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Kaşiflerden Anne Babalarına MektupKaşiflerden Anne Babalarına Mektup

Sevgili arkadaşım, bu mektubum sana.

Arkadaşlarından uzak kalmak, okula hasret olmak ve evde kalmak zorunda olmak çok zor.

Oyun oynamaya maskeyle çıkmak zorunda olmak, arkadaşlarınla teneffüs aralarında kantin sırasında sohbet 
edememek, öğretmenlerinle yüz yüze ders işleyememek sana ağır geliyor.

Seni çok iyi anlıyorum. 

Bilmeni isterim ki yalnız değilsin. Tüm arkadaşların bu süreçte evlerinde ve senin gibi sıkılıyor.

Sana şunu söyleyebilirim ki bu da bir süreç ve bitecek. Yalnız olmadığını ve bu sürecin bir gün biteceğini 
unutma. Hayallerine, hedeflerine kilitlen. Seni daha mutlu yapacak aktivitelerde bulun. Derslerini aksatma, 
ödevlerini ihmal etme. Tüm bunlar içinde en çok dikkat etmen gereken şey iyi bir mü’min olmak. Neden 

yaratıldığının farkında olman ve bu yaradılış amacına uygun hareket etmen hayatının odak noktası olmalı. 
Allah’ın rızasını kazanmanın en keyifli yollarından biri de anne ve babanın rızasını kazanmak. Onlar bize öyle 

sevgi ve şefkatle yaklaşıyor ki, bazen bir bardak su götürmek, sofrayı kurarken yardım etmek bile onları 
mutlu etmeye yetiyor. Anne ve babamıza hiçbir zaman sesimizi yükseltmemeliyiz.

Hatta öyle ki Kuran-ı Kerim’de rabbimiz anne ve babamıza “ÖF’’ bile demememiz gerektiğini söylemiştir.

“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babaniza iyi davranmanizi emretti. Onlardan biri veya 
ikisi senin yaninda yaslanirsa onlara öf bile deme! Onlari azarlama! Ikisine de gönül alici 

güzel sözler söyle.
 Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. “Rabbim! 

Onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen 
de onlara merhamet göster” diyerek dua et.’’

(İsra Suresi 23-24. Ayetleri)

“Teşekkürler anneciğim ve babacığım.

Benim annem ve babam olduğunuz için çok mutluyum. 

Beni beslediğiniz, sevgiyle büyüttüğünüz, karnımı gıdıkladığınız, 
korktuğumda yanımda olduğunuz için çok teşekkür 

ederim.

Canım anneciğim zor geçti mi hamilelik günlerin? 
Umarım çok yorulmamışsındır.

Doğum yaptığın, beni emzirdiğin, bakımımı yaptığın zamanlar 
için çok teşekkür ederim.

O günleri hatırlamasam bile beni hep sevgiyle kucağına aldığını hissediyorum. 
Babacığım, yürümeye çalışırken arkamda durduğun, her düştüğümde kaldırdığın, benimle güzel oyunlar 

oynadığın için çok teşekkür ederim.

Atcılık oynadığımız, bisiklet sürmeyi öğrenirken geçirdiğimiz o keyifli vakitler için çok teşekkür ederim.

Artık büyüdüm…

Okula başladım, okumayı öğrendim.

Ödevlerimi yaptım bazen yarım yaptım bazen geç yaptım ama beni hep desteklediniz ve yanımda oldunuz. 

Size çok teşekkür ederim.

Pandemi sebebiyle evden derslere girdim, internete bağlanamadım, derslere uyanamadım, arkadaşlarımı çok 
özledim ve siz benim tüm bu süreçlerimde yanımda oldunuz. Bana şefkatle yaklaştınız ve benim ne hissetti-

ğimi anlamaya çalıştınız. 

Benim annem ve babam olduğunuz için çok şanslıyım. Teşekkür ederim. Sizi seviyorum.’’
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Kaşiflerden Anne Babalarına MektupKaşiflerden Anne Babalarına Mektup
Sende annene ve babana bir mektup yaz. 

Mesajdan değil, mailden değil kalem ve kağıtla teşekkür mektubunu yaz.

Zarfını, kağıdını süsleyip bizimle de mektubunu paylaşabilirsin.

Sabırsızlıkla bekliyoruz.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................
.....................................................................................................................

....................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................
....................................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
...............................................................................................................
.......................................................................................

Bizleri sevgiyle ve merhametle büyüten anne ve babalarımıza karşı bizde saygı ve sevgi içinde davranmalıyız. 
Anne ve babamıza nasıl davranmamız gerekiyor? 10 madde de Müslüman gençlerin dikkat etmesi gerekenleri 
listeledim. 

1) Ana ve babanın sözlerini dinlemek. Televizyon, tablet, telefon konusunda onların çizdiği sınırlara uygun 
davranmak.

2) Onlara surat asmayıp, daima güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak. Seni seviyorum, teşekkür ederim gibi 
sevgi sözcükleri kullanmak.

3) Konuşurken, sesi onların sesinden fazla yükseltmemek. Her zaman alçak sesle konuşmaya çalışmak.

4) Onların hizmetini görmek. Çay, kahve ikram etmek. Bir istekleri olduğunda hemen yerine getirmeye 
çalışmak

5) Daima onların rızalarını ve hoşnutluklarını almak.

6) Onlara daima kol kanat açıp, saygı göstermek. Hastalandıklarında onlara yardım etmeye çalışmak.

7) Onlara başla, gözle bile olsa, öfke eseri göstermemek. 

8) Onların sözlerini dinlemek. Onlar konuşurken sözlerini kesmemek ve bize söylediklerinin bizim yararı-
mızda şeyler olacağını bilmek.

9) Yaptığınız iyilikleri başlarına kakmamak.

10) Ev işlerinde anne ve babamıza yardım etmek. 

Bu 10 maddeyi hayatımızda uygulamak ve arkadaşlarımızla paylaşmak için ha-
rika bir zamandayız. Anne ve babalarımızla evde birlikteyiz ve onların rızasını 
alabileceğimiz çok güzel bir fırsat.

Kaşifler olarak bu fırsatı değerlendirmek tam da bize göre bir iş. 
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Online Eğitimde Nasıl Çalışacağız?Online Eğitimde Nasıl Çalışacağız?

Dünya geneli yaşanan pandemi hepimizin hayatını epey değiştirdi. Bu deği-
şikliklerden eğitim süreçlerimiz de nasibini aldı. Her öğrenci gibi sizlerin de 
bu dönemde evden nasıl ders çalışacağım, öğrenebiliyor muyum, online 
hayatı nasıl güzel kullanabilirim şeklinde sorularınız olduğunu duyar 
gibiyiz. Bu nedenle bu köşemizde sizler için işinizi kolaylaştıracak bazı 
teknikler, bilgiler hazırladık. 

Umarız hayatını kolaylaştırırlar. 

Keyifli okumalar.

1.Yol
Nefes egzersizleri ve vücudu rahatlatan spor hareketleri ile kendimizi huzursuz hissettiğimiz anlarda iyi his-
sedebiliriz. Bunun için bulunduğumuz yerde dik şekilde oturup 5 saniye nefes alıp 10 saniye nefesi tutup 
5 saniye boyunca geri vererek vücudumuzdaki kan akışını düzenleyebiliriz. Bunun yanında hafif tempolu bir 
açık hava yürüyüşü de bizi rahatlatabilir.

2.Yol
Stres hissettiğimiz anlarda bize iyi hissettiren olumlu şeyler düşünmek bizi o an için rahatlatabilir. Bir 
problem ile karşılaştığımız zaman hayatımızda bizi mutlu eden bir anımızı veya gelecekle ilgili güzel bir 
hayalimizi düşünmek faydalı olabilir.

3.Yol
Stresli zamanlarda bizi anladığını düşündüğümüz sevdiğimiz insanlarla konuşmak o an yaşadığımız durumla 
baş etmemiz için oldukça etkili olabilir. Yaşanılan probleme karşı farklı çözüm yollarını görmek sevdikleri-
miz ile sağlanabilir.

4.YOL
           Planlı bir hayat yaşamak bizi günlük hayatta stres çekmekten kurtarabilir. Çünkü hayatımızı planlı 
             ilerlettiğimiz zaman yapmamız gereken işleri veya sorumluluklarımızı ertelememiş oluruz ve 
                       böylece yapılacakların arasında sıkışıp kalmayız.

5.Yol
Bir hobi ile uğraşmak bizi günlük hayatın 
stresinden biraz da olsa uzaklaştırmakta 

etkili olabilir. Örneğin resim çizmek, boya yapmak, yapboz ile vakit geçirmek gibi 
kendi ilgi alanımıza yönelik uygulanabilir hobiler edinirsek bunlar bizim kendimizi 

dinlendirmek için kurduğumuz köşelerimiz olur

Ders çalışırken dikkatiniz hızlı mı dağılıyor? 
Neyi ne zaman yapacağınıza karar veremiyor musunuz? 

Zamanla ilgili problem mi yaşıyorsunuz? 
Pomodoro tekniği ile zamanı kolayca yönetebilirsiniz. 

Peki Nasıl? 

Avantajları 
Uzun çalışma saatleri dışarıdan bölünmeye oldukça müsaittir. Dış etkenlerin etkisiz hale getirilerek çalışıldığı 
pomodoro tekniğinde 25 dakikalık çalışma süreniz boyunca tamamen odaklanmış olursunuz. 

Konu ve Süre 
Bu teknikten en etkili şekilde yararlanmak için çalışacağınız konuyu anlamanız için kaç pomodorinin size 
yeteceğini belirleyerek başlamanız gerekir. Pomodori sürelerini en doğru şekilde ayarlayabilmek için çalışır-
ken yanınızda zamanlayıcı bulundurmayı unutmayın.

Amine ŞENTÜRK

Stresle Baş Etmenin 5 Yolu 
1 Tamamlamanız gere-

ken bir görev seçin. 2 Zamanlayıcınızı 25 
dakikaya ayarlayın. 3 Zaman bitene kadar 

sadece işinizle ilgilenin.

4 5 dakikalık kısa bir 
mola verin. 5

İlk 4 aşama 4 kez tekrardan sonra
25-30 dakika arası uzun bir mola verin.

Pomodoro Tekniği
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Büyüklerinden, ‘’Ah ah! Bizim zamanımızda böyle değildi!’’, sitemini işitmeyen sevgili arkadaşım yoktur 
herhalde. Bugün o meşhur zamanlara gideceğiz birlikte. Sonuçta büyüklerin hepsi çocuktu bir zamanlar, 
değil mi?

Kuşak kelimesi sözlükte “yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını paylaşmış, benzer 
ödevlerle yükümlü olmuş; aynı zamanı ve mekânı paylaşan kişiler topluluğu” olarak tanımlanmıştır. 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda ortaya çıkan kuşaklara baktığımızda bazıları öne çıkmaktadır. Başlangı-
cı Birinci Dünya Savaşı’na uzanan ‘’sessiz kuşak’’ ve “bebek patlaması kuşağı’’ndan sonra ilk olarak X 
kuşağı gelmektedir. 1965-1979 yılları arasında ortaya çıkan bu kuşak, ekonomik krizlerden ve sosyal 
olaylardan oldukça etkilenmiştir. 1980-1999 yılları arasında ortaya çıkan Y kuşağı insanının en önemli 
özelliği özgürlüğüne ve teknolojiye düşkün olmasıdır. 2000 yılından sonra ortaya çıkan ve halen devam 
eden Z kuşağı ise, teknolojinin içinde doğan ve yaşayan kuşaktır. Z kuşağı interneti sosyalleşme aracı 

olarak kullanır. Bu kuşağın dikkat süresi kısadır. Bu kuşağın bireyleri aynı anda birden fazla işi yapabilir. 
Duygu ve düşüncelerini çekinmeden söyledikleri için de diğer kuşaklarla çatışma yaşamamaları imkansız-
dır.:)

Kuşak kelimesi sözlükte “yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını paylaşmış, benzer 
ödevlerle yükümlü olmuş; aynı zamanı ve mekânı paylaşan kişiler topluluğu” olarak tanımlanmıştır. 

İçinde bulunduğumuz yüzyılda ortaya çıkan kuşaklara baktığımızda bazıları öne çıkmaktadır. Başlangı-
cı Birinci Dünya Savaşı’na uzanan ‘’sessiz kuşak’’ ve “bebek patlaması kuşağı’’ndan sonra ilk olarak X 
kuşağı gelmektedir. 1965-1979 yılları arasında ortaya çıkan bu kuşak, ekonomik krizlerden ve sosyal 
olaylardan oldukça etkilenmiştir. 1980-1999 yılları arasında ortaya çıkan Y kuşağı insanının en önem-
li özelliği özgürlüğüne ve teknolojiye düşkün olmasıdır. 2000 yılından sonra ortaya çıkan ve halen 
devam eden Z kuşağı ise, teknolojinin içinde doğan ve yaşayan kuşaktır. Z kuşağı interneti sosyalleşme 

Oynat BakalımOynat Bakalım
aracı olarak kullanır. Bu kuşağın dikkat süresi kısadır. Bu kuşağın 
bireyleri aynı anda birden fazla işi yapabilir. Duygu ve düşüncelerini 
çekinmeden söyledikleri için de diğer kuşaklarla çatışma yaşamamaları 
imkansızdır.:)

Kuşaklar farklılık gösterse de bir şey var ki dünyanın her yerinde, her kuşakta, her kültürde varlığını 
sürdürmüş: Oyun! Oyunun biçimi, özelikleri, araç gereçleri çağdan çağa, kültürden kültüre değişse 
de çocuğun bulunduğu her yerde oyun var olmuş. Hatta biliyor musun? Arkeolojik araştırmalara 
göre günümüzde oynanan oyunların tarihi 2000 yıl öncesine kadar dayanıyor. Öyle ki “sek sek” gibi 
oyunların izine Roma harabelerinde bile rastlanmış...

Geçmişten günümüze ne oyunlar oynanmış, bir bakalım. Eğer bir büyüğünüzden, “Bizim çocukluğumuz 
hep mücadele ile geçti. Oyun oynamaya vaktimiz olmazdı. Genelde tarlada hayvan otlatırken, bazen 
de işten kaçıp oyun oynardık. Taş, sopa, yaprak ne bulursak kendi oyuncağımızı kendimiz yapar, 
bahçelerde, evlerde oynardık. Minderden bebek, ottan beşik, ağaçtan çıkrık, fındıkkabuğundan fırıl-
dak yapardık. İlla bir nesne gerekli de değildi, birlikte olmamız yeterliydi. Mesela iki çocuk soğuk bir 
günde dışarı çıkamıyorlarsa ‘el pişirmece’ oynayarak ısınırlardı :)’’, minvalinden hikayeler duyuyorsanız 
X kuşağından olması muhtemel!

Ablalarınız- abileriniz ise günün büyük zamanını sokaklarda arkadaşlarıyla top oynayıp, ip atlayarak 
geçirdiklerini; varsa oyuncaklarıyla oynadıklarını anlatacaklardır. Çünkü onlar kuşak Y!
Bizim Z kuşağına geldiğinde ise oyuncaklar yerini bilgisayarlara bırakıyor, değil mi? “O kadar da 
değil! Ben de bazen sokakta arkadaşlarımla, bazen de oyun eşyalarımla oynuyorum. Boya kalemlerimle 
resimler bile yapıyorum.’’ diyebilirsin, kızma. Senin evde daha fazla vakit geçirmenin sebebi toplum-
sal hayatın değişmesi, insanlar arasındaki etkileşimin azalması, medya araçları ve ilgini çekecek oyun 
alanlarının yetersizliği olabilir. 

Teknolojik hayat yaşamımızı değiştirirken, geleneksel kültür miraslarımızdan milli folklorun önemli 
unsuru çocuk oyunlarımızı da hayli etkilemiş. Oysaki Osmanlı çocukları yokluk ve sıkıntıyla geçen 
zamanlarında dahi eğlenmeyi, oyunlar üretmeyi başarmış ve bu kültürü 
geleceğe miras bırakmış. Öyleyse gelin bu hazineyi 
biraz kurcalayalım. Belki içerisinden evde, 
bahçede, ablamızla, arkadaşımızla oynaya-
bileceğimiz bir oyun çıkar!

Gökçenur AKKUŞ

Bebek Patlaması
Kuşağı

X Kuşağı Y Kuşağı Z Kuşağı
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İ lmihal
Oynat BakalımOynat Bakalım Gökçenur AKKUŞ

Osmanlı Çocuklarının Eğlenceli Mirası: Oyunlar!

Ceviz oyunu
Bu oyun çeşitliydi. Birinde yere bir daire, beş-altı adım 
ötesine de bir çizgi çizilir. Dairenin ortasına 10-15 ceviz yan 
yana dizilir, gerisine oturulur. Sağa, sola aksayan, boşa giden 
cevizler oturanın, vurulup dışarı çıkan cevizler de vuranın olur.

Bir diğerinde ise talihli yine yerde olur. Önünde üç ceviz, üstüne cevizden 
bir kule yapılır. Etrafa giden cevizler yerdekinin olur, bir atışta cevizleri 
deviren ise turnayı gözünden vurur.

          Çinko Minko Trikso!
Sırttaki hırkadan, mintanın yakasından kopan düğmelerle oynanır. 
Yere bir dört köşe çizilir, ortasında da ufak bir çukur vardır. Düğ-
meler çizgilerin kenarından ‘’çinko, minko, trikso’’ diye fiskelenir. Tam 
üçte çukura gönderilir. Birinden biri beceremedi mi peşinden oynayanın ilk hamlede 

ona çarptırması ve yutmasına izin verilir. En sona kalan da bir üfleyişte 
çukurdan kaç düğmeyi fırlatabilirse onu alır.

Tek mi Çift mi?
Leblebi veya çitlembik ile oynanır. ‘’Tek ola veya çift ola, bana gele’’ diyenlerden sayıyı tahmin 
edenler leblebileri alır ve mideye indirir, bilemeyenler de kaç tane ise cebinden o kadarını sayardı.

Sadaka Taşları
Bu oyun topluma, taşı bile sadakaya dönüştüren hayır anlayışını kazandırmıştı. 

En çok bilinen oyunlardan biriydi. Çocuklar sokak sokak gezip taşlar toplar ve bu 
taşlarla, özellikle sakat leylekler için ev kurarlardı.

Bunların haricinde ‘’çaylak beni kapamazsın, pilav pişirdim, altun beşiğe kim biner, sala, çat çıngır, takım 
açmak, topaç, saklambaç’’ gibi pek çok oyun vardı. Merak ettiklerini araştırabilir, eski oyunların hikayesini 
kuşak X ve Y’den dinleyebilirsin sevgili arkadaşım Z! :)

Ebe Çıldır
Oyuncular birbirlerinden uzakta olacak şekilde bir daire oluştururdu. İçlerinden bir ebe seçilir 
ve diğer öğrenciler yavaş yavaş ebeye yaklaşırlar. Görevlinin vereceği ‘’Ebe çıldır!’’ komutuyla 

diğer öğrenciler ebeden uzaklaşır ve yakalanmamaya çalışır. 
Ebenin yaklaştığı oyuncu oturursa yakalanmaktan

kurtulur. Oyuna yakalanan oyuncuyla 
devam edilir.



İz 
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Aile Olmak
İyi Tatiler
25 dakika

“Dünya gezegeni evrende küçük bir nokta-
dan ibaret. Ancak diğer gezegenlerden bir 

farkı var dünya Hz. Adem ve Hz. Havva’nın misa-
firhanesi. İlk misafirlerin çocukları tüm yeryüzüne 

yayıldı. Betondan evler ve devasa şehirler inşa ettiler. 
Büyük afetler ve büyük savaşlar yaşadılar. Bu misafirha-

nenin her bir köşesinde hala birbirinden farkı hayatlar yaşanıyor. Yaşam ilk 
günden beri sürekli değişiyor. 

Ancak değişmeyen ve önemini yitirmeyen bir şey var. AİLE OLMAK “

Bu hikaye; medresede gönüllü hocalık yapan Cuma’nın kendi yuvasını inşa etmek için verdiği mücade-
lenin hikayesi. Hikayemiz Zanzibar’da geçiyor. Zanzibar okyanusun ortasında mavinin ve yeşilin o 

12

Amine ŞENTÜRK güzel birleşimine hayran kalınacak bir memleket. 
Hikayemizin kahramanının bir hayali var. Şehrin 
uzağına gidip saatlerce oturup düşünmesine sebep 

olacak bir hayal bu. Öyle bir hayal ki, tüm 
koşturmacalarının sebebi, umutlarının kay-
nağı. Ama biz bu hayalin ne olduğunu burada 

söylemeyelim, aman sürprizi kaçmasın. Bu hayali 
için balıkçılıkla uğraşıyor Cuma.. İşi oldukça zor, 
her gün okyanusa açılıp metrelerce dalış yapıp 
balık avlaması gerekiyor. Eğer bunu yapamaz-
larsa geçimleri hayli sıkıntıya giriyor. Yerli halkın 
maddi durumu maalesef oldukça kötü. Bu yüzden çok 
çalışıyor, çok ter döküyorlar. Ancak bu zor ve meşakkatli 
hayatlarında onlara gelen en iyi şeye tutunmayı ihmal etmiyorlar: 
ailelerine.

Belki çatısı bile olmayan evlerinde, anca yeter kısıtlı yemekleriyle, her 
gece ateşin başında şunu düşünüyorlar; ‘Huzur dolu bir evin noksan olduğu-
na kim inanır?’ En büyük noksanlığın sevgisizlik olduğunu bildikleri için yüzle-
rini güldürecek sebepler bulmakta hiç zorlanmıyorlar. Çünkü biliyorlar, yıldızların 
altında yenen yemekler her zaman lezzetlidir, edilen muhabbetler hep çok keyiflidir. 
Ailenin bir sofra etrafında buluşması her şeye rağmen güzeldir.

İşte Cuma o zor hayatına rağmen umutla tutunabilecek şeyler bulabiliyor. Belgeseli izlerken 
yanınıza ailenizi de alın ve birlikte olmanızdan daha kıymetli bir şeyin olmadığını bir kez daha fark 

edin. Biliyoruz ki, hazinelerin en güzelidir AİLE OLMAK..

Sizin ailenizle yaparken en güzel hissettiğiniz anlar neler?
..................................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
....................................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
...................................................................................................................
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“Küçükken, annemle birlikte “bulutları bir şeylere benzetme” oyunu oynardık. O da anneannesiyle, yani 
benim ninemle oynarmış. Annem de bulut delisi bir çocukmuş, sokakta havaya bakarken durmadan kapakla-
nır düşermiş.” 

Küçük dostlarım size bulut delisi Çağla’dan bahsetmeye geldim. Çağla, İstanbul’un bir semtinde bol ağaçlı 
oyun parkı olan güzel bir mahallede yaşayan harika hayaller kuran, hayallerinde bulutlarda yaşayan bir 
buluttan bir buluta koşan, ağaçlara, çiçeklere, gökyüzüne sevdalı küçük bir kız.  

-Sen küçük dostum bulutlarda gezinmeyi seviyor musun?
- Bu kitapta biz Çağla’nın mahallesine misafir olacağız. Arkadaş grubuyla okulda, evde, mahallede 
yaşadıkları maceralara tanıklık edeceğiz. Dedesiyle gezintiye çıktığı bir vakit bir köyde araba-
larının bozulması sebebiyle birkaç gün geçirmelerine, orada tanıştığı dostu Esma ile 
geçirdiği harika köy günlerine tanıklık edeceğiz. Bu kalbi 
güzel çocukların, ülkesindeki savaştan kaçıp memleke-
timize sığınan okul arkadaşları Azad’a nasıl kucak 
açtıklarını, onun üzüntülerini unutturup, onu 
nasıl muttu ettiklerini okuyacağız. Bununla 
bitiyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Daha 
birçok macera var sevgili dostlarım. 
Uzunca bir süre bekledikleri tren 
yolculuğunun nasıl maceralarla baş-
layıp, sürprizli bir sonla bittiğine 
tanıklık edeceğiz. Azad’ın da bu 
tren yolculuğuna gidebilmek 
için katıldığı öykü 
yarışmasının sonu-
cunu öğreneceğiz. 
Bakalım Azad yarışmada birinci 
olup bu geziye katılabilecek mi?

Bulut
Delisi

Bilgin ADALI
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 Memleketimizin güzel şehirlerine 
Çağla ve arkadaşları ile birlikte biz 
de misafir olacağız. Kars’a gideceğiz, Ani 
Harabelerini ziyaret edeceğiz, kete yiyeceğiz, şarkılar söyle-
yeceğiz. Sevgi ve kardeşliğe tanık olacağız. Ne dersiniz küçük dostlarım? 
Birlikte Çağla ve arkadaşlarının o büyülü mahallesine, erik ağaçlarının 
meyve vermesini dört gözle beklemelerine,  okul maceralarına, arkadaşla-
rının ve ailelerinin Azad ve ailesine yaptığı iyiliklere, bu güzel çocukların 
hayallerine, kah güleceğimiz kah üzüleceğimiz ama sonunda çok mutlu 
olacağımız hikayelerine misafir olalım mı? Eğer siz de Azad’ın bu geziye 
gidip gitmediğini ve bu heyecan verici gezide onları neyin beklediğini 
merak ediyorsanız bu kitabı kesinlikle okumalısınız.

Haydi sen de bize hayallerinden birini anlat sevgili dostum 
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------.

Ve bugün 
Bir arkadaşına gülümse. 
Sofrayı kurmaya yardım et.
Komşuna ikramda bulun.
Çiçeklerle konuş, ağaçlara selam ver.
Gökyüzüne bak sevgili dostum 

İkbal DOĞRU
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MısraKeşif
Köşesi

Hilal OKTAY
Nikola Tesla
Nikola Tesla bilimin tanınmamış kahramanlarından biriydi. 1884’te 
Sırbistan’dan Amerika’ya gitti ve Thomas Edison için çalışmaya baş-
ladı. Bazılarından Edison’un da kendine pay çıkardığı radyo, robotik 
ve elektrik alanlarında önemli buluşlar ortaya koydu. Özellikle 
ampulün icadı konusunda büyük tartışmalar mevcut. Birçok 
uzman ampulün asıl mucidinin Tesla olduğuna inanıyor. Asıl 
konumuza gelecek olursak; Tesla’nın da diğer üzerine konuş-
tuğumuz bilim adamları gibi oldukça farklı bir hayat hikayesi 
var. Kendisinin obsesif kompülsif bozukluğu vardı, saça, inci 
küpelere, biraz kirli olan her şeye dokunmayı reddederdi. Ayrıca 
üç numaraya takıntılı hale geldi, üç kez binanın etrafında yürüme-
den binaya girmezdi. Her öğünde yemek kaplarını parlatmak için 
tam 18 tane peçete kullanırdı.

Paul Erdös
Paul Erdős kendini mesleğine adamış bir bilim insanıdır. Hayatı boyunca evlenmemiş, 
Hayatı sürekli seyahat halinde geçmiştir. Meslektaşlarının kapı önlerinde aniden 
ortaya çıkıp ‘’algılarım açık’’ dediği bilinir. Paul Erdős, çalışmalarının peşinden 
koşan ve devam etmeden önce sorunlar üzerine 1 ya da 2 gün düşünen Macar 

bir teorisyendi. İlerleyen yıllarında, çok fazla kahve içmeye başladı ve uyanık 
kalmak için kafein ve amfetamin hapları kullanmaya başladı. Çünkü 

günde 19-20 saat matematik üzerine çalışıyordu. Ünlü Matematikçi 
yaklaşık 1,500 önemli makale yayınladı. Günümüz matematikçileri 
altı dereceli ayrılık sayılarını açıklayan ‘’Erdős sayılarını’’ he-
saplamaya çalışmaktadır.

Buckminster Fuller
Hem mimar hem de mühendis olan Buckminster Fuller çok ilginç biriydi. 1933 yılında 11  yolcu kapasiteli, 
saate 140 km hız yapabilen Dymaxion aracını tasarladı. 1960’larda tasarımları ile dünyaca ünlü olan Fuller, 
sürekli seyahat ederdi. Öyle çok seyahat ederdi ki, yılda ortalama 300 günü, 
ziyaret ettiği yerlerin otel odalarında geçerdi. Bu dönemlerde Fuller, kolunda 
aynı anda üç saat taşırdı; birinci saat ofisinin bulunduğu bölgenin, ikinci saat 
bulunduğu bölgenin, üçüncü saat ise bir sonra seyahat edeceği ülkenin saatini 
gösterirdi. Çalışmalarında az enerji ile çok iş yapma mantığında olan Fuller, 
bu mantığı özel hayatına da uyguladı. Gün içinde 6 saatte bir 30 dakika 
uyuyan ünlü mimar, toplamda 2 saat uyuyordu. Buna Dymaxion uykusu adı-
nı verdi. Fuller, bu uyku düzenini tam iki yıl boyunca kesintisiz olarak devam 
ettirdi, ancak iş arkadaşları ve müşterilerinin uyku düzenine uymadığı 
gerekçesi ile bu düzenden vazgeçti. Aslında, bu uyku düzeninden 
vazgeçme sebebi iş arkadaşları değil, eşinin baskısı olmuştu.

Bilim İnsanlarının İlginç Özellikleri

Bilim insanları herkesin bildiği gibi tuhaf insanlardır. Ne de olsa kimsenin düşünmediği şeyleri düşünmek, 
insanların hayatlarını değiştirmek, meraklı ve çok düşünen insanların yapabileceği bir iştir. Peki, bu bilim 
insanlarının günlük hayatları nasıldı? Tarihe geçmiş bilim insanlarından bazılarının şaşırtıcı özelliklerini sizler 
için derledik.

Pisagor
Yunan matematikçi Pisagor’u, geometrinin temeli olan Pisagor Te-

oreminden biliyoruz. Pisagor’un oldukça farklı ve şaşırtıcı huyları 
varmış. Öncelikle kendisi bir vejetaryenmiş; fakat asla fasulye ye-
miyormuş. Yemek şöyle dursun, fasulyeye dokunamıyormuş bile. 
Hatta bu takıntısı ölümüne sebep olmuş. Şöyle ki; efsaneye 
göre Pisagor’un evi düşmanları tarafından kuşatılıyor. Pisagor 
evden bir şekilde kaçmayı başarıyor ama nasıl olduysa düş-

manlarından kaçarken yolu bir anda fasulye tarlasına çıkıyor. 
Pisagor aniden duruyor ve kaçmaktan vazgeçiyor çünkü 

giremiyor tarladan içeri. Öylece tarlanın önünde 
kalakalıyor ve sonrasında düşmanlarına yakalanan 

Pi- sagor, öldürülüyor.

Tycho Brahe
16. yüzyılda yaşayan Danimarkalı gökbilimci Tycho Brache bir düelloda burnunu 
kaybetmiştir. Bilim adamı kimliğinin yanında oldukça zengin olması ile bilinen 
Tycho Brahe, eğlenceyi çok severmiş. Partilere bayılan Tycho Brahe’in ölümüne 
sebep de yine evinde verdiği bir davet olmuş. Yemek sırasında çok sıkışan 
ünlü bilim insanı, masadan kalkıp tuvalete gidememiş. Çünkü görgü 
kurallarına göre masada misafirler varken ev sahibinin masadan kalkma-
sı ayıp sayılıyormuş. O gün tuvalete gidemeyen gök bilimci 11 gün 
sonra hayatını kaybetmiş. Neden mi? O gün böbreklerini oldukça 
yoran bilim insanında böbrek iltihabı gerçekleşmiş ve daha sonra da 

idrar torbası patlayarak yaşama veda etmiş.

16 17
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Bütün gün tabletiyle oynamıştı. Bu 
asosyal hali ailesini de üzüyordu, table-
tiyle takılmaktan ailesini bile unutmuştu 
neredeyse. İkiz kardeşi Meraklı’yla bile 

çok az vakit geçiriyordu. 

Çaylak, neredeyse tüm hayatını oluşturan tableti bozulunca kendini boşlukta 
bulmuştu. Okuldan döndüğünde ne yapacağını bilmiyordu. Birkaç gün alışmaya 

çalıştı ama başaramadı. Hafta sonu gelmişti yine, annesini de babasını da tableti tamir 
ettirmek için bir türlü ikna edemedi. Çareyi dedesinde bulabileceği ümidiyle dedesine 

koştu. Planları başarılı olmuştu çünkü Çaylak dedesine 
içten sarılıp yardıma ihtiyacı olduğunu söylediği 
an dedesi yumuşayıvermişti. Dede, torunlarını çok 
seviyordu ve onları üzgün görmek istemiyordu. 
Torunları için dolabından bir yapboz çıkardı. 

Çaylak’a bu yapbozu beraber tamamlayarak vakit 
geçirebileceklerini söyledi. Çaylak yapbozu eline 

aldı fakat yapbozun parçaları eksikti. Meraklı’yla 
şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Dedelerine parçaların 

nerede olduğunu tam soracakken yapboz birden ışık saçmaya başla-
dı. İki kardeş de çok korkmuştu, ne yapacaklarını şaşırdılar ve birden yapbozun içinde 
buldular kendilerini.

Etraflarına bakıp nerede olduklarını anlamaya çalı-
şıyorlardı. Çevrede gezinmeye başladılar, küçük bir 
harita dışında hiçbir şey bulamamışlardı. Haritayı 
anlamaya çalışırken Meraklı harita üzerinde yapboz 
işaretini gördü. Anlaşılan o ki yapbozun içine 
düşmüşlerdi. Buradan kurtulmaları ve eve dönme-
leri gerekiyordu.

Karşılarına çıkan kişiye hemen “Selamünaleyküm” diye seslendi Çaylak. Adam 
“Aleykümselam” diyerek yanıt verdi. Bu iyi giyinimli, genç adamın selamlarını 

düzgünce alması Meraklı’nın dikkatinden 
kaçmadı. Bu adam Bilge olabilirdi. Bil-
ge buradan çıkmalarına yardım edecek 
bilgilerden namazı anlatacaktı.

- “Evet, çocuklar, Namaz, İslâm dinince belli kurallara göre 
günde beş vakit yapılması Müslümanlar üzerine farz kılınmış olan ve İs-
lâm’ın beş şartından birini teşkil eden ibadettir. Sabah, öğle, ikindi, 
akşam ve yatsı olmak üzere günde beş vakit namaz kılarız. 

Namazın içinde ve dışında olmak üzere on iki farzı vardır. Bunları yeri-
ne getirmezsek namaz olmaz.

Namazın Dışındaki Farzları:

1. Hadesten Taharet: Gözle görülmeyen pisliklerden temizlenmektir. Bu abdest al-
mak, gusletmek, bunların mümkün olmadığı zamanlarda teyemmüm etmekle olur. 

2. Necasetten Taharet: Gözle görülen pisliklerden temizlenmektir. Bu pislikler 
namaz kılan kimsenin vücudunda, elbisesinde, namaz kılacağı yerde olur. 

3. Setrü’l Avret: Örtülmesi gereken yerlerin kapatılması demektir. Erkeklerde diz ka-
pağı ile göbek arası, kadınlarda ise el, yüz ve ayak dışındaki her yerin örtülmesi gerekir. 
Namazın bir rüknünü eda edecek kadar bir zaman içinde örtülmesi gereken bir organın 
dörtte biri açılırsa namaz bozulur.

4. İstikbali Kıble: Namaz kılan kimsenin Kâbe yönüne yönelmesidir. Göğsünü kıbleden 
(yaklaşık 45 derece) çeviren kimsenin namazı bozulur.

5. Vakit: Farz ve Vacip olan her namaz için belli bir vakit vardır. Namazların kendi va-
kitleri içinde kılınması farzdır. Vaktinden önce namaz kılınamaz. Özürsüz olarak sonraya 
bırakmak da günahtır.

6. Niyet: Kılınacak olan namazın zihnen hatırlanmasıdır. İmamın imamete, cemaatin da 
imama uymaya niyetlenmesi gerekir.

Şeyma DİNÇSOY
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Meraklı, tüm bu anlatılanları not almıştı. Bir çıkış yolu bulmak için yollarına devam 
ettiler. O kadar yorulmuşlardı ki önce akşam namazını, sonra da yatsı namazını kıldıktan 
sonra uyumak üzere kenara çekildiler. Sabah namazına kadar bir güzel dinlendiler. Sabah 
namazı vakti gelip namazı da kıldıklarında gün ağarmaya başlıyordu. Yola devam etme 
zamanı gelmişti. Büyük bir hayvan çiftliğine gelmişlerdi. Sağa sola biraz bakındıktan 
sonra, bir adamla karşılaştılar. Bu adam muhtemelen çiftliğin sahibi olmalıydı. Kardeşleri 
buyur etti, güzel bir çardağa oturup konuşmaya başladılar. Yine Bilge’yi de bulduklarını 
düşünüyorlardı ve artık ders yapma zamanı gelmişti. Hiç vakit kaybetmeden ders yapmak 
istediklerini söyleyen kardeşleri Bilge kırmadı ve anlatmaya başladı:

- “Bilmelisiniz ki; İslâm dini, temizlik üzerine kurulmuştur. Müslüman demek, temiz 
insan demektir. Temiz olanları hem Allah, hem de insanlar sever. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı 
Kerim’de şöyle buyuruyor: 

“Şüphesiz ki Allah, çokça tevbe edenleri ve iyice temizlenenleri sever.”
(Bakara / 222) Allah’ın sevdiği kişilerden olabilmemiz için temizliğe dikkat 

etmemiz gerekir. Sevgili Peygamberimiz: 
“Temizlik imanın yarısıdır.” buyurarak dinimizin te-
mizliğe verdiği önemi belirtmiştir. Dinimizi temizliğe 
verdiği önemi günde beş vakit abdest aldığımızı düşündü-
ğümüzde daha net kavrayabiliriz.”

Meraklı Bilge’yi heyecanla dinlerken, abdestle ilgili kafasına bir soru takılmıştı. Hemen 
sordu: 
“Her suyla abdest alabilir miyiz?” 

Bilge anlatmaya devam etti:
- “Maalesef alamayız. Sular başlıca iki kısımdır bunlara mutlak sular ve 
mukayyed sular deriz.

Mutlak Sular; yağmur suyu, kar suyu, göl, nehir, deniz, pınar ve 
kuyu sularıdır. Su denilince bunlar akla gelir. Bu sulara başka 
bir şey karışmamıştır.

Mukayyed Sular; Bunlar gül suyu, üzüm suyu gibi başka 
bir madde ile karışık sulardır. Böyle sularla abdest alınmaz, 
gusül yapılmaz. 

Bedenin temizliği kadar ruhun da temizliği önemlidir. Dinimiz ruh temizliğine de büyük 
önem verir. Ruh temizliği, gönlümüzü her türlü kötü duygu ve düşüncelerden arındır-
mak ve bunların yerine iyi duygular yerleştirmektir. Böyle temiz bir kalp ve kötülükler-
den arınmış bir ruhla Allah’ın huzuruna çıkanlar kurtuluşa ereceklerdir. Peygamberimize, 
insanların en üstün olanı kimdir? diye sorulduğunda Peygamberimiz bu soruya şu cevabı 
verir: 
“Kalbi temiz, sözü doğru olandır.” 

Gerçek Müslüman, içi ve dışı temiz insan demektir.

Yeni bilgilerini de alan Çaylak ve Meraklı Bilge’ye teşekkür edip yollarına koyuldular. 
Ellerinde artık kapıyı açmak için gerekli olan soruların cevapları vardı. Buradan çıka-
cakları bir kapı arıyorlardı. Karşılarına kendilerinin 3 katı olan kocaman kırmızı 
bir kapı çıktı. Açıkçası biraz ürkmüşlerdi fakat soruları cevaplayıp geçmeye 
karar verdiler.

2. Kıyam:
Namazda ayakta 

durmaktır.

 3. Kıraat: 
Kur’an’dan 

en az birkaç âyet 
veya bir sure 
okumaktır.

 1. İftitah Tekbiri: 
Namaza 

“Allahu Ekber’’ diyerek 
başlamaktır.

5. Secde: 
Alın, burun, iki diz, iki el, iki 
ayağı yere koyarak Allah’ın 
huzurunda yere kapanmaktır.

 6. Ka’de-i Ahîre: 
Namazın sonunda 

Ettehiyyâtü duasını 
okumaktır.

 4. Rükû: 
Elleri dize koyarak 
Allah’ın huzurunda 

eğilmektir.

Namazın İçindeki Farzları:
Şeyma DİNÇSOY



SORULAR

a Rabbenâleke’l-hamd

b SübhâneRabbiye’lazim
c Semiallâhü limen hamideh

d SübhâneRabbiye’l-â’lâ

Rükuya eğilen kimse rüku esnasında aşağıdakilerden hangisini der?2

Aşağıdakilerden hangisi “Mukayyed Sular” kategorisinde kabul edilir?

Yağmur Suyu Çeşme Suyu

Üzüm Suyu Nehir

a b

c d

1

Öğle Namazı kaç rekattır?
6 8

10 12

a b

c d

3
Bu soruları da doğru yanıtladılar ve kapı birden açıldı. Geçtikleri kapı evlerine açılıyor-
du. İçeriye girdiklerinde dedelerinin kendilerine verdiği yapbozu gördüler. Parçalar artık 
tamdı ve teker teker yerleştirip yapbozu tamamlandığında Çaylak 
da Meraklı da her şeyin farkına varmıştı. Birbirinden değerli 
bilgiler öğrenen kardeşler için artık bambaşka bir 
dünya vardı. Bu arada bozulan tablet ne mi oldu? 
Artık onunla kimse ilgilenmiyor.

a İstikbali Kıble

b Hadesten Taharet 
c Niyet

d Kıyam

Gözle görülmeyen pisliklerden temizlenmek anla-
mındaki farz hangisidir?5

Namazda niyetten sonra “Allahu Ekber” deyip eller yukarı kaldırılıp 
tekbir alınır. Bu farza ne denmektedir?

Niyet Kade-i Ahire

İftitah tekbiri Sücud

a b

c d

6

Aşağıdakilerden hangisi namazın farzlarından setrül avrete göre namaz 
esnasında örtülmesi gereken yerlerden değildir?

Saçlar Eller

Bilekler  Boyun

a b

c d

7

Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan değildir?
Vakit Setri Avret

İstikbali Kıble İftitah tekbiri

a b

c d

8

22 23

Diğer vakitlerden farklı ilk önce sünnetini kılarak başladığımız vakit hangisidir?

Sabah Kuşluk

Vitr Akşam

a b

c d

4

Şeyma DİNÇSOY
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Kamplumbağa KurabiyeKamplumbağa Kurabiye

 kakao hariç tüm malzemeleri derince bir kabın içerisine alın ve kulak memesi 
kıvamında bir hamur elde edene dek yoğurun.

Hazırladığınız hamurun 3’te 2’sine kakao ilave edin ve tekrar yoğurun. 3’te 
1’ini de istenirse ıspanak suyu ilave edip yoğurun. Böylece biri büyük biri 
küçük 2 parça ve 2 renk hamurunuz olacak. Sonra bu hamurları 1 saat do-

lapta bekletin.

sonra kakaolu kısmından ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar kopartın ve avu-
cunuzla yuvarlayın, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin. 
Çatal veya bıçak yardımıyla üstüne şekiller verin. Sade hamuru alın ve küçük 
yuvarlaklar yaparak kaplumbağaların ayaklarını ve kafasını yapıp, kakaolu 
hamurdan yaptığınız yuvarlaklara iliştirin. Damla çikolata ile de gözlerini 

yapın ve tepsiye dizmiş olduğunuz kaplumbağa kurabiyeleri fırına sürmeden 
önce buzdolabına koyun. Bu şekilde yaklaşık 15 dakika buzdolabında din-

lenmeye bırakın.

 Tepsiyi alın ve önceden ısıtılmış 180 
derece fırında yaklaşık 13 dakika 

pişirin.

1 çay bardağı 
damla çikolata

250 gram oda sıcaklığında
 tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri
1 paket vanilya

1/2 paket kabartma tozu
3,5 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

Süslemesi
için:

Malzemeler

ADIM

ADIM

ADIM

ADIM
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Salcayı, suyu, sıvı yağı ve mısır ununu bir kaseye alıp karıştırın. 
Baharatları iri doğranmış sarımsağı(soğan ve sarımsağı sosa lezzet 
katması için kullanıyoruz sadece) ilave edip iyice karıştırdıktan 

sonra, üzerini streç folyoyla kapatıp, lezzetlerin birbirine geçmesi 
için yaklaşık bir saat buzdolabında dinlendirin.

 
Yufkayı tezgahın üzerine serin. Yarısına kadar fırça yardımıyla sosu 
üzerine sürün. Diğer tarafı üzerine doğru kapatıp, yarım ay şeklini 
aldıktan sonra tekrar fırçayla kuru yer kalmayacak şekilde sostan 
sürün. yufkayı ortadan ikiye bölüp 2 adet üçgen elde edin. (bu 

işlemi yufkayı çevirirken kopmaması için yapıyoruz) 

Ters çevirip alttaki sürülmeyen tarafa da kalan sosu sürüp, 
önce kareler halinde, dilimleyip ardından bu kareleri ikiye 

bölerek üçgenler elde ediyoruz. 

Yağlı kağıt serili tepsiye birbirine değmeyecek şekilde dizip, önce-
den ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 5 ila 6 dakika kontrollü 
şekilde pişiriyoruz. Ardından fırını 120 dereceye getirip iyice ku-
ruyana kadar sık sık kontrol ederek fırında bekletip, daha hızlı 
soğuması ve çıtır olması için tek tek temiz tezgaha boşaltıyo-

ruz. 

Afiyet 
OlsunEv Yapımı CipsEv Yapımı Cips

1 adet yufka

Malzemeler
1. 5 yemek kaşığı salça

Yarım çay bardağı su
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı mısır unu

1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığına yakın kimyon

1 çay kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı dolusu tuz
1 çay kaşığı pul biber

1 diş sarımsak

sosu için

ADIM

ADIM

ADIM

ADIM
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Havucu bir tavaya rendeleyip sıvı yağ ve şeker 
ile kavurun.

Soğuduktan sonra diğer malzemeleri ekleyip yoğurun.

Yuvarlak toplar yapıp Hindistan cevizine bula-
yın dinlendirin. Dilediğiniz gibi servis edebilir-

siniz. Afiyet olsun.

5 adet havuç
1 paket petibör bisküvi

1 su bardağı şeker
2 silme yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı ceviz içi
1 paket hindistan cevizi

Malzemeler
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MısraAfiyet 
OlsunTatlı Mı Tatlı 

           Havuç Topları
Tatlı Mı Tatlı 
           Havuç Topları
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