arasında zaman zaman 
toprak üstü kısımları toplanıp mide rahatsızlıkları, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve 
karın ağrısında çay olarak içilir.

Ancak soyu tehlike altında olan bu tür endemik canlıları doğadan 
toplamamalıyız, korumalıyız. İlla şifalı özelliklerinden yararlanmak istiyorsak 
bu türlerin tehlike altında olmayan geniş yayılışlı benzer türlerini kullanmalıyız. 
Unutmayalım ki bu biyolojik zenginliklerimiz bize miras değil emanettir.

Her canlı, sonsuz ilim sahibi 
Allah tarafından o bitkiye özel 
bir çevreye yerleştirilmiştir. 
Her canlı gibi endemik bitkiler 
de kendilerine verilen sınırlar 
içerisinde tabiatta yaşama 
kabiliyetini gösterir ve hayatını 
devam ettirir. Yani Yüce Yaratan, 
Sarıkız çayı bitkisi gibi tüm 
endemik bitkileri hususi iltifatıyla 
var etmiş benzerlerinden 
ayırmıştır.

Sarıkız Çayı’nın Genel Özellikleri: 

Şimdi Birlikte Düşünelim

Aile:  
Lamiaceae /  

Ballıbabagiller
Tür:  

Sideritis trojana  
Bornm.

Türkçe / Yöresel İsim: 
Sarıkız çayı, Kazdağı 

çayı, Dağ çayı

SARIKIZÇAYI
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ŞEYMA ÖZDEMİR

BİRAZ DA EMPATİ
HAYDİ TESTİ ÇÖZ!

Nasılsın tatlı arkadaşım? 
Beni sorarsan iyiyim. Kışa giriyor olmanın heyecanı var içimde. 

Biliyor musun, bulunduğum şehre her kış kar yağar. Senin bulunduğun 

şehir neresi? Oraya da kar yağıyor mu?

Seninle hoşbeş güzel de yine bir konuyu masaya yatırmamız 

gerekiyor. Konumuz; empati… Biliyor musun manasını? Bir insanda 

olabilecek en güzel duygulardan bir tanesi. Karşıdakini anlamak, 

onun gibi düşünüp, onun gibi hissedebilmek…

En güzel dediysem, tabi ki her duygu gibi empati duygusunun da 

istikametli kullanımı çok önemli. Bak bakalım aşağıdaki sorulara tatlı 

arkadaşım, sonrasını beraber değerlendiririz, ne dersin?

3. Sınıf tahtanızın üzerini  3. Sınıf tahtanızın üzerini  
birisi tükenmez kalemle çizmiş.  birisi tükenmez kalemle çizmiş.  

Öğretmen de seni suçluyor.Öğretmen de seni suçluyor.
A) Bu öğretmen bana taktı zaten!

B) Çok yoruluyor tabi. Neyse kızsa da 
birazdan sakinleşir.

C) Uygun bir dille yapmadığımı  
öğretmenime anlatmalıyım.

 
2. Pantolonun diz kısmı  2. Pantolonun diz kısmı  

haf if yırtılmış. Okulda arkadaşın  haf if yırtılmış. Okulda arkadaşın  
seninle dalga geçince  seninle dalga geçince  

çok utandın.çok utandın.

A) Kendisine baksın o, sümsük!

B) Haklı tabi, bana bakınca 
göz zevki bozuldu. Hemen eve 

gitmeliyim.

C) Pantolonumu akşam annemle 
dikeyim. Fakat arkadaşımın  

yaptığı da hoş değil.

  
1. Parkın önünden 1. Parkın önünden 

geçiyorsun. Bir çocukgeçiyorsun. Bir çocuk
 kenarda banka oturmuş,  kenarda banka oturmuş, 

başını ellerinin arasına almış. başını ellerinin arasına almış. 
Düşünüyor.Düşünüyor.

A) Banane canım, hayatta  
bin bir türlü dert var.

B) Tüh tüh tüh! Okula  
gidiyordum ama ilk derse  

girmeyeyim. Neyi var  
bir sorayım.

C) Çok üzüldüm, Allah 
yardımcısı olsun. 

 

4. Geçen gün  4. Geçen gün  
basketbol topun  basketbol topun  

kaybolmuştu. Arkadaşının  kaybolmuştu. Arkadaşının  
elindeki topun sana ait  elindeki topun sana ait  

olduğunu üzerindeki  olduğunu üzerindeki  
işaretten hemen anladın.işaretten hemen anladın.

A) Benim topumu almak ha!  
Şimdi görür o!

B) Topu yok demek ki. Neyse  
onun olsun ne olacak sanki.

C) Arkadaşım kendisine ait  
olmayan bir şeyi almamalı.  
Yalnız kaldığı zaman onu  

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

C ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA
Yaşadığın olayları kişiselleştirme-
men, uygun yöntemlerle çözüme 

ulaştırmaya çalışman tebrike değer! 
Hem kendini güzelce ifade ediyorsun, 
hem de karşındakini yargılamadan, 

kırmadan olayları çözmeye çalışıyor-
sun. Böyle devam et, doğru yoldasın. 

Bu özelliğin sana çok güzel kapılar 
açacak inşaallah…

B ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA
Ah sen senn! Başka insanları o 

kadar çok düşünüyorsun ki, kendine 
sıra gelmiyor. Oysa dengeli olma-
sın. Senin de hakkın var. İsteklerin, 

duyguların var. Arkadaşlarını, aileni 
anlayıp dinlediğin kadar kendini de 

dinle, kendini de sev, kendine de 
şefkat et, olur mu?

A ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA
Kendini koruman, değerli hissetmen 

çok güzel. Fakat karşıdakinin de 
değerini bilmelisin. Allah (c.c.), her 

insanı ayrı özelliklerde, güzelliklerde 
yaratır. Bir de o insanın açısından 

olaylara bakmaya ne dersin?

5. Annen kardeşinin yaptığı her 5. Annen kardeşinin yaptığı her 
hatada sürekli sana kızıyor.hatada sürekli sana kızıyor.

A) Ben üvey evladım zaten!

B) Kardeşim çok küçük ne yapsın,  
biraz üzülürüm sonra geçer.

C) Bence kardeşimin suçlarını bana  
yüklememeli. Üstelik bu kardeşime  

de zarar verebilir.

Testi çözdün mü? 
Hadi şimdi sonucunu konuşalım:

FA
RK

I
BU

LU
R 

M
U

SU
N

?
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GAMZE KOÇ

SONBAHAR
Bir varmış bir yokmuş... Masal bu ya mevsimler, 

üstüne düşeni yapmış, yazdan sonra sıra kim-
deyse o sahneye çıkmış. Yaz boyu sokaklarda 
cıvıl cıvıl eğlenip oynayan çocuklar yavaş yavaş 
evlere girmiş, pencerenin ardından sokaklara 
bakıp rüzgârla yaprakların kovalamacalarını izler 
olmuş. Bunu fırsat bilen bütün yapraklar, madem 
çocuklar oynayamıyor bari biz oynayalım, hem 
çocuklar da bizi izlerken mutlu olurlar diye sak-
lambaç oynamaya karar vermiş. 

Ama oyunun kuralları baştan yazılmış. En başta 
ebe tek, saklanan çok; tam tersine bütün yap-
raklar tek bir yaprağı bulmak için köşe bucak her 
yeri arayacakmış. Bu kez ebe olmak görevi birden 
çok yaprağa verilmiş. Dere tepe gezmişler, dal-
dan dala uçuşmuşlar. Evet evet bilinenin aksine 
cümbür cemaat bir yaprağı sobelemek için yol-
lara düşmüşler. 

Yer gök sarı, kırmızı, turuncu yaprak olmuş ama 
nafile. Aramışlar taramışlar aradıkları “yeşil” yap-
rak sanki yer yarılmış da yerin dibine girmiş. Yok, 
yok, yokmuş! 

…
Günler, haftalar, aylar geçmiş; yaprakların 

hepsi şiddetli rüzgârların kovalamacalarından 
yorulmuş, karın dondurucu soğuğundan üşü-
müşler. Tam vazgeçecekleri anda kurumuş bir 
yaprak son takatiyle, zar zor “bulduuum” diye 
seslenmiş arkadaşlarına. Gerçekten de yemyeşil 
yaprağı görmüş çünkü “ilkbahar” gelmiş.

Takvimler havaların soğuduğu günlere geldiği-
mizi söylüyorsa ve yaprakların yeşil olanları yine 
ortadan kaybolduysa sonbahar mevsimindeyiz 
demektir. 

…
Yeşilin bütün tonlarındaki yapraklarına gözlerimiz çok alı-

şıktı ama çocukların yeni giysilerini heyecanla giyip değiş-
tirmesi gibi ağaçlar yine yemyeşil giysilerini çıkarıp yenilerini 
giyindi çünkü sonbahar geldi. 

Sözlükler sonbaharı sadece yaz ile kış arasındaki mevsim 
diye yazsa da bulmacalarda eş anlamı “güz” olarak geçse 
de o kadar basit değil asla.

Bakmayın siz sonbahar kelimesinin ‘son’la başladığına. Bir 
bitişin değil yepyeni başlangıçların taptaze doğumların hikâ-
yelerini taşır içinde sonbahar. 

Yapraklarından olmuş, odundan farksız ağaçlar görürseniz, 
hatta bizlere her zaman birer hizmetkâr olan dallarına cılız 
olarak rastlarsanız üzülmeyin. Bitmedi. Tükenmedi. Sonbahar 
geldi diye o yediğiniz son sulu elma değildi. Yine ağaçların 
dirilir gibi önce çiçeklerle süsleneceğini düşün.

Kudreti sonsuz olan Allah’ın büyük rahmetini küçücük bir 
çekirdeğe sığdırarak bizim için sakladığını...

Birçok güzelliğin bir süreliğine saklandığını...
Belki de nice nimetin kıymetini bilmemiz için bir süre biz-

den saklanması gerektiğini...
Meyvelerin, sebzelerin türlü renkte erzakın olgunlaşıp kıva-

ma gelmesi için hazırlık yaptığını düşün...
Biz göremesek de ağaçların gövdesinin içinde nice fabri-

kaların çalışmaya başladığını...
Sona ermek şöyle dursun akıllara durgunluk verecek bir 

sistemin durmadan işlemeye devam ettiğini düşün ama 
asla bir tükenişin değil sonbaharın umudun habercisi oldu-
ğunu düşün. 

Biraz sabır gerektirdiği doğru. Beklemek lazım. Hayatımızda 
da hep yaşamaz mıyız bunu! Bitiş, son, çıkmaz gibi gördü-
ğümüz şeyler aslında bir vakit sonra bir kapıya doğru açılır. 
Sonbaharın da anlamının içinde aslında nice başlangıçlar 
vardır. 

Sonbahar, dirilişi saklar koynunda, ölüm son değildir der 
yaralı, mahzun gönüllere ve dökülen her bir yaprak, solan 
her renk, solmayan, hiç tükenmeyen, ölümsüz olanı ilan eder 
bize.



20   ARKADAŞ   KASIM   2022 KASIM   2022   ARKADAŞ   2120   ARKADAŞ   KASIM   2022 KASIM   2022   ARKADAŞ   21

PROF. DR. ALİ ALAŞ

Merhaba arkadaşlar, beni tanıdınız mı? 
Tanıyamadınız ise önce kendimi tanıtayım, da-

ha sonra da özelliklerimi anlatayım. Benim adım 
sopa çekirgesi. Aslında ben bir böceğim. 

Bazı türlerimizin boyu 2,5 cm iken bazı türleri-
mizin boyu 55 cm kadar olabilmektedir. Allah bizi 
avcılarımızdan gizlenme konusunda uzman ola-
rak yaratır. Ağaç dallarında ölü dallar ya da yeşil 
sürgünlere benzer şekil alarak avcı olan diğer 
hayvanlar tarafından fark edilmeden sessizce 
bekleriz. Madagaskar’da yaşayan bir türümüz 
dikenli bir bitkiye benzediği için düşmanlarımız ve 
avcılarımız bize kolay kolay yaklaşamazlar. Ço-
ğunlukla yağmur ormanları ve balta girmemiş 
ormanlarda yaşarız. 

Sopa çekirgeleri olarak üç binden fazla tü-
rümüz vardır. Ağaç ve çalı yaprakları ile dutsu 
meyveleri yiyerek besleniriz. 

…
Bizler dişi çekirgelerin bıraktıkları yumurtalar-

dan eşeysiz olarak üreyebiliriz; bazen de döl-
lenmiş yumurtalardan üreyebiliriz. Her iki üreme 
şeklinde de yumurtadan çıkan nimf adı verilen 
yavrularımız birkaç defa deri değiştirdikten sonra 
erişkin hale gelir. Ömrümüz birkaç aydan birkaç 
yıla kadar değişebilir. 

…
Kuşlar, küçük sürüngenler ve kemirgenler için 

iyi birer besin kaynağı oluruz. Ancak, Allah’ın bize 
verdiği gizlenme kabiliyeti sayesinde sivri diken 
şeklinde görünebiliriz, kötü kokulu veya yakıcı 
kimyasal sıvılar püskürterek ya da tıslama sesi 
çıkararak düşmanlarımızdan korunabiliriz. 

…
Okullar da açıldı. Sakın derslerinize çalışmayı, 

helal ve sağlıklı gıdalarla düzenli olarak beslenip, 
dinlenmeyi ihmal etmeyin.

Kalın sağlıcakla.

BEN BİR

SOPA ÇEKİRGESİYİM



22   ARKADAŞ   KASIM   2022 KASIM   2022   ARKADAŞ   23

Konumuz: 
Ok Atan 

İnsan

HAZIRLAYAN VE ÇİZEN: 
OSMAN SUROĞLU

arikatü

ÇiziyoruzK r

Arkadaşlar bu sayımızda ok sporuyla ilgilenen bir karakter çiziyoruz. 

Özellikle son zamanlarda ata 
sporumuz olan okçuluğa ilgi hayli fazla. 
Geleneksel okçuluğumuzun en hareketli 
kolu olan at üzerinden ok atma, yine ilgi 
gören bir spor dalı olarak dikkat çekiyor.

Yandaki karelerde ok atan bir 
insan çizmenizi kolaylaştıracak 
eskizleri görüyorsunuz. Siz de bu örnek 
çizimlere bakarak kendi karikatürünüzü 
çizebilirsiniz. 

HAYDİ BU KARİKATÜRÜ DE SEN YORUMLA

Karikatürü okumaya çalışırken, 
çizimi çok dikkatli incelememiz şart. 
Çizdiğim insan dünya üzerinde ve 
mutsuz. Kafasının içinde yer alan ıssız 
bir adada yaşıyormuş gibi yapayalnız. 
Bazen insanlar böyle duygular içine 
girebiliyor. 

Yan taraftan uzanan el ise, bu 
mutsuzluğunu mutluluğa çevirmesi 
için karakterimize bir kitap uzatıyor. 
Dikkatle incelerseniz bu kitabın Kur’an- 
ı Kerim olduğu anlaşılıyor. Bizi yaratan 
Allah’ımız mutsuz olmamamız için 
Peygamberimiz’in (sav) aracılığı ile 
Kur’an-ı Kerim’i göndermiş ve her iki 
hayatta da mutlu olabilmenin sırlarını 
onunla bizlere bildirmiştir. Bizler 
Kutsal Kitabımız Kur’an’ı okur, anlar 
ve davranışlarımızı onun bilgisiyle 
düzenlersek mutlu olabiliriz. Ondan 
uzak kaldıkça mutsuz oluruz. Bu 
karikatür bunu anlatmış.   

21

1

Sizin için bununla ilgili iki karikatür hazırladım
Birincisinde okçunun hedefine sevgiyi yerleştirdim. Tabii ki karikatürün 

manası sevgiye zarar vermek değil, sevgiye ulaşabilmek ve tam 
ortasından vurarak sevginin değerini en iyi şekilde anladığını veya sevgiyi 
ıskalamadığını ifade etmektir.

İkincisinde, çizdiği bir baş üzerine koyduğu elmayı vurmaya davranan 
okçuyu çizdim. Birçok dünya karikatürlerinde bu konu işlenmiştir. 
Ancak elma bir insanın başının üstüne konularak çizilmiştir. Bizim 
karikatürümüzdeki karakter, böyle tehlikeli bir şeyi denemektense bu 
şekilde zararsız bir tercihte bulunmuştur.

2

3

4
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TARIK USLU

Malûm, ahtapotların sekiz tane 
bacağı vardır. Bunu genelde herkes 
bilir de, bu acayip kafadanbacaklı-
ların üç tane kalbi olduğu pek bilin-
mez...

Sekiz kol ve kocaman bir kafaya 
hayat boyu, ahtapotlara has o mavi 
kanı pompalayıp duran bu üç kalp, 
acaba sadece mükemmel üç kan 
pompasından mı ibarettir? 

Yoksa insanlardaki gibi kafadan-
bacaklı ahtapotların kalpleri de, 
sevmek, şefkat ve merhamet etmek 
gibi duyguların hissedildiği yer mi-
dir?

Bunu bilemeyiz. Bunu bilmek için 
ahtapot olmak lazım gelir. Fakat 
bir ahtapotun hayatına azıcık ya-
kından bakarsak, denizlerin yüzler-
ce metre altında, o derinliği kadar 
karanlık, karanlığı kadar derin tu-
haflıklar ülkesinin dibinde, muhte-
şem bir annelik öyküsünün yaratılıp 
yaşatıldığına şahit olabiliriz.

Öyle ki, eğer görmesek ve bilme-
sek, ahtapot gibi bir kafadanbacaklı 
yumuşakçanın, gezegenin en hari-
kulade annelik maceralarından bi-
rinin kahramanı olacağını, herhalde 
hiçbirimiz tahmin edemezdik...

Ama zaten bu kâinatta, bu yer-
lerde ve bu göklerde gözlerimizle 
görmesek, kulaklarımızla işitmesek, 
hayal dahi edemeyeceğimiz binbir 
türlü güzellik, sayısız şirin sürpriz, 
hesapsız mucizevî hediye—hem de 
bizler için—yaratılmış değil mi? 

Ahtapotların 
Kaç Kalbi Var?

Ahtapota neden ahtapot denir bilir misiniz? Eğer siz de be-
nim gibi böyle şeylere meraklı iseniz, ilk yapmanız gereken, 

kelimenin köklerine kadar bakabileceğiniz bir sözlük edinmek-
tir. Elbette Latince ve Eski Yunanca bilen bir arkadaş da işe 

yarayabilir. Artık hangisi kolayınıza gelirse. Övünmek gibi ol-
masın ama bende ikisi de mevcut!

Ahtapot kelimesinin kökeni eski Yunanca’dır ve aslı octo ve 
pous kelimelerinin birleşmesinden oluşan octopodia’dır. Octo 

sekiz, pous ise bacak anlamına gelir. Yani ahtapot,  
‘sekiz bacaklı’ demektir. 

Sevgi Dolu Kalpleri

Anne
Ahtapotun
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Dünyadan 150 milyon kilometre 
ötedeki Güneş’ten gelen ışığın, mi-
nicik bir bal arısının gözlerini ay-
dınlatıp kanatlarını ısıtması gibi, 
Allah’ın hadsiz ve hesapsız rahmeti, 
ahtapotun üç kocaman kalbini bir-
den annelik ateşi ile tutuşturduğun-
da, bayan kafadanbacaklı işi gücü 
bırakıp, kendisine denizin yüzlerce 
metre altındaki kayaların arasında 
güzel, güvenli bir oyuk, yani bir yuva 
aramaya başlar. 

Çünkü ahtapotlar da, balıklar, ka-
buklu ya da kabuksuz bütün o öteki 
deniz canlıları gibi yumurta ile ço-
ğalırlar. Ancak denizin altında yu-
murtlayıp, yumurtaları da ortalığa 
bırakmak pek akıllıca bir iş değildir. 

Yumurtaları hem deniz canlıla-
rından, hem de akıntılardan koru-
yacak sağlam bir yer, kayalıkların 
arasında güvenli bir mağaracık 
gereklidir.

Anne adayı ahtapot uygun bir 
yer bulduğunda elini ayağını daha 
doğrusu sekiz adet kolunu toplayıp, 
oraya yerleşir. Sonrasında da tek 
seferde 200-250 bazen de 1000’e 
yakın yumurta yumurtlar. 

Ahtapot yumurtaları, iri üzüm ta-
nelerine benzer ve bir üzüm salkımı 
gibi birbirine tutturulmuştur. 

Bu yumurta salkımları mağaracı-
ğın duvarlarına, sırf bu iş için yara-
tılan özel bir yapışkan salgı ile sağ-
lamca asılır.

Salkım Salkım 
Yumurtalar

Ahtapot, bundan sonra hemen 
hemen bütün yumurtlayan canlıla-
rın yaptığı şeyi yapar: Yumurtaları-
nın yanı başında kuluçkaya yatar! 
Yani onları bekler, korur, gözü gibi 
bakar...

Fakat ahtapotların kuluçka süre-
leri kuşlarınki gibi 3-5 hafta değil 6 
ay, bazı türlerde de ise 3-4 senedir. 
Ve anne ahtapotlar, bu süre boyun-
ca yumurtalarını bir an için olsun 
yalnız bırakmazlar. Yumurtaların 
ihtiyacı olan oksijeni rahatça ala-
bilmeleri için belli aralıklarla suyu 
dalgalandırıp tazelerler. Onları tek 
tek o garip vantuzlu vantuzlu kol-
ları ile okşar ve böylece üzerlerinde 
alglerin yerleşmesini sağlar. Algler, 
denizlerde yaşayan mikroorganiz-
malardır ve yumurtaların sağlığı 
açısından faydaları vardır. Ayrıca 
yumurtaları avcıların iştahlı gözle-
rinden gizler.

Ahtapotlar Da 
Kuluçkaya

Yatar
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Çünkü avlanması için yuvasından çıkıp, yumurtalarından uzaklaşması 
gerekir. Ama bunu asla yapmaz, yapamaz...

Aylar geçtikçe acıkır, zayıflar ve bitkin düşer. Denizin yüzlerce metre 
altında ısı çok düşük olduğu için, beslenmeyen ve neredeyse hiç hareket 
etmeyen anne ahtapotun vücut ısısı da azalır. Hareketleri iyice yavaşlar. 
Aslında bu iyi bir şeydir; böylece beslenme ihtiyacı en alt seviyeye iner. 
Eğer yavrular henüz yumurtalardan çıkmadan açlığı dayanamayacağı 
seviyeye gelmişse, yine de yavrularını bırakmaz ve kendi kollarından bir-
kaç tanesini yer. 

Nihayet belirlenen süre dolduğunda, yumurtalardan yavru ahtapotçuk-
lar birer birer çıkmaya başlarlar. Bütün yumurtalar çatlayıp, bütün yavru-
lar doğduğunda, anne ahtapotun görevi de sona ermiş olur. Ve yavruları-
nın hiçbirinin mürüvvetini göremeden oracıkta ölüverir...

Derin denizlerin yüzlerce metre altında, ışığın bile ulaşamadığı bu ka-
ranlık ve soğuk ülkede, gezegenimizin en ama en sıcak annelik öykülerin-
den biri yaşanır.

“Hayat bir mücadeledir! Herkes kendi canını düşünür! Güçlü olanlar ya-
şar, zayıflar ölür gider! Doğa vahşidir, tabiat acımasızdır!” diyenlere inat, 
kafadanbacaklılar sınıfından garip görünüşlü bir deniz yumuşakçası anne 
olunca, hiç görmeyeceği yavruları için kendi canını feda eder. Onun koca-
man üç kalbindeki merhamet ve şefkat, “Beni yaratan Rahman ve Rahîm 
olmasa, bende bu merhamet de olmaz, bu şefkat de!” der…

Kuluçka Dönemi Boyunca Anne
Hiçbir Şey Yemez 
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Bilimsel adı: Octopus. 
Ahtapotlar, kabuksuz 

kafadanbacaklılar 
ailesindendir. Üzerin-
de vantuzlar bulunan 

sekiz eşit ayakları olan 
bir mürekkepbalığı  

türüdür.

Alışılmadık görüntüle-
riyle, ahtapotlar denizler 
âleminin en ilginç yara-
tıklarıdır. Esnek vücut-
larında hiçbir kılçık ya 
da kemik yoktur. Böyle 
olunca, 3 cm çapındaki 

deliklerden bile 
geçebilirler.

Yeryüzü sularında 300 
değişik türde ahtapot 

vardır. Bunların en uzun 
ömürlüsü yaklaşık 5 yıl 

yaşar. Diğerlerinin orta-
lama ömürleri ise 6 ay 

kadardır.

Ahtapotlar yüzerken sekiz 
kolu arkasından uzanır. 

Emdiği sudan hem solunum 
yapar, hem de kollarının 
dibindeki sifon ile suyu 

fışkırtarak hızlı hareket için 
itici motor gibi kullanır.

HAZIRLAYAN: AYŞE ZEHRA AH
TA
LAR
POT
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AKİF YALÇIN

Selamun aleyküm arkadaşlar,  Bu yazımızda sizlerle uykuda hareket 
etmenin öneminden ve Kuran’da bu konuyla ilgili bir ayetten bahse-
deceğim.  Kuran’da bahsi geçen Ashab-ı Kehf kıssası pek çok gerçeğe 
işaret etmektedir. Bunlardan birisi de uykuda hareket etmeyle ilgilidir. 
Kehf Suresinin 18. ayet-i kerimesinde şöyle buyrulmuştur:  “Sen onları 
uyanık sanırsın, halbuki onlar uykudadırlar. Biz onları sağ ve sol yana 
çeviriyorduk.” (Kehf Suresi, 18) 

Bu ayet-i kerime, üç yüz yıl uykuda kaldıkları bildirilen Ashab-ı 
Kehf’den bahsetmekte ve Allah-u Teâlâ’nın onların bedenlerini sağ ve 
sol yanlarına çevirdiğini bildirmektedir.  

Acaba “sağa ve sola çevirmek” ifadesinin ne önemi vardır ki, ayet-i 
kerimede özellikle bu detaydan bahsedilmiştir? Herhalde bu ifadenin 
bir önemi olmalıdır; çünkü içine önemsiz hiçbir şeyin olmadığı Ku-
ran’da yer almış…  

Şimdi bu sorunun cevabını öğrenelim: Uykuda 
sağa ve sola dönmenin hikmeti, faydası nedir? 
Uykuda sağ ve sol tarafa çevrilmenin önemi çok 
yakın bir tarihte keşfedilmiştir. Uzun süre aynı 
yatış pozisyonunda kalan insanlar ciddi sağ-
lık problemleri ile karşılaşırlar. Kan dolaşımında 
komplikasyonlar meydana gelmesi, deride yara-
ların oluşması, yatılan yüzeye temas eden böl-
gelerde kanın pıhtılaşması gibi…  

Uzun süre aynı pozisyonda yatıldığında mey-
dana gelen yatak yaralarına “basınç yaraları” 
denir. Çünkü çok uzun süre aynı pozisyonda ya-
tıldığında, vücudun belli bir bölgesine uygulanan 
sürekli basınç, kan damarlarının sıkışıp kapan-
masına neden olabilir. Bunun sonucu olarak kan 
yoluyla taşınan oksijen ve diğer besinler deriye 
ulaşamaz ve deri ölmeye başlar. Bu durum vü-
cutta yaraların oluşmasına sebep olur. Eğer bu 
yaralar tedavi edilmezse derinin katmanları, yağ 
ve kas dokuları ölebilir. 
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BİLİMSEL MUCİZELERİ
KURAN’IN

Hatta hayati tehlikeye bile sebep olabilir.  Bu sebeple deri 
üzerindeki basıncı azaltmak için her 15 dakikada bir pozis-
yon değiştirmek en sağlıklısıdır. Mesela kendi kendine hareket 
edemeyen felçli hastalar da bu nedenle özel bir bakıma tâbi 
tutulurlar ve her 2 saatte bir başkasının yardımıyla hareket 
ettirilirler. … 

Herhalde bilim adamlarının yaptığı bu izahlardan sonra, 
ayet-i kerimede geçen “Biz onları sağ ve sol yana çeviriyor-
duk” ifadesinin hikmeti çok daha iyi anlaşılmaktadır. Evet bu 
ifade, ancak asrımızda keşfedilebilen bilimsel bir gerçeğe 
işaret etmektedir. Elbette böyle bütün ilimlerin hülasalarını 
(özlerini) toplayan bir Kitap, bir insanın sözü olamaz. Bu ki-
tap, ancak ve ancak her şeyi yaratan ve ilmi her şeyi kuşatan 
Allah-u Teâlâ’nın kitabıdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed de 
Allah’ın Resulü ve Elçisidir. (sallallahu aleyhi ve sellem).

UYKUDA HAREKET ETMENiN ÖNEMi UYKUDA HAREKET ETMENiN ÖNEMi 
VE BiR KURAN MUCiZESi VE BiR KURAN MUCiZESi 
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Kaptan Kaftanbıyık ve mürettebatı, tamir edilip 
sapasağlam olan uzay araçları ile yolculuklarına 

devam ederken kurt gibi acıktıklarını fark etmişler.
“Ah şöyle güzel bir köfte yemek vardı şimdi!” diye 

mırıldanmış Hayri.
Ankara Kedisi, “Hay aklınla bin yaşa! Nasıl da ön-

ceden akıl edemedim bunu, biraz ileride Köfte Geze-
geni var. Orada bol bol köfte yeriz.” demiş. 

Kaptan Kaftanbıyık, şüpheci bakışlarını kader ar-
kadaşı kediye yönelterek sormuş: “Akide şekerlerini 

fazla kaçırmadık değil mi sevgili arkadaşım!..”
“Olur mu güzel insan! Buraları avucumun içi gibi 

bilirim. Bir meteor köfte sayesinde bilgi sahibi olduk 
bu gezegenden. Bize haftalarca yetmişti mis gibi 

kızarmış meteor köfte!”
Şakacı Mert kendini yine tutamayıp söze girmiş, 

“Ne güzel bir seyahattir bu Allah’ım! Güzelim içecek-
ler, leziz köfteler!.. Adeta gastronomi uzayında lez-

zetten lezzete ışınlanıyoruz!..” 

Patates Ormanı
Gezegen atmosferine girdiklerinde onları 

upuzun ve sık ağaçlardan oluşan ince 
dilim patates ağaçları karşılamış. 

“O kadar acıktım ki; ağaçlara kafa dikleme
 atlayasım var!” demiş Şakacı Mert. 

“Aman Mert’im biraz sabır. Güzel bir ziyafet 
çekmene sayılı dakikalar kaldı denilebilir…” 
diyerek sakinleştirmiş onu Ankara Kedisi. 

4. BÖLÜM

KÖFTE GEZEGENİKÖFTE GEZEGENİ
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YAZAN: 
ÖNDER TEKİN

RESİMLEYEN: 
NUREFŞAN ALTINTAŞ
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Mayonez Kuyusu
Uzay araçlarını sağ salim Köfte Gezege-

ni’ne indirdiklerinde Şakacı Mert yeri öpmek 
yerine yemeye başlamış. Hatta o kadar fazla 
yemiş ki; küçük bir çukur oluşturup içinde 
mahzur kalmış. Kenarlardan da mayonez 
sızmaya başlamış. Kaptan Kaftanbıyık hay-
ret dolu bakışlarını gizleyememiş. 

“Mert!.. Ketçap da dökeyim mi üzerine! Bi-
raz daha ye de gezegenin diğer tarafına bir 
tünel aç, olur mu!..”

Ketçap Dağları
Derken büyük bir sarsıntı yaşanmış. Başlarını yukarıya 

kaldırdıklarında bir de ne görsünler? Ketçap Dağlarından 
püsküren sıcak ketçaplar geminin ateşleme ünitesinin içine 
sıçramasın mı!..

Kaptan Kaftanbıyık o kadar kormuş ki; ne yapacağını bil-
memiş ilk başta. Hemen Ankara Kedisi devreye girip müret-
tebatı Şakacı Mert’in çukurunun içine atıvermiş.

“Arkadaşlar, haydi çenelerinizi çalıştırın bakalım. Bir güzel 
yiyip kendimize hemen bir tünel kazalım. Yoksa işimiz zor bu 
gezegende…”

Tüm mürettebat patlayana kadar yemiş ve sonunda tüne-
lin ucu görünmüş…

…
Kaptan Kaftanbıyık ve mürettebatı Köfte Gezegeni’nden 

nasıl kurtulacaklar? Peki ya Mert’in karnı doyacak mı? Hepsi 
bir sonraki sayımızda:)
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İğne battıCanımı yaktıTombul kuşArabaya koşArabanın tekeriİstanbul'un şekeriHop hop altın topBundan başka Oyun yok

HOP HOP
On, yirmi, otuz, kırk

Elli, altmış, yetmiş

Seksen, doksan, yüz

Dere tepe düz

Ördek suda yüz

Vak vak vak vak vak

Haydi hemen kalk

Lambaları yak

Derslerine bak

ON YİRMİ

Ooooo portakalı 
soydum

Başucuma koydumBen bir masal 
uydurdum

Duma duma dum
Kırmızı mum

DUMA DUMA
DUM 
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AĞIR KİTAP
TİYATRO

SİRK

Sonradan görme cahil birisi,  
“kitap okuyor” desinler diye kitap  

almaya karar vermiş. Kitapçı dükkânına  
girmiş ve tezgâhtara:

“Bana bir roman lazım.” demiş.
Tezgâhtar, sormuş:

“Efendim ağır mı olsun, haf if mi?”
Desinler meraklısı o kişi cevap vermiş:

“Fark etmez, arabam dışarıda nasıl 
olsa rahatça taşırım.”

Bir adam tiyatroya gitti. 
Fakat geç kalmıştı. Oyun 
başladıktan sonra salona 

girebilmişti. 
“Yazık birinci perdeyi 

görüp anlayamadım” diye 
yanındakine fısıldadı.
Yanındaki adam, “Bir şey 

kaybetmedin…” dedi, “Biz de 
hiç bir şey anlamadık!..”

İki arkadaş 
konuşuyorlardı:

“Sen pire terbiyecisi değil 
miydin? Neden meslek 

değiştirip 
f il terbiyecisi oldun?”

“Yaşlandım artık. 
Gözlerim eskisi gibi 

görmüyor da..”



Deve Deve 
kuşu  kuşu  

saatte  saatte  
120 km 120 km 
hız  hız  

yapar.yapar.

Bir insan bir Bir insan bir 
yılda kaç kez yılda kaç kez 
göz kırpar?: göz kırpar?: 

Kalp Kalp 
dakikada dakikada 
kaç kezkaç kez
 atar? atar?

96 bin 540 96 bin 540 

30 metre30 metre

7575

Fare piresi 3 gün  Fare piresi 3 gün  
boyunca durmaksızın boyunca durmaksızın 

saatte saatte 600600 defa  defa 
 sıçrayabilir. sıçrayabilir.

Akrepler Akrepler 3 yıl3 yıl  
boyunca hiçbir şey boyunca hiçbir şey 
yemeden hayatta yemeden hayatta 

kalabilir.kalabilir.

Ortalama bir insanın Ortalama bir insanın 

kafası kaç kilodur?: kafası kaç kilodur?: 

3,63,6

İnsan bir saat İnsan bir saat 
içinde kaç kez içinde kaç kez 

nefes alır? nefes alır? 

23 bin 4023 bin 40

KafatasıKafatası
kaç kemİkten kaç kemİkten 

oluşur?oluşur?

29 29 

İnsanın  İnsanın  
kafatasında kafatasında 
kaç saç teli kaç saç teli 
bulunur? bulunur? 

Bağırsakların Bağırsakların 
toplam uzunluğu toplam uzunluğu 

ne kadardır? ne kadardır? 

100 bin100 bin

200 metre200 metre

İnsan İnsan 
vücudunda kaç vücudunda kaç 

adet kas vardır? adet kas vardır? 

650650

274274

Kalp kanı kaçKalp kanı kaç
metre yüksekliğe metre yüksekliğe 
fışkırtacak güçle fışkırtacak güçle 

pompalar?pompalar?

Kalbin pompaladığı kan, insan Kalbin pompaladığı kan, insan 

vücudunun damarlarında bir 
vücudunun damarlarında bir 

günde kaç km yol alır?günde kaç km yol alır?

Beyin hücrelerinin Beyin hücrelerinin 
vücuda yolladığıvücuda yolladığı

mesajlar saatte kaç mesajlar saatte kaç 
kilometre hızlakilometre hızla

iletilir? iletilir? 

Kırlangıçlar Kırlangıçlar 
171 km171 km hızla hızla
uçabilir.uçabilir.

4,2 milyon4,2 milyon

Yaban kazlarının sesi yakından Yaban kazlarının sesi yakından 

geliyorsa veya örümcekler 
geliyorsa veya örümcekler 

şevkle ağ örüyorlarsa hava şevkle ağ örüyorlarsa hava 

güzel olacak demektir.güzel olacak demektir.

bilge
bilgiCIK cik

cik
cik

.
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Kare barkodu okut. Sayfaya bağlan. 
Yazdığın öyküyü yükle ve paylaş!..

Bu sevimli Karaca bir 
şey söyleyecek gibi... 

Haydi yazacağın öykü 
ile onu sen konuştur!..


