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Sevgili çocuklar sizlere özel Bilim Kurdu 
Projemiz ile okullarımızda kurduğumuz akıl ve 
zeka oyunları atölyelerimiz akıllı bahçem saha 
uygulamalarımız, bilim kurdu dergimiz  ve bilim 
günlerimiz ile sizlere yepyeni bir ufuk açmayı 
hedeflemekteyiz.

Altı ay süreyle yepyeni ve dopdolu bir dergi ile 
sizlerin heyecanına ortak olacağız.

Dergimiz 4 eğlenceli, eğlendirirken öğretme 
amacında olan bölümden oluşmakta. Bilimin 
aydınlığında hayatı keşfederken, sanatın 
inceliklerinde kendimizi bulacağız. Allah’ın 
yeryüzündeki eşsiz güzelliklerini doğada 
görmeye çalışıp, onun bize verdiği en büyük 

hazine olan bedenimizin sıhhati için sporun vazgeçilmezliğinin farkında olacağız.

Her bir sayının dopdolu olduğu 6 ay boyunca öğretecek, öğrenecek, sizlerle sohbet 
edeceğiz, siz de bizimle kendi tecrübelerinizi paylaşacaksınız.

Şehrimizin akciğeri olan, geçmişten bu yana birçok bilim adamı, sanatkâr, sporcu 
yetiştiren Meram’ımız daha iyilerini, en iyilerini de biliyorum ki yetiştirecektir. Bu 
çorbada bizim de tuzumuz olursa kendimizi bahtiyar addedeceğiz.

Meram Bilim Kurdu dergimizin bu ilk sayısının heyecanını biliyorum ki sizler de bizim 
gibi yaşıyorsunuz. O zaman vira bismillah diyerek bu ilk sayımızla sizleri baş başa 
bırakıyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.
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Bilge Dede ve 
Tersten Düşündüren Sorular

Kirlenen Dünyamızı Nasıl Temizlerdin?

Bir bilim adamı olsaydın,ne icat ederdin?1

2
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Dünyanın en güçlü teleskopunu yaptın 
neler görmek isterdin?

Bir zaman makinası icat ettiğini varsayalım 
hangi tarihe, niçin giderdin kim olmak isterdin?

Meram Belediyesi Altuncan Hatun Aile Yasam Merkezi 
Alavardı Mahallesi, Fatih Cad. No: 96, 42090 Meram/Konya

Web: www.merambilimkurdu.com   Telefon: (0332) 324 11 20

Cevaplarınızı bilgi@merambilimkurdu.com’a gönderin
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 Çünkü tam o zaman bireyler öğrenmeye gerçekten istek duyarlar, 
öğrenme için zaman ayırır ve gayret sarf ederler. İç motivasyonu 
harekete geçiren dolayısıyla öğrenmeyi tetikleyen en önemli unsur 
ise meraktır. Merak, yalnızca çocukluk döneminde değil yaşam boyu 
öğrenme felsefesinden hareketle hayatın her döneminde sahip 
olunması gereken bir olgudur. Çocukluk döneminde merak duygusu en 
hızlı oyunlar vasıtasıyla harekete geçer. Çünkü tüm gelişim alanlarını 
destekleme ve geliştirme noktasında çok önemli bir yere sahip olan 
oyun, çocuğun hayata açılan  penceresidir. Oyunlar, çocuklar hatta 
yetişkinler için bile etkili ve kalıcı öğrenmelere kapı aralar çoğu zaman. 

Oyunlar vasıtasıyla çocuklar zorlanmadan, bilinçsizce birçok şey öğrenirler ve bu öğrendiklerini de 
yeni öğrenmeler için basamak olarak kullanırlar.

 Çocukların oyunları arasında en keyif aldıkları ve tüm gelişimlerini destekleyen oyunlar hiç 
şüphesiz ki toplumda akıl ya da zekâ oyunları olarak bilinen ancak bilimsel olarak bilişsel (kognitif) 
oyunlar olarak tanımlanan oyunlardır. Bilişsel oyunlar belirli kuralları olan, bireysel ya da grup olarak 
oynanabilen ve 21. yüzyıl becerilerini de içine alan birçok farklı bilişsel beceriyi harekete geçiren 
oyunlardır. Ortaokullarda seçmeli olarak yürütülen bu ders kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı birçok 
beceri gelişimini hedeflemektedir. Bilişsel oyunlar, çocukların mantık yürütmeleri, strateji güçleri, 
soyut düşünmeleri, problemlere farklı çözüm yolları bulmaları, görsel-uzamsal becerileri, üç boyutlu 
düşünmeleri, problemler karşısında kendilerine özgü çözüm yolları üretebilmeleri, hızlı ve doğru karar 
verebilmeleri, eleştirel düşünmeleri, yaratıcılıklarını geliştirmeleri, özgüven kazanmaları, mücadele 
ruhu kazanmaları, sistemli ve disiplinli çalışma becerilerini geliştirmeleri, yeni fikirler üretmeleri, 
düşüncelerini etkili şekilde ifade etmeleri, öz güven 
geliştirmeleri, bireysel ya da rekabet ortamında takım 
halinde çalışmaları, iletişim becerileri, rakiplerine 
karşı saygılı davranmaları, deneme-yanılma, tümevarım, 
tümdengelim gibi yöntemleri kullanmaları gibi birçok 
beceri gelişimine katkı sağlar.

GELİŞİMİN EN KEYİFLİ YOLU: BİLİŞSEL OYUNLAR

Akıl ve Zeka Oyunları

Hayattaki 
en iyi öğrenmeler 

iç motivasyon 
harekete geçtiği 

zaman gerçekleşenlerdir.
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 Birçok beceri gelişimine katkı sağlayan bilişsel oyunlar vasıtasıyla 
çocuklar potansiyellerinin farkına varmanın yanı sıra yetersiz ve 
geliştirilmeye ihtiyaç duyulan becerilerinin farkına da vararak bu alanlarda 
da kendilerini geliştirmeye çalışmalıdırlar. Sürekli aynı beceriyi geliştiren 
ya da gelişmiş bir beceriye yönelik oyunlardan ziyade farklı beceri 
alanlarına yönelik ya da kısmen daha başarısız  olunan oyunların üzerinde 
durmak gelişim açısından fayda sağlar. Bunun yanı sıra çocuklar bilişsel oyunlarda öğrendiklerini 
yani kazanımlarını gerçek yaşamlarına uyarlama becerisi de kazanmalıdırlar. Çünkü oyunlar gerçek 
yaşamın bir anlamda provasıdır.

 Bilişsel oyunlar çocukların sadece zihinsel kapasitelerine değil aynı zamanda sosyal iletişimlerine, 
ifade becerilerine, duygusal ve bedensel gelişimlerine de katkı sağlar. Bu açıdan çocukların ilgi, 
ihtiyaç ve yaşlarına göre farklılaşan bilişsel oyunları bireysel olarak, arkadaşlarıyla ve özellikle de 
aile üyeleriyle birlikte oynaması onları tüm gelişim alanlarında olumlu yönde destekler. Çocuklarıyla 
nitelikli vakit geçirmek isteyen ancak bu anlamda ne yapacağını tam olarak bilemeyen ebeveynler için 
bilişsel oyunlar oldukça idealdir. Evde aile üyeleri arasında yapılan turnuvalar vasıtasıyla hem keyifli 
vakit geçirilebilir hem de çocukların gelişimleri çok yönlü olarak   desteklenebilir.

 Sonuç olarak, eğitim öğretim faaliyetlerinin ezbere dayalı bilgi edinimi olmadığından hareketle 
bilişsel oyunlar vasıtasıyla yaparak yaşayarak öğrenme ortamları çoğaltılabilir ve etkin öğrenme 
gerçekleştirilebilir.

Yrd. Doç. Dr. Bengü TÜRKOĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Okul Öncesi Eğitimi ABD Öğretim Üyesi
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Matematik Dehası 
Cebirin Babası “HAREZMİ”

Harezmi dokuzuncu yüzyılda yetişen cebir alanında ilk defa eser yazan Müslüman-Türk matematik, 
coğrafya ve astronomi alimi İsmi Muhammed bin MusAdı Latinceye Alkhorizmi, Fransızcaya 
Algorithme, İngilizceye ise Augrim şeklinde geçmiştir. 780 (H.164) 
senesinde Harezm’de doğduğu kabul edilir.

850 (H.236) senesinde Bağdat’ta vefat etti. Üç oğlu olup, hepsi de matematik ilmi üzerinde 
ciddi çalışmalarıyla tanınır. a el-Harezmi, Harezmi, Hire bölgesinde bir Türk 

şehri olan Harezm’den ilim öğrenmek için ayrıldı ve zamanın ilim merkezi 
olan Bağdat’a gitti. Burada kıymetli İslam alimlerinden ders aldı ve 

kendini yetiştirdi. Zamanın Abbasi halifesi Me’mun’dan (813-833) 
büyük yardım ve destek gördü. Me’mun kurduğu kütüphanenin 

idaresini Harezmi’ye verdi. Böylece o zamana kadar gelebilen 
matematik ve astronomi kaynaklarını inceleme imkanı bulan 

Harezmi, Bağdat’taki ilimler akademisi olan Darülhütün 
ihtiyaçları Halife tarafından karşılanan Harezmi, Bağdat’ta 

ve seyahatlerinde matematik, astronomi ve coğrafya 
alanında kıymetli araştırmalar yaptı. 830 senesinde 
heyet başkanı olarak ilmi araştırmalar yapmak için 
Afganistan yoluyla Hindistan’a gitti. ikme’de vazife aldı.
Harezmi, matematik ilminin yanında astronomi ve 
coğrafya ilimlerinde de söz sahibiydi. O, yeryüzünün 
yapısını inceleyerek, kendi buluşu olan bilgileri ortaya 
koydu. O zamanlar bilinen; şehir, dağ, nehir ve 
adaları inceledi. Yeryüzünün çapını hesaplamak 
için Halife tarafından bir heyetle vazifelendirildi. 
Kitabu-Suret-il- Arz adlı enlem ve boylam kitabını, 
heyetin hazırladığı esere ilave etti.
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Bu eserinde Nil Nehrinin kaynağını açıkladı. Malva’nın merkezi 
olan ve Hindistan’ın Gwalyar eyaletinin Ujjain şehrinden geçen 
boylam dairesini başlangıç meridyeni olarak almıştır. Batlemyüs’ün 
astronomik cetvellerini tashih etti. Onun hazırladığı astronomi 
tabloları asırlarca ilim dünyasına rehberlik etti. Bu tablolar 16. 
asır Avrupalı bilginlere rehber olmakla kalmayarak, başta Endülüs 
alimleri olmak üzere bütün Müslüman fen alimleri tarafından 
icelendi.
Güneş ve Ay tutulmaları ile, paralaksa dair incelemelerinin 
bulunduğu Zic-ül- Harezmi adlı eserinde, astronomi için lüzumlu 
trigonometri bilgisi ve trigonometri  Matematik alanındaki 
çalışmaları cebirin temelini oluşturmuştur. Bir dönem bulunduğu 
Hindistan’da sayıları ifade etmek için harfler ya da heceler yerine 
basamaklı sayı sisteminin kullanıldığıda saptanmıştır.

ESERLERİ
2. Kitabu Cedavil-in- Nücum ve Harekatihamı
2. Kitab fil-Hisab:ştırri cetvelleri de vardır: Eserleri
3. Kitab-ul- Muhtasar fil-Hisab- il-Hindi
4. Kitab-ül- Muhtasar fi Hisab-il- Cebri vel-Mukabele:
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Matematiğin Hikayesi

 Mısır topraklarının çok büyük bir bölümü kurak ve verimsizdi. Ancak çöle hayat  veren Nil 
Nehri Mısır’ın tam ortasından akıyordu. Bu nehrin çevresinde  yetiştirilen tarım ürünleri bütün Mısır 
halkının besin ihtiyacını karşılıyordu. Çiftçiler nehrin  çevresinde tarlalarını ekip biçiyorlardı. Her yıl 
bahar aylarında Nil Nehri taşıyor,   sel baskınları yaşanıyor, çiftçilerin toprakları birbirine karışıyor, 
arazilerinin  sınırları belirsizleşiyordu. Selden sonra tarlalarına gelen çiftçiler kendi   arazilerinin 
neresi olduğunu bulamıyorlar,  aralarında tartışıyorlardı. 

 Mısırlılar bu duruma bir çözüm üretmek istedi. Önce güzel havalarda herkesin arazisi ölçüldü. 
Bu ölçümler sırasında farklı şekiller ortaya çıktı. Kiminin tarlası üçgen, kiminin kare, kiminin de 
dikdörtgendi. O yıl öyle bir yağmur yağdı ki Nil Nehri her zamankinden daha büyük bir coşkuyla  
aktı ve çevresinde ne varsa sürükledi. Bu büyük selden sonra insanlar daha önce yaptıkları ölçümlere 
göre tarlalarını yeniden tesbit ettiler. Bu tesbitlerini, Nil Nehri civarında yetişen 15-20 metre  
uzunluğunda 40-50 cm genişliğinde ve 300 yıl da yanabilen papirüs adlı bitki yapraklarına yazıyorlardı.
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Tübitak Yayınlarından “Şekilli Matematik Sözlüğü“, 
“Matematik Bize Ne Anlatıyor“ ve         
“Arkadaşlığın Matematiği” kitapları, yine Tübitak Yayınlarından         
Aylık “Bilim Çocuk“ dergisi takip edilebilir.

Ne Yapalım, Ne Okuyalım

+
# 13

2

* /
-

 Matematik bu kadar gerçek ve önemli bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. 
Sonraki yıllarda Hintliler, Çinliler, Araplar, Türkler ve Avrupalılar; kısacası 
bütün insanlık matematiğe katkı sundu. Fen bilimlerinden coğrafyaya, 
astronomiden tıp araştırmalarına kadar pek çok bilim dalı matematikten 
faydalandı. Ayrıca matematik bilmeden felsefe, tarih ve edebiyat gibi 
sosyal bilimler alanlarında da doğru sonuçlara ulaşılamayacağı kabul 
edildi. İnsanlığın gündemine gerçek ve önemli bir sorunun çözümüyle giren 
matematik bilimi, bugün, “Ayda su var mı?”, “Gezegenler arası yolculuk 
mümkün mü?”, “Robotlar insan gibi davranabilir mi?” gibi sorulara cevap 
arayan bilim insanlarının vazgeçilmezidir.
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Matematik ve Altınoran

 Evrende görebileceğimiz tüm nesne ve varlıkların parçaları arasında bir uyumun olduğunu ve 
binlerce yıldır hiç değişmediği saptandığı için Yaratıcı‘nın matematik sistemi olarak bilinen bağıntıya 
“altın oran” denilmektedir. Sanatta ve matematikte çok kez karşılaşabileceğimiz bu oran, aslında 
basit bir kural üzerine oturtulmuştur. Fakat gözlemleyebildiğimiz bütün varlık aleminde bu oranın 
geçerli ve tutarlı olarak göze çarpması, insanları şaşkına çevirecek kadar ciddi bir sistemi ortaya 
koyuyor. Evrenin var oluşundan bu yana tutarlı olarak bütün varlıklarda aşağıda açıklanacak olan 
1,618’e karşılık gelen bir oranın bulunması, dünyaca ünlü matematikçilerin de hayranlıkla incelediği 
ve kendi çalışmalarında kullandıkları bir konu alanı olmuştur.

 İnsanlık tarihinin başlangıcından beri, evrendeki düzeni keşfetme güdüsü de var olmuştur. 
Geçen on binlerce yıl içinde yapılan tüm çalışmalar, evrenin alelâde bir düzen içinde yaratılmadığını, 
hâlâ insan aklının alamayacağı kadar sistematik bir ölçü içerisinde yaratıldığını ortaya koymuştur. 
Evrenin bu sistemi, kuşkusuz sayılar üzerine oturtulmuştur. Var olan her şey, bir sayıya karşılık 
gelmektedir. Dil bilimi bile matematiksel kurallar sayesinde gelişim göstermektedir. Ve biz bu 
sayıları, daha çok gündelik matematik hesaplamalarında, ölçüp tartmada, mühendislikte ve bunun gibi 
basit konular üzerinde incelemeye çalışıyoruz. Felsefik boyutta düşünüldüğünde, varoluşun ve doğa 
yasalarının temelinde de bu sayılar bulunmaktadır. Bu anlamda evrene hâkim olan sayıların yasası, 
kuşkusuz Tanrı‘nın matematik düzenini ortaya koyacaktır. İşte bu düzeni görmemizi sağlayacak 
anahtar, altın orandır…

 İlk olarak kimler tarafından keşfedildiği bilinmese de, Mısırlılar’ın ve Yunanlılar’ın bu konu 
üzerinde yapmış oldukları bazı çalışmalar olduğu görülmektedir. Öklid, milattan önce 300’lü yıllarda 
yazdığı “elementler” adlı eserinde “ekstrem ve önemli oranda bölmek” olarak altın oranı ifade etmiştir. 
Mısırlıların keops piramidinde, Leonardo da Vinci’nin “İlahi Oran” adlı çalışmada sunduğu resimlerde 
ve aşağıda onlarcası sayılacak nesne ve çalışmalarda kullanıldığı bilinen altın oran, “Fibonacci Sayıları” 
olarak da bilinmektedir. Orta Çağ’ın en ünlü matematikçisi olan İtalyan kökenli Leonardo Fibonacci, 
birbiri arasında ardışık ilişki ve olağanüstü bir oran bulunduğunu iddia ettiği sayıları keşfetmiştir. 
Evrendeki muhteşem düzenle birebir örtüşen bu sayıları keşfetmesi    nedeniyle, altın orana da 
adının ilk iki harfi olan “Fi” (Φ) sayısı denilmiştir.
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Altın oran veya Fibonacci sayıları, bugüne kadar insan yapımı birçok çalışmada kullanılmıştır. Bunun 
yanında doğada var olan nesnelerin birçoğunda altın oranın var olduğu keşfedilmiştir. Şimdi bunları 
örneklemeye çalışalım:

Parmaklarımızın tam orta kısmındaki 
boğumu, altın oran doğrusundaki B noktası 
olarak kabul edersek; elimize doğru olan kısa 
parçanın tırnağımıza doğru olan uzun parçaya 
oranı ile tırnağa doğru olan uzun parçanın 
tüm parmağımıza olan oranı eşit olacaktır. 
Ayrıca büyük parçaların küçük parçalara 
oranı 1,618’i (Φ) verecektir.

Kozalağın içindeki merkez noktadan 
dışarıya doğru spiral biçiminde uzayan 
her bir tanenin eğrilik açısı, bize altın 
oranı vermektedir.

  Mimar Sinan, altın oranı Edirne’deki Selimiye Camisi’nde kullanmıştır. Caminin 
minarelerindeki ışıklı bölmelerin oranı, altın oranına eşittir. Bu durum Süleymaniye Camisi’nde de 
geçerlidir.

Sinan’ın kaleminden Selimiye Camii

 -”Caminin dört minaresini, kubbenin dört tarafına oturttum. Her birine üçer şerefe yaptım. İki 
minaresinin üçer merdiveni vardır, çıkanlar birbirini görmezler. İlk merdiven birinci şerefeye, ikinci 
merdiven ilk iki şerefeye, sonuncu merdivense her üç şerefeye çıkar.

 Edirne’de benim camiimden evvel en büyük cami Üç Şerefeli idi. Minaresi azametli ise de 
kuleye benziyordu, gayet kalındı. Sultan Selim Camiinin minareleri ise hem naziktir, hem de üçer 
yolları vardır ki, bu kadar ince minarede üç yol yapmanın gayet müşkül olduğunu aklı başında olanlar 
anlar.”

El Parmakları:

Selimiye Camisi:

Çam Kozalağı:

“

”

Deniz Kabuğu:

Dipten başlayarak uca 
doğru ilerleyen kıvrımları 
bulunan deniz kabuğunun, 
logaritmik spiral denilen 
her bir kıvrımına oluşan 
eğikliğin tanjantı altın 
orana denk gelmektedir. 
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Ropörtaj  
“Murat Salim Tokaç” - Tambur

 Müziğe başlamaktan çok müziğin içine doğduğumuz söylenebilir. Hatta genetik bir temeli 
olduğunu düşünmekteyim. Babam Dr. Turgut Tokaç, bu anlamda her zaman rehber olmuştur. İlk 
müzik bilgilerini kendisinden, onun engin arşiv ve birikiminden edindim diyebilirim. Misafirlerimiz, 
misafirliklerimiz, sohbetlerimizi hep bu minval üzereydi. Elimize saz verilmeden önce geleneksel 
sanatımıza ait tınılar hep kulağımızdaydı. Sanatta tekâmülümüz süresince feyz aldığımız pek çok 
kıymetli sanatkâr oldu tabii ki ama doğumdan önceye varan bu serüveni sağlayanın hakkını da teslim 
etmek gerektiğini düşünmekteyim…
 

Sayın Murat Salim TOKAÇ Meram Bilim Kurdu okurları için cevaplıyor...

1. Müzikle tanışmanız nasıl oldu?
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2. Müzik ile matematiğin arkadaşlığını bir kaç kelime ile 
anlatabilirmisiniz?

 Ben müzik ve matematik ilişkisini soyut ve somutun birlikteliği olarak nitelendirmekteyim. 
Evvela ritim vardı, sonrasında sesler ilâve oldu. Sayılar ve notaların aynı düzlemde olduğu âşikar bir 
gerçektir. Örneğin bir teli ikiye bölerek aynı sesin incesini elde eden ve buna oktav diyen, iyi müzisyen 
kimliğinin yanı sıra matematikçilik yönüyle maruf M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış olan Pythagoras’dır.  Antik 
Yunan’da müzik, aritmetik, geometri ve astronomi ile birlikte matematiğin dört ana unsurundan biri 
kabul edilmiştir. Rakamlar, frekansların karşılığı olmuş, ses sınırlarının, aralıkların göstergeleri 
olmuş. Az önce arz ettiğim örnekte olduğu gibi pek çok matematikçi müzikle ilgilenmiş ve tarih 
boyunca müziği matematiksel temellendirmelerle anlatma gayretinde olmuşlardır. Altın oran v.b. pek 
çok teori matematik müzik ilişkisinin somut örnekleri olarak karşımızda durmaktadır. Son olarak Hz. 
Mevlânâ’nın bir ifâdesine yer vermek isterim. Kendisinin yanılmıyorsam Dîvân-ı Kebîr’inde bir ifâde 
var “mûsikî ilmi şehâdet getirmektir…” diye. Bu ifâde de dikkat edilecek bir diğer konu kendisinin 
müziği bir ilim olarak nitelendirmiş olmasıdır.         
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T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 
Doç Dr. Murat Salim TOKAÇ
beyfendiye teşekkür ederiz”



Türk Müziğinin Piyanosu 
“TAMBUR” Hakkında Herşey

 Tamburun uzunluğu 135 santimdir. Bir tekne ile çok 
uzun bir saptan ibarettir. 4 çift maden teli, 8 mandalı vardır. 
Teller çift çift düzenlenir (akort edilir). 3,5 sekizli ses alanı 
vardır ki, bu mızraplı bir saz için çok zengin ses alanı demektir, 
burada yine matematiğin vazgeçilmez yüzü bizimledir, perde 
aralıkları notalar ve ses vuruşları hepsi müziğe ince ahengini 
veren bölme, çarpma, toplama, çıkarma işlemlerinden geçer. Bu 
sebeple tanbura Türk müziğinin piyanosu denmektedir.
Yağlı çam ağacı ve sedirden imal edilen tanbur iyi dinleyiciler 
için çok şeyler fısıldar...     

 Tambur diklemesine tutulup kemençe, keman, viyolonsel 
yayı ile de çalınır, buna “yaylı tambur” denir; zayıf ama, çok 
latif bir ses çıkarır.

Yaşlanmış ve Kabuğunu terk 
etmiş deniz kaplumbağlarının 
karın kısmının kabuğundan 

yapılırmış. 

EN GÜZEL MIZRAPLAR

bilgi
. .

.
.kösesi

13



14



Meramlı Çınar

Sizden Meram’lı Yazılar Köşesi

“Günlerden bir gün, ulu bir çınar ağacının yanında bir sarmaşık filizlenir. Zaman geçtikçe sarmaşık 
kollarını atar, yağmurun da etkisi ile müthiş bir hızla büyür. Neredeyse çınar ağacı ile aynı boya 
geldiğinde ona sorar: 
- Hey çınar, sen kaç yılda bu boya geldin? 
- Yetmiş yılda, der çınar. 
- Yetmiş mi, diye güler sarmaşık. Ben neredeyse iki ayda seninle aynı boya geldim bak! 
- Doğru, der çınar. Zaman geçer ve sonbahar gelir, yapraklar sararır ortalığı kızıl ile sarının kucaklaştığı 
bir sonbahar kokusu alır.
İlk rüzgârlarla beraber sarmaşık üşümeye, yapraklarını dökmeye ve bükülerek aşağı doğru inmeye 
başlar. Endişeyle çınara danışır: 
- Neler oluyor bana çınar? 
- Telaşlanma, yalnızca ölüyorsun, der çınar 
- Neden? 
- Benim elli yılda geldiğim yere, iki ayda gelmeye çalıştığın için.”
Şunu unutma genç sarmaşık, gençken heyecenlı ve hızlı olursun belki istemeden birçok hata bile 
yapabilirsin, hata yaptığında ders almayı  bilip, büyüklerinden nasihat alırsan seninde ulu ve köklü 

bir çınar gibi ayakların yere sağlam basar ve gerçek başarıyı yakalarsın 
evlat....
Diyerek sözlerini tamamlar Meramlı Çınar
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Bana göre başarı da bu hikayede anlatılan çınar ağacına 
benzemelidir. Başarı karesinde hızla ilerlediğimizde, zaman 
zaman durup, altını dolduracak bilgi ve birikime sahip olup 
olmadığımızı kontrol etmezsek, ilk rüzgarla yerlere savrulacak 
bir kabak gibi altı yalnızca kibir ve şansla doldurulmuş bir 
ayağı çukurda bir merdivenin üzerinde durduğumuzu fark 
edebiliriz.
  
Gerçek başarı, emek, yürek ve kararlılık ister. 

Zeynep İSAR
Çumralıoğlu İmamhatip Ortaokulu

“
”

Çınar ağacı ülkemizin hemen 
hemen her bölgesinde yetişen 
en uzun ömürlü ağaçlardan 
biridir.
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Detaycı Örümcek

 Doğanın temel yasalarından matematik benim için olmazsa olmazdır, Çünkü ağlarımı örerken 
hesaplar, ince eler sık dokurum…

 Ağ örümüm çoğunlukla gece olur. Ağlarımı örmem en fazla 60 dakikayı alır. Ağılarımın ortasında 
spiral ve yapışkan bir yer vardır ve diğer iplikcikler kurudur. Bir sinek ağıma konarsa hemen yapışır. 
Kurtulmak için çırpındıkça daha da yapışır. İkaz iplikciyi ile av yakalandığını anlayınca hemen gelerek 
avımı zehirlerim. İkaz iplikciğimin bir ucu ağa bağlı, diğer ucu ise daima kendimdedir.

 Ağlarım, genellikle yere dik vaziyettedir. Maksat, uçan arı ve sinekleri yakalamaktır. Her 
örümcek türünün, kendisine has ağ örme stili vardır. Ancak dikkati çeken nokta, ağlarda geometrik 
inceliklerin her zaman varlığıdır. Ağ örme işi örümceklerin, doğuştan kazandıkları bir sanattır. Küçük 
bir örümcek, daha önce hiç ağı görmemiş ve örmemiş olmasına rağmen büyüklere benzer ağlar örer. 
İşte buda bizi ve evreni mucizevi bir şekilde yaratan Rabbimizin delilleridir.

Merhaba arkadaşlar
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Tasarrufçu Kuşlar

 Biz Kuşlar gelişigüzel bir şekilde değil, sürü halinde uçarız. Uçarken de hepimiz 
belirli bir sıraya girer ve havada bir “V” şekli oluştururuz. Bu V şekli, karşılaştığımız hava 
direncini azaltarak kanatlarımızın arkasında kalan hava yukarı doğru yükselir. 

 Birbirini izleyen kuşun bu hava yükselişlerinden yararlanması mümkündür. Ancak 
aynı zamanda birbirimizin yoluna çıkmamamız için de öndeki kuşun kanatlarının birinin ucu 
hizasında uçması gerekir. Bu bakımdan göçmen kuş arkadaşlarımız için en avantajlı uçuş 
biçimi V şeklinde olandır. 

 Böylece harcadığımız enerji miktarını en aza indiririz. Bu da yaşamını sürdürmek 
için çok uzun mesafeler katetmek zorunda olan göçmen kuşlar için oldukça yararlıdır. 

 Bu uçuş düzenimiz o kadar etkilidir ki, bu sayede yaklaşık % 23 & %39’lük bir 
enerji tasarrufu sağlarız. Bu şekilde, yere indiğimizde fazladan 6-7 gram daha yağımız 
kalmış olur. Bu artan yağ ise gereksiz değildir; rüzgârların ters yönden esmesi durumunda 
kullanacağımız yedek yakıttır.
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 Ben iyi bir mühendisimdir. Aynı zamanda matematikçi, inşa ettiğim yapılarda suyun akış 
yönünden tutun da, duvarlarımın mücadele etmesi gereken su basıncına kadar hepsini tek tek 
hesaplarım çünkü bu benim işim ve ben işimi çok seviyorum…

 Özenle inşa ettiğimiz yuvamız, aynı zamanda oldukça geniş bir barajdır biz Kunduzların inşa 
ettiği baraj, suyun önünü tam 45 derecelik bir açıyla keser. Yani barajımızı, dalları suyun önüne 
rastgele atarak değil tamamen planlı bir şekilde inşa etmekteyiz. 

 Burada ilginç olan günümüz hidroelektrik santrallerinin tümünün 
bu açıyla inşa edilmesidir. Kunduzlar, bunun yanı sıra, suyun 
önünü tamamen kesmek gibi bir hata da yapmazlar. Barajı 
istedikleri yükseklikte su tutabilecek şekilde inşa eder, 
fazla suyun akması için özel kanallar bırakırlar. 
Kunduzun yaratılışı, yapacağı inşaatçılık işi için 
özel tasarımlarla doludur.

Mühendis Kunduz

Merhaba arkadaşlar
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 Biz Arılar doğanın gerçekten usta mimarlarıyızdır. Kesiti düzgün altıgenler oluşturan 
prizma şeklindeki petek gözlerinin dipleri bir piramit oluşturarak sona ererler. Kovanlardaki 
şekliyle dik duran her petekte, petek gözleri yatayla sabit bir açı yapacak şekilde inşa     
edilirler. Her bir gözün derinliği 3 santimetre, duvar kalınlığı ise milimetrenin %5’i kadardır.
Bu kadar ince duvar kalınlığına rağmen altıgen yapı nedeniyle büyük bir direnç kazanırlar ve 
arıların depoladıkları kilolarca balı rahatlıkla taşıyabilirler. Arıların petek gözlerini kusursuz 
bir şekilde altıgen yapmalarının başka sebepleri de vardır.

 Eğer beşgen, sekizgen veya daire şekillerini seçselerdi bitişik gözler arasında 
boşluklar kalacak, işçi arılar fazla mesai yaparak ve daha fazla balmumu harcayarak bu 

boşlukları doldurmak zorunda kalacaklardı. Gerçi üçgen veya kare 
yapsalardı bu boşluklar olmayacaktı ama altıgenin bir başka 
özelliği daha vardır. Alanları aynı olan üçgen, kare ve altıgen 

şekillerden toplam kenar uzunluğu en az olanı altıgendir.

 Yani aynı miktarda balmumu ile daha çok altıgen odacığın 
kenarı çevrilebilir. Aslında matematiğin, geometrinin ve 
simetrinin en kusursuz örnekleri sadece bal peteklerinde 
değil doğanın her yerinde görülebilir. Ancak bizler günlük 
hayatın hayhuyu içinde bu mükemmelliğin farkına varamayız.
Evet, Sevgili Bilim Kurtları;
Şimdi bu bilgileri aldınız haydi güzel kitabımız Kuran-ı Kerîm’ 
den NAHL ve RAHMAN sûrelerini birde bu gözle okuyun…

Mimar Arılar
Bizim bal peteklerimiz niçin altıgendir 
hiç düşündünüz mü?
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 Papatyagillerden, iki yıllık bir bitkiyim. Boyum 2 m’ye 
ulaşabilir. Gövdem tüylerle kaplıdır. Gövdenin tabanından çıkan 
yapraklarım elips şeklindedir. Gövdemin yaprakları daha incedir. Yaprak 
uçlarım ve çiçek kenarlarım batıcı dikenlerle kaplıdır. Bozkırlarda, nehir 
kenarlarında, nadasa bırakılmış tarlalarda ve yol kenarlarında yaşarım. 

 Papatyagillerden, çok yıllık bir bitkiyim. Gövdem yumuşak 
tüylerle kaplıdır. Bileşik yapraklarım vardır: sarmal dizilir. 
Ormanlarda, bozkırlarda, volkanik kayalıklarda, yamaçlarda ve 
çayırlarda görülüm. 

 Turpgillerdenim ben, tek yıllık bir bitkiyim.  Gövdem tüylerle 
kaplıdır. Gövdenin tabanından çıkan yapraklarım ok şeklindedir: rozet 
şeklinde Kalp şeklindeki üst yapraklarım daha küçüktür. Tarım alan-
larında, terk edilmiş yerlerde ve çorak arazilerde görülürüm, anlıya-
cağınız yanlızlıktan biraz hoşlanırım. 

Onopordum turcicum

Bitkiler Konuşuyor

Bozkangal

Achillea nobilis

BinbirYaprak

Capsella bursa-pastoris

Çobançantası
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 Karanfilgillerden zarif mi zarif, çok yıllık bir bitkiyim. 
Gövdem tüysüzdür. Yapraklarım mızrak şeklindedir, karşılıklı 
dizilir.  Tarlalarda ve yarnağarda görülürüm. 

 Sarıkantarongillerdenim çok yıllık bir bitkiyim. 
Yapraklarım yumurta, elips ya da mızrak şeklindedir, karşılıklı 
dizilir, Yol kenarlarında, tarlalarda, boş arazilerde ve kuru 
topraklarda görülürüm. 

Bitkiler Konuşuyor

Silene vulgaris
Ecibücü

Hypericum perforatum
Sarıkantaron
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Okçular Tepesini Terketmeyin!

 Sevgili çocuklar öyle sözler vardır ki kulağa küpe 
yüreğe mizan olur, Okçuluktan bahsedipte okçular 
tepesinden bahsetmeden geçemezdik elbette, bundan 
1392 yıl önce sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed (sav) 
uhud savaşında bizlere öyle bir Nasihatta bulunmuştur 
ki bugünümüzede ışık tutar, İşte tamda burda yakın 
zamanlarda 15 temmuz gecesinde bu nasihat tekrar 
Kulağımızda çınladı. 
 Hepimizin bildiği üzere geçtiğimiz yıl yaşanan o 
KARA GECE...

 15 temmuz gecesinde de aziz milletimiz sokaklara dökülmüş, 26 gün meydanları Terk 
etmemişti, yani okçular tepesini boş bırakmamıştı…

Sevgili çocuklar 

SİZ SİZ OLUN DÜŞMANIN 
OLDUĞU YERDE OKÇULAR 
TEPESİNİ ASLA BOŞ 
BIRAKMAYIN ÇOCUKLAR.

SİZ SİZ OLUN DÜŞMANIN 
OLDUĞU YERDE OKÇULAR 
TEPESİNİ ASLA BOŞ 
BIRAKMAYIN ÇOCUKLAR.

23

 Şimdi birazda Uhud Savaşı ve Okçular Tepesi’ nden bahsedelim sizlere;
 Uhud Dağı’ nın eteklerinde müşriklerle yapılan ikinci savaşta Peygamber Efendimiz (sav) 
Müslümanlara arkadan gelebilecek saldırıyı önlemek amacıyla dağın eteklerine okçuları yerleştirmiş 
ve kendisi emir verene kadar bu tepeyi terk etmemelerini söylemişti. 

 Müslümanların savaşın başında öne geçmelerinin ardından “Okçular Tepesi’ ni” terk eden 
askerlere arkadan yapılan saldırı sonrasında müşrikler birçok Müslümanı şehit etmiş ve Efendimizi 
(sav) yaralamışlardı.



Türkler ve Okçuluk Hakkında Herşey

 Ok ve Yay insanlık tarihi boyunca 20 bin yıldan bu güne birlikte anılmıştır. Eski 
kaynaklarda bazı kavimler, okçu kavimler diye anılıyordu. Batı ve Hristiyan Tarihçiler 
‘Okçu Kavimler’ diye Hunları, Moğolları, Türkleri ve Tatarları kaynaklarında ‘Okçu 
Kavimler’ diye adlandırırlar.
 Türkler at sırtında ok ile avlanan bozkırlarda göçebe olarak yaşayan ve bu 
yaşama en iyi şekilde uyum sağlamış savaşçı kavimlerdir. Nitekim bunun sonucu 
olarak da ilk önceleri siyasi topluluklar kurmuş ve sonraları imparatorluklara sahip 
olmuşlardır.

 Eski Arap Tarihçileri Türkleri anlatırken “O Türk ki atını hızla koştururken öne 
arkaya sağa sola yukarı aşağıya ok atar ve okların hedefi vurmaması gibi bir şey söz 
konusu olmaz...
 Türkün iki gözü yüzün önünde iki gözü ise kafasının arkasındadır” gibi Türkler’ in 
ne kadar iyi bir Savaşçı Kavim oluğunun kanıtlarıdır.

 Türkleri tarih sahnesinde ilk defa gören Avrupa halkları ise ki o dönemlerde 
atın bir binek hayvanı olarak kullanıldığını bile bilmeyen bu halklar Türkleri şöyle     
tarif ediyorlar. Saçları uzun sol kulağı küpeli at üstünde ilerlerken ters yöne ok atan        
dehşet insanlar gördük diye anlatıyorlar idi.

 Okçuların Piri Hz.Sa’d Bin Ebî Vakkâs olarak, 
zihgircilerin Piri ise Hz. Ali olarak tanıyıvermiştir.
 Tek sebep ise Hz peygamberin “ anam babam 
sana feda olsun” diye dua ettiği bir okçu olmasından 
başka bir şey değildir bu yüce İslam olma şuuru onu 
yine Hasan ve Hüseyin Efedilerimiz’ in parmakları ok 
atarken yara olmasın diye deri parçaları bağlayan 
Hz.Ali efendimiz’ i zihgircilerin piri olarak kabul 
etmesindeki neden ile aynıdır. O artık tam bir 
Müslüman olmasıdır.
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 Artık yayını eline almadan abdestini alan okunu atmadan besmelesini çeken 
attığı oku sen atmadın bu oku ALLAH attı ayeti mucibinde okunu 850 metre gibi 
bir uzaklığa uçurabilen tozkoparan İskender’ler gibi atan Müslüman bir oldu. Ok 
meydanlarını artık o yerlerin en kutsalı görüp dualarını dahi o meydanlarda yapan ve 
500 yıl İslam’ ın bayrağını dalgalandıran bu savaşçı Müslüman tüm mazlum   halkların 
o gün olduğu gibi bu günde kurtuluş ümidi oldu. 

 Sonuç olarak örfünden gelen Alplik (kahramanlık ) sıfatına İslam’da sonra 
gelen Erenlik Evliyalık (Allaha dost olmuşluk) birleşerek Alperen oldu. ALLAH 
cümlesinin şefaatine nail eylesin.(amin)

“Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel 
Türk okçuluğu sanatçısı Osman GÖZEL
beyfendiye teşekkür ederiz”

“Doğru hedef için çevrilen her yayın oku menzile ulaşmaya mahkumdur.”
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İlginç Bilgiler

Okta ki tüyler hep aynı kanadın tüyleri olması lazım değilse havada 
paraben yapar uçmaz. 

Tüyleri kaz, hindi, kartal vb. yırtıcı kuşlar ve su kuşlarından yapıyorlardı. 
Önemli olan sert ve ince olması yani rüzgâra mukavemeti  olması iyi 
olmasına delalettir. Padişahlar birbirlerine ziyarete gelirken tüy 
hediye ederlermiş. 

Ok ağacı en az 20 yıl önce kesilmiş kuru ağaçlardan yapılır; cam çeşitleri, 
bambu kamış vb. Uçlarına temren denir yani demir demek bunlar öten Çavuş 

okları, haberleşmede kullanılan yangın çıkaran oklar, hedef ve savaş okları 
ve birçok çeşitleri bulunuyordu... Okların tüyleri aynı zamanda gelen 

kişilerin niyetlerini de belirlerdi. 

Okun ucu iki dirhem bir çekirdek toplam 7,5 gr gibi 
savaş okunun ağırlığı idi. 

Ok çantasına tirkeş yani tir ok demek kes içine çeken demek 
tirkeş de ok çantası oluyor. 

Ok attıkları yüzüğün adı zihgir idi.

Yay çantası ise sadak deniyor.

Not:
*Evet Çocuklar dirhem ve çekirdek ölçülerinin matematiksel karşılığını bulalım
*Deyim olarak iki dirhem bir çekirdek ne demektir, üzerine konuşalım...
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