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Merhaba arkadaşlar,

Bayramınızı tebrik ediyorum. Bayramlar bizi birbirimize 
yaklaştırır; sevgimizi, saygımızı taneleriz. Bu gibi günler ortak 
duygularımızı beslediği, kuvvet verdiği için önemlidir. Bizi biz 
yapan günlerdir.

Fırsat buldukça büyüklerimizle sohbetler edelim, onların 
hatıralarını dinleyelim. İnanın hayatınızda çok faydasını gö-
receksiniz. 

...
Temmuz ayı, aynı zamanda yaz mevsiminde sıcak bir ay 

olduğu için, bu ay develeri tanıyalım istedik. Acayip hayvan-
larmış bu develer…

Ayrıca meraklı sorular, tembel hayvanlar, davulotu bitkisi 
ve başka çok güzel yazılar, öyküler, bilmeceler ve etkinlikler 
sizi bekliyor.

...
Bu arada hatırlatayım; arkadaş dergimizin instagram he-

sabını takip etmeyi sakın unutmayın. 
Ayrıca arkadasdergisi.com’a üye kaydınızı yaparak yazı-

ların, etkinliklerin altındaki size ayrılan yerlere yorum yapıp 
fotoğraf yükleyebilir ve çevrenizle paylaşabilirsiniz. Hatta 
annenize, babanıza, öğretmeninize yollayıp ne kadar çalış-
tığınızı gösterebilirsiniz:) Bu etkinlikler gelişiminiz için size çok 
katkıda bulunacak inşaallah. 

Evet hepinize hayırlı bir ay diliyor ve sizleri Temmuz sayı-
mızla baş başa bırakıyorum 

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...

Erva Elif Ulutaş 
Melisa Ulutaş

Ömer Asaf  
Taşdemir

Elif  Sena ŞahinAhmed Yasin

@arkadasdergisi
-Bizi takip etmeyi unutmayın-
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Ulusal Süreli Yayın 
TEMMUZ, 2022 SAYI: 9

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

Ozon taba-
kası, atmosferin 

on altı ve ellin-
ci kilometreleri 

arasındaki stratos-
fer tabakasının içinde, 

ozon isimli maddenin yoğun olarak 
bulunduğu bir katmandır. Ozon, üç 
tane oksijen atomundan meydana 
gelen, oda sıcaklığında renksiz olan 
bir gazdır. 03 şeklinde gösterilir. Ozon 
tabakası, güneşten gelen zararlı ult-
raviyole ışınlarının şiddetini azaltmak 
için yaratılmıştır ve bunların yeryü-
züne ulaşmasını engeller. Bu ışınların 
yüksek dozları cilt kanserine sebep 
olur. Göze zarar verir, bitkilerin bü-
yüme hızını azaltır, ekosistemin den-
gesini bozar. Kısacası yeryüzündeki 
bütün canlıları olumsuz yönde etkiler. 

OZON 
TABAKASI 

NE İŞE 
YARAR? 

KARINCALAR NEDEN 
HEP KOŞUŞTURUR 

DURURLAR?
Karıncalar, üyelerinin sayı-

sı yüz binleri aşan mükemmel 
organize olacak şekilde yaratıl-
mış canlılardır. Çok kalabalık bir 
toplum hayatı yaşarlar. O heye-
canla koşuşturan karıncalar, yu-
valarına besin taşıyan işçilerdir.

Bir karınca yuvasında son de-
rece yorucu bir çalışma düzeni 
vardır. Bir yandan yuva kurmak, 
öbür yandan soylarının devamı-
nı sağlamak için yumurtalara, 
kurtçuklara bakmak ve onları 
beslemek lazımdır. Topluluğu 
savunmak için çok yıpratıcı sa-
vaşlar vermek gerekir. İşte karın-
calar bu işlere yetişmek için öyle 
durmadan koşuştururlar.

Haydi bu soruları arkadaşlarına, çevrene sor; bakalım 
bilecekler mi?

Acaba ne cevaplar aldın. Yandaki barkoddan siteye 
bağlan ve arkadaşlarla paylaş!.. 

SİRKLERDEKİ HAYVANLAR 
İSTENİLEN HAREKETLERİ 

NASIL YAPARLAR?
Sirklerde, vahşi hay-

vanların istenilen ha-
reketleri yapmaları, 
seyredenlerin hoşuna 
gider. Peki hiç düşün-
dünüz mü, diğer hay-
vanların yapmadığı bu 
hareketleri sirklerdeki 
hayvanlar neden ya-
par?

Çünkü onlar zorlu bir öğre-
tim sürecinden geçirilirler. İşin 
bu kısmı aslında hiç de hoş değil-
dir. 

Hayvanları eğiterek onlara türlü 
marifetler yaptıran insanlar vardır. Bunla-
ra hayvan terbiyecileri denilir. Bu insanlar 
eğitecekleri hayvanların özelliklerini, ka-
rakterlerini iyi bilirler. Ve çeşitli metotlar 
kullanarak, farklı hareketleri bu hayvanla-
ra ezberletirler. Yani hayvanlar yaptıkları 
hareketleri ve onları insanların beğene-
ceklerini falan düşünmezler. Onlar sadece 
şartlanmaları sonucunda o hareketleri 
yaparlar. Mesela bastığı yer ısıtılan bir 
hayvana ayakları yandığı anda bir düdük 
sesi çalınır. Hayvan her düdük sesi duydu-
ğunda ayağı yanar ve zıplar. Ve bu sürekli 
tekrarlanır. Gösteri sırasında hayvan o 
düdük sesini duyduğunda ayağı yanacak 
diye zıplar… İşte bu şekilde belli hareketler 
hayvanlara tekrar tekrar yaptırılır ve on-
lar şartlı refleks vermeye başlarlar. Sirkte 
seyredenler sadece yaptığı hareketi görüp 
beğenirler fakat hayvanın derdi başkadır. Bambu 24 saatte yak-

laşık 1 metre uzayabilir.

Dünyada en yaygın 
olarak yetiştirilen bitki 
buğdaydır. Bu değerli 
nimet, Antarktika dı-
şında tüm kıtalarda 
yetişmektedir.

Avokado 100 gramında 
167 kalori sağlar. Bunun 
için de en yüksek enerji 
veren meyvedir.

İnsan uyurken hiçbir 
şeyin kokusunu ala-
maz.

İnsan ayağında 500.000 
(beş yüz bin) ter bezi vardır!..
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DAVULOTU
KÜNYE

Takım:  
Apiales /  

Maydanoz takımı
Aile:  

Apiaceae /  
Maydanozgiller ailesi

Bilimsel adı:  
Tordylium apulum L.

Türkçe adı:  
Davulotu, Kafkalida, 
Boncukotu, Geyikotu

(TORDYLIUM)

Davulotu, doğal olarak Avrupa ve Batı 
Asya’da yayılış gösterir. Özellikle kayalık 
alanlar, tarlalar ve yol kenarında görülür. 
Bitkinin boyu 10-50 cm arasında değişir. Tek 
yıllık otsu bir bitkidir. Gövdesi diktir ve boyuna 
çizgilidir. Taban ve gövdenin alt yaprakları 
yüreksi ilâ yumurtamsı şekillerdedir. Üst 
gövde yaprakları ise basit ilâ lopluya kadar 
değişebilir. 

Küçük şemsiye biçiminde olan çiçek 
kümelerinde 10-15 arası çiçek bulunur. Çiçekler 
beyaz renklidir. Çiçeklenme Nisan-Mayıs ayları 
arasındadır. Boncuklara benzeyen meyveler 
dairesel ve düz şekillidir, genellikle 5-8 mm 
uzunluğundadır. 

Biliyor musunuz? Tordylium kelimesi, 
Antik Yunanca “dönen torna” anlamına 
gelir. Meyvelerin yuvarlak biçimlerine ve 
kenarlarının oyuk olmasından dolayı bu isim 
verilmiştir. 

Çiçek ve meyveler neden 
bu kadar sanatlı ve süslü 
yaratılmışlardır hiç düşündünüz 
mü? Sonsuz ilim ve hikmet sahibi 
Allah, tüm varlıkları yaşadıkları 
ortama uygun şekillerde 
yaratmıştır. Şu kâinatın yaratıcısı, 
bitkileri acayip şekillerde yaratıp, 
mükemmel süslemelerle 
süslendirip, güzel kokularla 
kokulandırarak, akıl ve şuur 
sahibi mahlûkatının, özellikle biz 
insanların dikkatlerini çekiyor. 

Bunlardaki sanatlara bakıp 
hayatımıza uygulamamız 
için bizlere tüyolar veriyor. 
Bunları görenlerin ibret alıp 
düşünmelerini istiyor. Güzellikleri 
yaratıp da onları seyredecek 
gözler yaratmamak, her şeyi 
hikmetle yaratıp da onları 
düşünecek akıllar yaratmamak, 
hakikate de hikmete de uygun 
olmazdı değil mi arkadaşlar? 

Öyleyse çevremizdeki 
güzellikleri yaratan Allah’ı bu 
güzel sanatlarıyla tanıyalım, 
bize bunlarla verdiği mesajları 
anlayalım…

Biliyor musunuz?

Şimdi Size Sorayım
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HAYVANLAR

Tembel hay-
vanlar pek çok ko-

nuda rekortmendirler. 
En başta geleni gün-
de 15-20 saat uyur-
lar ve en çok uyuyan 
hayvanların başında 

gelirler.

Kalan za-
manda ise ye-

mek yerler ve 

tutundukları ağa-

cın dalını değişti-
rirler.

Tembel hayvanlar ayrıca en yavaş hayvanlar olarak bilinirler. Daki-
kada 1-2 metre kadar bir mesafe 

giderler.

Tembel hay-
vanlar oldukça 

büyük bir mideye 

sahiptirler. Hepçil-

dirler, yani hem et 

hem de ot yerler.

iki parmaklı 
tembel hayvanlar, 
üç parmaklı tem-

bellerden daha hızlı 
hareket ederler.

Tembel 
hayvanla-
rIn yavruları, 6 

haftalık olana 
kadar annele-
rine sarılarak 

yaşarlar.

TEMBEL

Tembel 
hayvanlar 

Orta ve Güney 
Amerika’da, 

ayrıca Kosta Ri-
ka’da yaşarlar.

Bilim adamla-rI tembel hayvanların bugüne kadar nesilleri-nin tükenmemiş olma-sına hayret ediyorlar. Tembel hayvanlar, sa-dece güçlülerin hayat-ta kaldıkları iddiasına sevimli yüzleriyle güle-rek cevap veriyorlar.

Sevimli tembel hayvanlar ile ilgili ilginç bilgiler oku-
maya hazır mısınız arkadaşlar!

1 2

3
4

5 6

7

8

9

Tembel hay-

van yere sadece 

tuvaletini yapmak 

ve ağaç değiştir-

mek için iner. Ayda 

bir defa tuvaletini 

yapar.

AYŞE ZEHRA
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ŞEYMA ÖZDEMİR

ŞIKLARINA BAK, 
KENDİNİ TEST ET

Merhaba sevgili arkadaşım…
Bugün içim biraz buruk. Birkaç gün önce duyduğum bir haber beni 

hayli sarstı. Haberde birisinin Kur’anımıza yaptığı saygısızlıktan bahse-
diyordu. Pek çok arkadaşım bu habere öfkelenirken, benim şefkat yö-
nüm daha ağır bastı ve derin düşüncelere girdim.

Şunu da eklemeliyim, dinimize bir saldırı olduğunda öfkelenmek çok 
normal ve gerekli. Fakat günahkâra değil, günaha öfkelenmeliyiz. Yani 
o kötülüğün tekrarlanmaması için çabalamalıyız. Mesela dinimizi an-
lamak ve anlatmak için daha çok gayret etmeliyiz. Çünkü, İslamiyet’e 
düşmanlık edenler hep tanımadıkları, bilmedikleri için bunu yaparlar.

Düşünüyorum o saygısızlığı yapan, Allah’a iman eden Müslüman bir 
ailenin çocuğu. Peki Allah’a iman etmemize rağmen, bu iman neden 
bazen tesir etmez veya hareketlerimizi etkilemez?

Peki senin imanın ne durumda sevgili dostum? Haydi bakalım şu 
testi çözelim de testin yanıtlarına dair kısımda bu sorunun cevabını 
netleştirelim.

1) Yine sıkıcı bir tatil. Tüm arkadaşların 1) Yine sıkıcı bir tatil. Tüm arkadaşların 
parkta oynuyor, sen evde ateşler içinde parkta oynuyor, sen evde ateşler içinde 
yatıyorsun.yatıyorsun.
A) Aahh! Uff! Şu hastalıklar neden beni  
buluyor!
B) Hastalanmak için her zaman en ideal 
vakti seçerim!
C) Rabbimin şifa koyduğu yiyeceklerden  
güzelce yiyip kendime gelirim inşallah.

2) Elindeki tebeşirle harika bir eser ortaya 2) Elindeki tebeşirle harika bir eser ortaya 
koydun. Yere çizdiğin oyun şablonu ile tam bir kurgu koydun. Yere çizdiğin oyun şablonu ile tam bir kurgu 

harikasısın. Şimdi arkadaşlarına zihnindeki oyun planı-harikasısın. Şimdi arkadaşlarına zihnindeki oyun planı-
nı anlatma zamanı. Hey bir dakikaa! O da ne! Hızla baş-nı anlatma zamanı. Hey bir dakikaa! O da ne! Hızla baş-

layan yağmur damlaları tüm emeğini hiç etmek üzere!layan yağmur damlaları tüm emeğini hiç etmek üzere!
A) Elindeki tebeşiri fırlatıp ayağında eziyorsun. Hayallerin 

her zaman berbat oluyor zaten.
B) Yağmurun hiç sırası değildi. Arkadaşlarınla vedalaşıp eve 
dönüyorsun. Aynı kurguyu tekrar yapman neredeyse imkansız.
C) Yağmur her zaman yağdırılıyor. Doğrusu daha korunaklı bir yere 
oyununu çizebilirdin. 

3) Köyde arkadaşlarınla keşif yaparken ölü 3) Köyde arkadaşlarınla keşif yaparken ölü 
bir kuzuya rastladın. Ne üzücü… Vahşi bir hay-bir kuzuya rastladın. Ne üzücü… Vahşi bir hay-
van yapmış olmalı!van yapmış olmalı!
A) Hayvanlarr, adeta savaş içerisindeler!
B) Bu hayvanları vahşi olanlardan korumak için 
daha fazla çalışma yapmalıyım.
C) Her canlıya belli bir ömür süresi verilir. Demek 

ki, bu kuzunun ömür süresi ve görevi bitmiş.

 
4) Tam kavurucu bir sıcak. Kafana yumurta 4) Tam kavurucu bir sıcak. Kafana yumurta 

koysan pişecek, o derece. koysan pişecek, o derece. 
A) Bu sıcakların amacı ne!

B) Çok sıcakta da çok soğukta da yaşanmaz.
C) Sıcağı ve soğuğu yaratan Allah’ım, bilerek ve 

bin bir hikmetlerle yapıyor.
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Haydi testi çöz, barkod-
la siteye bağlan ve sen de 
düşüncelerini arkadaşlarla 
paylaş!

5) Babana arabada eşlik 5) Babana arabada eşlik 
ediyorsun. Bir yandan patronuyla konuşu-ediyorsun. Bir yandan patronuyla konuşu-

yor, bir yandan kornaya basarak hızlıca ilerleme-yor, bir yandan kornaya basarak hızlıca ilerleme-
ye çalışıyor. Yetişmeye çalıştığı toplantı çok önemli ye çalışıyor. Yetişmeye çalıştığı toplantı çok önemli 

olmalı. Fakat birden anlamadığın bir şeyler oluyor. Baban olmalı. Fakat birden anlamadığın bir şeyler oluyor. Baban 
arabayı bir caminin önüne çekiyor. Nedenini sorduğunda; arabayı bir caminin önüne çekiyor. Nedenini sorduğunda; 

“Ezan okundu, duymadın mı? Şimdi kılmamız gerek.” diyor.“Ezan okundu, duymadın mı? Şimdi kılmamız gerek.” diyor.
A) En önemli toplantısını kaçıracak. Ah babaa!

B) İlginç. Patronuna nasıl açıklama yapacak acaba?
C) Namaz her şeyden önemli demekki. Önce namaz, 

sonra diğer işler… Allah tüm işleri yoluna ko-
yandır.

6) En yakın arkadaşın sana 6) En yakın arkadaşın sana 
dair bazı şeyleri yanlış anlamış olmalı. Düşmanca dair bazı şeyleri yanlış anlamış olmalı. Düşmanca 

davranıyor, yanına yaklaşmıyor. davranıyor, yanına yaklaşmıyor. 
A) Öyle arkadaş olmaz olsun!

B) Defalarca kendimi açıklamış olmama 
rağmen neden ikna olmuyor?
C Ben üzerime düşeni yaptım, 

artık Allah’a dayanıp dua 
etmeliyim.

A ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA
“Allah’a iman ediyorum.” cümlesi 

sadece aklen kurduğumuz bir cümle 
değil aslında. İmanımızı ibadetlerle 

de destekleyerek muhafaza ettiğimiz 
zaman tesirini hayatımızın her safha-
sında görmeye başlarız. Daha yolun 
başında olmana sakın üzülme dos-

tum; bu yola girmiş olmak çok büyük 
bir ayrıcalık!

B ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA 
Bil ki imana dair her adımın-
da hayatını daha da güzel-

leşecek. Hep daha mutlu, 
sonra daha da mutlu ve 

sonra daha daha mutlu bir 
insan olacaksın. 

C ŞIKKI ÇOĞUNLUKTAYSA
İman öyle güzel bir nurdur ki, hayatımızın her 

aşamasına girer. Biliyorsun ki aslında ne yaşadı-
ğımız değil, yaşadıklarımıza karşı ne hissettiğimiz 

ve tavrımız önemlidir. İşte iman, en istikametli 
duyguları hissetmemizi, tepkileri vermemizi sağ-
lar. Bu şekilde her zorlu olayın üstesinden gelebi-
liriz. İmanlı bir insan dünyada da ahirette de en 

mutlu olanlardandır. Gerçi bunları sana niye an-
latıyorum ki? Sen bunları gayet iyi biliyor gibisin.

FARKI
BULUR MUSUN?7

FARKI
BUL
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DOÇ. DR. RASİM SOYLU

Merhaba arkadaşlar, renkli fotoğraf makineleri icat edilmeden 
önce fotoğraflar hep siyah beyazdı. 

Önceleri bir fotoğraf, ışığa duyarlı kimyasallarla kaplı kağıtlara 
çekiliyordu. Yani sadece bir fotoğraf elde ediliyordu. 

Çocukluğumuzda şehrin merkezinde birkaç tane şipşak fotoğ-
rafçı caddenin bir köşesine kurduğu üç ayaklı fotoğraf makine-
sinin siyah örtüsü altına girerek fotoğrafı çeker ve direkt fotoğraf 
makinesi içerisinden bir negatif film çıkarır ve bundan da pozitif 
yani normal fotoğraf baskı yapardı. Bunlar elbette ki siyah beyaz-
dı.

Sonraları ise fotoğraf filmlerinin keşfedilmesiyle, fotoğraf filmle-
rinden tekrar tekrar fotoğraf basılması mümkün oldu.

Peki renkli fotoğrafların keşfedilmesi 
nasıl oldu? 
Şöyle düşünüldü: Mademki fotoğraf 
ışıkla resim yapmaktır ve ışığın 
içerisinde bütün renkler vardır. O 
halde biz de bu renkleri yakalarız. 
Sonraları ise biraz fizik, biraz kimya 
hokus fokus işte otofokus. Bu da 
mı ne? Bunu da başka bir sayıda 
anlatayım.

O zamanlar sadece bir zorunluluk 
olan siyah beyaz fotoğraf, 
şimdilerde ise sanatsal bir fotoğraf 
olarak görülüyor. 

SİYAH BEYAZ VE 
RENKLİ FOTOĞRAF

Dijital baskı sistemleri 
yani bilgisayar yazıcıları 

çıkmadan önce fotoğraflar 
fotoğraf stüdyolarında 

karanlık bir odada 
basılıyordu. Önceleri 

tek bir lamba ile çalışır 
ve sadece siyah beyaz 

baskı yapılabilirdi. Sonra 
üzerinde yeşil, kırmızı 
ve mavi üç lambası 
bulunan renkli baskı 

yapan agrandisörler 
geliştirildi. Bizim resim 

yaparken kullandığımız 
üç ana renk; sarı, kırmızı 

ve mavi renkten farklı 
olarak, fotoğrafçılıkta ana 
renk olarak yeşil, kırmızı ve 
mavi kullanılıyordu. Bunlar 

işin içine girdikçe ilginç 
olan, zevk veren konular. 
Merak ediyorsunuz ama 

fotoğrafla ilgili başka 
konuları da gelecek 

sayımızda görelim 
inşaallah.

Siyah beyaz fotoğraf gördün mü? Renkli fotoğrafla arasın-
da ne fark var sence?

Telefon ya da tabletinle siyah beyaz bir fotoğraf çek ve 
barkodla bağlanacağın sayfana yükle. Ardından paylaş, 
herkese maharetini göster:)
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 ELİF E. BAYRAKTAR

Bizler uzayın boşluğunda uçarak yol alan küçücük bir kürenin üzerinde 
yaşıyoruz sevgili arkadaşlar.

Bir de kendi galaksimizin içindeki yerimize bir bakalım. Sa-
manyolu Galaksisi, içinde yaklaşık 300 milyar yıldız 

barındırıyor. Bu 300 milyar yıldızdan yalnızca biri 
bizim Güneşimiz. Güneş’in etrafında 9 ayrı 

gezegen büyük bir uyum içinde dönü-
yor. 12 milyar km2’den geniş bir alanı 

kaplayan Güneş sistemi içinde 
Dünyamız çok küçük bir yer tu-

tuyor… 
Uzayda her an devam 

eden hareketlilik ise daha 
da dikkat çekici arkadaş-

lar. Dünya, saatte 1670 
km hızla kendi çevre-
sinde dönüyor. Aynı 
anda kendisinden 
103 kat büyük olan 
Güneş’in çevresinde 
de saatte 108 bin 
km hızla dönüyor. 
Yani silahtan çıkan 
bir merminin hızı-
nın yaklaşık altmış 
katı…  Dünya aynı 
zamanda Güneş-
le birlikte saniyede 
200 km hızla Sa-

manyolu Galaksisi 
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içinde ilerliyor. Bu hız ise saatte 720 bin 
km gibi olağanüstü bir hız.  Aynı 

zamanda galaksimiz de hareket 
halinde.  

Bizim ise her an yaptığımız 
bu iç içe yolculuklardan haberi-
miz bile olmuyor. Allah’ın kurduğu 
bu düzen sayesinde güven ve emni-

yet içinde yolculuk yapıyoruz. Şu an oturduğumuz 
yerde hiçbir sarsılma olmuyor. Yatağımızda rahat rahat yatarken ya da yolda 
yürürken de dünyanın döndüğünü anlamıyoruz bile… Ancak bu sırada dünyamız, 
uzayda bize göre dev kütlesiyle saniyede 200 km gibi muazzam bir hızla yol alı-
yor. Bu cümleyi okuduğunuz zamanda 400 km gittik bile… 

İşte dünyamız, her türlü olası tehlikelerden çok hassas dengeler sayesinde ko-
runuyor. İşte Allah’ın yaratıp devam ettirdiği mükemmel dengeler sayesinde bu 
yolculuğu hiç hissetmiyoruz bile.  Peki nasıl olup da böyle bir hareketliliği bir an 
bile hissetmediğinizi hiç düşündünüz mü?.. Ve bunun ne kadar büyük bir nimet 
olduğunu?...

Evet sevgili arkadaşlar, yalnızca burada sizlerle paylaştığım rakamlar bile Al-
lah’ın ilminin ve kudretinin büyüklüğünü gösteriyor. Allah bir uzay gemisi gibi 
seyahat ettirdiği Dünya’yı uzaydaki pek çok tehlikeden uzak tutuyor. Yaşamak 
için ihtiyacımız olan her şeyi, dünya gemisinde rahatlıkla bulabiliyoruz. Her şey 
Allah’ın bize birer lütfu. Yeter ki biz, bize verilen nimetleri görüp Allah’a teşekkür 
edelim ve o nimetler üzerinde düşünelim. “

…Allah en iyi koruyandır ve O, merhametlilerin merhametlisidir.” (Yusuf Suresi, 
64)

GÜNEŞ

MERKÜR

VENÜS

DÜNYA

MARS
JÜPİTER

SATÜRN

ÜRANÜS

NEPTÜN
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SICAKTAN KORKMAYAN

DEVELER
Deve ile yavrusunun bir öyküsü vardır. Deve yavrusu annesine 

sormuş, “Anne bizim kirpiklerimiz neden uzun?”
Annesi, “Çölde yol alırken, çöl fırtınalarından koru-

nup, yolumuzu kaybetmeyelim diye.”
“Ayak tabanlarımız neden böyle geniş?”
“Çölde ilerlerken ayaklarımız kuma 

batmasın, daha rahat yürüyelim diye.”
“Peki niye sırtımızda hörgücümüz 

var?”
“Çölde uzun günler boyunca susuz 

kalmayalım diye, Allah bize böyle hör-
güçler verdi yavrum.”

Bu cevapları alınca biraz düşünen deve yavrusu büyük 
bir merakla son bir soru sormuş: “Tamam ama anne, öyleyse 
bizim bu hayvanat bahçesinde ne işimiz var?”

…
Evet arkadaşlar, bizler için her ne kadar meraklı ve heyecanlı bir 

tecrübe olsa da hayvanat bahçeleri, hayvanlar için sonuçta özgür 
olmadıkları yerler.

…
Belki bu sıcak günlerde zorlanıyor olabilirsiniz fakat bir de deve-

lerin yaşam alanları olan çölleri düşünün. 40 derece civarı sıcak-
lıklarda hem kendilerini, hem yüklerini hem de insanları taşımışlar. 
Allah o masum, sabırlı ve dayanıklı hayvanları

ASLINUR BAHAR

Bir deve, 50°C sıcaklıkta 8 gün aç ve 
susuz kalabilir. Bu süre içinde toplam 

ağırlığının %22’sini kaybeder. Bir düşü-
nün insan, vücudunda bulunan suyun 

%12’sini kaybettiğinde ölürken, deve, 
vücudundaki suyun %40’ını kaybettiği 

halde bundan etkilenmez.

DEVELERE AÇLIK VE SUSUZLUĞA  
OLAĞANÜSTÜ  DAYANMA YETENEĞİ VERİLİR
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Develer acayip su içerler: 10 daki-
kada ağırlıklarının üçte biri oranın-
da. Bu miktar kimi zaman 130 litreyi 

bulabilmektedir. 
Ayrıca develere çok ilginç bir özellik 
daha verilir: İnsana oranla 100 kat 
daha geniş alanı kaplayan bir bu-
run mukozası. Bu şu işe yarar; deve 

çok büyük ve kıvrımlı burun mu-
kozası sayesinde, havadaki nemin 

%66’sını tutabilmektedir.

Kirpikleri birbiri içine geçebilen bir 
sisteme sahiptir. İç içe geçen kir-
pikler hayvanın gözüne en ufak 

bir toz tanesinin bile girmesine izin 
vermezler. Burun ve kulaklar da 

kum ve tozdan korunması için uzun 
kıllarla kaplıdır.

Bu kürk, hayvanın vücudunu sıcağa 
ve soğuğa karşı koruyan, su kaybını 
azaltan kalın ve keçeleşmiş tüyler-

den oluşmuştur. Devenin gündüzleri 
iç sıcaklığını 41 dereceye kadar çıkar 

ve böylece terlemesi geciktirilir ve 
su kaybını da engellemiş olur.

Kalın kürkü sayesinde, Asya devele-
ri, yazın 50 dereceye varan sıcağına, 
kışın ise -50 dereceye ulaşan soğu-

ğuna dayanabilir.

Develerin huyları da çok ilginçtir. Sahiplerine 
karşı sadık ve zor şartlara karşı sabırlı yara-
tılırlar. Hatta bedeviler, onların katır ve eşek 
gibi hayvanlara nazaran daha güvenilir ol-

duğunu söylerler. 
Günlerce susuz kaldıkları halde su başına 

varınca itişip kakışmazlar, arkadaşlarının su 
içmesini sabırla beklerler. Kaçsalar rahatlıkla 
hayatta kalabilecekleri halde insanlara itaat 

ederek hizmet ederler.
Küçük bir çocuk onları çöktürmek istese alçak 
gönüllülükle diz çöküp sırtına bindirirler. Buna 

karşılık kendilerine kötülük edildiği zaman 
asla unutmadıkları da bilinmektedir.

Kısacası develer Allah’ın biz insanoğlunun 
istifadesine sunduğu özel hayvanlardandır. 

Rabbimize, bütün nimetleri için şükürler olsun.

MÜKEMMEL SU KULLANIM YAPISI KUMDAN KORUNMASI İÇİN ÖZEL KILLAR

SICAKTAN VE SOĞUKTAN KORUYAN KÜRK

DEVELER UYSAL HUYLUDURLAR

Bir yağ yığıntısı şeklindeki hörgüç, 
Hecin devesinin kıtlık anında pe-
riyodik olarak beslenmesini sağ-
lar. Develer bu sayede 3 hafta su 
içmeden yaşayabilir. Bu sırada 

vücut ağırlığının %33’ünü kaybe-
der. Aynı koşullar altında insan, 

vücut ağırlığının %8’ini kaybeder 
ve 36 saat içinde vücut suyunu 

tamamen yitirerek ölür.

Ayaklar, esnek bir yastıkla bir-
leşmiş iki parmaklı yaratılmıştır. 

Hayvanın yürüdüğü zemini, kumu 
daha iyi kavramasını sağlayan bu 
yapı, her türlü arazi şartında yü-
rümesini kolaylaştıracak yapıda 

yaratılmıştır.

BESİN DEPOSU HÖRGÜÇ

KUMA BATMAYAN AYAKLAR
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Konumuz: 
Bir Şeyden 

Kaçan İnsan

HAZIRLAYAN VE ÇİZEN: 
OSMAN SUROĞLU

arikatü

ÇiziyoruzK r

Arkadaşlar, bu sayımızda bir şeyden kaçan insan çiziyoruz.

1

1

2

2

4

5

Evet arkadaşlar bu sayımızda bir 
şeyden kaçan insan karikatürü çizeceğiz.

Birinci karedeki hareket çizgisine 
dikkat edip, kademe kademe 
çizimlerimizi yapmaya çalışın inşallah.

“İnsan neden kaçar?” sorusuna karşı 
birçok cevap verebiliriz: Mesela ilk 
aklımıza gelen şey, kötülüğün birçok 
çeşidinden kaçar insanlar. Hatta 
insanlar bazen bilmeden iyi bir şeyden 
de kaçabilir. 

Hayal gücünüzle pek çok cevap 
bulabilirsiniz. Daha fazla örnek bulmayı 
size bırakıyorum.

3

Haydi sen de bir şeyden kaçan insan çizimi yap. 
Hayal nimetini kullan:)

Birinci örnekte arkadaşımız haklı olarak sevgi şekline bürünmüş kötü 
duygulardan kaçıyor. O duygunun kötü olduğunu, kalbi siyaha boyayarak 
belirtmiş olduk. Siz bu kötü duygu yerine, bize güzel görünse de zamanımızı 
çalıp ömrümüzü tüketen zararlı faaliyetleri dâhil edebilirsiniz.

İkinci örnekte ejderha şeklindeki uçurtmasından kaçan bir çocuk 
görüyorsunuz. Kaçarken, uçurtmayı çok sevdiği için bir türlü elinden de 
bırakamıyor. 

Ayrıca insan bazen bir iş yapar; başta doğru gibi gelse de sonradan 
başına dert açar ve insan kaçmak ister, işte buna da örnek olabilir. O hale 
düşmememiz için Allah bize akıl ve pek çok duygular vermiştir.

SİZLERE KAÇMAK KONUSUNDA İKİ KARİKATÜR ÇİZDİM

BU KARİKATÜRÜ OKUYALIM

Bu karikatürde dilinin ayağına dolanması 
sebebiyle yere kapaklanmak üzere olan bir 
insan görüyorsunuz. 

Ne anlattığını tahmin etmişsinizdir. 
“İnsan ne çekiyorsa dilinden çeker” 
demiş atalarımız. Bu insan da ölçüsüz 
konuşmalarıyla kendine zarar vermiş ve 
sözleri ayağına dolanmış.
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GAMZE KOÇ

Öyle bir kelime ki topu topu dört harf üç hece.
Üçü sesli, biri sessiz sadece.
Dert, sert, mert, dört, kurt gibi değil. Onlarda tam ters işler bu bilmece. 
Üstelik anlaşılmak için yanına başka arkadaş bile istemez çünkü tek ba-

şına destan yazdıracak bir güçte. Hazırsanız sıkı durun, söylüyorum: aile! 
Aile ya. Bu kısacık kelime, ne büyük anlamlar taşıyor, bir okuyun, sonra 

kararı siz verin.
Tanıştığımız ilk simalar, anne babamız olur; sonra da art arda kardeşler 

gelir. Adına kardeş, adına abi, abla denir. Hepimizin hikâyesinin başladığı 
yerdir aile. Orada doğar, büyür ve hayatı öğreniriz. Kaydolmadan öğrencisi 
olduğumuz okuldur. Fırtınalı günlerde babanın dümende durduğu, anne-
nin yelkenleri tuttuğu bir gemidir. Sırtımızı yasladığımız, taşları sapasağlam 
örülmüş bir kaledir. Mutlu ve güvende uyanmamızı sağlayan çatının altı, 
huzurun tek adresidir. Peygamberimizin “Sizin hayırlı olanınız, aile efradına 
hayırlı olanınızdır.” müjdesi de bundandır.

Aile, kendimizi en rahat hissettiğimiz mekân, yuva, birlik, güven, sıcaklık, 
beraberlik demektir. 

Bir anne ve babası olmalı insanın, onu koruyan ve kollayan… Bir kardeşi 
olmalı insanın, ona herkesten yakın… Baba, akşam yemeği için evde heye-
canla beklenen kişi, anne nefis yemek kokularının fabrika müdiresi, çocuk-
lar evin bayram şenliğidir. 

Bir anlaşmazlık ya da tartışacak bir mevzu varsa aile toplantıları imdada 
yetişir. Bir kişinin hüznü, bütün bir ailede dayanışma vaktinin geldiğini gös-
terir. Bazen rüzgâr da eser evlerde, zaten dört mevsim yaz olduğu nerede 
görülmüş? 

Kim, yarı yolda bırakılmayacağına emin olduğu bir yolda yürümek iste-
mez ki? Aile, başımız her sıkıştığında sığınabilecek olduğumuz liman, bütün 
hatalarımıza rağmen sevildiğimiz yerdir.

Ailenin verdiği o duygu var ya, hani kapıdan girer girmez sizi sarıp sar-
malayan o müthiş duygu… İşte onu başka bir yerde ya da başka birinde 

AILE
Kelimelerin Dünyasına Yolculuk
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bulmanızın imkânı yok. Bir 
insan en büyük gücü aile-
sinden alır, huzurlu bir ai-
lenin yanında Süperman 
ve Örümcek adam da kim 
oluyor!

Sevginin en güçlü hâlidir 
aile… Onlarsız bu dünyanın 
ne derdi çekilir ne de tasası… 
Bir evi olmalı insanın, sıca-
cık… Eşi ve çocukları olmalı, 
şen kahkahalar atan ve 
insanın içine huzur veren…

Aile olmak, ait olmaktır.
Acı günde, güzel gün-

de, yağmurlu günde, 
güneşli günde, ağlar-
ken, gülerken, severken, 
dua ederken, üzülürken, 
kahkaha atarken... Tüm 
sevinçlerinizi büyütmek, 
acılarınızı küçültmek 
istiyorsanız ailenize ihti-
yacınız var demektir.

İnsanın en büyük 
ödülüdür, güzel bir aile… 
Aile bağları sıkı olan her-
kes, bu dünyanın keyfini 
sürer, huzur bulur…

Eğer bir gün onlar ol-
mazsa yola tek başına 
devam etmek zorunda 
olmak kadar kötü bir his 
yoktur… Siz hâlâ ailenizle 
birlikte yürüyebiliyorsanız 
mutlu olmalı ve onlara da-
ha sıkı sarılmalısınız. Aileni-
ze ve yuvanıza sahip çıkın; 
onu fırtınalardan, yağmur-
dan, çamurdan koruyun… 
Ve bir küçük tavsiye, aile-
nizin kapısı çok açık kal-
masın, dışarının tozu ve 
kiri girmesin içeriye.
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HAZIRLAYAN: 
ZEYNEB HİFA

Haydi Dondurma Yapalım!..

Sen Yap 
Herkes Yesin

Dondurma İçin Gerekli Malzemeler:  
 - 4 adet olgun muz
- 1 yemek kaşığı bal
- 7-8 adet ceviz içi
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Dondurma Nasıl Hazırlanır?
- Muzların kabuklarını soyun. Kabuğunu soyduğunuz muzları 

orta büyüklükte dilimleyin.
- Dilimlediğiniz muzları buzdolabı poşetine aktarın. Dondu-

rucuda bir gece, vaktiniz yoksa en az 4 saat donmaları için 
bekletin.

- Donan muzları çıkarın. Oda sıcaklığında birkaç dakika bek-
letin.

- Ardından robotunuza ya da blenderın içerisine donan 
muzları aktarın.

- Muzları yavaş yavaş ezmeye başlayın. Belli aralıklarla ke-
narda kalan muzları spatula yardımıyla içeriye alın.

- Muzlar, krema kıvamı alacaktır. Bu kıvamı aldığında içerisi-
ne son olarak bal ilave edin ve iyice karıştırın.

Servis Önerisi
Ceviz yerine dilediğiniz kuru meyve ya da kuru yemiş kulla-

nabilirsiniz. Üzerini taze meyveler ya da çikolata parçalarıyla 
süsleyebilirsiniz. 

Haydi kolları sıvayıp doğruca mutfağa!..
Yandaki kare barkodu telefon veya tabletinden okut. 

Açılan sayfaya yaptığın “Dondurma”nın resmini yükle 
ve paylaş. En güzel dondurmalar yarışıyor unutma!.. En 

çok beğeniyi alan en üstteki yerini alıyor…
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Püf Noktası
Kullanacağınız muzları iyice olgunlaşmış muzlardan seçme-

ye çalışın. Damak zevkinize göre bal miktarını artırabilirsiniz. 
Dilerseniz bal yerine fıstık ezmesi, fındık ezmesi de kullanabi-
lirsiniz. Arzu ederseniz hiçbir şey eklemeden de dondurmanızı 
hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!
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KIRIK AYNA
BETÜL BÜKEN

Evde top oynama diye defalarca söylemişti annem aslında, ama 
ben  dinlemedim. 

Yavaşça vurmaya çalışsam da masadan duvara seken top, 
duvardaki aynayı kırmıştı. 

Üstüne bir de annem görmesin diye kırıkları gizlice toplamaya 
çalışılırken elimi kestim. 

Kulaklarımda annemin sesi yankılandı o an, “Anne sözü 
dinlemezsen böyle olur.”

Elbette koskoca ayna… Ben kırıkları toplayıp çöpe atsam da yokluğu 
belli oluyordu. 

Annem aynayı sorduğunda, 
mahcup olmuştum ve olanları 
anlattım… 

Çok şükür elimi görmedi 
derken “Uzatır mısın elini?” 
demez mi!.. 

Çaresiz uzattım, yamuk 
yumuk yapıştırdığım yara 
bandını görünce üzüldüğünü 
belli etmemeye çalışarak, 
“Canın acıyor mu?” diye sordu. 

“Hayır anne” dedim, “Geçti. 
Ama sen bana kızmadın mı? 
Elimi soruyorsun bir de?..” 

“Kızdım elbette, defalarca 
uyarmama rağmen evde top 

oynadın. Üstelik aynamızı 
kırdın. Ama bunların hiçbiri 
senin elindeki şu yara 
kadar üzemez beni” dedi 
ve bana sımsıkı sarıldı. 

Canım annem, 
merhametli annem 

benim. 
“Şimdi” dedi, “şu bandı 

  Haydi arkadaşlarınla ya da evde  Haydi arkadaşlarınla ya da evde  
ailenle bu neşeli görevleri yap:ailenle bu neşeli görevleri yap:

1. Üç tane renkli meyvenin ismini söyle.1. Üç tane renkli meyvenin ismini söyle.

2. Bir hayvanı ismini söylemeden  2. Bir hayvanı ismini söylemeden  
tarif et.tarif et.

3. Yumurtadan çıkan üç canlı söyle.3. Yumurtadan çıkan üç canlı söyle.

4. Mevsimleri hareketlerinle tarif et.4. Mevsimleri hareketlerinle tarif et.

5. Hayalen ata bin ve şahlandıktan  5. Hayalen ata bin ve şahlandıktan  
sonra atını dörtnala koştur.sonra atını dörtnala koştur.

NEŞELİ
İŞLER

çıkaralım da güzel bir 
pansuman yapalım.”

Merhametiyle beni 
kucaklayan annem, şimdi 
aynı merhametiyle elimdeki 
yaranın bakımını yapıyordu. 

“Annecim” dedim, 
“Bak söz. Bir daha seni 
dinleyeceğim. Benim için 
hep iyi olanı istediğini 
biliyorum. Bugün bunu bir 
kere daha anladım.”

“Peki bakalım, bunu söz 
olarak kabul ediyorum” 
dedi annem.

Akşam babam 
geldiğinde, duvardaki 
aynanın yokluğunu 
farketmesiyle “Bu aynaya 
ne oldu?” demesi bir oldu…

“Ne aynaymış bee” diye 
düşünürken annem atıldı. 

“Ufak bir kaza oldu, ama 
tekrarı olmayacak söz 
aldım” dedi.

Babam işi anladı ve 
tebessüm ederek göz kırptı 
bana. 

Yaşadığım üzücü bir 
kazaydı ama bu olayla 
ailemin bana karşı nasıl 
şefkatli olduğunu bir kere 
daha görmüştüm. 

Demek ki, yasakların 
da bir nedeni oluyormuş. 
Tıpkı sonsuz merhametiyle 
bizi kuşatan Yüce Allah’ın 
koyduğu yasaklar gibi. 
Aslında hepsi bizim 
iyiliğimiz için…
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CÜNEYD SUAVİ’DEN BİLMECELER

KÜÇÜK KARATECİLER
RESİMLEYEN: OSMAN SUROĞLU

Anneniz dikiş dikerken ya da bir nakış işlerken, son derece ince ipler 
kullanır. Bu iplerin bir kısmı makaraya sarılıdır, bir kısmı da silindir şeklin-
deki yumaklara…

Şimdiki bilmecem, bu ince iplerle ilgili…
Hazır mısınız?

‘DİKİŞ İPLİĞİ” DENİLEN O İNCECİK İPLERİ KULLANMAK ŞARTIYLA, BİR TAŞI VE-
YA TUĞLAYI PARÇALAMAK MÜMKÜN OLABİLİR Mİ?

YA DA BUNUN YAPILDIĞI ÖRNEKLER VAR MI?

Evet! Yanlış duymadınız.
Taşları ve kayaları çekiç veya balyoz kullanarak değil de, o incecik 

iplikleri kullanarak kırmanızı istiyorum sizlerden…
Gerekirse o iplerle taşlara vurun. Veya o ince ipleri kayaların arasına 

geçirip çekin. Bu konuda tamamen serbestsiniz. Fakat en sonunda o 
taşlar parçalansın.

…
“Böyle bir şey kesinlikle olamaz!” diyorsanız, ben de “Kesinlikle olur!” 

diyorum size. Çünkü bunu yapan sayısız canlı biliyorum.
O halde bu canlılardan biri-

ni bulun bana, ya da incecik 
iplerle taşları parçalayın!

Karar sizindir…
…
Bu bilmecemiz, ilk ba-

kışta sizlere çok zor gele-
bilir. Zaten insanların çoğu 
bu bilmece karşısında hay-
rete düşmektedir. Oysaki bu 
sorunun cevabı basittir. Ve 
özellikle bahçelerde bunun 
çok sayıda örneği vardır. 

Haydi, düşünün bakalım! 
İnşallah cevabını bulursunuz.

BİLMECEMİZİN CEVABI

O incecik ipliklerle taşları parçala-
yanlar çıksın ortaya!

Haydi! Bekliyorum, neredesiniz?
Herhalde yapamadınız öyle değil 

mi?
Oysa bizden daha güçsüz, üste-

lik de ‘tamamen akılsız’ olan bitkiler, 
dikiş iplikleri gibi incecik kökleri ile taş 
ve kayaları parçalıyorlar. Daha sonra 
ellerini, yani dallarını çiçeklerle süs-
leyip, Allah’ın verdiği meyveleri uzatı-
yorlar.

Çiçek veya bitkilerin ya da fidan 
hâlindeki ağaçların köklerini dikkatle 
inceleyin. Veya daha güzel bir ör-
nek görmek için, sert kayaları delerek 
yükselen çam veya incir ağaçlarına 

bakın.

Ağaçlar bu işi nasıl yapıyor sizce?
Yoksa taş ve tuğlaları, o ince kökleriyle parçalamak için, ‘çok özel bir 

karate dersi’ mi almışlar? Ya da birbirinden güzel meyveleri yapmak için, 
usta birinden aşçılık mı öğrenmişler?

Elbette değil.
Ağaç denilen şey ‘odun’ değil mi?
Akılsız bir odundan, akıl gereken bir şeyi yapması beklenir mi? Demek ki 

o odunları yönlendiren biri var ki, siz O’nun kim olduğunu zaten biliyorsu-
nuz.

Evet, o ince kökler Allah’tan ders almış ve O’nun verdiği güçle de taşları 
parçalıyorlar. Sonra yine Rabbimizin merhametiyle, bize meyve vermekle 
vazifeli kılınmışlar.

Demek ki Allah’ın ismiyle hareket edenler, yani “Bismillah!” diyenler, bü-
tün zorlukları tek tek aşabiliyor.

Zaten büyüklerimiz: “Bismillah her hayrın başıdır.” dememiş mi?

Haydi sen de bir bitkinin ya da ağacın köklerini 
incele, parmağını batıramadığın toprağı nasıl da 
delip geçiyorlar kökleriyle. Sen de düşüncelerini yaz, 
resim çekip barkodla bağlanacağın sayfaya yükle 
ve paylaş.
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Bu deneyde aslında atmosferi ve bulutları, su ve köpükle 
yapay olarak oluşturuyoruz. Bulutlarda bir seviyeye kadar su 
buharı biriktiriliyor. Belli bir yoğunluk sonrasında ise yağışlar 
başlıyor. 

Biliyor musunuz Dünya’da her saniye 17 milyon ton su 
buharlaşır ve aynı miktarda su yağış olarak dünyaya düşer. 
Allah’ın kurduğu bu denge acayip büyük değil mi?

İşte bizi seven ve ihtiyaç duyduğumuz şeyleri yaratan Allah, 
dünyada çalıştırdığı su döngüsü ile hem bize ve canlılara 
içme suyu veriyor, hem de yeryüzünü çöl olmaktan kurtarıyor. 
Bunun için yağmurların değerini bilen büyüklerimiz, “Allah’ım 
sana yağmurların damlaları adedince şükürler olsun” diyerek 
Allah’a teşekkür etmişler. Haydi biz de bu iyilikleri için Rabbimize 
şükredelim.

- Bardağın yarısını suyla 
dolduruyoruz.

- Üstüne traş köpüğü sıkıyoruz ve 
köpüğü düzeltiyoruz.

- Gıda boyasını ise kaşık kaşık 
döküyoruz.

Bardakta Fırtına Nasıl Yapılır?

Nasıl Böyle Oluyor?

Yaptığın faaliyetin resimlerini çekip yandan 
barkodla bağlanacağın sayfaya yükleyip 
arkadaşlarınla paylaşabilirsin.

Bardakta Fırtına 
Çıkarıyoruz!..

HAZIRLAYAN: 
MUHAMMED AVCI

Rüzgâra olan ihtiyacımız şu yaz 
aylarında gittikçe artıyor. Yapay 
iklimlendirme cihazlarının bile yetersiz 
kalabildiği sıcak günlerde rüzgarın ne 
büyük bir nimet olduğumu daha iyi 
anlıyoruz.

Konu madem rüzgardan açıldı. Esintiye 
şiddetle ihtiyaç duyuyoruz. Haydi o halde, 
sizlerle rüzgârın şiddetli hâllerinden olan 
fırtınayı bir deneyle yakından inceleyelim.

    Acayip 
aaliyet VarF ! - Traş köpüğü (babanızdan ödünç 

alabilirsiniz, erkek arkadaşlar büyü-
yünce kendi köpüklerinden verirler:)
- Su
- Gıda boyası

Bardakta Fırtına Yapmak İçin 
Gerekli Malzemeler:



CEVRİYE OYMAK

Az gittim uz gittim 
Bir masal boyu yol gittim 

Önüme çıktı bir kirpi 
Dikenleri pamuk gibi 
Kirpi kaçtı tarladan 

Çarığı düştü ayağından 
Masalı anlatayım hemen 
Yoksa kaçacak aklımdan. 

Zaman zaman içinde, diken dolu cebinde, feneri unutmuş evinde 
bizim sevimli kirpicik Kestane, gece yürüyüşüne çıkmış. Az gitmiş uz 
gitmiş, çayır çimen düz gitmiş. Kendini güzel mi güzel bir bahçenin 
ortasında bulmuş. Sağa bakmış kimse yok, sola bakmış kimse yok. 
Bahçe duvarının dibindeki taşın altına büzülüp uyumuş. 

Sabah olunca daha önce duymadığı sesler duymuş. Kulaklarını 
dikmiş. Dikenlerini kabartmış. Taşın altından çıkmış. İki çocuk 
oynuyormuş. Biri Ali, biri Ayşe. 

Ayşe demiş, “ne sevimli bir kirpicik,” Ali demiş “hiç sevmem 
dikenleri.” 

Kestane, Ali’nin söylediklerine içerlemiş. Bükmüş 
boynunu, çıkarmış dilini bir çare düşünmeye 
başlamış. 

Gitmiş bir paket pamuk bulmuş. Pamuğu 
yere sermiş. Üzerinde yuvarlana yuvarlana 
kendini pamuk yumağına çevirmiş. 

Gelmiş Ali’nin dibine. Bir bak demiş halime. 
Sevilmez mi bu halim bile?

Ali çok beğenmiş Kestane’yi. Ayşe demiş 

PAMUK TÜYLÜPAMUK TÜYLÜ

KİRPİKİRPİMasalMasal

önceki halin daha iyi. 
Aman demiş kirpicik kendi kendine. Herkesi memnun etmek  

ne zor iş imiş. 
O bahçeyi terk etmiş. Ayşe buna çok üzülmüş. Ali’ye 

gidip bulalım onu demiş. Ali pek istememiş ama Ayşe’yi 
kıramamış. Kestane’yi aramaya koyulmuşlar. 

Az sonra rüzgâr esmiş, tozu dumana katmış. Bulut 
yağmur getirmiş. Kestane’nin pamuk tüycükleri 
ıslanmış da ıslanmış. Yürüdükçe lapa lapa 
dökülmeye başlamış. Kirpi eski haline dönmüş. 

Ayşe bulmaktan ümidini kesmek üzere 
iken pamuk parçacıklarını görmüş. 
Parçacıkları takip ederek Kestane’yi 
bulmuşlar.  

Ayşe demiş Ali’ye. Her şey yaratıldığı 
şekilde güzel. Bak neler ettin kirpiciğe. 
Ali düşünmüş taşınmış, saçlarını 
kaşımış, ellerini cebine atmış, hak 
vermiş Ayşeciğe. 

Ben demiş, seni seviyorsam bu 
çilli halinle, kirpiciği de sevmeyi 
bilirim dikenleri ile. Ayşe haklısın 
demiş. Ben de seni çok 
seviyorum, şu tombiş 
tombiş halin ile. 
Hadi, Kestane 
ile birlikte 
dönelim 
bahçemize.
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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: Mısır, Dalga, Islanır, 
Soğan, Karpuz, Bize de gelin…, 
Kuş, Oruç, Salyangoz, Ütü.

BU NEDİR?
Deniz üstünde 
birbirini kovalar
Sanki oklava ile 
yufka açar...

BU NEDİR?
Kendi saklı içerde 
Saçı kalmış dışarda

Dokunmadan 
tutulan şey 

nedir?

Kızdığını en çok 
kim belli eder?

BU NEDİR?

Arabadan atladı

Pantolonu patladı

BU NEDİR?
Kat kat ama 
katmer değil

Yenir ama 
meyve değil

BU NEDİR?
Dur desen dalda 

durmaz
ele avuca gelmez

BU NEDİR?
Evi sırtında kayar 

gider
Yıldız gibi izi var

Boynuz gibi gözü var

Sarı mendil, mavi 

denize düşerse ne 

olur? Gelin geline 
ne demiş?



Kurban Bayramı'nda yaşadığın 
bir hatıran var mı?

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


