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Rüzgârlarla yarışan
Saçlarım uslanmasın,
Yağmurlara karışan
Gözlerim ıslanmasın.

Yüzümü gören güller
Boşuna süslenmesin,
Beni seven gönüller
Üzülüp yaslanmasın.

Kır çiçeği yüreğim
Oyunlara kanmasın,
Elimi tutan eller
Ayrılığı anmasın.

Mevlâ’dan dileğimdir:
Bir çiçek açar gibi
‘Yavrum’ diyen annemin
Dudakları yanmasın...
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Henüz küçücük bir tohumdu o. 
Toprağın altında, karanlıkta ve yal-
nızdı. Çok ufaktı, fakat kabuğuna 
sığmayacak kadar büyük hayalleri 
vardı. Tohumun duası işte böyle 
başladı. Büyümek, büyük bir ağaç 
olmak istiyordu. Geniş bir gövde-
si, upuzun dalları olsun, dallarına 
kuşlar yuva yapsın, lezzetli meyve-
lerinin tadına bakmayan kalmasın 
istiyordu. Tek arzusu hem kendisi-
ne hem de etrafına faydalı olmaktı.

“Bismillah!” dedi tohum ve çat-
ladı gövdesi. Kabukları ayrılmaya 
başladı aniden. Tohumun duasını 
duyan topraklar, Allah’ın emri ile 
yarılıverdi. Tohumun söylediği o 
sırlı kelimeye ne toprak ne su ne de 
hava kayıtsız kalabilirdi; kalmadı da. Ara sıra ıslanıyordu toprak, fakat 
sıcaktı. Yeryüzüne bahar gelmişti anlaşılan. Toprağın üstünü çok merak 
ediyordu tohum.

Günler günleri kovaladı ve çatlayan tohumdan çıkan filiz, başını top-
raktan çıkardı. Sanki uzun bir uykudan uyanmış gibiydi. Dışarıda çok 

güzel bir hava vardı. Alabildiğine uzanan yeşil tepeler, rengârenk 
çiçeklerle süslenmişti. Görebildiği kadarıyla toprağın üstün-

de o kadar çok ağaç, çalı ve çiçek vardı ki… “Tek dua 
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eden ben değilmişim.” diye geçirdi tohum 
içinden.

Küçük tohum, artık toprağın üstünde 
taze bir filizdi. Yeryüzünün muhteşem man-
zarası, onu duyan ve duasına cevap veren 
biri olduğu inancını pekiştirdi. Şimdi, dua-
sına devam etmeliydi. Hayallerinin gerçek-
leşmesinin sırrı, duasında gizliydi. Sabırla 
bekledi küçük filiz.

Zamanla boyu uzamış ve dalları sert-
leşmişti. Artık bir fidandı. Kökleri sımsıkı 
tutunuyordu toprağa. Az sayıda da olsa 
yaprakları vardı. Yumuşak, yeşil ve taptaze 
yapraklar.

Duasına cevap veren Allah, minik fida-
nın ihtiyaçlarını da bir bir gönderiyordu. 
Yağmuru onun için su kaynağı yapıyor, gü-
neşle tenini ısıtıyordu. Öyle bir dua etmişti 

ki küçük tohum, herkes, her şey onun büyümesi için seferber olmuştu 
sanki.

Derken saatler, günleri; haftalar ayları kovalamış. Kaç mevsim yap-
rak dökmüş küçük fidan, kaç mevsim çiçek açmış. Her yağmur damla-
sında kökleri daha bir sıkı sarılmış toprağa. Büyümüş, büyümüş… Ne-
redeyse dalları bulutlara tutunacak kocaman bir ağaç olmuş. Kim bilir 
kaç tohumun daha kendi macerasını yaşamasına vesile olmak için…

         
     Meryem Gürpınar
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Teşekkür ederim Allah’ım 
Seni çok seviyorum Allah’ım 

Sen Ganisin, Sen Rahimsin, 
Sen kerimsin Allah’ım 
Sen seversin, sevilirsin 
Sen tek birsin Allah’ım 

Bir gül aldım elime 
Görmem için göz verdin 
Koklamaya burnumu, 
Tutmam için el verdin 
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Teşekkür ederim Allah’ım 
Seni çok seviyorum Allah’ım 

Anneciğimin sesini 
Duymaya kulak verdin 
Ondan dua öğrendim 
Söylemeye dil verdin 

Teşekkür ederim Allah’ım 
Seni çok seviyorum Allah’ım 

Sen Ganisin, Sen Rahimsin, 
Sen Kerimsin Allah’ım 
Sen seversin, sevilirsin 
Sen tek birsin Allah’ım 

Teşekkür ederim Allah’ım 
Seni çok seviyorum Allah’ım... 
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İstiklal Marşı  şairimiz Mehmet Akif, her ba-
kımdan örnek bir insandı. Çocukları için iyi bir 

baba, anne ve babası için iyi bir evlattı. Arkadaş-
ları için o kadar vefalıydı ki... Vefat eden arkadaşı-

nın üç çocuğunun bütün bakımlarını üstenmişti. 
İstiklal Marşı’nı yazdığı zaman verilen 500 Liralık ödülü 

kabul etmedi. Bu para kimsesiz çocukların bakımını üstlenen bir 
kuruma bağışlandı. O paraya o kadar ihtiyacı vardı ki... Ankara’nın 
soğuğunda giyecek bir paltosu bile yoktu. Bütün derdi ülkesinin kal-
kınması ve düşmandan kurtulmasıydı.

Mehmet Akif önemli bir ilim adamıydı. Aynı zamanda güzel dinimizi 
de çok iyi biliyordu. 

İstiklal Marşı’mızın şairi Mehmet Akif, sözünde durmamanın ne ka-
dar büyük bir kusur olduğunu bilmekteydi. Sadece bilmekle de kal-
mayıp sözünde durmayı hayatının önemli bir kuralı hâline getirmişti. 
Çünkü inandığı güzel din ve onun peygamberi, sözünde durmamayı 
çok kötü bir davranış olarak görüyordu. 

Bir gün arkadaşlarından Eşref Edip’le öğle yemeğinde buluşmak 
için sözleşmişlerdi. Eşref Edip, Vaniköy’de; kendisi de Beylerbeyi’nde 
oturuyordu.

Öğleden bir saat evvel oraya gidecekti. O gün öyle bir yağmur 
yağdı ki; her taraf âdeta sel oldu. 
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Eşref Edip, Mehmet Akif’in böyle bir havada gelemeyeceğini düşün-
müştü. Bu sebeple hizmetçiye döneceğini söyleyerek evden çıkıp yakın 
komşulardan birine gitti. 

Yağmur devam ediyordu. O evden çıktıktan bir süre sonra Mehmet 
Akif, o yağmura rağmen Eşref Edip’in evine gelmişti.

Eşref Edip, evine döndüğünde onun geldiğini hizmetçiden öğrenmişti. 
Akif sırılsıklam olmasına rağmen içeriye girmemiş, “Selâm söyle.” demiş, 
yağmura aldırmadan gerisin geriye gitmişti. 

Eşref Edip ertesi gün kendisini bulmuş, durumu 
anlatarak özür dilemek istemişti, ama Meh-
met Akif bu olaydan dolayı kırılmıştı. Ve 
ona şu unutulmayacak cevabı verdi: 

- Bir söz ya ölüm ya da ona ya-
kın bir felâketle yerine getirilmez-
se mazur görülebilir.
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Sokaktaki yüz kişiye “Duman size neyi hatırlatır?” 
diye sorsak doksan tanesi yangın diyecektir. Çünkü dumanın 

olduğu yerde bir şeyler yanıyor, demektir. Orman yangınlarını düşünün. 
Yemyeşil ağaçların yerinde küllerin kaldığını hatırlayın. İnsanın içindeki 
yangın ve insanın çıkardığı duman da böyledir. Tıpkı orman yangınların-
daki gibi birçok güzelliği yok eder.

Doktorların temel görevi insan sağlığını korumaktır. Ben de bir doktor 
olarak sizi sağlığınızla ilgili bilgilendirmeye çalışacağım ve sizden öğren-
diklerinizi çevrenize de aktarmanızı isteyeceğim. Çünkü zararlı alışkanlık-
ların bırakılması için hepimizin gayretine ihtiyaç var.

Sigara içen kişiler uzaktan bakıldığında sanki bir duman makinesine 
benzerler. Her gün yavaş yavaş kendilerini zehirlerler. Kendilerini zehirle-
mekle kalmaz, çevrelerine de zarar verirler. Küçücük bir sigara ile bir oda 
dolusu havayı kirletebilirler. Eğer sigara içen birisi ile aynı odada bulunu-
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yorsanız, siz de en az sigara içen kişi 
kadar etkilenirsiniz. Sigara dumanının içinde 
üç yüz kadar zararlı madde vardır. Bunlardan birçoğu 
kanser yapıcıdır. Yani sigara dumanı insanları yavaş yavaş 
zehirler.

Sigara içen kişilerde zamanla oluşan değişikliklere bir bakalım. 
Bir soba borusu düşünün. Bu boru içinden her gün dumanlar gelip 
gidiyor. Belli bir süre sonra bu boru is ve katran ile dolar. Artık temiz 
hava bile alamaz ve tıkanır. İşte sigara içen insanın akciğerlerindeki 
temiz havayı alıp veren bronşlar da bu şekilde tıkanır. Bu duruma 
gelmeden önce ise ağız kokusu, diş sararması gibi problemler mey-
dana gelir. Kişi eskiden olduğu kadar aktif hareket edemez duruma 
gelir. Çok çabuk yorulur. Akciğerlerindeki bronşlarda tıkanmalar de-
vam ederse ciddi öksürükler başlar. Gece uykusuzlukları ve akci-
ğer hastalıkları oluşur. Daha birçok kötü hastalık için ise risk vardır. 
Oysa sigara ile zarar verilen organların değeri ölçülemez. Öyle ki 
akciğer kanseri olmuş birisine “Size yeni bir akciğer verelim, siz bize 
her şeyinizi verin.” desek hemen kabul edecektir.

Sigaranın zararlarını anlatırken şunu da belirtmeliyim: Bu kadar 
zararlı bir maddenin aslında yeryüzünde yasaklanması gerekir. 
Ama hiçbir şey yasaklamayla çözülemez. İnsanların eğitilmesi ve 
bilgilendirilmesi en geçerli yoldur. O zaman parolamız ‘dumansız 
toplum, dumansız ve yangınsız ülke’ olsun. İnsanlarda da sigaranın 
sebep olduğu yangınlar vardır. Hepinize sağlıklı yarınlar diliyorum.

         Dr. Osman ABALI
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Her şey önce gökyüzünde huni şeklinde bir bulutun 
oluşmasıyla başlar. Huni şeklindeki bu bulut bir filin 
hortumuna benzer. Bu bulut şiddetli gök gürültüleriy-
le dönerek aşağıya doğru uzanır. Bu uzantı yeryüzü-
ne kadar inmemişse hava taşıtları ve kuşlar dışındaki 
varlıklar için tehlike oluşturmaz. Asıl felaket bu hortu-
mun yeryüzüne kadar uzamasıyla başlar. Yerçekimi-
nin onca etkisine rağmen üzerinden geçtiği her şeyi 
bu iş için kurulmuş özel bir düzenek gibi bulutlara 
doğru yükseltmeye çalışır. Ülkemizde, okyanus et-
rafındaki kadar etkili olmasa da zaman zaman can 
kayıplarına neden olan hortumlar görülür. 
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Bazen “Gökten balık yağdı.” veya “ Gökten 

kurbağa yağdı.” gibi inanılması zor haberler 

duyulur. Gerçekten de gökten balık yağabilir 

mi? Evet yağabilir. Nasıl mı? Hortumlar o kadar 

şiddetli hava akımlarıdır ki karada olursa asır-

lık bir ağacı kökünden sökebilir; bir otomobili 

metrelerce yükseğe kaldırabilir; ahşap bir evi 

uçurabilir. Peki, hortum denizde olursa... Tahmin 

ettiğiniz gibi bu kez havaya yükselecek olan de-

nizde bulunan canlılardır. Bu şekilde çok sayıda 

balık hortumla birlikte havaya yükselir ve hava 

akımlarıyla birlikte karaların üzerine taşınır. Son-

ra yağmur gibi yeryüzüne iner. 

Bu kadar güçlü hava akımlarını görünce on-

ları yaratan Rabbimizin kudretinin sonsuzluğunu 

tekrar fark ediyor, hayretimizi gizleyemiyoruz.
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Suların uzun süre kesildiğini düşünelim. Ne kadar zor 

durumda kalırdık değil mi?

Öncelikle su hayatımızı sürdürebilmemiz için son 

derece gerekli bir şeydir. Suyu içmeden başka, yemek 

yapımında kullanırız. Pazardan aldığımız sebze ve mey-

veleri su ile yıkarıız. 

Ya temizlik? Susuz temizlik mümkün olur mu? Tuva-

letten sonra, yemeklerden önce ve sonra su ile yıkarız 

elimizi. Dişlerimizi fırçalarken de suyu kullanırız.

Çamaşırların ve bulaşıkların susuz yıkanması müm-

kün değildir. 

O zaman düşünelim. Bir hafta suyumuz gelmeseydi 

ne olurdu?
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Etka’nın boya kalemleri kaybolmuştu. Akşam görsel sanatlar 
dersinden ödevi olduğu için ağlayarak evine gitti. Etka gittikten 
sonra sıra arkadaşı Ahmet kaybolan boya kalemlerini buldu. 

Ahmet, Etka’nın evine gidip kalemleri vererek onu sevindirmek 
istiyor. Ama yollar biraz karışık.

Ahmet’e Etka’nın evine giden yolu gösterir misiniz?
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ÇANAKKALE   ÇEVRE   NEZAKET
YEŞİLAY    ORMAN   EV
SÛRE    ŞEHİT   EMANET
İSTİKLAL MARŞI

Aşağıdaki kelimeleri yukarıdaki tabloda bularak işaretleyiniz.

A S C E B D H J V T E C S

Ç A N A K K A L E K E R O

P E T P E V B İ T R M O Ş

Y L Ç E V R E M R N A F E

E E D E B İ Y A L İ N A H

Ş V N E Z A K E T Y E Z İ

İ A B C A D E F G S T H T

L İ O R M A N J K E L S M

A N P R S Ş O T U V Y U Z

Y T A B C D U V Ü Y S R B

D İ N S M Ö Z P R S Ö E T

İ S T İ K L A L M A R Ş I

S A N İ T İ Y A G O M U L
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İstiklal Marşı ve bayrağımız saygı göstermemiz gereken 
önemli değerlerdendir. İstiklâl Marşı’mızın okunduğu bir 
yerden geçiyorsak hemen durmalı, hazır ola geçmeli ve 

İstiklal Marşı’mızın okunmasına katılmalıyız.

Yukarıdaki resmi, renkleri kendiniz seçerek boya-
yabilir misiniz?

yerden geçiyorsak hemen durmalı, hazır ola geçme
İstiklal Marşı’mızın okunmasına katılmalıyız.
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Yaptığımız hatalardan dolayı özür 
dilemesini bilmeliyiz. Özür dile-
mek bizi küçük düşürmez.

Bütün konuşmalarımızda kibar 
ve nazik olmalıyız. “Lütfen”, “Te-
şekkür ederim”, “Özür dilerim”, 
“Rica ederim” çok kullandığımız 
kelimelerden olmalıdır.

Sevdiklerimize hediye almalıyız. 
Yılın her günü hediyeleşebiliriz. 
Ancak bayramlarda ve özel gün-
lerde sevdiklerimize hediye almak 
güzel bir davranıştır. Anne, baba 
ve kardeşlerimizin önemli günleri-
ni unutmamalıyız. Hediyeyi harç-
lığımızdan biriktirdiğimiz parayla 
almamız onlara daha fazla değer 
verdiğimizi gösterir.
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Hayat sahibi varlıkların hayatlarıyla sundukları ibadetler, dualar ve 
bütün güzel söz ve davranışlar Allah’a mahsustur. Ey Peygamber! Selâm, 
Allah’ın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Bize ve Allah’ın sâlih 
kullarına selâm olsun. Şehâdet ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur. 
Yine şehâdet ederim ki, Hazreti Muhammed (sallâhu aleyhi vesellem) 
O’nun kulu ve elçisidir. 

KUREYŞ SÛRESİ

ETTEHİYYAT DUASI

Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Kureyş’in güven ve barış anlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak için,
2. Kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları anlaşmaların kadrini bilmiş 

olmak için,
3. Yalnız bu Ev’in (Kâbe’nin) Rabbine ibadet etsinler.
4. Kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran, korkudan emin kılan Rab’lerine 

kulluk etsinler.
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LATİF:  Faydalı olan şeyleri yarattıklarına güzellik 

ve incelikle ulaştırarak lütuf ve ihsan eden, 

işlerin en ince ve gizli yönlerini bilen kulla-

rını iyiliklere ulaştıran.

       Yüce Allah bize iyiliklerini biz farkına var-

madan ulaştırır. Meyveler büyük bir incelik-

le olgunlaşır. Gece ve gündüz mükemmel 

bir şekilde birbirini takip eder. Hastalanın-

ca bizi büyük bir gizemle iyileştirir.  İçimizi 

neşeyle ve sevgiyle doldurur.

       Bütün bunlar Rabbimizin “Lâtif “ isminin 

gereğidir.

Kıyametin 

kopması yakın olsa 

bile elindeki ağacı dik.

BİR HADİS

BİR ATASÖZÜ

Yaş kesen baş keser.
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İki resim arasındaki 5 farkı bulunuz.

Sevgili Peygamberimiz ağaç dikmemizi tavsiye 
etmiştir. Dünyamızı yeşillendirmek için çalışmalı, 
çevremizdeki bitkilere zarar vermemeliyiz.
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1. Verdikleri için Yüce Allah’a teşekkür etme.
2. Yazma aleti.
3. Oruç tutulan ay.
4. Güneş battıktan sonra kılınan namaz.
5. Ucu sivri cam kab.
6.   Aynı topraklarda yaşayan ve aynı kültürü payla-

şan insan topluluğu.
7. Bir şeyi yapmaya karar verme.
8. Kötü değil.
9. İnsanların barındıkları yer, yuvamız.
10. Suyun yüksekten aktığı yer.

RESİMLİ ÇENGEL BULMACA
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Bu oyunu  en az iki, 
en fazla dört kişiyle oy-

nayabiliriz. Oyun için gerekli mal-
zemeler, bir sofra (sehba veya küçük 

masa da olabilir), bir adet kibrit kutusu ve bir 
adet su bardağı. 

Malzemeler hazırsa hemen oyunumuzun kurallarını 
öğrenelim. 

Bardağı sofranın ortasını koyalım. Bardak herkese eşit 
uzaklıkta bulunsun. Sofranın etrafına oyuncular otursun. Kib-

riti bir kısmı dışarı sarkacak şekilde sofranın kenarına koyalım. 
Resimsiz taraf üst  tarafta olsun. Asıl hedefimiz kibriti bardağın 

içine atmak. Kibriti bardağa atarsak 10 puan, kibrit kutusu dik ka-
lırsa 5 puan, yan yüzünün üzerine kalırsa 2 puan, kibritin ön yüzü 

gelirse 1 puan alırız. Ama kibritin arka yüzü gelirse sıra arkadaşı-
mıza geçer. Eğer kibriti sofranın dışına düşürürsek o elde aldığımız 
puanları kaybederiz. 
 100 puana ilk ulaşan oyunu kazanır.
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Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önceydi! On-
larca ülkenin askerlerinden oluşan bir ordu Çanakkale 
Boğazı’ndan geçerek ülkemizi işgal etmek istiyordu. Düşman 
askerleri çoktu. Gemileri ve silahları da…

Aynı anda altı farklı yerde savaşan Türk Milleti’ni çok kolay ye-
nebileceklerini düşünüyorlardı. Dünyanın her tarafından kandırdıkları 
insanları savaşmak için buraya getirmişlerdi. 

Savaşın en şiddetli zamanlarından biriydi. Düşmanlar gemilerden 
top atışları yapıyorlardı. Mermilerden biri Seyyid Onbaşı’nın da bu-
lunduğu yere düştü. Birçok askerimiz şehit oldu, bir kısmı da ağır ya-
ralandı. 

Seyyid Onbaşı bu saldırıya karşılık vermek istiyordu. Ama yalnızdı. 
Topun mermisi ise tam iki yüz yetmiş kiloydu. Bu ağırlığı 
bir kişinin tek başına kaldırması düşünülemezdi. Ancak 
o inanmıştı. Yüce Allah, vatanını savunanların yardım-
cısıydı. “Bismillah” dedi ve mermiyi kavradı. O da ne? 
Üç kişinin bile zor kaldıracağı mermiyi tek başına 
kaldırıp topa yerleştirmişti. Topu düşman 
gemilerinin en büyüğüne yöneltti ve 
ateşledi. Tam isabet! Gemi dümen 
dairesinden vurulmuştu. Dümen 
kontrolünü kaybeden gemi biraz 
sonra bir de mayına çarptı ve bat-
maya başladı.

Seyyid Onbaşı’nın bu kahra-
manlığından sonra düşmanlar 
denizden geçemeyeceklerini an-
ladılar ve karadan geçmeye karar 
verdiler. Ama muvaffak olamadılar.

Tarihimiz Seyyid Onbaşı gibi yüz-
lerce kahramanla doludur. Onları sev-
gi ve minnetle hatırlıyoruz. 25
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