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Ne Güzel Sey
Hayal Kurmak!
Resimleyen:
Sümeyye Behice SARIBAL
Konya-Selçuklu

Balonlarınıza Tutununuz ve Bırakmayınız

Hayal kurmak nedir? Niçin hayal kurarız? Hayaller ne işe yarar? Hiç düşündük mü bu soruların cevaplarını? İnsanı diğer canlılardan farklı kılan, bize mahsus özelliklerimizden biridir
hayal kurmak. Hepimizin bambaşka konularda uçsuz
bucaksız hayalleri vardır. Gece yatağımıza
girdiğimizde kimimiz uçmayı hayal
eder, kimimiz ileride çok başarılı bir
ressam olmayı hayal eder, kimimiz
ise en sevdiği tatlıyı hayal eder.
Dedik ya ne ucu vardır hayallerimizin
ne de bucağı. İstediğimiz yerde kurabiliriz
düşlerimizi; yolda yürürken, yıldızları seyrederken, ders çalışırken.. Her zaman cebimizde taşıdığımız,
umutsuzluğa kapıldığımızda, sıkıldığımızda, mutlu olduğumuzda
kısacası her halimizde bize eşlik edebilen arkadaşlarımız gibidir onlar.
Peki, hiç düşündük mü acaba insanlar hayal kurmasaydı ne olurdu
diye? Dünya sürekli değişiyor, iki sene önce hayatımızda olmayan şeyler iki sene sonra pat diye karşımıza çıkabiliyor. Her şey
gelişiyor, değişiyor. Zorluklar kolaylaşıyor, mesafeler kısalıyor. Bunun sebebi ise zamanında birilerinin bu
değişimleri hayal etmiş olması değil midir? Örneğin Hezarfen Ahmet Çelebi cesaret edip Galata Kulesi’nden
atlayarak uçma denemeleri yapmasaydı belki de bugün hayatımızı kolaylaştıran uçaklar icat edilmiş olmayacaktı. O bir hayal kurdu ve bunun için çalıştı, yol açtı.. Veya çook daha
eski zamanlara gidelim isterseniz. Taş devrinde yaşayan bir insan o
zaman için tekerleği hayal etmeseydi bugün arabalarımıza binebilecek
miydik? Daha yakın bir örneğe geçiş yapalım, Prof. Dr. Necmettin
ERBAKAN tüm imkânsızlıklara rağmen hayal kurmasaydı
Devrim arabalarını yapabilir miydi? Tahmin ediyorum ki bu
sorulara ortak cevabımız hayır olsa gerek. Çünkü biliyoruz ki bir insan hayal kurduğunda değişir dünya. Bugüne
kadar da hep birileri hayal kurdu, sonra o hayalleri gerçekleştirmek için çalıştı ve gerçekleştirdi.
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Amine ŞENTÜRK
En güzel kitaplar hayal gücü geniş insanların kalbinden geçenler ile
yazılmıştır. En güzel binalar mimarın düşlerinin taşlara işlenmiş halidir.
Her ne alanda olursa olsun kurduğumuz hayaller ile dünyayı daha güzel bir yer haline getirebiliriz. Kurduğumuz hayaller ile Müslüman kardeşlerimize faydalı
olacak şeylere vesile olabiliriz. Güneşten enerjisini alan bir makine üretmeyi hayal ederiz, çevremizi daha
temiz hale getiririz. Bir hastalığa çare olacak ilaçlar bulmayı hayal ederiz, bir kardeşimize can oluruz.
Çok başarılı bir öğretmen olmayı hayal ederiz, geleceğe yön verecek hayırlı insanlar yetiştiririz. Biz
hayal ederiz, üzerine çalışırız ve dünya değişiverir.
İşte bu sebeplerden dolayı en yakın arkadaşınız olsun hayalleriniz. Onlara hep sahip çıkın,
onları her gün daha da fazlalaştırın. Hayal gücünüzü geliştirmek için bol bol kitap okuyun,
okuduğunuz kitapları arkadaşlarınız ile tartışın. Tartışın ki bambaşka fikirler ile tanışabilin.
Bol bol gökyüzünü seyredin, duygularınızı kağıda aktarın.. Doğaya çıkıp inceleyin bir ağacın
kavuğundaki böcekleri, yerde ağır ağır ilerleyen salyangozu, ağaçtan yeni düşmüş bir yaprağı..
Bunları yapın ki yepyeni şeyler hissedebilin, yeni şeyler hissettikçe birbirinden güzel düşler kurun.
Hiç vazgeçmeyin, korkmayın, çekinmeyin. Bir çocuk olarak senin hayalin yarın dünyanın nasıl bir yer
olacağını belirleyecek. Gel sen güzel hayaller kur dünya daha güzel bir yer olsun. Gel sen umutla bak,
gökyüzü maviyle, bahçemiz rengârenk çiçeklerle dolsun.

NE GÜZEL ŞEY HAYAL KURMAK!
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Osmanlı’dan İnciler
Bir gün eski kültürlerimizi incelerken Osmanlıdaki adetler, gelenekler gözüme takıldı. Meğer insanın sevdiğini, sevildiğini hissettiren ne çok şey varmış öncelerden. Okurken yüzümde tebessüm oldu. Evde biri
hastayken yapılanlar, misafirlikteyken görülen hizmetten tutun bayram sabahı neşesine kadar her şey çok
naif, zarif, ince düşünülmüş.
Bildiğiniz üzere yollardan geçen arabalar, kornalar, seyyar satıcılar bir hayli ses
gürültüsüne sebep oluyor. Eskiler de bunu engellemek için düşünmüşler ve bir
yolunu bulmuşlar. Eğer evin penceresinin önünde sarı çiçek olursa “evde hasta
var, çok fazla ses yapmayın.” demekmiş. Böylece yoldan geçenler ses yapmaz,
hastalar da rahatsız olmazmış. Hele de şimdiki zamanın gürültüsüne bakarsak
hastalar için çok güzel bir fikir değil mi?
Osmanlı insanı helal haram çerçevesine çok önem
verirmiş. Hatta öyle önem vermişler ki, bunu kapı
tokmaklarına baktığımızda bile görebiliyoruz. Osmanlıda evlerin kapısında üst üste iki tokmak bulunurmuş. Kalın sesli tokmak, bir bey geldiğini; ince sesli tokmak ise
bir hanım geldiğini gösterirmiş. Ev sahipleri de kapıyı ona göre karşılarlarmış. Gelen misafirin ayakkabılarının
burunlarını dışarı doğru değil eve doğru bakar halde koyarlarmış. Bunun anlamı da “biz sizin misafirliğinizden çok hoşnut kaldık, evimizi yeniden şereflendirmenizi bekleriz.” demekmiş. Misafire
kahve ikramı yapar, kahvenin yanına bir de su koyarlarmış. Misafir suyu alırsa karnının
aç olduğu anlaşılır, kahveyi alırsa karnının tok olduğu anlaşılırmış. Aç ise yemek sofrası kurulur, tok ise meyve tabağı hazırlanırmış. Misafirin halini, misafiri utandırmadan
anlamak, ona göre ikram ve hizmette bulunmak ne de hoş bir lütuf!
Hele ki insanlar Ramazan ayında bambaşka hale bürünürmüş. Osmanlı’da Ramazan’da halk, eşine-dostuna iftar vermeyi büyük bir ibadet kabul eder, misafir ağırlamak için çırpınırmış. Camilerin mahyalarında akşamları
güzel yazılar yazar, iftar saatine yakın evlerin kapıları açılırmış. Böylelikle aç, susuz, yolda kalan insanlar
olursa rahatlıkla girer, ev halkına misafir olurmuş. Eskiler yaptıkları
iyilikleri, başkalarına yaptıkları iyilikler olarak değil de onların kendilerine yaptıkları iyilikler olarak görürlermiş. Yani
iftar veren bir kimse, “uzak yerlerden bu insanlar ben
sevap kazanayım diye çıktılar geldiler. Alışmadıkları
yemekleri, alışmadıkları insanlarla yediler. Ben
de bu iyiliklerin karşılığında onlara bir hediye
vereyim.” Diyerek bu hediyeye “ diş
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Hafsa Nur EMİR
kirası” ismini vermişler. Eskilerimizin yolda kalmışa, aç kalmışlara,
ihtiyacı olanlara, misafirlere kapılarının her daim açık olması onların
yüce gönüllülüklerini gösteriyor bence. Siz ne düşünüyorsunuz?
Hem sadece evlerine almakla yetmiyor, yoksulların bakkallardaki zimem defterlerine bakıp borçlarını gizlice kapatıyorlarmış. Bu durumda ne borcu olan kişi mahcup oluyor, ne de borcu ödeyen kişi riya,
gösteriş halinde oluyormuş. Hatta sadece zimem defterini kapatmakla yeterli olmaz diye düşünmüşler ki,
her caminin avlusunda bulunan sadaka taşlarına sadakalarını koyar, fakirler de geceleri ihtiyacı kadar alırlarmış. Bugün ile karşılaştırdığımızda bunları bizim de yapabilmemiz çok da imkânsız değil. Birilerini mutlu
etmek kadar güzel bir mutluluk var mı ki?
Ramazan bayramına gelince tam bir bayram sevinci yaşarlarmış.
Bütün dükkânlar kapanırmış. Çocukların onlarda apayrı bir
yeri varmış. Bayramlıklarıyla dolanan çocuklara “Arife çiçeği”
denirmiş. Çünkü çocuklar bayramdan önce aldıkları kıyafetleri, daha bayram gelmeden bir heyecanla giyip sokaklarda dolaşmaya başlarmış. Bayram günü padişah ise bayram
namazından gelir, validesinin elini öper, ailesiyle bayramlaşır
ardından güzel işlemeli keselerle çocuklara para saçar, onları
mutlu edermiş. Bayramın neşesine neşe katarmış. Bayram demek,
çocukları, yoksulları mutlu etmek demekmiş.
Başka kültürlere baktığımızda Osmanlıdan yani bizim kültürümüzden başka
hiçbir kültürde dünyanın hiçbir yerinde bu adetlere rastlanmadığını görüyoruz. Osmanlıların ne kadar ince
düşündüklerini, İslam ahlakını ve terbiyesini ne kadar derinden yaşadıklarını görüyoruz. Bu adetleri gördükçe mutlu oluyor, bazen de bu kadar ince düşünmüş olmalarına şaşırıyoruz. Fakat şöyle bir düşünelim.
Bize bu kültürleri devam ettirmeye hiçbir engel yokken, neden kültürümüzü korumayalım? Yardımlaşmanın,
paylaşmanın, beraberliğin, hediyeleşmenin lezzetini başka ne verebilir ki?

Peki, sen de sadaka vermek, bir yoksulu
eve çağırıp ona sofra kurmak, ihtiyacı olanın
elinden tutmak, misafirin ayakkabısını eve
bakar halde koymak, kapı tokmağı gibi
adetlerden birini seçip hayatına
yerleştirmeye ne dersin?
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Fazilet Fatmanur SEZER

Uzayda En Çok Kalan Astronot

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) görevli Amerikalı astronot Christina
Koch, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 328 gün kalarak rekor kırdı.
Christina Koch, tek bir seferde uzayda en fazla kalan kadın astronot unvanını
kazandı.
Önceki rekor Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 289 gün kaldıktan sonra 28
Aralık’ta Dünya’ya dönen Amerikalı astronot Peggy Whitson’a aitti.
Peggy Whitson, daha önceki uçuşlarıyla birlikte uzayda en fazla kalan kadın
rekorunu elinde tutuyor.
Whitson uzayda toplam 665 gün, 22 saat, 22 dakika geçirdi.

Yenilebilir Ambalaj Olur Mu?

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği öğrencileri, Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Sacide Alsoy öncülüğünde peynir altı suyu kullanarak yenilebilir gıda ambalaj malzemesi
geliştirdi. Biyoplastikler bitkisel yağlar ya da mikroorganizmalar gibi yenilenebilir biyolojik
kaynaklardan elde edilir. Geliştirilen yenilebilir ambalaj mısır proteini ve peynir altı suyu
tozunu birleştirerek yaptıkları ambalaj yenilebilir olmasının yanı sıra esnek ve dayanıklı
idi. Doğaya zarar veren petrol bazlı ürünlere alternatif olması bakımından önem taşıyan bu
ürün, uluslararası testlerin yaptığı testleri başarıyla geçerek patentle koruma altına alındı.

Konya Bilim Merkezi

Konya Bilim Merkezinde yer alan sergi ve atölyeleri sanal turla
gezebileceğinizi biliyor muydunuz? TÜBİTAK destekli olan ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezine bir göz atmanızı öneririz.
Bunun için https://bilimmerkezleri.tubitak.gov.tr/konyabilimmerkezi adresini ziyaret edebilirsiniz.

Tiyatro Vakti

Erzurum Devlet Tiyatrosu
tarafından oynanan “Dünyanın En Eski Zamanlarında”
adlı oyunu izlemek isterseniz
https://youtu.be/6r25-X0klk0 adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Kitap
Dinlemek &
Kitap İzlemek

Mısra
Keşif
Köşesi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından yayımlanan kitapları dinleyebilir ve bu kitapların animasyonlarını izleyebilirsiniz. Bu deneyimleri yaşamak için https://www.iksv.org/tr/iksv-alt-kat/cocuk-kitaplari
adresine tıklamanız yeterli olacaktır. Bol keyifli vakitler için mutlaka zaman ayırmanı öneririz.

İşaret Dilini Konuşma Diline
Çeviren Eldiven

Los Angeles’taki Kaliforniya Üniversitesi’nden bilim insanları, Amerikan işaret dilini
gerçek zamanlı olarak konuşmaya çeviren eldiven icat etti. Nature Electronics’te
yayımlanan çalışma, işlemi akıllı telefon aracılığıyla gerçekleştiriyor.
Eldivendeki sistem, her parmağın uzunluğuyla uyumlu, ince ve esnek
sensörler içeriyor. Elektriği ileten liflerden yapılan bu sensörler, sayıları,
kelimeleri ve cümleleri temsil eden parmak hareketlerini algılıyor. Sonrasında
hareketleri elektrik sinyallerine dönüştürüyor ve bilek kısmına yerleştirilmiş
küçük ve yuvarlak devre kartına iletiyor.
Devre kartı da bu sinyalleri kablosuz olarak, onları sözlü kelimelere çeviren bir
akıllı telefona iletiyor. Bu işlem saniyede yaklaşık bir kelimenin işlendiği bir hızda
gerçekleşiyor.
Araştırmacılar, cihazı test ederken, Amerikan İşaret Dili kullanan 4 sağır bireyle çalıştı. Kullanıcılar el
hareketlerini 15 kez tekrarladı. Sistem, alfabenin her harfini ve 0-9 arasındaki rakamları içeren 660 işareti
tanıdı.

Gece Kaybolan Güneş

Aslında Güneş gece bir yere kaybolmaz, Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sebebiyle gece güneşi göremeyiz. Dünyada yaşadığımız yer geceleri
Güneş’e dönük değilken o esnada dünyanın farklı bir yeri Güneş’e bakan
taraftadır ve gündüzü yaşamaktadır. Gece boyunca da dönmesi devam eder
dünyanın ve tekrardan sabah olur, gün doğar. Dünya kendi etrafındaki
bir tur dönüşünü 24 saatte bu şekilde tamamlar. Biz hissetmesek de bu
dönmeyi, Dünyanın saatteki dönüş hızı 1.675 kilometredir.
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Melike Yağmur
ŞENTÜRK

PAT
BEB RON
97 EK
dak
ika

Yedi yaşındaki Tim’in yeni bir kardeşinin
(ama tuhaf bir kardeş) gelişi ve tüm ilginin
onun üzerine yoğunlaşmasıyla başlayan filmimiz
ileride bizi oldukça şaşırtıyor.
Takım elbiseli, Bond çantalı, gözlüklü aslında bebek
olmayan bebeğimiz her şekilde filmin ve Tim’in ailesinin odak
noktası olmaya aday.
Zira dünyadaki bebek nüfusunu azaltmaya çalışan kötü dünya insanları yüzünden ve gittikçe
sevimlileştirilen köpek nüfusuyla ailelerin kafalarının karışması etrafında yoğun bir aksiyon sunan
filmimizde bebek görünümlü bu iş adamını filmin her karesinde görmekten müthiş keyif alacaksınız .
Filmin kahramanının çocuklar olması ve filmdeki çoğu detayları onların fark edip, çözüm üretmeye çalışması da filmi
farklı noktalara taşıyan detaylardan.
Çocukluk dönemi hayatınızın en verimli ve muhteşem
dönemidir. Çocukken yaşadığınız şeyler çoğunlukla sizi siz
yapan şeylerdir. Ve dünyanın en özgür en değerli varlıkları
her zaman çocuklardır. Onların temizliği hayata bakışımızı
güzelleştirir.

Marla Frazee isimli bir yazarın resimli kitabından
uyarlanan hikâye minik köpeklerle, minik bebekleri
karşı karşıya getirmeden çözüm bulma anlayışına
giden, zekice tasarlanmış ve kurgulanmış ve bir
o kadar da sempatik bir animasyon olmuş.

İz
Bırakanlar

Peki, İslam ahlakında kardeşlerimize
karşı görevlerimiz nelerdir?

**Kardeşler birbirlerine karşı iyi davranmalı,
küçükler büyüklere itaat edip onlara saygı
beslemeli, büyükler de küçüklere hoşgörü ile
davranmalıdırlar. Ancak bu şekilde ailede mutluluk ve
huzur sağlanabilir.

**Kardeşler maddî hırs sebebiyle, aralarındaki birlik ve beraberliği,
ahengi bozmamalıdırlar.
**Kardeşlerin kabiliyetleri birbirlerini kıskançlığa sevk etmemelidir. Kimi
insan ilme meraklıdır, o sahada ilerler, şan şöhret sahibi olur; kimi insan da
ticarete meraklıdır, o sahada çalışır, ilerler, zengin olabilir. Bunları olgunlukla
karşılamalı, herkesin aynı şey olamayacağı, aynı sahada çalışamayacağı gerçeği
unutulmamalıdır.
**Aralarındaki -varsa tabii- fikir ayrılıklarını, konuşarak, birbirlerinin düşüncelerine
hürmet duyarak çözüm yoluna koyulmalıdırlar. Sertlikler ve tartışmalar daima kötü
sonuçlar doğurur. Ailevî huzursuzluklara, tatsızlıklara neden olur.
Patron Bebek bizlere hırsımıza, dünyanın bize dayattığı zorluklara teslim olmamamız gerektiğini vurguluyor aslında.
Kardeşlikten bu kadar bahsetmişken bir Hadis-i Şerif ile bitirelim bu yazıyı;
“(Enes b. Malik (r.a.) anlatıyor:) ‘Hz. Peygamber (s.a.s.) bizim aramıza karışır ve küçük kardeşime
(kuşunun hatırını sorarak) ‘Ebu Umeyr! Serçecik ne yapıyor?’ derdi.” (Buhari, Edeb, 81)

Selam olsun yeryüzünün serçeciklerine..

Film bu iki farklı görüşün savaşını, çekişmesini anlatmıyor;
bir kazanın ve bir kaybedenin olduğu bir sonla veda etmiyor. Aksine, bu iki farklı düşüncenin birlikteliğinden doğan
bir güçle, sorunla mücadele ediyorlar.
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İkbal DOĞRU

Zaman
Bisikleti

En çokta birlikten kuvvet doğacak, farkına varacağız. Bütün
bunlar olurken Damla, Yağmur ve babası bol maceralı zaman
yolculuklarında saklanmaya çalışırlarken yakalandılar mı dersin?
Yoksa Çuka ve Anin ile Yağmur ve Damla bin yıl aradan sonra arkadaş mı
olacaklar? İşte tüm bunların cevabı Zaman Bisikletinde saklı. Bitti mi dersin?
Kitap bir seriden oluşuyor sevgili kâşif dostum.

Bilgin ADALI

Bunlar

TOPARLANIN GİDİYORUZ DOSTLARIM!

O gece, yüz bin yıl uzaktaki Karainliler mağaralarının önünde bir balık şöleni yaşarken, biz de küçük bahçemizde mükemmel bir balık ziyafeti çektik
kendimize. Zamanın iki ucundan, birbirimize el sallıyor gibiydik. Zamanda yolculuk yapmaya hazır mısınız? Sahi kim zamanda yolculuk yapmak
istemez ki! Düşünsene sevgili dostum, bundan bin yıl öncesinde yaşayan
birilerine misafir olmak nasıl olurdu acaba? Sen de zaman zaman böyle
şeyler düşlüyorsan yalnız değilsin, bu kitap tam düşlerine layık! Öyleyse haydi, Bilgin Adalı’nın kaleme aldığı bu kitaptan bahsedelim. Damla ve
Yağmur adında iki kardeş, babalarının istekleri üzerine zamanda yolculuk
yapabilecekleri bir bisiklet tasarlıyorlar. Bundan tam bin yıl önceye, memleketimizin güzel şehirlerinden birine, Karain Mağarası çevresinde yaşayan
Çuka ve Anin ’in dünyasına yolculuk yapmaya başlıyorlar. Acaba bu Karain
Mağarası nerede sevgili dostum? Bunun cevabını sana bıraktım haberin olsun! :) Gelelim bu yolculukta başlarına neler geldiğine; Çuka ve Anin ’in dünyasında neler yaşandığına. Bu kitapta, Çuka ve Anin ’in bugün
hala kullandığımız birçok aleti nasıl bulduklarına, nasıl keşfettiklerine tanık olacağız. Keşif deyince siz de
heyecanlandınız biliyorum, sevgili kâşiflerim. İlk ateş nasıl yakıldı? Mızrak nasıl yapıldı? Hayvanlar ne ile
avlandı? Bu sorulardan tutun, günümüzdeki su kemerleri nasıl keşfedildi? gibi soruların cevabını öğreneceğiz. İlk evcilleştirilen köpeğin evcilleştirilme anlarına misafir olacağız. Tabii, bu buluşları izlemek bizlere ilk
yerli yaşamın nasıl şekillendiğini de gösterecek.

ZAMAN BİSİKLETİ 2
GEÇMİŞTEN GELEN KONUKLAR

Haydi, pedalları çevirelim!
Keşiflerimiz hiç bitmesin sevgili dostum.

ZAMAN BİSİKLETİ 3
ZAMANDA KAZA

Sen bir zamanda yolculuk aleti tasarlayacak olsan bu ne olurdu?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Bu tasarladığın aletinle hangi döneme ve şehre gitmek isterdin?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

İlk Tekerlek

Mızraklar

İlk Ateş

Yiyecek Avı
Mağara

11

Hz. Fatıma

Sizden
Gelenler

Benim Hadisim Etkinliği

Fatma Zehra
GÜNDOĞMUŞ

Sena Nur BOZO

Esma AYDIN

Zeynep HACIBEKİROĞLU

Fatmanur DAĞTEKİN

H. Berra GUKCAN
Nisanur ŞENTÜRK

Tuğba YAVUZ
Saliha AKPARA

12

Semanur LAÇİN
13

Hep Birlikte
Geziyoruz

Kaşif Öğrenci
Kayıt için tıkla

.
KASIF
.
Keşfediyoruz

Okuyoruz

Öğreniyoruz

Oyun Oynuyoruz

Kaşif Önderi
Kayıt için tıkla

