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Dünyanın Bize
Söyleyecekleri
Var

Dünyanın Bize Söyleyecekleri Var
Sabahın ilk ışıklarıyla gözlerinizi açtınız. Yatağınızdan çıktınız ve terliklerinizi bir çırpıda giyip güzel
bir nefes almak için pencereyi açtınız. Ne görüyorsunuz? Aldığınız hava temiz mi? Apartman
denen gri devlerin arasından bir iki ağaç görebildiniz mi? Yoksa siz kuş cıvıltılarıyla
uyanıp koşarak dalından meyveleri toplayacağınız ağaçlar görenlerden
misiniz? Keşkeee…
Dünya Sağlık Örgütü, yeryüzünde yaşayan 10 kişiden 9’unun
kirli hava soluduğunu ve hatta 2016 yılı rakamlarına göre,
15 yaşının altındaki 600 bine yakın çocuğun solunum
sorunları yüzünden hayatını kaybettiğini söyledi. Diğer
yandan 2 milyarı aşkın kişi, su stresi olan ülkelerde
yaşıyor ve bunlara ek olarak, yaklaşık 4 milyar kişi
yılın en az bir ayında şiddetli su kıtlığı çekiyor. Ülkemiz için ise özellikle Trabzon, Antalya, Muğla, Aydın
ve İstanbul şehirlerini ayrıca su tüketiminde dikkatli
olmaya davet ediyor.
Dünyamız bize hem emanet hem nimet. Her gün güneşin
gülümsemesiyle bizi karşılayıp çeşit çeşit meyvelerle yüzümüzü güldürüp akşam serinliğinde keyifle içtiğimiz çaydan
sonra güzel bir ay ışığıyla kapatır günü. Mis gibi kokan
çiçekler, hayatımıza eşlik eden hayvanlar, kuru topraktan
filizlenip masamıza gelen nimetler…
“Kıyamet koparken elinde hurma fidanı bulunanınız, -onu dikmeye
gücü yetiyorsa-hemen dikiversin.” diyen Peygamber (sav)’in geceleri ışık
kirliliğinden yıldızları bile göremeyen ümmeti olduk. Sahi büyük ayı hangisiydi?
Çobanyıldızı mı o Kutup yıldızı mı?
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Gözümüz gibi bakmamız gereken güzel doğamıza
neler yapabileceğimize bakalım bir de:
Yeniden kullanılabilir çanta kullanalım.
Sıvılar için tek kullanımlık olmayan şişeler kullanalım.
Tüm yiyeceklerin üçte birinden fazlası israf ediliyor. Yiyecekleri ihtiyaçlarımızı karşılayacak ölçüde alalım.
Atıkları geri dönüşüme uygun şekilde atalım. Kâğıtları, camları, mutfak atıklarını,
plastikleri ayrı ayrı toplayalım ve geri dönüşüm kutularına atalım.
İhtiyacımız olmayan şeyleri bağışlayalım; birçok şey yeniden kullanılabilir ve paylaşılabilir.
Önemsiz şeyler için müsvedde kâğıtlar kullanalım ve her yıl yeni defterler almaktansa
defterleri düzenli kullanalım.
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Peygambe rlere İman

Peygamberlere
İman
Peygamber, Allah ile insanlar arasında elçi olarak

görevlendirilen kişidir. Peygamberlik Allah vergisidir. Çalışma,
ibadet ve itaatle elde edilmez. Allah, peygamberlik yükünü
taşıyabilecek ve layık olanları bilir ve dilediğini peygamber olarak
seçer. Bu seçimlerde mal, mülk, şan, şöhret, güç ve
makam etkili değildir.
Peygamberlerin vahiy ile şereflendirilmiş, seçkin kişiler
olduklarını biliriz. Fakat onların hiç birisinde ilahlık özelliğinin
olmadığına, Allah’ın izni dışında fayda sağlama ve zararı
giderme güçlerinin bulunmadığına, Allah’ın bildirdikleri
dışında gaybı bildirmediklerine, insan ve kul
olduklarına inanırız.

Peygamberler insanlara yol gösterici olarak
gönderilmiştir. İnsanların böyle yol göstericilere ihtiyacı
vardır. Çünkü insanlar kendi akılları ile Allah’ın varlığını
anlayabilirlerse de O’nun yüksek sıfatlarını kavrayamazlar. Allah’a
nasıl ibadet edilebileceğini, ahiret hayatını ve burada kimlere mükâfat
verileceğini, kimlerin ceza göreceğini, dünya ve ahiret mutluluğunun
nasıl kazanılacağını bilemezler. İşte, bu gerçekleri göstermek için Yüce Allah,
Peygamberlerini göndermiştir.

Peygamberlere
Olan İhtiyaçlar
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Son Peygamber, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s) dir.
Peygamberimizden sonra insanlara dini öğretme ve yaşatma
görevi, Kur’an ve Sünnet rehberliğinde tüm
Müslümanların ve âlimlerin üzerine görevdir.
Bu görev aynı titizlikle yerine
getirilmelidir.

Peygamberlerin Sıfatları

Peygamberler, her türlü ahlak güzelliğine sahip örnek insanlardır.
Onlarda bulunan bazı özellikler şunlardır:

İlmihal

SIDK: Doğruluk demektir. Peygamberler son derece doğru insanlardır. Asla yalan
söylemezler.

EMANET: Güvenilir olmak demektir. Peygamberler her hususta güvenilir kimselerdir, emanete asla hıyanet
etmezler.

FETANET: Akıllı ve uyanık olmak demektir. Peygamberler akıllı, uyanık ve yüksek zekâ sahibidirler.
İSMET: Günah işlememek demektir. Peygamberler gizli ve açık hiçbir şekilde günah işlemezler.
TEBLİĞ: Bildirmek demektir. Peygamberler Allah’tan aldıkları dini hükümleri olduğu gibi hiçbir değişiklik
olmadan insanlara bildirmişlerdir.

Kur’an-I Kerim’de İsmi Geçen Peygamberler
Allah’ın insanlığı Hakk’a ve hidayete davet için gönderdiği peygamberlerin hepsinin adı Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Sahih kabul edilen bazı görüşlere göre bu mübarek Allah elçilerinin sayısı yüz yirmi
dört bin olduğu bildirilmiştir. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de şu ayette işaret buyrulmuştur.’And olsun, biz
senden önce(de nice) peygamberler gönderdik; onlardan kimini sana aktarıp anlattık ve onlardan kimini de
sana aktarmayıp anlatmadık…’( MÜ’MİN 78)
Bu kısa açıklamadan sonra ismi Kur’an’da geçen peygamberlerin adlarını sıralayalım.
Hz.Âdem(As)

Hz.İsmail(As)

Hz. Şuayb(As)

Hz. İlyas(As)

Hz.İdris(As)

Hz.Lut(As)

Hz. Musa(As)

Hz. Elyase(As)

Hz.Nuh(As)

Hz.İshak(As)

Hz. Harun(As)

Hz. Yunus(As)

Hz.Hud(As)

Hz.Yakup(As )

Hz. Davud(As)

Hz. Zekeriyya(As)

Hz.Salih(As)

Hz.Yusuf(As)

Hz. Süleyman(As)

Hz. Yahya(As)

Hz.İbrahim(As)

Hz. Eyyüp(As)

Hz. Zulkifl(As)

Hz. İsa(As)

Hz. Muhammed(Sas)
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Kurban
Kurban, ibadet niyeti ile belirli zamanda, belirli özellikleri taşıyan hayvanı,
Allah’ın rızasını kazanmak amacı ile kesmektir. Allah’a bir teşekkür borcudur. Kurban kesen Allah’a yaklaşmış, onun rızasını kazanmış olur.
Kurban kesmek mal ile yapılan ibadettir ve vaciptir. Hicretin ikinci yılında
emredilmiştir.
Zenginlerin, kestikleri kurban etlerinden fakirleri yararlandırması, Müslümanlar arasında sevgi ve kardeşlik duygularını güçlendirir. Varlıklı insanlarla birlikte fakirler de sevinir. Kurbanla gelen bu
sevinç toplumun huzur ve mutluluğunu arttırır.

Kurban Çeşitleri
1-Kurban: Yılda bir vacip olarak kurban bayramlarında kestiğimiz kurban.
2-Adak Kurbanı: “Şu işim şöyle olursa bir kurban keseceğim” diyen bir kimsenin işi söylediği gibi
olursa kurban kesmesi vacip olur. Bu çeşit kurban fakirin hakkıdır. Sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu
yakınları onun etinden yiyemez. Yiyecek olurlarsa, bedeli olan paranın fakirlere verilmesi gerekir.

3-Nafile kurban: Adak ve yıllık kesilen kurbanın dışında Allah rızası için kesilen kurbanlardır. Sahibi
ve yakınları bunun etinden yiyebilir.

Kimler Kurban Keser?
Aşağıdaki şartları taşıyan kimselerin kurban kesmesi vaciptir.

1-Müslüman olmak
2-Akıllı olmak
3-Ergenlik çağına gelmiş olmak
4-Hür olmak
5-Mukim olmak(yani misafir olmamak)
6-Nisap miktarı mal veya paraya sahip olmak.

(kurban nisabında mal ve paranın üzerinden bir senenin
geçmesi şart değildir.)
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Not:

Zenginliğin asgari sınırı olan

İlmihal

“nisap” Hz. Peygamber(sav)tarafından belirlenmiştir. Bu asgarî sınırlar, o dönem İslam toplumunun
ortalama hayat standardını ve zenginlik ölçüsünü göstermektedir.
Hadislerde belirlenen nisap miktarları şöyle sıralanabilir: 80,18 gr. altın veya bunun
tutarında para veya ticaret malı; 40 koyun veya keçi, 30 sığır, 5 deve.

Kurban Kesiminin Vakti
Kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günüdür. Üçüncü günün akşamından sonra kurban kesilmez.
Geceleyin kurban kesmekte mekruhtur.

Hangi Hayvanlar Kurban Edilir?
Hayvanlardan sadece koyun, keçi, sığır, manda ve deve kurban edilebilir. Bunlardan koyun ile keçi bir
yaşını, sığır ve manda iki yaşını, deve beş yaşını bitirmiş olmalıdır. Ancak koyun altı ayını tamamladığı halde
bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olursa kurban edilebilir. Keçi için böyle bir durum yoktur, bir yaşını
doldurması şarttır.
Koyun ve keçi bir kişi için kurban olur. Sığır, manda ve deve birden yedi kişiye kadar ortaklaşa kurban
edilebilir. Bunların dışında etleri yenmesi helal olan hayvanlarda vardır ancak İslam dinine göre bunlar
kurban edilemezler.
Evla olan kişinin kurbanını kendisi kesmesidir. Ancak kendi,
beceremezse başkasını vekil eder ve niyet edip kesilirken kurbanına bakar,
şahit olur.

Kurbanın Eti Ve Derisi
İle İlgili Meseleler
Kurbanın eti üçe taksim edilir. Bir parçası kendi ailesine nafaka, ikinci
parçası eşe-dosta ziyafet, üçüncü parçası da fakirlere sadaka verilir.
Kurban eti, derisi, yünü ve sütü satılamaz ve kasaplık ücreti olarak
da verilemez. Evde seccade yapılabilir veya fakirlere ya da Allah’ın
rızasını uygun hizmetler yapan hayır kurumlarına bağışlanabilir.
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Rum Suresi 41. Ayet

Meali:

“İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu;
böylece Allah -dönüş yapsınlar diye- işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor.”

Tefsir:

“Yani karada ve denizde fesat açıkça görülür. Bu fesat ise onların yaşayışlarındaki ve
geçimlerindeki bozulma, eksilme, afetlerle karşı karşıya kalma, salgın hastalıklar vb. musibetlerdir. Bunlara
sebep ise kendi elleriyle işledikleri bozuk amellerdir.
Bu sonuç ise Allah’ın “yaptıklarının bir kısmını onlara” tattırması içindir. Yani amellerin cezalarını verenin
o yüce Zat olduğunu bilmeleri için Allah, onlara daha dünyadayken amellerinin cezalarına bir örnek olmak
üzere bu cezayı vermiştir. “Belki” bunca bozucu etkileri olan bu amellerden vazgeçip “dönerler” de halleri ıslah olur, işleri düzene girer. Allah, tüm işlediklerinin karşılığı olan cezayı onlara tattıracak olsaydı,
yeryüzünde canlı hiçbir varlık bırakmazdı.
Kaynak: Tefsiru’s Sa’di

Hadis
DUa

“Merhametli olanlara Rahman da merhamet eder. Yerde olanlara merhametli olun ki,
gökte olanlar da size merhamet etsinler.”
Kaynak: Tirmizî

“Allah’ım!
Bize dünyada da iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver.
Allah’ım! Ayrılıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlâktan Sana sığınırım. Allah’ım! Beni bağışla, bana merhamet
et, beni doğru yola ilet ve bana rızık ver. Allah’ım! Kötü ahlâklardan, kötü işlerden ve kötü isteklerden
sana sığınırım.”
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Yeni bir elbise giydiğinde:

DUalar

Hapşırdığında:

Mahrem yerlerimi örten ve beni güzelleştiren bu elbiseyi bana giydiren Allah’a hamdolsun. Allah’ım! Sana
hamdolsun. Bunu bana Sen giydirdin. Senden, bunun
hayrını ve bu ne için yapıldı ise onun da hayrını
dilerim. Bunun kötülüğünden de sana sığınırım.

Allah’a hamd olsun. (Elhamdülillâh)
Hapşıran birinin ‘Elhamdülillah’
dediğini duyduğunda:
Allah sana merhamet etsin (Yerhamukallah).

Yemekten sonra:

Allah’ım! Yolculuğumuzu kolay kıl. Uzakları
bize yakın eyle. Yolculuğumuz sırasında bize
yardım et, geride bıraktıklarımızı da koru!

Bizi yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a
hamdolsun. Ey Rabb’imiz! Sana tertemiz duygularla,
hiç eksilmeyen hep artan ve geri çevirmeyip kabul
edilen hamdler ile hamd ederiz. Bu yiyeceği bana
yediren, bunu bana rızık kılan Allah’a hamdolsun.

Yağmur duaları:

Allah’ım! Bize yardım eden, içimize sinen, bol faydalı,
her tarafı kaplayan her tarafa akıp giden, her tarafı
sulayan bir yağmur lütfet! Allah’ım bize yağmur ver!
Kullarını, hayvanlarını yağmur suyuyla sula. Rahmetini saç ve dağıt. Ölmüş topraklarımıza hayat ver!
Yüksek tepelere, küçük tepelere, vadilere, ağaçlık
tepelere yağdır.

Sağlık için:

Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat
ve nimet istiyorum.

Hastalara:

Allah’ım! Ey insanların Rabb’i! Zararımızı gider, şifa
ver. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalık nedir
bırakmasın.

Yolculuğa çıkarken:

Bir şey ikram edene:

Allah seni hayırla ödüllendirsin.

Korku ve telaş zamanında:

Allah! Benim Rabbimdir. O’na hiçbir şeyi ortak
koşmam.

Uykudan önce:

Bize yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi
barındıran Allah’a hamdolsun! Allah’ım! Canımı sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim.
İşlerimi sana havale ettim. Benden razı olmanı
isteyerek, azabından korkarak, sırtımı Sana
dayadım. Sana karşı, Senden başka sığınacak
kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin
Peygambere inandım!

Uykudan uyandığında:

Bizi uykumuzdan sonra uyandıran Allah’a hamd
olsun. Vücuduma sağlık veren, ruhumu geri
döndüren ve bana adını anma imkânı veren
Allah’a hamdolsun.
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1 Korteks (Ön Beyin)
Bizi biz yapan beyin bölgesi, alnımızın hemen arkasında yer alan
prefrontal kortekstir (ön beyin). Bu merkez aynı havalimanlarındaki kontrol kuleleri gibi beynin diğer yerlerinden gelen mesajları
düzenler, uygun mesajları ilgili yerlere iletir.

Hiroşima

2

Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombaların yıkıcı etkileri
çok büyüktü. Örneğin Hiroşima’ya atılan bombanın
düştüğü noktanın 500 metre uzağında bulunanların
%98,4’ü, 1 km uzağında bulunanların %90’ı, 1.5
km uzağında bulunanların %45,5’i, 2km uzağında
bulunanların ise %22,6’sı hayatını kaybetmişti.

3 Geri Dönüşüm
A4 boyutunda bir kâğıt üretilirken 13 litre su tüketilir.
Kâğıtların geri dönüştürülmesiyle yaklaşık %40 su
tasarrufu yapılabilir. Kullandığımız kâğıtları geri dönüştürerek sadece ağaçların değil tatlı su kaynaklarının da
korunmasına katkıda bulunabiliriz.
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Öyle
Miym
iş?
Mars’ta Günbatımı
mavisi
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Mars’ta günbatımı Dünya’daki gibi kırmızı-turuncu renkte
değil, mavi tonlardadır. Hem atmosfer yoğunluğu düşük
olduğu için saçılmanın az olması hem de mavi ışınların
diğer renkli ışınlara göre daha az saçılması, gün batımı
sırasında atmosferin maviye bürünmesine neden olur.

5 Gün Uykusu
Gün içindeki 30-90 dakikalık kestirmeler öğrenme becerisini
gece uykusunda olduğu gibi olumlu olarak
etkiler. Uyku yeni öğrenilen bilgilerin
kısa süreli bellekten kalıcı yerleri
olan uzun süreli belleğe aktarılmasına
yardımcı olur.

Sabır
Sabır acıya, sıkıntıya tahammül edebilmek ve bunlar karşısında akıl
ve dinin gösterdiği yolda kararlılık göstermektir. İslam dininde sabır,
çok önemli bir yere sahiptir ve Kur’an’da da birçok defa Müslümanlara sabretmeleri tavsiye edilmiştir. Özellikle yaşadığımız günlerde çok
ihtiyaç duyduğumuz bu özellik, Müslümanların tarih boyunca sığındıkları
bir liman olmuştur. Müslümanlar İslam’ın ilk geldiği dönemden itibaren
sıkıntılara göğüs germek zorunda kalmış ve bu zamanlarda hep sabretmişlerdir. Allah’ın en sevdiği kulu Efendimiz dahi öyle zorluklarla karşı karşıya
kalmıştır ki, bizlere sabır konusunda en güzel örnek kendisi olmuştur.
Efendimizin, sabrın en güzel örnekleri ile dolu olan hayatı bizlere
nasıl sabretmemiz gerektiği konusunda rehber olmaktadır.
Öyle ki Efendimiz, çocukluğundan vefatına kadar hep büyük acılarla
karşılaşmıştır. Henüz annesinin karnındayken babasını kaybetmiştir. Sonrasında henüz küçük bir çocuk iken annesi vefat
etmiştir. İki sene sonra ise, annesinin vefatından sonra onunla
ilgilen dedesi vefat etmiştir. Peygamberlik kendisine geldikten
sonra ona eziyet eden kabilesine karşı onu koruyan çok
sevdiği amcası Ebû Tâlib’i, hayat ortağı, sevgili hanımı Hz.
Hatîce’yi, şehitlerin efendisi Hz. Hamza’yı ve evlâtlarını
bir bir Hakk’a uğurlamıştır. Hz. Fatıma dışındaki bütün
çocukları ya küçük yaşta yahut gençlik çağında vefat
etmişlerdir. En büyük kızı Zeynep, Hicret’in 8. senesinde vefat etmiş, bizzat Efendimiz O’nun defnedilmesi için
talimat vermiştir. Ceset kabre indirilirken Peygamberimizin
gözlerinden yaşlar boşanmış, fakat ağzından bir kelime çıkmamıştır. Hz. Peygamber, oğlu İbrahim’in ölümünden müteessir
olarak şu sözleri söylemiştir:
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Siyer
“Göz yaşarıyor, kalp mahzun oluyor. Fakat Biz ancak Rabb’imizi hoşnut
edecek sözler söyleriz. İbrahim! Senden ayrılmak bizi mahzun ve müteessir
etmiştir.”
Çok sevdiği ashabından birçoğunu kendi elleri ile kabre koymuştur. Bu
felaketler, O’nun gözlerini yaşartmış, fakat O’nun ağzından, Allah’a
karşı şikâyet kelimesi hiç duyulmamıştır. Kendisi ve ashabı en ağır işkencelere mâruz kaldıkları hâlde Allah’ın emri gereği hep sabretmişlerdir. Efendimizin dinimizi tebliğ yolunda katlandığı zorluklara ilişkin olarak birçok bir kıssa anlatılır. Bunlardan
birisi de Sahabe Müdrik el-Ezdî tarafından anlatılmıştır.
Sahabe der ki, babamla birlikte hac yapıyordum. Mina’ya gelip konaklayınca, bir toplulukla karşılaştım. Babama sordum,
– Bu cemaat ne için toplanmış? Babam:
– Kavminin dinini terk etmiş olan şu kişi için, diyerek Efendimiz’i işaret etti. Efendimiz sesleniyordu:
«– Ey insanlar! Lâ ilâhe illallâh, deyiniz de kurtulunuz!»
Efendimiz insanları İslam’a davet ederken, kimi insanlar onun yüzüne tükürüyor, kimi
başına toprak saçıyor, kimi de ona sövüp sayıyordu.
Bu zor günlerde ne zaman gönlümüz daralsa, içimizde bir sıkıntı olsa Peygamber
Efendimizi ve onun hayatındaki sıkıntılar karşısındaki sabrını düşünmeliyiz. Bizimkilerden çok daha zor olan hayatı karşısında sabırla Allah’a dua eden Efendimizi örnek
alarak, bizler de.

Allah’a dua etmeliyiz
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Sizinle zamanımızın çok öncesi bir tarihe gideceğiz. Müslümanlar, bilim merkezleri ile 9. yy’da temasa geçmeye başlamış. Müslümanların kurduğu devletlerde ta o yüzyıldan itibaren hastaneler kuruluyor,
kurumsallaşıyormuş. Bu şifahanelerde tedavilerin yanı sıra hem hekim yetiştiriliyor hem de tıp araştırmaları
yapılıyormuş. 10. yy’da ise Müslüman bilim adamlarından El-Razi ve Ali bin Abbas, tıp alanında hem çağına
hem de çağımıza damga vuracak çalışmalar yapmışlar.
İnsan sağlığı çok önemli ve zor bir mesele olduğu için uzun yıllar boyunca cerrahi alana girmeye kimse
cesaret edememiş. Ta ki 11. yy’a kadar. Burası Endülüs. Avrupa’nın 7 asırlık İslam uygarlığının kapısı. İslam
uygarlığının en seçkin mimari eserlerinin yer aldığı bu topraklar aynı zamanda bilimin ve kültürün yuvası.
Zehravi, 930 senesinde Kurtuba yakınlarında ez-Zehra’da doğduğu için bu ismi almış. Asıl adı Halef bin
Abbas ez-Zehravi’dir.
Zehravi, zamanında ilim ve kültür seviyesi en yüksek olan Kurtuba Üniversitesi’nde, Endülüs’ün Emevi
hükümdarlarının himayesi altında çalışmalarına başlıyor. Hayatına dair bilgiler çok az. Ancak eserini incelediğimizde onun ilime olan sevgisini, yardımsever kişiliğini ve çalışma ahlakını görebiliyoruz. Mesela Zehravi’yi
hâkimliktense hekimliğe iten şey, insan bedeninin sistematik olarak nasıl çalıştığına olan merakı imiş.

Cerrahların babası’’
Müslüman cerrahların babası olarak kabul edilen Zehravi, sadece bilgi ve kuramlarla uğraşmamış; ameliyatlar
yaparak, metotlar ve aletler keşfederek bunları maharetle kullanmayı
başarmıştır. Avrupa’da meydana gelen Rönesans hareketinde de büyük
etkisi ve rolü olmuştur. O devirde Avrupa’da Zehravi’nin eserleri ve
ortaya koyduğu cerrahi usuller de temel kaynak sayılmıştır.
Gelin biraz da bu meşhur çalışmaları inceleyim. Daha o devirlerde burun
ameliyatları yapmış, gümüş nitratı kullanmıştır. Dağlama yoluyla da
önceleri hiç yapılmamış birçok cerrahi tedaviyi başarmıştır. O, cerrahi
uygulamalarda çok hassasmış. Ameliyatlarda kullandığı aletleri kendisine
has bir metotla mikroplardan temizledikten sonra kullanıyormuş. Kanser hastalığı için ortaya koyduğu tedavi usulleri ta günümüze kadar
uygulanmış. Ayrıca böbrek taşlarını düşürmeyi de ilk gerçekleştiren
Zehravi imiş. Hatta yaptığı ameliyat, günümüzde sayısız teknolojik cihaz kullanan doktorlarımızın yaptığı ameliyat ile aynıymış.
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Mısra

İl i m v e B i li m
İn s a n ı

Göz, kulak, burun, boğaz ve diş cerrahisine de önderlik etmiş ve
ilk defa fıtık ameliyatını gerçekleştirmiş. Kadın hastalıkları dalında
yeni usuller kullanmıştır. Öyle ki çocuğun ters doğumuna ilk müdahaleyi o tavsiye etmiş. Ancak asırlar sonra Stuttgartlı Jinekolog Walcher bu yolu kullanmaya başlamış ve Müslüman bir bilim adamının buluşu
olan bu usul, Avrupalı bir hekime mal edilerek ‘’Walcher Durumu’’ adıyla meşhur olmuştur. Ve
yine Fransız Cerrahi Pare’yi şöhrete ulaştıran, 1552 senesinde ilk defa onun
tarafından yapıldığı sanılan büyük damarların bağlanmasını tam altı asır önce
Zehravi gerçekleştirmişti bile.

Cerrahi ameliyatlarda dikişleri için kullanılacak ipek ipliği imal etmiş. Bir hizmetçisine başarılı bir trakeotomi ameliyatı yapmıştır. Ameliyat sırasında mum
ve alkol kullanarak kanamayı durdurmayı başarmış. Bütün ameliyat dikişlerinde, ameliyat anında kalça boşluğunu yatakta yüksekte tutan o olmuştur.
Ancak yirminci asrın başlarında Alman cerrahı Friedrich, Zehravi’nin bu buluşunu kendine mal etmiş, onun ismi unutturulmuştur. ‘’Te’lif’’ isimli eseri tıp
tarihinde cerrahi tedavisinin en önemli kaynağı olmuştur. Eserinde 200’den fazla cerrahi aletin resimlerini
bile çizmiştir.
Zehravi’nin ömrü boyunca yaptığı çalışmaları biz okurken yorulduk sevgili arkadaşım. Öyle ki eseri ’’Te’lif’’ , Salerno,
Montpeleier ve diğer Avrupa tıp fakültelerinde asırlarca
ders kitabı olarak okutulmuş biliyor musun? Çok üzücü ki
Ebu’l- Kasım Zehravi’yi Müslümanlardan çok, asırlarca eserinden istifade eden Avrupalılar tanımış, buluşlarını ve tedavi
şekillerini kendilerine mal etmişler. Ancak kötü sözler sarf
etmek beyhude ve bize yakışmayan bir davranış. Biz, yaptığımız işleri, kimsenin hakkına girmeden, yapabileceğimiz
en iyi şekilde yapmalıyız. Bu esnada geçmişimizi bilmeli ve
hayatta tutmalıyız ki yol alırken yönümüzü şaşırmayalım.
Ülkemizin ve dünya gündeminin sağlık ile fazlasıyla meşgul
olduğu şu günlerde sana ecdadımız Kanuni Sultan
Süleyman’ın şu cümlesi ile hoşça kal diyorum:
‘’Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’’
Yani diyor ki; Halkın gözünde devlet gibi değerli bir şey yoktur,
hâlbuki şu dünyada bir nefes sıhhat gibi bir güç yoktur. Senin bir
nefesin bizim için çok kıymetli sevgili arkadaşım.
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ilk müslüman
hemşire

Rufeyde
Bint Sa’d

Rufeyde bint Sa’d, yaralılara ilk yardımda bulunmak ve onları tedavi etmek için birçok savaşa
katılmıştır. Eğitim görmüş hemşirelerin idare ettiği ilk sahra hastanesini kuran kişi olarak İslam tarihine geçmiştir. “Savaş tıbbında en önemli şey tertip ve düzendir” diyerek hastane içinde kadınları
dört grup halinde konumlandırmıştır. Savaş esnasında arka planda yaralılar için bir çadır kurarak
ve bu çadırda ilk müdahaleler yapılmıştır. Yaralıların nasıl taşınması gerektiğini ve sedye kullanmayı
da ilk öğreten Rufeyde bint Sa’d’dır. Hayber savaşı sırasında ordu hazırlıklar yaparken, Rufeyde
bint Sa’d ise birkaç kadına ilk yardım ve tekniklerine dair eğitim vermiştir. Aynı zamanda cahiliye
adetlerinden ötürü kız çocuklarının ölümüne engel olmaya çalışmıştır. Kimi zaman iki gün boyunca
hiç uyumadan ilk yardım çadırında görevini hakkıyla yapmıştır. Savaş zamanında yaralılara yardım
eden Rufeyde bint Sa’d, barış zamanlarında da hastaların tedavisiyle ilgilenmiştir. O, “Müslümanların muayenehanesinin de ibadet ettikleri yer gibi temiz olması gerekir. Oraya asla necaset (pislik)
girmemesi gerekir” diyerek hastaların tedavi edildiği yerlerin sağlıklı ve temiz olmasına büyük önem
göstermiştir. Rufeyde bint Sa’d, halk sağlığı alanında getirdiği yeni yaklaşımlarla İslam Tarihinde
yer almış önemli bir isimdir.
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İz
Bırakanlar
Dualarda

Hz.
EbuBekir’in
Dili

Allah’ım! Senden, işimin sonucunda hayırlı
olacak şeyi istiyorum. Allah’ım bana
vereceğin hayır, hoşnutluğun ve naim derecelerinde yüksek dereceler olsun.
Allah’ım, ömrümün en iyi deminin sonunu soylu eyle. Amellerimin en hayırlısını
amellerimin sonu eyle. Günlerimin en hayırlısını
sana kavuşacağım gün eyle.
Allah’ım! Senden bütün eşyada nimetinin tamamını, hoşnut kılıncaya kadar ve
hoşnut kılındıktan sonra nimetlerine, sana
karşılık şükretmemi, içinde hayır bulunan bütün nesnelerin tüm kolay olanlarını istiyorum.
Zor olanlarını değil, ey Kerim!
Allah’ım! Bana iman, kesin inanç, sağlık ve
güzel bir niyet bahşeyle.

Selahaddin
Eyyubi’nin
Oğluna, Bizlere
Nasihatleri

Allah’ın emirlerine uymakta ihmal göstermeyin! Allah’tan korkun ki, iki cihanda
saadete kavuşasınız. Allah’ın emirlerine uyanlar
dünya ve ahirette kurtulurlar. Sana mal-mülk,
şan-şöhret değil, canınla ve malınla Allah yolunda cihad üzere yaşamayı emrediyorum.
Bu halk sana Allah’ın emanetidir; onların
durumunu araştır ve mutlulukları için çalış.
Sana kastedenler dahil kimseye kin tutma!
Çünkü kin ile din aynı yürekte barınmaz.
Herkesin hakkını gözet, bir gün ölüp hesaba
çekileceğimizi aklından çıkarma.
Allah’ın merhameti ve şefkati bizi kuşatmıştır. Allah, kendine yapılan hatayı tövbe
edince affedebilir; fakat kul hakkı, insanları
memnun etmedikçe affedilmez. Hepinizi Allah’a
emanet ediyorum.
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Ben Bir
Gürgen Dalıyım
Hasan Ali TOPTAŞ

Genç gürgen dalı, Beşparmak Dağlarında çiçek kokuları, böcek sesleri
ve suyun akışının huzur veren sesi ile günlerini mutlu bir şekilde
geçirmektedir. Fakat gürgenin ve arkadaşlarının yaşamı her zaman
günlük güneşlik değildir. Belli zamanlarda insanlar, elinde baltalarıyla ağaçları kesmek için Beşparmak Dağlarına gelir. Arkadaşı Köknar,
kesilseler bile hayatlarına eşya şeklinde devam ettiklerini söyler.
Ve günlerden
bir bahar günü, eli
baltalı insanlar yine
gelir ve bu sefer gürgeni keser. Kesildikten sonra gürgen, arkadaşları ile birlikte bir marangoza götürülür. Gürgen;
beşik, tahterevalli veya tahtadan bir
at olmanın hayaliyle yaşar, ancak işler
hiç hayal ettiği gibi gitmeyecektir. Ben Bir
Gürgen Dalıyım; yemyeşil umutların ve sönmeyen bir inancın hikâyesi. Yazar’ın ifadesiyle ‘’toprağın
yeşil kirpiklerine’’ uzanıp okunması gereken bu kitabı, kesin
okumalısın!
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Ormanı
Yemek Yasak
Tuğba COŞKUNER
Bu hikâye; ağaçlara şiir okuyan, kuş yuvalarını kurcalayan, yıldızları
kavanoza dolduran dört maceraşörün içine düştükleri garip olayları
anlatıyor.
Onlar neşeli, haylaz, mızmız, obur, şakacı ve sizden biriler. Sıradan
olmaları başlarının canavarlarla, kemiklerle, cevizlerle belaya girmesine
engel değil tabii. Yeşil Kafalar, diğer insanları ormanı yemenin yasak
olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar. Acaba başarılı oldular mı, yoksa
vazgeçip ormandan bir ısırık da onlar mı aldılar? Kerem, Hazal, Gökçen
ve Cengiz han’ın serüvenlerini merak ettiyseniz kitabın sayfaları arasında
sörf yapmanız gerekecek. Bitmedi! Yeşil Kafaların başlarına gelecekler
Duvarları Gıdıklanan Okul ve Macera Ekspresi’nde devam edecek. Sen
de heyecanlandıysan elini çabuk tut, onlara yetişmek için bunu kesin
okumalısın!
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Karne
Oyunu
Andrew Clements
Nora çok zeki bir öğrenci idi. Ama ne ailesi ne de öğretmenleri ve arkadaşları bunu bilsin istiyordu. Yeteneğini sır olarak saklayan Nora,
sınavlarda kötü not almanın karmaşık hesaplarına kafa yoruyor, bir
“özel sınıf”a geçirilmekten, arkadaşlarından soyutlanmaktan çok
korkuyordu.

Yakın arkadaşı Stephen’ın başarısız olduğunu düşünmesinin onu mutsuz ettiğini gören Nora, beşinci sınıfta bir
şeyleri değiştirmeye karar
veriyor. Amacı
notların okuldaki en önemli
şey olmadığını kanıtlayarak Stephen’ı yeniden mutlu etmek.
Çünkü arkadaşlar böyle yapar. Kitabın sonraki kısmında Nora’nın
bilinçli olarak düşük notlar almasına, bütün okulu örgütlü
bir mücadeleye sokmasına, yetişkinlere karşı notların önemsiz
olduğunu kanıtlama çabalarına şahitlik ediyoruz. Ancak aksi ya!
Nora hem başını derde sokacak, hem de ailesini ve öğretmenlerini
büyük şaşkınlığa uğratacak. Kendine bir karne hediyesi armağan
etmek istersen, bence Karne Oyunu’nu kesin okumalısın!
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Haritada
Kaybolmak
Vladimir Tumanov
Aileleriyle birlikte uzun süredir yaşadıkları sessiz ve sıkıcı kasabadan
büyük kente taşınan Alt Kardeşler, Chris ve Francis’in yaşamı, sinemadan
dönerken yağmura yakalandıkları bir akşam hiç ummadıkları biçimde değişir. Yağmurdan kaçmak için sığındıkları, tuhaf nesnelerle dolu dükkânda,
izinsiz atıştırdıkları şekerlemeler çocukları hızla yaşlandırmaya başlar. Tek
kurtuluş yolları, eski bir dünya haritasında beliriveren bilmeceleri çözmektir. Başlangıçta kolay görünse de, peşlerine bir de hırslı muhabir Wrangler
takılınca, hem ondan kaçmak, hem de yaşlanmanın ağırlaşan koşullarıyla
baş etmek haritanın gizini çözmelerini nerdeyse olanaksızlaştırır.
İlerleyen sayfalarda bilmeceleri çözmek için karşılaştıkları maceraları göreceğiz. Hem de kardeşler yaşlandıkça, hayattaki bazı şeylere daha farklı
bir bakış ile bakacaklar; büyükanne ve büyükbabalarına ne kadar haksızlık
yaptıkları gibi.
Bilmecelerde ipuçları verilen ülkelerin, dünya haritası ve ansiklopedi kullanılarak bulunmasıyla ilerleyen
romanda, eğlenerek öğreniyoruz aynı zamanda! Sen de bu yaz haritada kaybolmak istiyorsan, bunu kesin
okumalısın!
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İyilik Kumbaram

Malzemeler

Selamun Aleykum arkadaşlar
Biliyorsunuz yaz ayları kapılarımızı çaldııı.
Bizde dedik ne yapalım ne yapalım veee yaz boyu iyiliklerimizi toplayacağımız bir kumbara yapalım ne dersiniz?
Hımm evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde kâğıt kalemler hazır mı?

*1 adet kavanoz (kapağı ile) *İp
*
Gramofon kâğıdı
(Evinizde yoksa hiiç üzülmeyin karton, kumaş, keçe
bunlarla da kaplayabilirsiniz.)

*Renkli bant
*Kalem

*Kırmızı A4 Kâğıdı
*Makas
1

İlk önce kavanozumuzun kapağına
büyüğümüze delik açtırıyoruz.

2
Delik açtırdıktan sonra iyilik kalplerimizi çiziyoruz. (Bir sürü bir sürü
çizelimm çünkü iyiliklerimiz dolup
taşacak eminim kiiii.)
Büyüğümüzün yardımıyla
kalplerimizi keselim.
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Kendin Ya
p

3

Daha sonra kavanozumuzu
gramofon ile kaplayalım. Ben
iple de süsledim. Sizin kendi
tercihinize ve hayal
gücünüze kalmış.

5
Kapladıktan sonra kavanozumun
kapağını da kaplayalım.
İyilik kumbaramız kalplerle
dolmaya hazır.

3
İşteee hazır sizler güzel resimler,
yazılarla süsleyebilirsiniz..
O zaman ilk iyiliği ben söyleyeyim mi?
Efendimiz (s.a.v) salavat göndermeye
ne dersin?
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WALL-E
Wall-e, günümüzden çok uzak
bir gelecekte geçmektedir.
Filmde, insanoğlu aşırı kirlenme
sebebiyle Dünya’yı terk edip başka
bir gezegende yaşamaya başlamıştır. Çöplerle çevrili dünyayı temizleme
görevi sevimli bir robota, Wall-e’ye verilir. İnsanoğlunun bıraktığı
çöplerden kendine yeni bir dünya yaratan Wall-e’nin yalnızlığı, başka
bir robot olan Eve’nın gelmesiyle son bulur. İki sevimli robotun dünyayı
kurtarma mücadelesine tanık olacaksınız.

BUZ DEVRİ

Buzul çağı, dünyaya hüküm sürmeye başlamıştır. Bu ıssız ve korkunç dünyada bir başlarına olan zavallı hayvanlar, bir şekilde
hayatta kalmanın yollarını aramaktadırlar. Uzun tüylü, kendi halinde bir
mamut; karizmatik ve dişli bir kaplan
ve muzır bir tembel hayvan, nasıl olduysa bu kargaşa esnasında bir araya gelmişlerdir.
Bu üç birbirinden farklı türe mensup hayvanın odağında ise tek bir mevzu vardır. Buldukları küçük bebeği, insanlara ulaştırıp o bebeğin hayatını kurtarmak...
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GEZEGENİMİZ

Our Planet, izleyenleri dünyanın en değerli doğal
yaşam alanlarına, eşi benzeri görülmemiş bir yolculuğa çıkarıyor. Mucizelerle dolu gezegende, kutupların
vahşi doğasından okyanusların en derin kısımlarına, Güney
Amerika’nın ormanlarından Afrika’nın en güzel manzaralarına
doğru çıkılan yolculukta, hepimizin üzerinde yaşadığı coğrafyanın eşsiz ve değerli harikaları gözler önüne seriliyor. Yönetmen
koltuğunda oturan Alastair Fothergil, 4 yıl boyunca 7 kıtada 50
ülkeyi kayıt altına alarak, gezegenin güzelliği ve doğanın kırılganlığını
bizlere aktarıyor.

ORMAN ÇETESİ
Uzun kış uykusundan uyanan kaplumbağa Verne
ve arkadaşları, hiç tahmin etmedikleri bir tabİ
S
E
loyla karşılaşırlar. Ormanın ortasına yüksek
T
E
Ç
ve yeşil bir çit yapılmıştır. Yeşil çitin
AN K
M
R
O 87 D
ötesindeki dünyanın kaliteli hayata
açılan kapı olduğunu söylenir. Orada yaşamak
için yemek yerine, yemek için yaşayan ve adına insan
denilen tuhaf yaratıklar yaşamaktadır. Ormanda yaşayan Kaplumbağa ve arkadaşlarının baharda yiyecek bulduğu ağaçlar kesilmiş yerine lüks
konutlar yapılmıştır. Hayvanların çitin öbür tarafına geçişindeki maceralar bir
süre sonra içinden çıkılmaz bir hal alır. Peki, Orman Çetesi bu maceraların
üstesinden gelebilecek midir?

Hz. Fatıma Pratik Tarifler
Üç Malzemeli Dondurma
4 adet olgun muz
1 yemek kaşığı bal
7-8 adet ceviz içi

Yapılışı
Sevdiğiniz tatlılık derecesine göre bal miktarını arttırabilir veya
fıstık-fındık ezmesi kullanabilirsiniz.
Muzların kabuklarını soyun. Kabuğunu soyduğunuz muzları orta büyüklükte dilimleyin.
Dilimlediğiniz muzları buzdolabı poşetine aktarın.
Dondurucuda bir gece, vaktiniz yoksa en az 4 saat donmaları için bekletin.
Donan muzları çıkarın. Oda sıcaklığında birkaç dakika bekletin.
Ardından robotunuza ya da blenderın içerisine donan muzları aktarın.
Muzları yavaş yavaş ezmeye başlayın.
Muzlar, kremamsı bir kıvam alacaktır.
Bu kıvamı aldığında içerisine son olarak balı ilave edin ve iyice karıştırın.
Dilerseniz bu şekilde kremamsı bir şekilde kâselere aktarabilir,
üzerini cevizlerle süsleyerek servis edebilirsiniz.Daha soğuk tüketmek isterseniz hazırladığınız
karışımı bir kaba aktarın. Üzerini cevizlerle süsleyin. 15 dakika daha dondurucuda bekletin.
Ardından servis edin. Afiyet olsun.
Ceviz yerine dilediğiniz kuru meyveyi ya da kuru yemişi kullanabilirsiniz.
Üzerini taze meyveler ya da çikolata parçalarıyla süsleyebilirsiniz.
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Baharatlı Patlamış Mısır

A
f
i
M ı syreat
Olsun

3/4 su bardağı mısır (cin mısırı)
4 yemek kaşığı ayçiçek yağı
2 yemek kaşığı sebze çeşni
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı tuz

Yapılışı
1Mısır patlatma makineniz varsa mısırlarınızı bu makinede patlatın. (Eğer mısır patlatma makineniz yoksa 3 yemek kaşığı ayçiçek yağını ince tabanlı bir tencereye aktarın. İçine mısırları
ilave edip tencerenin kapağını kapatın ve mısırlarınızı patlatın.)
İnce tabanlı derin bir tencereye yağı ekleyin.
Yağın üzerine toz sebze çeşnisi ve diğer tüm baharatları ilave edin.
İçinde yağ ve baharatlar bulunan tencereyi ocağın üzerine alın ve kısık ateşte 2-3 dakika
ısıtıp ocaktan alın.
İçinde ısınmış baharat ve yağ bulunan tencerenin içine hemen patlamış mısırları ilave edin.
Tüm mısırlar baharatlarla harmanlanana kadar güzelce karıştırın.
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Pratik Tarifler
Üç Malzemeli Pankek
2 adet yumurta
1/2 çay bardağı üzüm pekmezi
3 tepeleme yemek kaşığı tam buğday unu
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tavaya her seferinde çok az zeytinyağı
sürmelisiniz.

Yapılışı
Yumurtaları çırpma kabına alıyoruz. Üzerine yarım çay bardağı üzüm pekmezini
ekleyerek yüksek devirde çırpıyoruz.
Son olarak 3 yemek kaşığı tam buğday ununu ilave ederek çırpmaya devam
ediyoruz.
Üzerine yarım çay bardağı üzüm pekmezini ekleyerek yüksek devirde çırpmaya
başlıyoruz.
Daha sonra 3 tepeleme yemek kaşığı tam buğday ununu ilave ederek çırpmaya
devam ediyoruz.
Az zeytinyağıyla ısınan krep tavasında arkalı önlü çevirerek pişiriyoruz.
Tam buğday ununuz yok ise normal un da kullanabilirsiniz.
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Elmalı Smoothie

A
f
i
M ı syreat
Olsun

1,5 su bardağı süt
(arzuya göre laktozsuz)
1 adet orta boy kırmızı elma
1 yemek kaşığı yoğurt
1/2 su bardağı badem içi
1/4 tatlı kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı bal

Yapılışı
Dört eşit parçaya bölüp çekirdekli kısımlarını çıkardığınız
kırmızı elmanın kabuklarını soyun.
Soğuk sütü blendera alın.
Yoğurt, elma dilimleri, badem içi, bal ve tarçını süte ekleyin.
Tüm malzemeleri blenderda püre haline gelene kadar karıştırdıktan
sonra bekletmeden soğuk olarak servis edin
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Tohum Bombası

Bilmekte fayda var!
Tohum bombası, toprakta bitki oluşumunu geliştirmek, toprağı canlandırmak ve havalandırmak için toprağa atılan minik toplardır. Tohum topları aynı zamanda tohumların gelişmesi için uygun ortamı onları dış
etkenlerden korur.

Malzemeler
*Gazete ya da atık kâğıtlar
*Maydanoz ya da farklı çiçek tohumları
*Kurabiye kalıpları (isteğe bağlı)
Bitki toprağı (isteğe bağlı)
*Eldiven

*Küçük saksı

*Makas

*Su

*Derin kap

Gazeteyi ya da atık
kâğıtları makasla
parçalayalım ve
kaba boşaltalım.
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Den’eyle
İsterseniz kâğıtları mutfak
robotunda da parçalayabilirsiniz.
Kâğıt parçalarını, üzerlerine
su dökerek yumuşatalım

Yumuşayan kâğıtların üzerine
tohumları ekleyelim ve hamur
haline gelene kadar yoğuralım.
Gazete kâğıdının yüzeyindeki
mürekkebin elinize bulaşmaması
için eldiven kullanabilirsiniz.

Tohum bombalarına
ister kurabiye kalıplarını
kullanarak isterseniz de
hamuru top haline
getirerek şekil
verebilirsiniz.

Kurumalarının ardından
tohum bombalarını
doğaya fırlatabilir ya da
kendi küçük saksılarınıza
ekebilirsiniz.

Ne Oldu?
Tohum bombası, toprakta bitki oluşumunu geliştirmek, toprağı canlandırmak ve havalandırmak için
toprağa atılan minik toplardır. Tohum topları aynı zamanda tohumların gelişmesi için uygun
ortamı onları dış etkenlerden korur.sağlayarak
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SORULAR

Yangın çıkan 3 odalı evin, 1.odasında bol miktarda para var. 2. odada önemli belgeler var. 3.
odada ise mücevherler var. 10 dakika sonra olay yerine ulaşan polis, evi söndürmeye hangi
odadan başlamalıdır?

“Kelimelere dikkat ettiğinizde cevabı hemen bulabilirsiniz.”

?
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CEVAPLAR
1. Polis, yangın söndürmez.
2. Özge ile masa tenisi oynuyor. Masa tenisi tek başına
oynanamayacağı için Selim ve Özge birlikte oynuyorlar.

3. Sırasıyla; 1, 2 ve 7 gelmelidir.
Sıralamada her rakam alfabetik olarak sıralanmıştır.
Örnek: A:6, B:5, B:1, D:9, D:4, İ:2, S:8, S:0, Ü:3, Y:7

Yukarıdaki rakam sıralamasında; soru işaretli yerlere hangi rakamlar gelmelidir?

2

3

Evde 5 kardeş var.
Cemil, müzik dinliyor.
Arzu, kitap okuyor.
Hakan, uyuyor.
Selim, masa tenisi oynuyor.
Peki, 5. kardeş olan Özge ne yapıyor?

Beyin
Fırtınası

