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Merhaba arkadaşlar,
Yaz mevsimi çabucak geçti ve sonbahar geldi; hani o güz, 

hazan ya da bağ bozumu da dediğimiz mevsim. Allah bu 
mevsimde de harika manzaralar seriyor önümüze. İmkânınız 
olursa ağaçları, ormanları bol bol izleyin, yaprakların renkle-
rindeki o insanı hayretler içinde bırakan değişimleri mutlaka 
seyredin. Açık alanlara çıkma imkânınız olmazsa sonbahar 
manzaralarını internette de bulmak mümkün. Aslında her 
mevsim çok güzellikler yaratıyor Âlemlerin Rabbi olan Allah, 
yeter ki biz bakmayı unutmayalım…

…
Arkadaşlar bu sayıda yine ilginç ve bilgilendirici yazılar 

sizleri bekliyor. Özellikle insanın dünyaya geliş sürecini ko-
nu alan çok acayip bilgiler var. Hepimiz o aşamaları geçtik 
ama bir düşünün; mesela sadece yüzümüz tam şeklini al-
madan dünyaya gelmiş olsaydık, hayat bizim için yaşan-
maz olurdu… Düşünmesi bile zor… Bizlere mükemmel bir 
insan şeklini verip dünyaya yolladığı için bile Rabbimiz olan 
Allah’a ne kadar şükretsek az… Allah bizleri çok seviyor ki, 
bizlere böyle harika bir dünyayı ve böyle harika bir bedeni 
verip bu hayata yolluyor. 

…
Bir de bu sayıdan itibaren Çekirge Çetin ile de tanışacak-

sınız. Ayrıca Muammer Erkul, sizin portrelerinizi de çizecek.
Bir sanatkârın, bir ressamın fırçasından portrenizin çizil-

mesi her zaman yapılabilecek bir şey değil, benden söyle-
mesi bu fırsatı kaçırmayın… Bunun için yapmanız gereken, 
bir fotoğrafınızı bize yollamak. Gelen fotoğrafların portreleri, 
geliş sırasına göre yapılacak. Bunun için elinizi çabuk tutun. 

…
Diğer yazılar ve etkinlik sayfaları da çok güzel ve faydalı 

olacak sizlere. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Allah’a emanet olun.

Arkadaşlar İçin…

— Aslınur BaharAbone 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 hesabımızı takip et...

Resmini alttaki no’ya yolla 
Ressam Muammer Erkul 

senin de Portreni çizsin...

Murat KoçÖmer Burak Uçar

@arkadasdergisi
-Bizi takip etmeyi unutmayın-

WhatsApp: 0 549 505 60 01
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Ulusal Süreli Yayın 
EYLÜL, 2022 SAYI: 11

www.arkadasdergisi.com  /  zaferarkadas@gmail.com

Arkadaş Dergisi

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

isim, adres, telefon ve mail bilgilerinizi yollayabilirsiniz.

Nasıl Abone Olabilirsiniz?

Yurt İçi Abone Ücreti (12 sayı, 1 Yıllık): 250 TL
Yurt Dışı Abone Ücreti (12 sayı, 1 Yıllık): Avrupa 70 EURO

ABD: 80 USD,  Avustralya: 90 AUD

Abone Ücretleri

Abone Ücretini Nasıl Ödeyebilirsiniz?

Banka Hesap Numaraları

Fiyatı: 22 TL (KDV dahil)

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

zaferarkadas@gmail.com

Arkadaş Dergisi                                 yayınıdır.
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Ne? Nasıl? Niçin?

klımdaA bin bir

SORU
ÖNDER TEKİN

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

AY BAZEN GÜNDÜZ DE 
GÖRÜLÜR NİÇİN?

Yıldızlar çok uzak, fakat Ay dün-
yamıza yakındır. Bu sebeple de çok 
daha büyük görünür. Eğer konumu-
na göre güneşten iyi ışık alabilirse 
gündüzleri de gökyüzünde görülebi-
lir. 

Ve bir de Ay Güneşten gelen ışığı 
yansıtır, bunun için parlaktır. Ayın 
yüzeyi koyu renktedir ama tam si-
yah da değildir. Biz Ay’a baktığımız-
da sadece onun güneşten yansıttığı 
ışığı görüyoruz. Ay gökyüzündeki en 
parlak yıldızdan 100.000 kat daha 
fazla ışık yansıtabiliyor.

Aslında Ay ve yıldızların gündüzle-
ri gökyüzünde görülmesini güneşin 
atmosferimizde yansıyan ışınları 
engeller. Gece Güneşin ışığı gidince 
engel kalkar ve hepsini görebiliriz. 
Yani Ay sadece gece görülebilir diye 
bir şey yok. Gündüzleri de periyodu-
na bağlı olarak görülebilir. 

Ama atmosferimiz olmasay-
dı, gökyüzü gündüzleri de karanlık 
olacak, Güneşle birlikte yıldızları da 
görebilecektik.

Bazı kurbağa-
lar kışın tamamen 
donarak hayatta 
kalacak şekilde ya-
ratılırlar. 

NEDEN MEVSİMLER OLUR?

Tropik yağmur ormanları, 
dünyadaki böcek türlerinin 
%80’inin yaşam alanıdır.

Beynimizin 
yaklaşık 
dörtte üçü 
sudur.

Kış mevsiminde, güneş ışınları ülkemize yatık 
olarak gelirler. Yeryüzünün her birimi diğer 
bütün mevsimlere nazaran daha az sıcaklık 
alır. Bu nedenle hava, diğer mevsimlerden 
daha soğuk olur. Atmosferin yeryüzüne yakın 
olan kısımlarında, su damlacıkları ile bulutlar 
oluşturulur. Sonrasında ise, bize yeryüzünü 
güzel bir misafirhane yapan Allah, rahmetini 
yağmur, kar gibi yağışlar ile gösterir. Eğer mevsimler ve yağışlar olmasaydı, 
karaların iç kısımları tamamen çöl olurdu ve dünyada yaşayamazdık.

DEVENİN 
HÖRGÜCÜ 
NE İŞE 
YARAR? 

Her şey biz amaç ve fayda için ya-
ratılır. Develer de çöl şartlarında 
insanlara hizmet edecek, yüklerini 
taşıyacak, gidecekleri yerlere götü-
recek özelliklerle donatılmıştır.
İşte develerin bu harika özelliklerin-
den birisi de hörgüçleridir. Hörgüç-
ler, aslında develerin yiyecek çan-
taları gibidir. Çöllerde uzun bir süre 
yemeden ve içmeden ilerleyebilme-
leri için yağ haline gelmiş besinler 
hörgüçlerinde depo edilir. Sonra 
da yolculuk boyunca ihtiyacı kadar 
kullanılır.

Bir insanın genetik bilgileri-
ni yazmak istesek, bunun için 
de dakikada 60 kelime olarak 
günde sekiz saat yazsak, en 
az elli yılda tamamlayabiliriz. 
İşte Allah her 
hücremizi 
bu kadar 
bilgiyle 
yarat-
maktadır, 
Onun ilmi 
her şeyi 
kuşatır.
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BİT
Kİ

 UZ
MANININ 

NOTLARI

YAZI VE FOTOĞRAFLAR:
PROF. DR. FATİH SATIL

KÜNYE

(SILYBUM MARIANUM)

Ömrü iki yıl olan bu bitki, 30-100 cm 
boylarındadır. Gövdesi olukludur. Diğer 
deve dikeni türlerinin aksine gövde üzerinde 
dikenler bulunmaz. Soluk yeşil renkli olan 
yaprakların şekli diktörtgenimsi ile mızraksı 
arasında değişkendir, kenarları dikenlidir. 
Yapraklar üzerinde belirgin beyaz damarlar 
vardır, damarlar arasında ise beyaz benekler 
fark edilir. Çiçekleri kırmızı ile mor renklerdedir.

Bitkinin yapraklarındaki beyaz damarcıklar, 
bitkiyi akrabaları olan diğer deve 
dikenlerinden ayıran karakteristik bir özelliktir.

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış 
gösterir. Günümüzde Dünya’nın birçok yerine 
yayılmıştır. Özellikle yol kenarları, tarlalar ve 
tahrip edilmiş arazilerde görülür.

Halk arasında bir adı da “mübarek diken” 
olan Meryemana dikeni hakkında birçok efsane 
anlatılır. İşte bu efsanelerden biri de şöyledir; Hz. 
Meryem, Hz. İsa’yı emzirirken sütünden bir miktar 
bu bitkinin yapraklarının üzerine damlamış 
ve bundan dolayı da yapraklarında beyaz 
beyaz benekler oluşmuş. İşte bitki de ismini bu 
rivayetten almış.

Arkadaşlar, bu bitkiye verilen isimde de 
gördüğümüz gibi Hıristiyan ve Yahudiler, isim 
verirlerken kendi din ve kültürleriyle bağlantı 
kuruyorlar. Biz de Müslümanlar olarak çok 
çalışmalıyız; yeni ürünler ve buluşlar yaparak 
dinimizden ve kültürümüzden esinlendiğimiz 
isimleri vermeliyiz. Ancak böyle yaparsak kendi 
kimliğimizi yok olmaktan korumuş oluruz.

Bu bitki, şifalı özelliğinden 
dolayı Orta Çağ’dan bu yana 
şifalı bitkiler arasında kendisine 
yer bulmuş mucizevi bir bitkidir. 

Sonsuz merhamet sahibi 
yüce Rabbimizin içeriğine 
yüklemiş olduğu şifalı maddeler 
nedeniyle Meryemana dikeni; 
karaciğer yenilenmesini uyarır 
ve karaciğerimiz için bir detoks 
etkisi yapar. Ayrıca viral hepatit, 
kronik karaciğer hastalığı ve 
siroza karşı Allah’ın lütfuyla 
faydalı olur.

Allah doğayı şifa arayanlar için 
bir eczane, her bir bitkiyi hatta 
her bir hayvanı ise canlı bir ilaç 
gibi yaratmıştır. Eğer insanoğlu 
çalışırsa yeryüzünde her derdin 
dermanını bulabilir.

Hepinize sağlıklı günler 
dilerim…

Bitkiye neden “Meryemana Dikeni” denilmiş?

Biliyor musunuz?

Takım:  
Asterales /  

Papatya takımı
Aile:  

Asteraceae /  
Papatyagiller ailesi

Bilimsel adı:  
Silybum marianum

Türkçe adı:  
Meryemana dikeni, 

mübarek diken,  
deve dikeni

MERYEMANA DİKENİ
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FARKI
BULUR MUSUN?7

FARKI
BUL
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Konumuz: 
Balık Tutan 

İnsan

HAZIRLAYAN VE ÇİZEN: 
OSMAN SUROĞLU

arikatü

ÇiziyoruzK r

Sevgili arkadaşlar, bu sayımızda balık tutan insan çiziyoruz.

1

3

Balık tutmanın ne kadar heyecan 
verici bir faaliyet olduğunu 
bilenler bilir. Acaba nasıl bir balık 
yakalayacağım heyecanı, bazen 
hayal kırıklığı ile sonuçlansa da, balık 
tutmayı seven insanlar vazgeçmeyi 
hiç düşünmezler. 

İşte size yanda, balık tutan bir 
insan çizmenin aşamaları. 

Altta birinci örneğimizdeki karikatürümüz, bazı insanların sosyal 
medyada bir gülücük emojisi yakalamak için sarf ettikleri çabayı ve sevinci 
anlatıyor.

İkinci karikatürümüz ise çevre kirliliğine dikkat çekmek için, oltasıyla balık 
yerine çöp poşeti yakalayan bir insanı gösteriyor.

SIZLERE BU KONUDA NASIL FARKLI ÇIZIMLER YAPILABILECEĞINE 
DAIR IKI ÖRNEK HAZIRLADIM:

BU KARIKATÜRÜ OKU
Çizdiğim bu 

karikatürde, orman 
yangınlarının 
hepimizi çok 
üzdüğünü anlatmayı 
amaçlıyorum. Yangını 
söndürmek için 
fedakârca gayret 
gösteren pilotlarımıza, 
itfaiyecilere 
ve görevlilere, 
gözyaşlarımızla 
ve dualarımızla 
destek olduğumuzu 
vurguluyorum.

2

21

4
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HAYRUNNİSA YURÇ

Yaz mevsimi gelmiş havalar iyice ısınmıştı. Alilerin bahçesindeki 
erik, kayısı ve vişne ağaçlarındaki çiçeklerin her biri ayrı renklerde 
ve tatlarda meyvelere dönmüştü. 

Ali, ağaçlara bakınca onların kışın kemik gibi kupkuru dalları 
olduğunu hatırladı. Sonrasında bahar mevsiminde ipek gibi renk 
renk çiçekler açmış ve ardından da tatlı mı tatlı meyveler olmuştu. 

Ali, bütün bunları yapan Allah’ın maharetine hayran oldu ve bu 
güzel hediyeleri için Allah’a çok teşekkür etti. 

…
Ali, annesi ve ablasıyla o gün vişne toplayacaklardı. Heyecanına 

dayanamayıp koşarak bahçeye indi. Annesi ve ablası da sepetler-
le indiler ve vişneleri toplamaya başladılar. 

Annesi, “İstediğiniz kadar yiyin çocuklar” dedi ve, “Ama fiyatını 
vermeyi unutmadan...” diye ekledi. 

Ali buna şaşırdı. “Ama bunlar bizim değil mi kime fiyat ödeye-
cez?” diye sorduğu sorusuna annesi tebessüm ederek cevap verdi:

“Fiyatı Allah’a ödeyeceğiz. Çünkü ağaca can veren de bütün bu 
meyveleri yaratıp bize veren de Allah’tır.” 

Ali bir an durdu ve endişe ile “Peki çok pahalı mı bunlar anne?” 
diye sordu.

Annesi, “Allah cömerttir çocuklar” dedi, “Bütün bu harika nimet-
lerine karşılık bizden üç basit fiyat ister… Peki nedir bunlar? Bir, bu 
nimetleri Allah’tan bilmek; iki, yemeden önce Allah’ın adıyla başla-
mak, yani ‘bismillah’ demek; ve üç, Allah’a teşekkür etmek.” 

Ali bunları duyunca sevindi, “Ne kadar da kolaymış” dedi.
Ablası “Ama ben bismillah demeyi hep unutuyorum” deyince, 

annesi, “Bu güzel nimetlerin sahibinin ve onları bize verenin Allah 
olduğunu hatırlarsanız, besmeleyi de şükretmeyi de unutmazsınız” 
dedi.

Ali, “bismillah” deyip ağzına olgun bir vişne attı ve “ohh” dedi, 
“fiyatını verince daha tatlı oluyor.”

BAHÇEDEKİ
       MUCİZE

…
Onlar konuşurken bir hışırtı duydular, hareket eden kuru 

otların arasından çok sevimli bir kirpi yavrusu çıkıverdi. Yanla-
rında bitiveren bu sevimli kirpiyi gören Ali ve ablası çok şaşır-
dılar ve sevindiler. Kitaplarda gördükleri sevimli kirpi yavrusu 
tam da yanlarına gelmişti. 

Ablası eline almak için uzanınca kirpi yavrusu hemen kıvrılıp 
top gibi oluverdi. Ardından da kirpinin annesi çıkageldi yan-
larına. Önce hop diye yerde yuvarlandı ve yere düşmüş olan 
meyveler sırtındaki dikenlere batıp sırtında toplandı; sonra 
gayet sakin bir şekilde yavrusunu da aldı ve otların arasından 
gidip kayboldular. 

Hepsi çok şaşırmıştı bu gördüklerine. Anne kirpi hem meyve 
toplamış hem de yavrusunu alıp gitmişti.

Ali, “Ufff bee” dedi “Ne ilginç bir şey bu; anne gördün mü ne 
yaptı!?”

Annesi de onlar gibi şaşırmıştı. “Eveeet” dedi gülerek. “Bah-
çemiz mucizelerle dolu yaa. Bir yanda Allah’ın topraktan ya-
rattığı harika meyveleri görüyoruz; diğer yanda da her canlıya 
ihtiyaçlarını karşılamayı nasıl öğrettiğini… Bahçe gözümde 
birden daha değerli oldu yani…”

Ali “Mucize mi?” diye tekrarladı kendi kendine. Bunu hiç dü-
şünmemişti. 
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ŞEYMA ÖZDEMİR

HANGİ MESLEK 
SANA DAHA UYGUN?
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Selaam arkadaşım, nasılsın bakalım?

Tatilin nasıl gidiyor? Eminim çok güzeldir. Çünkü tatiller okulda öğ-

rendiğimiz teorik bilgileri hayata geçirmemizi kolaylaştırır. Pek çoğu-

muz merak ve kabiliyetimizin olduğu alanlara yöneliriz.

Sahi, tatilde çalışan para kazanan var mı aranızda? Benim abim 

tatillerde hep berberde çalışırdı. Şimdi bir beyin cerrahı.

Hazır mesleklerden bahsetmişken, senin acaba hangi mesleğe 

ilgin var. Haydi şu test ile anlamaya çalışalım?
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1) Oyunda hangisisin?1) Oyunda hangisisin?

Sarı-  Oyunları hep ben 
kurarım.
Yeşil-  En kısa yoldan 
nasıl başarılı olurum? Bu 
hesap bende!
Kırmızı-  İstemediğim 
oyunları kenarda izlerim.
Mavi–  Sürekli saatime 
bakarım. Akşam ezanın-
dan önce evde olmak 
gerek.

3) Hangi belgesel ilgini 3) Hangi belgesel ilgini 
çeker?çeker?

Yeşil-  Kervansaraylar, 
çarşı ve pazar yerleri.
Kırmızı-  El yapımı ürün-
ler, farklı kültürlerdeki 
sanatlar.
Mavi–  Fakir ülkelerde 
yaşam şartları.
Sarı-  Eski krallıklar, 
yönetim biçimleri.

5) Karşı komşunun çocukları zilinize 5) Karşı komşunun çocukları zilinize 
basıp kaçıyor!basıp kaçıyor!

Sarı-  Bu çocuklar biraz fazla ilgi-
siz kalmış olabilir. Ne yapmak gerek 
acaba?
Mavi–  Enerjilerini atmak için biraz 
hareketli oyunlara ihtiyaçları var.
Yeşil-  Sürekli bizi rahatsız edip 
vaktimizi çalmaya hakları yok!
Kırmızı-  Dur ben onlarla biraz 
etkinlik yapayım. Neredeydi benim 
malzemelerim?

2) Evde hangisisin?2) Evde hangisisin?

Kırmızı-  Sürekli kayan 
halıları düzeltirim.
Sarı-  Akşam aile saatle-
rini organize ederim.
Yeşil-  Eskiyen oyuncakla-
rımı satıp yenisini alırım.
Mavi–  Her gün mutlaka 
bitki çayı içerim.

4) En sevdiğin arkadaşın 4) En sevdiğin arkadaşın 
seni parka çağırıyor. Hemen seni parka çağırıyor. Hemen 
odana gidip rahat bir şeyler odana gidip rahat bir şeyler 
giymelisin. O da ne? En rahat giymelisin. O da ne? En rahat 
pantolonun kısalmış, bileklerin pantolonun kısalmış, bileklerin 
görünüyor!görünüyor!

Mavi–  Küçük gelen bir kıyafeti 
giyemem. Gelişimime engel 
olabilir.
Sarı-  Boşversene. Artık kısa-
lık da moda!
Yeşil-  Bu pantolonun yenisini 
almam gerek. Kumbaramda 
ne kadar kalmıştı?
Kırmızı-  Altında pay var 
mıydı acaba? Dur bakayım.
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Haydi testi çöz, barkod-
la siteye bağlan ve sen de 
düşüncelerini arkadaşlarla 
paylaş!

SARI RENK ÇOĞUNLUKTAYSA
Tam bir yöneticisin. Bulunduğun ortamı kontrol 
etmek, disiplin, kurallar, organizeler hep sende… 
Hz. Yusuf Peygamberin Mısır’ın Sultanı olduğunu 

duymuş muydun?

MAVI RENK ÇOĞUNLUKTAYSA
Doktor olmayı düşündün mü? Sağlık senin için hep 

ön planda. Tıpkı Hz. Lokman gibi…

YEŞIL RENK ÇOĞUNLUKTAYSA 
Tam bir tacirsin dostum! Tüccar yani… Hesap, 

kitap işleri sende. Üstelik pratik bir zekân da 
var. Peygamber Efendimiz de gençlik yıllarında 
harika bir tüccardı. Kimin adına çalışırsa ona 
zenginlik, bereket getirirdi. Ticaret ile alakalı 

harika sözleri var. Mutlaka araştırmalısın.

KIRMIZI RENK ÇOĞUNLUKTAYSA
Terzi ve tasarımcı olman ne kadar da 
yakışır. Sabırlı, üretken, düzeni seven 

birisin. Biliyor musun Hz. İdris Peygam-
berin de mesleği terzilik idi.

6) Çorabının teki kaybolmuş. 6) Çorabının teki kaybolmuş. 
En sinir olduğun şey! En sinir olduğun şey! 

Kırmızı-  Dikiş ipi, dikiş iğnesi, 
pamuk ve oynar göz. Sadece bu 
kadar malzemeyle tek çorap-
tan harika bir solucan yapaca-
ğız dostum.
Yeşil-  Bence dolabımın köşe-
sinde dursun. Diğer teki emi-
nim ortaya çıkacak.
Mavi–  Bu işe acilen bir çö-
züm bul. Soğukta çorapsız 
gezmemelisin.
Sarı-  Amaan iki çorabın da 
aynı olmak zorunda mı? Ma-
hallenin tarzını sen oluştur!

7) Bir akülü araban olmasını 7) Bir akülü araban olmasını 
ne de çok isterdin…..ne de çok isterdin…..

Mavi–  Aslında enerji harcadı-
ğın bir şeyler kullanman daha 
mantıklı. Paten, bisiklet, kay 
kay…
Sarı-  Arkadaşlarımda olma-
dıktan sonra benim akülü ara-
ba kullanmamın ne mantığı 
var? Haydi bisikletlere!
Yeşil-  Kaç paraydı bu araba? 
Hemen kâğıt kalemi alıp he-
saplara başlayayım.
Kırmızı-  Amma da üzüldün 
ha! Bak ben şimdi şu tekli 
koltuğu harika bir arabaya 
dönüştüreceğim.

BULMACA
Hazırlayanlar: 
FATİH YALÇIN-ÖMER YALÇIN

1. Cennetle müjdelenen ilk on 
sahabiden birincisi kimdir?
2. Nobel ödülü alan bir Türk.
3. Fırını kim icat etti?
4. Cılız kelimesinin eş anlamlısı 
nedir?
5. Ramazan ayına has olan ve 
sevabı çok olan bir ibadet.
6. Bal yapma yeteneğiyle yaratı-
lan canlı hangisidir?
7. Erkek eşek ile dişi atın yavrusu 
olan hayvana ne denir?
8. H2O nedir?
9. Kafasını çevirmeden arkasını 
görebilen bir kuş türü.
10. Fındık çoğunlukla nerede 
yetişir?
11. Eylül ayında hasadı yapılan 
ve gülgiller familyasından olan 
meyve nedir?
12. Turunçgiller familyasından 
olup yaz aylarında yetişen bir 
meyve nedir?
13. Atların ayaklarına çakılan 
şeye ne denir?

BULMACANIN CEVABI
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 ELİF E. BAYRAKTAR

Sevgili arkadaşlar, hepimiz şu an koca-
man birer insanlarız. 

Peki ilk yaratılışımız sırasında, yani varlık 
âlemine ilk adım attığımız sırada büyüklü-
ğümüz ne kadardı biliyor musunuz? 

Bir serçe, bir karınca… Hayır bu kadar 
değil…

Sıkı durun söylüyorum: Tek bir tuz tane-
sinden bile daha küçük!

Evet bildiğiniz tuz tanesinden daha kü-
çük. Yani küçücük bir nokta.

Şaşırırsınız değil mi? Ama bu bir gerçek.

NE KADAR DA KÜÇÜKMÜŞ!..
İşte Rabbimiz Allah bizleri böyle basit 

ve minicik bir şey iken, harika yeteneklerle 
donattığı birer insan yaptı. 

Evet her insan bu hayat yolculuğuna, 
tek bir tuz tanesi büyüklüğünde bile olma-
yan bir hücreden başlıyor. O hücre bölü-
nerek önce iki, sonra dört derken sürekli 
çoğalıyor ve bütün hücreler kendi işinin 
başına geçen işçiler gibi hareket ediyor-
lar. 

Bir Tuz Tanesi  
Kadar İnsan Olur mu?

Mesela başta tüm hücreler aynı iken Al-
lah onları farklılaştırıyor. Ve kemik hücrele-
ri kemiklerin olması gereken yerlerde, kas 
hücreleri kasların olması gereken yerlerde 
toplanıyorlar. Bazı hücrelerden de iç organlar 
yapılıyor. Bazılarından beynimiz, bazılarından 
gözlerimiz, bazılarından da damarlarımız 
yapılıyor. 

Anne karnında hem çoğaltılan hem de 
farklılaştırılan hücrelerimizin sayısı, 100 trilyon 
gibi hayal bile edemeyeceğiniz kadar çok 
sayıya ulaşıyor.

Düşünsenize, en başta şimdi beyninizde, 
gözünüzde, derinizde, kemiklerinizde, ciğer-
lerinizde vs olan hücreler hepsi aynı idi… Bizi 
seven Rabbimiz, bizim için onları farklı farklı 
yaptı; hem de her birimize özel olarak yaptı. 
Mesela bize verdiği yüzü, sesi, aklı vs başka 
hiç bir insana vermedi. Sadece bu örnekler 
bile, Allah’ın bizi ne kadar sevdiği ve değer 
verdiğini gösteriyor.  

HÜCRE NEDIR?
Hücre, canlı vücudunun en küçük yapı ta-

şıdır. Pek çok hayati olayın gerçekleşmesinde 
önemli işler hücrelerde gerçekleştirilir.

Organlarımız ve vücudunuz hücrelerden 
yapılıyor; tıpkı tuğlalardan bina edilen ev gi-
bi… Şu an vücudumuzdaki trilyonlarca hüc-
reniz hiç durmadan çalıştırılıyor. Örneğin bu 
yazıyı okuyabilmeniz için göz hücreleriniz pek 
çok işler yapıyor. Annenizin hazırladığı meyve 
suyunun bardağını tutmak için de elleriniz-
deki hücreler iş başında. Soluk alırken önce 
soluk borunuzdaki hücreler, sonra akciğer 
hücreleriniz çalışıyor. Ayrıca mide hücrele-
riniz de az önce babaannenizin pişirdiği ve 
zevkle yediğiniz poğaçayı sindiriyorlar.
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HÜCRELERIMIZI ALLAH ÇALIŞTIRMASA 
YAŞAYAMAYIZ

Arkadaşlar burada kısaca söz ettiklerim, 
bedeninizde sadece şu an gerçekleşen 
bazı işlemler. Ve hepsi de siz hiç farkında 
bile olmadan gerçekleşiyor. 

Peki bir an düşünelim, bu trilyonlarca 
hücrenin tamamı nasıl aynı amaç için ça-
lışıyor, hepsi kendi yapacağı işi nereden 
biliyor ve hepsi aynı anda çalışarak bütün 
sıralı işlemler nasıl yapıyor? Hem de hiçbir 
karışıklık çıkmadan ve büyük bir hızla nasıl 
yapılıyor?..

Vücudumuzdaki trilyonlarca hücre, Al-
lah’ın kusursuz idaresi ve sevk etmesi ile 
görevlerini yapıyorlar ve biz de bu sayede 
yaşıyoruz, geziyoruz, okuyoruz, konuşuyo-
ruz, öğreniyoruz… 

İşte Rabbimizin devam ettirdiği bu dü-
zen ile hayatımızda hiçbir aksama olma-
dan yaşamımızı sürdürüyoruz. Her sabah 
uyanmamız, kahvaltıda yediğimiz balın 
şekerli tadını, zeytinin tuzlu tadını his-
setmemiz, aklımıza bile gelmeden nefes 
almamız, koşup oynayabilmemiz, oku-
yabilmemiz, yazabilmeniz ve yaptığımız 
her şey Yüce Rabbimizin bize olan sonsuz 
merhametini ve şefkatini gösteriyor.

Sevgili arkadaşlar, bütün bu işleri el-
bette bedenimizdeki akılsız, şuursuz, ken-
dilerini bile bilmeyen hücreler yapmıyor. 
Aslında bu her akıllı insanın bildiği çok 
açık bir gerçek.

Şimdi de Allah’ın kelamı kutsal kitabı-
mız Kuran bu konuda ne diyor, onu akta-
ralım ve yazımızı bu ayet ile bitirelim:

“O, sizi (önce) topraktan, sonra az bir 
sudan (meniden), sonra “alaka”dan 
(embriyodan) yaratan, sonra sizi çocuk 
olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına 
ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için 
sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler 
de vardır. Allah bunları, belli bir zamana 
erişmeniz ve düşünüp akıl erdirmeniz için 
yapar. O, yaşatan ve öldürendir. Bir şeye 
karar verdiğinde, ona sadece “ol” der, o 
da oluverir.” (Mümin Suresi, 67-68)
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Yunuslar mükemmel avcı-

lardır ve 40 km/saat hıza ula-
şabilirler. Özellikle kas dokularında 

oksijeni depolayabilecek şekilde yara-

tılırlar. Böylece 260 metre derinlikte 

10 dakika kadar kalabilirler. İnsanlar 

ise nefesini yaklaşık 2,5 dakika 
kadar tutabilirler.

Karadeniz’in en bü-
yük yunusu Afalina’dır.  

Boyu 3 metreye ula-
şabilir ve ağırlığı 

150-250 
kilogram arasın-

dadır.

5

6

 
Yunus balığı dememize 

rağmen yunuslar bir memeli 
türüdür. Yunuslar sıcak kanlıdır, 

bizim gibi nefes alırlar, yavrularını 
doğurur, sütle besler ve eğiterek 

büyütürler.  

Hayat süreleri 24-25 yıldır.

 
Yunuslar baş 

üst kısmında yer 
alan nefes deliği saye-

sinde nefes alır. Dalış sıra-
sında nefes deliği elastik 

“tıkaçlarla” otomatik olarak 
kapanır. Böylece yunuslar 
boğulma korkusu yaşama-

dan derin sulara dalıp 
beslenebilirler.

Yunuslar 
değişik duruşla-

rı, yüzme çeşitleri, 
zıplamaları, dönüşleri, 
başları, kuyrukları ve 

yüzgeçleri ile yaptıkları 
hareketler ile birbir-

leri ile iletişim 
kurarlar.

Bir araştırmaya göre 
yunus balıkları, birbi-

rileri ile ‘fısıldaşıyorlar.’ 
Hatta her yunus balığının, 

kendisine has imzası ya da 
adı diyebileceğimiz bir 

“ıslığı” var.

1

2

3

4

HAZIRLAYAN: AYŞE ZEHRA

YUNUS BALIĞI
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HAZIRLAYAN: 
ZEYNEB HİFA

Semizotu Salatası Yapıyoruz!

Sen Yap 
Herkes Yesin

Semizotu Salatası Gerekli Malzemeler: 
- 1 demet semizotu

- 1 diş sarımsak
- 1 su bardağı yoğurt

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 5-6 adet ceviz içi

- 1 çay kaşığı tuz

Arkadaşlar haydi şimdi nefis bir Semizotu salatası yapalım.

Semizotu Salatasını Nasıl Hazırlıyoruz?
1. Kök kısımları topraklı olan semizotu yapraklarını tek tek 

ayıkladıktan sonra onları zedelemeden yıkamaya özen göste-
rin. Suyunu iyice süzdükten sonra salata yapımında kullana-
bilirsiniz. Ayrıca semizotu yapraklarını, az miktarda sirke ilave 
ettiğiniz suda bekletebilirsiniz.

2. Geniş bir salata kâsesinde sarımsakları rendeleyin. Yoğurt, 
zeytinyağı ve yeteri kadar tuz ekledikten sonra bir çırpıcı yardı-
mıyla pürüzsüz bir hâl alana kadar karıştırın.

3. Hazırladığınız yoğurtlu karışımı semizotu yapraklarıyla 
harmanladıktan sonra salatayı servis tabağına alın. 

4. Arzuya göre zeytinyağı, ceviz içi ve pul biber ilavesiyle ser-
vis edin.

Bismillah deyi yemeye hazır. Afiyet olsun...

Semizotu Salatasının Püf Noktaları
- Semizotu salatasını yaparken herhangi bir pişirme ya da 

haşlama işlemi yapmıyoruz.
- Salatanın içerisine isteğe bağlı olarak beyaz peynir de doğ-

rayabilirsiniz.
- Allah’ın bize hesapsız sunduğu nimetlerden biri olan se-

mizotunun faydaları saymakla bitmez. Ancak birkaç faydasını 
yazalım: Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelmektedir. Bağışıklık 
sistemini güçlendirmenin yanında, sinir sistemi rahatsızlıklarında 
da şifaya vesile olabilmektedir.

Kaynaklar:
https://yemek.com/tarif/semizotu-salatasi/
https://www.nefisyemektarifleri.com/semizotu-salatasi-tarifi/

Haydi kolları sıvayıp doğruca mutfağa!..
Yandaki kare barkodla sayfaya bağlan. Bu sayfada 
senin alanında, yaptığın “Semizotu Salatası”nın 

resmini paylaşabilirsin. En güzel salatalar yarışıyor 
unutma!.. En çok beğeniyi alan en üstteki yerini alıyor…
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kadaşlarına anlatmış. Yalancı çoban hikâyesindeki gibi, şakacı Mert’e 
de inanmaları bir hayli zor olmuş mürettebatın… 

“Arkadaşlar dışarıda kedi var diyorum sizlere!” 
“Haydi oradan, evinin önü sanki!.. Uzay oğlum burası… Rica edeceğim 

aklını başına devşir… Olsa olsa uzayda başı boş dolaşan pofuduk bir 
oyuncaktır o gördüğün…” 

Arkadaşları Mert’e cevap yetiştirirken, kedi uzay gemisinin camında 
görünmüş ve tatlı tatlı gülümsemeye başlamış mürettebata. Özellikle 
de Kaptan Kaftanbıyık’ın içi erimiş.

“Ah yavrum beniim!.. Pek de tatlıymış. Arkadaşlar hemen içeri alı-
nız kediyi. Mert! Sen de elindeki sinek ilacını yerine koy hemen. Faydası 
olacakmış gibi tutuyorsun bir de! Anlamsız şeyleri yanınızda getirmekte 
üzerinize yok yani.”

Kediyi içeri almışlar hemen. Mahcup bakışlarla tüm mürettebata ko-
caman sarılmış. Sonra da patisi ile hasar gören gemisini göstermiş. 

Hayırlı şeyleri işitmeye alışkın olduğumuz Hayri’den parlak bir fikir 
gelmiş:

“Kaftanım Kaptanım! İzin verirseniz arızalı gemiyi bizimkine bağlayıp 
kedi gezegenine ikmal için iniş yapalım. Ne dersiniz?”

“Hayri harikasın, hem sevimli kediciğin gezegenini inceleme imkânı-
mız olur…” 

ZIPPLAAA!..
Bu nasıl bir gezegen böyle!?. Bir kere küre şeklinde değil… 

Yer çekimi dünyadakinden çok fazla olmasına rağmen 
kediler rahatça koşup zıplayabiliyorlar. 

Upuzun ve simsiyah uzay koridorunda Kaptan Kaftanbıyık ve müret-
tebatı yoğun bir ışık ile karşılaştılar. Meğer bunu yapan geminin şakacı 
mürettebatı Mert imiş. Kör edercesine tutmuş elindeki kocaman feneri 
mürettebata. Gemideki herkesi aynı yöne çevirmek için de cıyak cıyak 
bağırmayı ihmal etmemiş. Tabi Kaptan Kaftanbıyık’tan da nasibini al-
mış haliyle. 

Ceza olarak geminin zeminini pırıl pırıl yapması emredilmiş şakacı 
Mert’e. Boynu bükük bir vaziyette ve yer çekimsiz ortamda bunu yap-
mak epey zor olsa da sonunda cillop gibi yapabilmiş her yeri. 

Ardından geminin dışına çıkıp bozulan par-
çayı çıkarmaya çalışırken sırtından bir şeyin 

onu dürttüğünü hissetmiş. Arkasını dön-
düğünde bir de ne görsün; astronot 

kıyafeti giymiş bir kedi!.. Kedi gibi en 
sevimli canlılardan birisini görmesi 
bile dehşet dolu bakışlarına engel 
olamamış. Cıyak cıyak bağırarak 
ardına bile bakmadan geminin 
içine kaçıvermiş. Gördüklerini ar-

II. BÖLÜM

HAYVANLAR GEZEGENİ
ÖNDER TEKİN
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Sonradan öğrendik ki, 6 ay yer çekimi çok 
fazla iken 6 ay çok ama çok azalıyormuş. 
Bir zıplayışta kayanın tepesine ulaşabilmek 
gibi ilginç şeyler yapıyorlarmış. 

Kedilerin devasa süt kaplarının etrafında 
rengarenk bir yumağı andıran görüntüleri 

pek bir harika ve eğlenceli gelmiş Kaptan ve 
mürettebatına!..

UZAY GAZİSİ
Kedilerle miyav dilinde anlaşmak oldukça zor olmuş... Az ileride 

dalgalanan bir Türk bayrağı fark etmişler. Ama ne bayraktır o öyle. 
Bayrağın yanında duran ihtiyar kedi, Ankara kedisine çok benziyormuş. 
Onları görünce hemen sarılıp hikayesini anlatmaya başlamış. Buraya 
uzay araştırmaları için yaramaz çocuklar tarafından gönderildiğini ve 
kendisini bir anda bu gezegende bulduğunu anlatmaya çalışmış mi-
yavlamaları ile. 

Kendisi bir uzay gazisini andırıyormuş. Göğsünde bröveler varmış. 
Paraşüt eğitimi aldığı belli oluyormuş sembollerin birisinden. Kaç adet 
fare avladığı belli olsun diye üzerindeki monta kırmızı renkli çokça çar-
pılar attırmış. Ankara Kedisi’nin maceralarını, özellikle fareler ile ilgili av 
hikâyelerini dinlemek bizim mürettebatı çok etkilemiş… Kaptan Kaftan-
bıyık, “Kediler âleminde bir fare olmadığıma ne kadar şükrettim bile-
mezsiniz!” demiş… 

BU NE ACAYİP BİR FARE!?.
Kedinin evinin önüne kazdığı siperler oldukça etkilemiş Kap-

tan’ı. Bir zamanlar bir dövüşmede yediği dayakları uzun 
uzun göz yaşları içinde miyavlayarak anlatmış Kaptan’a. 
Meğer fare zannettiği, boksör kanguru imiş!..

Kaptan Kaftanbıyık’ın dikkatini gezegendeki akan ır-
maklar çekmiş. Farklı renklerdeki ırmakların tadına bak-
mak istemiş tüm mürettebat.“Vay vay pek de tatlıymış, 
içtikçe içesi geliyor insanın.”

Meraklı Mert olayı fazla abartıp nehrin serin sularına 
atmış kendisini. Ta ki ayağına dokunan balıklardan 
dolayı kıkır kıkır gülene dek.

GIDI GIDI BALIKLARI
Bunlar ‘Gıdı Gıdı Balıkları’ymış. Ele benzeyen yüzgeçleri ile gıdıklama-

ya pek bir meraklılarmış. 
Mert, “Bir haftalık güldüm. Artık daha da gülmem!” demiş… 
Kaptan’ın “Peki diğer kediler nasıl geldi buraya?” sorusuna yaşlı kedi:
“Yaramaz çocuklar boş dururlar mı hiç? Benden sonra peşim sıra bu 

kediler de geldiler. Ama memleketimi çok özledim. Keçiören’de turla-
mayı, Kızılay’dan mama almayı…” 

Tüm mürettebat çok duygulanmışlar ve Ankara kedisi ile yola devam 
etmeye karar vermişler. ‘Organik Hoşaf Gezegeni hakkında bildiği bazı 
şeyler olabilir mi?’ diye düşünmüşler. “Hem belki kedi hisleri yolda lazım 
olabilir…”

…
Kaptan Kaftanbıyık ve mürettebatı Organik Hoşaf Gezegeni yolunda 

daha neler yaşamışlar neler. Onları gelecek sayımızda izlemeye devam 
edelim.
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Tatil bitip okullar açılınca artık “ça-
lışmak” zamanı geldi çattı diye ara-
mızda oflayıp puflayanlar mı var? 
Sorun çalışmakta değil de tatil an-
layışımızda olmasın sakın? Bunu öğ-
renmenin iyi bir yolu var. Hadi gelin, tatil ne 
demekmiş birlikte düşünelim.

Bazen kelimeleri anlamlarıyla değil de bi-
ze öğretildiği gibi kullanırız arkadaşlar. Tıpkı 
“tatil” kelimesinde olduğu gibi. Öncelikle 
kelimenin kökü Arapça “hareketsiz veya 
başıboş” anlamındaki “âtıl”dan geliyor. Âtıl 
ise atalet, tembellik sözcüklerini akla getiri-
yor. Hepsinde, “işi durdurma, paydos etme, 
hareketsiz veya başıboş olma, başıboş bı-
rakma, ihmal etme, salma” anlamları var.

Tatilden anladığımız bu olunca, yani tatili 
böyle öğrenince elbette ki tatilin bitmesine üzü-
lür, çalışmaya ‘çok zor’ gözüyle bakarız. Hâliyle 
çok basit mantıkla okula başlamayı “çalışmak”, 
tatili de “çalışmamak” diye düşünürüz.

Sırf böyle düşünüldüğü için öğrenciler okula, yetiş-
kinler işe başlamayı bir zorluk olarak görürler. Akıllara 
yanlış yerleşen tatil kelimesinin bedelini bir anlamda böyle 
ödemiş oluruz. 

…
Acaba tatil gerçekten de bu mu? 
Haydi hem yazın rehavetinden kurtulalım hem de kelime-

nin tam manasını öğrenelim. Var mısınız?
Tatil, nedense hep uzaklarda bir yerde olan ve gidilmesi 

gereken bir şehirle bilinir. Türlü masraflarla, ciddi hazırlık-
larla ve elbette ki her şey gibi eninde sonunda bitmesiyle 
meşhurdur. Kulağa garip gelebilir ama inanır mısınız bazen 

EYLÜL   2022   ARKADAŞ   37

tatil, eğlenmekten çok yorgunluk sebebiniz bile olabilir.
Tatil, bizim toplumumuzda çoğunlukla yaz mevsimiyle anılır. 

Hâlbuki tatili sadece yaz mevsimiyle sınırlandırmak da haksız-
lık olur. Çünkü kış mevsiminde genel olarak şubat ayına denk 
gelen, sizin de çok iyi bildiğiniz sömestr tatili de vardır. Sömestr 
kelimesinin tatil ile ilgili bir kelime olduğunu düşünseniz bile tam 
olarak ne anlama geldiği hakkında bilginiz olmayabilir. Onu da 

hemencecik söyleyeyim, Fransızca kökenli sö-
mestr sözcüğü, “semestre” yani “altı ayda 

bir ara” anlamına geldiği için yarı yıl tatili 
olarak da bilinmektedir. 

Tatil yapmak esasında ara vermek, 
dinlenmek, zihnini ve bedenini din(len)
dirip iyileştirmektir; boşuna “Düşünmek 
için durmak gerek” denilmemiştir. 

Dinlenmeyi de evde bozulan bir cihazın 
tamiri gibi düşünebiliriz. Çünkü tatil, “kişi-

nin kendini onarmak adına kullandığı za-
man dilimi”dir. 

İnsan; öğrenmeye, araştırmaya, üretme-
ye daha iyi bir şekilde devam etmek için bir 
süre dinlenmeye ihtiyaç duyar. Hani en basi-
tinden mutfak robotlarını bile çok çalıştırınca 
ısınır da bir müddet bekletir öyle çalıştırırız ya 

işte tam da öyle.
Şimdi, “tatil”in özünü kavrayanlar, tatilin hak-

kını vermiş, dinlenip yepyeni şeyler üretmiş, ga-
yet enerjik bir şekilde okula başlamışlardır. Onlara 

bir sözüm yok. Meselenin özünü yeni kavrayanlara 
gelince… Sadece bir hatırlatma; okula başlamak eğer 

gözünüze zor gelirse bilesiniz ki bu, tatilin anlamını 
tam bilmemekten kaynaklanır. Unutmayalım ki işleyen 

demir ışıldar. Tatil, asla tembellik zamanı değildir. Yeryü-
zünde yapmamız gereken bunca vazife varken, kainat isimli 

o mükemmel kitap, okunmak için önümüzde dururken “tatil” 
denilen bu zamanı iyi kullanalım ki çalışmalarımızın meyvesini 
toplayabilelim.

…
Öyleyse gelin hep beraber, yepyeni bir eğitim yılına “tatil”in 

hakkını vermiş olarak pırıl pırıl bir dimağ, ufku açık bir akıl ve 
dinlenmiş bir bedenle girelim.

Ha bu arada, ne dersiniz? 
Kelimelerin gerçek anlamlarını bilmek, hayatımızı değiştirebi-

lecek bir güçte değil mi sizce de?..

Kelimelerin Dünyasına Yolculuk
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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: Dolu, Davul, Patlıcan, 
Çalar saat, Lahana, Ilaç, Köprü, 
Keçi, Yarasa, Ampul.

BU NEDİR?
Tombuldur kısacık boyu var
Mor kadife donu var

Kâğıda biri yazar,
Çarşıda biri satar,

Yatakta yatan alır ve 
yutar.

Ay çıkınca uçar
Gün olunca kaçar

BU NEDİR?
Ayakları su içer,
Üstünden 
gelen geçer

BU NEDİR?
Tık tık çalışır, 

kurulunca 
bağrışır

BU NEDİR?

Dağdan ge
lir s

ekerek,

Kara tane dökerek

BU NEDİR?
Kibritsiz de yanarım,
Var benim anahtarım

Kat kat yapılmış

Top top 
toparlanmış

Gökten yağar kar değil

Ses çıkarır taş değil,

Yuvarlaktır top değil

Bil bakalım bu nedir?

İki yanı gerilmiş,Düğün, bayram gezermiş.
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Bir İngiliz, p
apağanını gümrükten 

kolay geçirebilm
ek için bir 

kutuya koy-

muş, üstüne de “Kır
ılacak eşya”

diye yazmış.

“Gümrük memuru yazıyı okuyunc
a, 

kutuyu şöyle
 bir silkelem

iş. Aynı anda 

içerden papağanın sesi ge
lmiş:

“Şangur şungur
…  Şangur şungur

…”

EĞİTİMLİ PAPAĞAN

Konuşmayı pek sevmeyen iki  arkadaş birlikte yürüyüşe çıkmışlar.  Yürümüşler yürümüşler. Bir saat, iki saat, üç saat.. Hiç konuşmadan. Bir ara birisi:“Oh,” demiş, “ne güzel hava!..”Öbürü garip garip bakmış:“Amma da gevezesin.” demiş,  “Havanın güzel olmadığını söyleyen mi var ki durup dururken konuşuyorsun?”

KONUŞMAYI SEVER MİSİN?

Çok şişman birisi, 
bir süre kendince rejim 
yaptı. Çarşıda yürürken 
bir tartı gördü. Zayıfla-
yıp zayıflamadığını an-
lamak için üzerine çıktı 
ve parayı attı. Ardından 
tartının yanıbaşındaki 

delikten bir yazı çıktı:
“Lütfen teker teker 

tartılınız.”

ACABA KAÇ KİLO VERDİ?
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Kare barkodu okut,
sayfaya bağlan, yazdığın öykünü 

yükle ve paylaş!..

Bu sevimli balıkları tanıyor 
musun? Haydi palyaÇo 
balıklarıyla ilgili bir öykü yaz!.. 


