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Sevgili Çocuklar,

Geleceğimizin teminatı sizlerin bilgi birikimleriyle donanımlı nesiller olmanızın 
yanı sıra değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmeniz ve geleceğe hazırlanmanız 
en büyük hedefimizdir. Sizler bizim için çok değerlisiniz ve her şeyin en iyisine 
layıksınız. Selçuklu Belediyesi olarak sizin için yapılan her türlü çalışmaya, 
gücümüz yettiğince destek vermeye her zaman hazırız.

Yedinci yılına ulaşan SEDEP (Selçuklu Değerler Eğitimi Programı) her geçen 
yıl kendini yenileyerek geleceğe ışık tutuyor.  SEDEP kapsamında çok değerli 
faaliyetler icra ediyoruz ve bunlar bizlere umut veriyor.



SEDEP, bundan yedi yıl önce sizlerin temel değerlerimizi öğrenmeniz, 
anlamanız ve değerlerimizi benimseyip gelecekte onlara uygun birer 
hayat sürmeniz amacıyla uygulanmaya başladı. Değerler eğitimi sizlerin, 
sorumluluklarınızı taşıyabileceğiniz makul seçimleri yapabilmenize imkân 
sağlayan bilgi, beceri ve yeteneklerinizin geliştirilmesi demektir. Bu 
kapsamda ağabeyleriniz ve ablalarınız çeşitli etkinlikler ve okumalarla 
değerlerimizi özümsedi. Şimdi sıra size geldi. Allah’ın izniyle sizler de 
davranışlarınızla ve düşüncelerinizle topluma örnek birer fert olarak 
yetişeceksiniz. Ailelerinizin kıvanç duyacağı, milletimizin övgüyle söz 
edeceği, dünyayı huzurlu ve bereketli kılacak olanlar sizlersiniz.

SEDEP ile birlikte geleceğimizi, milletimizin geleceğini, insanlığın 
geleceğini emin ellere bıraktığımızı bilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 
Burada yapılan çalışmalarımızda Necmettin Erbakan Üniversitemizin, 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, öğretmen ve idarecilerimizin katkısı 
çok büyüktür.

SEDEP kapsamında yaptığımız faaliyetlere katkı sunan tüm 
öğretmenlerimize, velilerimize ve en çok da sıkılmadan, usanmadan, güle 
oynaya bu emaneti üstlendiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. 

Ahmet PEKYATIRMACI
Selçuklu Belediye Başkanı



SORUMLULU
KSORUMLULUK



SORUMLULU
K

Kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onun mükâfatını 
görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük 

işlerse onun cezasını görecektir.

99 / Zilzal Suresi, 7-8. ayetler

Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle 
düzeltsin. Eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle 

düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı 
koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. 

Hadis-i Şerif
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sOrUMlULuK
Biz dışarı çıkarken annemizin arkamızdan “Çöpü 
de indiriver yavrum!” demesi sinirlerimizi bozar. 
Çünkü çöp her seferinde bunu yapar. Birikir, biz 
inerken o da inmek ister ve işlerimize maydanoz 
olur. Hâlbuki evimizdeki çöpün bizimle ne ilgisi var 
değil mi? Annemiz, bizim konforumuzu baltalamak 
amacıyla başkasının mutfağından ve banyosundan 
özenle ayırarak paketlemiştir bu seçkiyi.

Kardeşimiz, kıyafetlerini giymesine yardımcı ol-
mamızı isterken ya da çözemediği bir soruyu bize 
sorarken hiç utanmaz. Çünkü kardeşimiz aslında 
başkasının kardeşidir ve bizim gibi üstün zekâlı ve 
yetenekli olmadığı için bütün teorik ve pratik bilgi-
leri annesinin karnında öğrenememiştir. Yazık.

Hey kanka! Bu 

sayfayı bizden biri 

ele geçirmiş galiba...
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Babamız su faturasının kabarık geldiğini ve banyo-
da suyu tasarruflu kullanmamız gerektiğini söyler-
ken sözleri bir duvara toslar ve bunları duyamayız. 
Çünkü kulaklarımızda anne babamızın ricalarını 
otomatik olarak bloke eden bir sistem bulunmak-
tadır. Bu sebeple banyoya her girdiğimizde itinayla 
su israfı yaparız.

Öğretmen ders işlerken hayal kurmak, pencereden 
dışarıyı seyretmek ya da gevezelik yapmak öğren-
ciliğin şanındandır. Çünkü öğretmenimiz aslında 
robottur, hisleri yoktur ve boşluğa konuşmak üze-
re programlanmıştır. Bu sebeple takip edilmeyen 
derslerden ve başarısız sonuçlanan sınavlardan 
neden şikâyet ettiği bir türlü anlaşılamaz.

Hayat, konfordan ibarettir. Sabah erken uyanan, 
koşturan, hayatını kazanmak için çalışan insanlar 
boşa kürek çekmektedir. Bilim adamları hâlâ anne 
babaların işe gitme ve evde temizlik yapma sebep-
lerini araştırmaktadır. Çünkü gökten her evi temiz-
leyen sihirli bir değnek inmiştir ve yaşadığımız coğ-
rafyada ekmek elden, su ise gölden gelmektedir.
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AYET VE HAdİSLERLE

sOrUMlULuK
Sizi sadece boş yere 
yarattığımızı ve sizin 
hakikaten huzurumuza geri 
getirilmeyeceğinizi mi sandınız?

23 / Müminun Suresi, 115. ayet

Kim bir hata işler veya bir 
günah kazanır da sonra onu bir 
suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz 
iftira etmiş, apaçık bir günah 
yüklenmiş olur.

4 / Nisa Suresi, 112. ayet

Komşusu aç iken tok yatan 
bizden değildir.

Hadis-i Şerif

Herkesin kazanacağı yalnız 
kendisine aittir. Hiçbir suçlu 
başkasının suçunu yüklenmez.

6 / En’am Suresi, 164. ayet

Hepiniz çobansınız ve hepiniz 
sürünüzden sorumlusunuz.

Hadis-i Şerif

Allah hiç kimseye 
taşıyabileceğinden daha fazlasını 
yüklemez. Kişinin yaptığı her 
iyilik kendi lehinedir, her kötülük 
de kendi aleyhine. Ey Rabbimiz! 
Unutur veya bilmeden hata 
yaparsak bizi sorgulama! 
Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere 
yüklediğin gibi bize de ağır yükler 
yükleme! Ey Rabbimiz! Güç 
yetiremeyeceğimiz yükleri bize 
taşıtma! Ve bizi affet, bizi bağışla 
ve bize merhamet et! Sen Yüce 
Mevlamızsın, hakikati inkâr eden 
topluma karşı bize yardım et!

2 / Bakara Suresi, 286. ayet

Verdiğiniz her sözü yerine getirin. 
Çünkü verilen söz, sorumluluk 
gerektirir.

17 / İsra Suresi, 34. ayet
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Bir geminin yolcuları gemide 
kalacakları yerleri kura ile 
belirlediler. Bazısına geminin 
güvertesi, bazısına da ambar 
kısmı düştü. Geminin alt 
kısmında bulunanlar, suya ihtiyaç 
duyduklarında, yukarıdakilerin 
yanına gidiyor ve onları rahatsız 
ediyorlardı. Bir süre sonra kendi 
kendilerine “Biz kendi payımıza 
düşen ambar kısmında bir delik 
açsak da üstümüzdekileri hiç 
rahatsız etmesek?” dediler. 
Eğer üsttekiler, bu alttaki 
insanların yapmak istediklerine 
izin verirlerse hepsi birden 
mahvolurlar. Fakat onların 
yapacaklarına engel olurlarsa 
hem kendileri kurtulur, hem de 
diğerleri kurtulur. İşte Allah’ın 
koymuş olduğu sınırları koruyan 
kimse ile o sınırların çiğneyen 
kimseler, bu gemideki yolculara 
benzer.

Hadis-i Şerif

Sonra o gün nimetten sorguya 
çekileceksiniz.

102 / Tekasür Suresi, 8. ayet

Bilmediğin şeyin ardına 
düşme. Çünkü kulak, göz ve 
kalp, bunların hepsi bundan 
sorumludur.

17 / İsra Suresi, 36. ayet

İman yetmiş küsur bölümdür. 
En üstünü “La ilahe illallah” 
demek, en aşağısı da insanlara 
sıkıntı veren bir şeyi yoldan 
kaldırmaktır.

Hadis-i Şerif

Hiçbir günahkâr başkasının 
günahını yüklenmez. Yükü ağır 
gelen kimse onu taşımak için 
başkasını çağırsa bu çağırdığı 
akrabası da olsa onun yükünden 
bir şey yüklenmez.

35 / Fâtır Suresi, 18. ayet

Hâlbuki daha önce onlar, sırt 
çevirip kaçmayacaklarına dair 
Allah’a söz vermişlerdi. Allah’a 
verilen söz sorumluluk gerektirir!

33 / Ahzab Suresi, 15. ayet

Siz, insanların iyiliği için ortaya 
çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. 
İyiliği emreder, kötülükten 
meneder ve Allah’a inanırsınız.

3 / Âl-i İmran Suresi, 110. ayet



ÖZ DENETİMÖZ DENETİM



ÖZ DENETİMÖZ DENETİM
Ey iman edenler! 

Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda 
olursanız yoldan sapan kimse size 

zarar veremez.

5 / Maide Suresi, 105. ayet

Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm 
sonrası için çalışandır.

Hadis-i Şerif
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ÖZ DENETİM
Eller yukarı! Sizi kıyafetlerinizi yere atmaktan, odanızda çöp bi-
riktirmekten ve vaktinizi kasıtlı olarak öldürmekten tutukluyorum. 
Sessiz kalma hakkına sahip değilsiniz. Biraz konuşsak mı?

Odalarınızda daldığınız kuş uykularından, bedeninize aldırdığınız 
abur cubur duşundan ve sanal âleme bağışladığınız asil yalnızlığınız-
dan söz açalım. Kendinizle dalga geçmek isterseniz size engel olmam.

Okul çok vaktinizi alıyor. Yapmak istediğiniz çoğu şey yarım kalıyor 
ya da “Nasılsa yarım kalacak!” diyerek çoğuna hiç başlamıyorsunuz. 
Sınavlar, ödevler, dersler sizi yoruyor. “Gerçek hayatta karşıma 
çıkmayacak olan bilgileri neden öğreniyorum?” sorusu bir şarkının 
nakaratı gibi zihninizde çalkalanıyor. Dersler 40 dakika ve teneffüs-
ler kısa… Bilgisayar oyunlarında rekor kıramıyorsunuz. Günde 20 
saat uyuyamıyorsunuz. Babanız “İçeri gel de yüzünü görelim.” diyor. 

Kesin ele geçirilmiş 

bu sayfa. Metinler 

değiştirilmiş.
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İnternet paketiniz hemen bitiyor. Komşunuzun kablosuz ağ şifresini 
bilmiyorsunuz. Evdeki abur cubur tükeniyor. Misafire “Hoş geldin.” 
demeniz gerekiyor. Sizdeki dert pişmiş tavukta yok. 

Ne yapsanız da bu çileden kurtulsanız acaba? Issız bir adaya mı 
yerleşseniz? Allah muhafaza, internet çekmez. Kendinizi yatağınıza 
yapıştırsanız? Allah muhafaza, kurdeşen dökersiniz. Okula gitme-
mek için doktordan 8 aylık rapor isteseniz? Allah muhafaza, bu 
raporu hak etmenin yolu feci bir kaza. 

Yüce ideallerinize ulaşabilmenizin tek yolu odanıza kapanıp sanal 
dünyadaki milyonlarca bitki hücresinden biri olmak. Ama size bu hak 
verilmiyor. Bence insan hakları savunuculuğu yapan mercilere bu du-
rumu bildirin. Dilekçe yazın, dava açın, hakkınızı arayın. Okumamak, 
yorulmamak, hayatı öğrenmemek için çırpının. Çünkü bu hayatta insa-
noğlundan beklenen yegâne eylem fotosentez yapmasıdır.

İleride meşe olmak istiyorsanız arada bir yapraklarınızı dökmeniz 
gerekiyor, bir de üzerinizde dolaşan sincaplara tahammül etmeli-
siniz. Çınar olmak istiyorsanız yapraklarınızı kanat gibi açıp gölge-
nizde dinlenmek isteyen insanlara kucak açmalısınız. Ihlamur olmak 
istiyorsanız yapraklarınızı sarkıtarak ılık ılık dalgalanmalısınız. Bitki-
ler bitkiyken niye zahmete girip iş güçle uğraşıyorlar acaba?

Neyse…

Sizi tutuklamıyorum. Bir gün iyi kararlar alıp onları uygulamak 
isterseniz büyük insanların hayatlarını okuyun. Hepsi birer deniz 
feneri. Ufkunuzu açarlar.

Kepenkleri kapamayın.

Ellerinizi indirebilirsiniz.
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AYET VE HAdİSLERLE

ÖZ DENETİM
Onlar bollukta ve darlıkta Allah 
yolunda harcayanlar, öfkelerini 
yenenler, insanları affedenlerdir. 
Allah iyilik edenleri sever.

3 / Âl-i İmran Suresi, 134. ayet

Hesaba çekilmeden kendinizi 
hesaba çekiniz.

Hadis-i Şerif

Öfkelendiğinizde ayaktaysanız 
hemen oturun. Öfkeniz giderse 
iyi… Gitmezse hemen uzanıp 
yatın.

Hadis-i Şerif

Allah’ım! Hatalarımı kar ve soğuk 
su ile temizle. Beyaz elbiseyi 
kirden temizlediğin gibi kalbimi 
de hatalardan arındır.

Hadis-i Şerif

Her yedi günde bir saçını ve 
bedenini yıkayarak banyo 
yapması, Allah’ın Müslümanlar 
üzerindeki bir hakkıdır.

Hadis-i Şerif

Şüphesiz Allah çok çok tövbe 
ederek arınanları sever. O 
temizliğe titizlik gösterenleri de 
sever.

2 / Bakara Suresi, 222. ayet

Temizlik imanın yarısıdır.

Hadis-i Şerif
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Eğer müminlere güçlük verecek 
olmasaydım onlara her namaz için 
misvak kullanmayı emrederdim.

Hadis-i Şerif

Ey iman edenler, size verdiğimiz 
rızıkların temiz olanlarından yiyin. 
Şayet sadece Allah’a ibadet 
ediyorsanız ona şükredin.

2 / Bakara Suresi, 172. ayet

Yemekten önce ve sonra el 
yıkamak yemeğe bereket getirir.

Hadis-i Şerif

Ey örtüsüne bürünen!  Kalk artık 
uyar. Sadece Rabbini yücelt.  
Elbiseni temizle. Pislikten sakın. 
Yaptığını çok görerek başa 
kakma. Rabbin için sabret.

74 / Müddessir Suresi, 1-7. 
ayetler

Orada günahlardan ve 
pisliklerden temizlenmeyi seven 
adamlar vardır. Allah da böyle 
çok temizlenenleri sever.

9 / Tevbe Suresi, 108. ayet

Saçı olan ona iyi baksın.

Hadis-i Şerif

Ey iman edenler! Allah’ın size 
helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri 
haram etmeyin, sınırı aşmayın. 
Çünkü Allah, sınırı aşanları 
sevmez. Allah’ın size verdiği 
rızıklardan helal ve temiz olarak 
yiyin ve inandığınız Allah’tan 
korkun. 

5 / Maide Suresi, 87-88. ayetler



SEVGİSEVGİ



SEVGİ
İnsanlardan bazıları Allah’tan başkasını 

Allah’a denk tanrılar edinir de onları 
Allah’ı sever gibi severler. İman 

edenlerin Allah’a olan sevgileri ise çok 
daha fazladır.

2 / Bakara Suresi, 165. ayet

Bir kimse kıyamet gününde 
sevdikleriyle beraberdir.

Hadis-i Şerif
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SEVGİ
Eğer kalbimizin kararları elimizde olsaydı size sevme-
nizi öğütlerdim. Yolu sevgiden geçen hikâyeler anlatır, 
başkalarının sevgilerinden kendinize pay çıkarmanızı 
beklerdim. Kapınıza sevilme garantili bir paket bırakıp 
kaçardım. Sevmek ve sevilmek için gereken maddele-
ri sıralardım. Şehrin kalabalık caddelerindeki reklam 
panolarına “Sevelim, sevilelim!” yazardım. 

Fakat kalbimiz zincirsiz. Dilediğini seviyor ya da 
sevmiyor. Kendi yolunda yürüyor. Bizse onun pe-
şinden gidiyoruz. Peki, kalbimize güvenebilir mi-
yiz? Ya başımızı derde sokarsa?

Bizimkilerden biri 

nasihat eden metinleri 

silip bunları yazmış olmalı.
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“Kişi sevdiğiyle beraberdir.” diyor Peygamberimiz. 
Allah’ın sevdiği ve cennetine kabul edeceği kişileri 
sevdiysek ne mutlu bize… Kötülük yaparak kalbini 
karartanlarla yan yana gelmekse ürkütücü olurdu. 
Ebu Cehil, Kırmızı Başlıklı Kız’ı yiyen kurt, çi-
lekli yoğurtlara böcek katanlar, canı sıkılınca kuş 
vuranlar, Kabil ve benzerleri… Yine de kalbimizin 
zulmeden kimselerden uzak duracağını sanıyorum. 
Çünkü kalp temiz ve güzel olana yönelmek istiyor. 
Niyetlerimiz önemli. Güzel insanlarla, güzel işler 
yapmaya niyetlenerek kat ettiğimiz yollar gül bah-
çesine çıkabilir. Kendine ve çevresine zarar veren-
lerle vakit harcamak da bize zarar olarak dönebilir.  

Severiz ve seviliriz. Sevgiden besleniriz. Fakat insanın 
sevdirme kudretinin olduğunu düşünmüyorum. Sevdir-
meye gücü yeten tek varlık Allah’tır. Ne güzel duadır: 
“Sevdir bize sevdiklerini.” Bir öğretmenden, bir psiko-
logdan ya da bir yaşam koçundan rica etmiyoruz. Bizi 
yoktan var eden, kalplerin sahibi ve sevginin kaynağı 
Rabbimizden diliyoruz: Sevdir bize sevdiklerini. 

Âmin.
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AYET VE HAdİSLERLE

SEVGİ
Allah, iman edenleri korur. Şu 
da muhakkak ki Allah, hain ve 
nankör olan herkesi sevgisinden 
mahrum eder.

22 / Hac Suresi, 38. ayet

İman etmedikçe cennete 
giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe 
de iman etmiş olamazsınız. 
Yaptığınız zaman birbirinizi 
seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? 
Aranızda selamı yayınız.

Hadis-i Şerif

Ey inananlar! İnananları bırakıp 
inkarcıları dost edinmeyin. 

4 / Nisa Suresi, 144. ayet

Amellerin en üstünü Allah için 
sevmektir.

Hadis-i Şerif

Erkek olsun kadın olsun bütün 
müminler birbirlerinin koruyucusu 
ve dostlarıdırlar. İyi ve doğru 
olanı emrederler. Kötü ve zararlı 
olana engel olurlar.

9 / Tevbe Suresi, 71. Ayet

Davud (as) şöyle dua ederdi: 
Allah’ım! Senden seni sevmeyi, 
seni sevenleri sevmeyi ve senin 
sevgine ulaştıracak amelleri 
sevmeyi dilerim. Allah’ım! Senin 
sevgini bana canımdan, ailemden 
ve soğuk sudan daha ileri kıl!

Hadis-i Şerif

Ey inananlar! Size gelen bütün 
hakikatleri inkâr eden ve 
Rabbiniz Allah’a inandığınız 
için sizi ve Allah’ın Elçisi’ni 
yurdunuzdan süren düşmanlarımı 
–ki onlar aynı zamanda sizin 
de düşmanlarınızdır– sevgi 
göstererek dost yerine 
tutmayın. Sizler benim yolumda 
savaşmak ve rızamı kazanmak 
için çıkmışken onlara nasıl 
sevgi gösterirsiniz? Ben 
sizin gizlediğinizi de, açığa 
vurduğunuzu da bilirim. İçinizden 
onlara sevgi gösteren kimse, 
doğru yoldan sapmış olur. 

60 / Mümtehine Suresi, 1. ayet
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Sevdiğini Allah için sevmek, 
yerdiğini de Allah için yermek 
imandandır.

Hadis-i Şerif

İyilikle kötülük bir olmaz. 
Kötülüğü en güzel bir şekilde 
sav. Bir de bakarsın ki seninle 
arasında düşmanlık bulunan 
kimse sanki sıcak bir dost 
oluvermiştir.

41 / Fussilet Suresi, 34. ayet

Sizden biriniz kendisi için 
sevip istediğini kardeşi için de 
istemedikçe iman etmiş sayılmaz.

Hadis-i Şerif

Bütün müminler kardeştir.

49 / Hucurat Suresi, 10. ayet

Müminler birbirini sevmekte, 
birbirine şefkat göstermekte 
ve korumakta, herhangi bir 
organı rahatsız olduğunda 
diğer organları da bu yüzden 
uykusuzluğa ve hummaya tutulan 
bir vücut gibidirler.

Hadis-i Şerif

Müminlere şefkat ve tevazu 
kanadını indir.

15 / Hicr Suresi, 88. ayet

Bir Müslümanın din kardeşi ile 
üç günden fazla küs kalması helal 
olmaz.

Hadis-i Şerif

Mümin hem başkalarıyla iyi 
geçinen hem de kendisiyle iyi 
geçinilen kimsedir.

Hadis-i Şerif

Birbirinize kin tutmayınız, 
birbirinizi kıskanmayınız, 
birbirinize sırt çevirip alakanızı 
kesmeyiniz. 

Hadis-i Şerif

Kim bu dünyada bir kulun ayıbını 
örterse Allah da onun ayıbını 
kıyamette örter.

Hadis-i Şerif



DÜRÜSTLÜKDÜRÜSTLÜK



DÜRÜSTLÜK
Şüphesiz, Rabbimiz Allah’tır deyip 

sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin 
üzerine melekler iner. Onlara 

“Korkmayın, üzülmeyin, size vaat 
edilen cennetle sevinin!” derler. 

41 / Fussilet Suresi, 30. ayet

Allah’a inandım de, sonra da 
dosdoğru ol!

Hadis-i Şerif
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DÜRÜSTLÜK
Merhaba hilebaz çehreler!

Sizi şövalye ilan ediyorum. Çünkü asaletiniz soluğumu 
kesiyor ve ciğerlerimi is kaplıyor sizler gibi olamadığı-
mı düşündükçe. Öksürüyorum.

Ayak üstünde bin yalan uydurup o yalanların etrafın-
da adımları şaşırmadan vals yapmanıza hayranım. Ben 
bırakın ayak üstünde, yatarken bile söyleyemiyorum o 
yalanları. Ama yaranamıyorum. Neymiş? Dilim çıngı-
raklıymış. Doğrularım için zılgıt yiyorum hep. Kaybe-
diyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Kazanıyorsunuz. Belki 
tam olarak neyi kazandığınızı ve o kazancı ne zamana 
kadar elinizde tutabileceğinizi bilmiyorsunuz ama ol-
sun. Bir kazanan bir de kaybeden varsa bu dünyada, 
kesin hile hurda sanatçılarıdır kazanan ve dürüst insan 

Kim yaptıysa hiç 

de fena yazmamış. 

Bayağı matrak!
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evlatlarıdır kaybeden. “Bu dünyada” dedim farkınday-
sanız… Bunun bir de rövanşı olacak.

“Bu devirde babana bile güvenmeyeceksin.” Ne özlü 
söz! Her sabah gözümü açtığımda karşımda görmek 
istiyorum bu cümleyi. Mutsuz, güvensiz, ürkek ve ka-
ramsar yaşamak için bundan daha vurucu bir motto 
bulamam kendime. Sonra gücüm kırılır ve mücadeleden 
vazgeçerim. Sizler gibi olurum. Olmadığım gibi görün-
meyi, ustalıkla yalan söylemeyi ve yolsuzlukla makam 
elde etmeyi marifet bellerim.

Bir arada mutlu yaşayalım diye, hır çıkmasın diye, ağ-
zımızın tadı bozulmasın diye yaparım bunu. Tek vücut 
oluruz. Çiğneriz, çiğneniriz ve hakkı tutup fırlatırız 
uzay boşluğuna. Hakkı sadece bir erkek ismi olur. 
Haksızlık alır yürür, yalancı baharlar gelirler; üç çiçek 
açınca kaçarlar. Balkabağına dönüşmeden evimize 
döner, yatsıya kadar yanan mumlarımızı söndürürüz. 
Aynada gözlerimizi kaçırırız kendi gözlerimizden. Kim 
olduğumuz sorusunu erteleriz bir başka bahara…

Rövanşı unutmaya çalışırız. Toprakla örttüğümüzü zan-
nederiz o büyük günün üzerini; buhar olup uçmuştur 
hâlbuki o toprak, kaybolan haysiyetlerimiz gibi.
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AYET VE HAdİSLERLE

DÜRÜSTLÜK
O hâlde emrolunduğun gibi 
dosdoğru ol. Beraberindeki 
tövbe edenler de dosdoğru 
olsunlar. Hak ve adalet 
ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, 
yaptıklarınızı hakkıyla görür.

11 / Hud Suresi, 112. ayet

Bizi aldatan bizden değildir.

Hadis-i Şerif

Ve o müminler ki sahip oldukları 
emanetleri korurlar ve verdikleri 
sözleri tam tamına tutarlar.

23 / Müminun Suresi, 8. ayet

Münafıklık göstergesi üçtür: 

1. Yalan söylemek

2. Sözünde durmamak

3. Emanete hıyanet etmek

Hadis-i Şerif

Allah’ım! Her türlü hayırlı işimde 
senden kararlılık ve dayanma 
gücü vermeni istiyorum. Ve 
senden verdiğin nimetlerine 
şükretme ve sana güzel ibadet 
etme gücü vermeni isterim. 
Ve senden dürüst bir kalp ve 
doğruları söyleyen bir dil isterim. 
Senden hayır bildiğin şeyleri 
isterim, bildiğin şerlerden sana 
sığınırım, bildiğin hatalarımdan 
dolayı senden af dilerim.

Hadis-i Şerif

Siz ey iman edenler! 
Antlaşmalarınızı hakkıyla yerine 
getirin!

5 / Maide Suresi, 1. ayet

Acı da olsa doğruları söyleyiniz. 

Hadis-i Şerif



29

Hakkında konuştuğunuz kimse, 
akrabanız bile olsa, yine doğruyu 
söyleyin!

6 / Enam Suresi, 152. ayet

Doğruluk, iyiliktir. İyilik, cennete 
götürür. Kişi, doğru söyleye söyleye 
Allah katında “sıddık” (doğrucu) 
diye kaydedilir. Yalancılık, 
kötülüktür. Kötülük cehenneme 
götürür. Kişi yalan söyleye söyleye 
Allah katında “kezzab” (çok 
yalancı) diye kaydedilir.

Hadis-i Şerif

Sana bağlılıklarını bildirenler, 
Allah’a bağlılıklarını göstermiş 
olurlar. Allah’ın eli onların elleri 
üzerindedir. Her kim sözünden 
dönerse kendi zararına dönmüş 
olur. Ve her kim Allah’a verdiği 
sözünde durursa Allah ona 
büyük bir ödül bağışlayacaktır.

48 / Fetih Suresi, 10. ayet

Ey iman edenler! Allah’tan 
korkun ve doğru söz söyleyin.

33 / Ahzab Suresi, 70. ayet

Siz bana altı şeyi garanti edin, ben 
de size cennete girmeyi garanti 
edeyim: 

1. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. 

2. Vadettiğiniz zaman vadinizi 
yerine getirin. 

3. Size bir şey emanet edildiğinde 
emanete riayet edin. 

4. Allah’ın yasakladığı 
günahlardan uzak durmak 
suretiyle iffetinizi koruyun. 

5. Harama bakmaktan sakının. 

6. Elinizi haramdan çekin.

Hadis-i Şerif

Ey iman edenler! Yapmayacağınız 
şeyleri niçin söylüyorsunuz? 
Yapmayacağınız bir şeyi 
söylemeniz Allah’ın katında, 
büyük suçtur.

61 / Saf Suresi, 2-3. ayetler

Satıcı ile alıcı eğer doğru 
söyler ve gerekli açıklamalarda 
bulunurlarsa alışverişleri 
bereketlendirilir. Eğer yalan 
söyler ve açıklanması gereken 
şeyleri gizlerlerse alışverişlerinin 
bereketi yok edilir.

Hadis-i Şerif



ADALETADALET



ADALET Ey bütün iman edenler! 
Var gücünüzle haktan yana durun, 
adaletle şahitlik yapanlar olun. Ve 

sakın bir topluluğa karşı içinizde 
beslediğiniz kin ve öfke, sizi 

adaletsizliğe sürüklemesin.

Adil davranın, 
takvaya yakışan hareket budur. 
Allah’a karşı gelmekten sakının. 

Çünkü Allah yaptığınız her şeyden 
haberdardır. 

5 / Maide Suresi, 8. ayet

Adaletli kişi, 
yönettiklerine, ailesine ve sorumlu 

olduğu kişilere karşı adil davranandır. 
Onlar, Allah katında nurdan 

minberlerde ağırlanacaklardır.

Hadis-i Şerif
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ADALET
Merhaba. Hepimizin canını sıkmaya geldim. Hepimize sıra-
dan birer insan, birer kul olduğumuzu hatırlatmaya geldim. 

Kendimizi özel hissetmeye bayılıyoruz. Özel muamele 
görmekten haz alıyoruz. Ailemiz, dostlarımız ve yakın 
çevremiz için elbette özeliz. Fakat herkesin faydası için 
çalışan kurumlarda bize gösterilen özel ilginin başkaları-
nın ilgisinden çalındığının farkında mıyız? 

Falanca hastanede tanıdığımız varsa çabucak muayene 
oluyoruz. Yakınımız devlet dairesinde müdürse işimiz he-
men görülüyor. İş başvurusu yaptığımızda hatırlı birinden 
selam götürürsek dosyamız birinci sıraya alınıyor. Hatır-
sız birinden selam götürsek “no comment” derler kesin!

Sorun şu: Hangimize sorulsa adaletin kutsal olduğunu 
söyleriz. Adaletsizlik yayıldığında toplumda bizi nelerin 

Peki hocalar ne 

diyor bu işe? 

Kızmasınlar!
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beklediği ile ilgili nutuk çekeriz. Fakat sıra kendi konforu-
muza geldiğinde “Bir defadan bir şey olmaz.” ya da “Sa-
dece benimle ne olur ki?” türünden tesellilerle kendimizi 
kandırırız. Neden? 

Torpille göreve gelen insanları kınarken birilerinden torpil 
bekleriz. Çünkü biz başkayız. Marslıyız ya... Biz, biziz işte 
canım. Allah’ın sevgili kullarıyız. Garibanların hakları ellerin-
den alınsa da olur. Bu sene bizi kabul etsinler akademiye, 
diğerleri seneye başvursun. Falanca ihaleyi biz alalım, di-
ğerleri bir daha teklif versin. Doktor önce benim çocuğumu 
muayene etsin, sırada bekleyenler ne yaparsa yapsın. Tra-
fikte emniyet şeridini kullanıverelim, diğerleri bekleyedur-
sun ya da onlar da yapsın canım. Akılları yok mu? 

Bu düşünce yapısından kurtulmamız gerek. Çünkü ahlak dışı. 

Adaletin zıttı zulüm olduğuna göre, adilane olmayan tutum 
ve davranışlar bizi zalim yapar. Kutsal kitabımızda “zalim-
ler” dinlerine göre geçer not almıyor. Zalim, zalimdir. Lütfen 
biraz üstümüze alınıp kendimize çeki düzen verelim. Hz. 
Ömer’in adaletine hayranlık duymak bizi adil biri yapmaz.

Son olarak: Adalet herkes içindir. Kişilere göre esneye-
bilen şey adalet değil, lastiktir. 

Esen kalın.



34

AYET VE HAdİSLERLE

ADALET
(Şuayb dedi ki): “Ey halkım! 
Ölçü ve tartıyı dengi dengine tam 
tutun, halkın hakkını yemeyin ve 
kötülüğü yayarak yeryüzünde 
karışıklık çıkarmayın.”

11 / Hud Suresi, 85. ayet

Siz ey iman etmiş olanlar! 
Kendinizin, ana babanızın ve 
akrabalarınızın aleyhine de 
olsa Allah için hakikate şahitlik 
yaparak adaleti gerçekleştirmeye 
var gücünüzle çaba harcayın. 
İsterse o kişi zengin veya 
fakir olsun… Çünkü Allah 
her ikisine de sizden daha 
yakındır. Öyleyse istek, his 
ve heveslerinize uymayın ki 
adaletten uzaklaşmayasınız. 
Çünkü eğer hakikati çarpıtırsanız 
yahut şahitlik etmekten 
kaçınırsanız bilin ki Allah bütün 
yaptıklarınızdan haberdardır.

4 / Nisa Suresi, 135. ayet

Şu kesindir ki Allah zerre kadar 
bile zulmetmez. Ama bir iyilik 
olursa onu kat kat arttırır ve 
ayrıca kendi tarafından büyük bir 
ödül verir.

4 / Nisa Suresi, 40. ayet

İki kişinin arasında adaletle 
hükmetmen bir sadakadır.

Hadis-i Şerif

Haberiniz olsun, Allah size 
şunları emrediyor: Emanetleri 
mutlaka ehline vermenizi ve 
insanlar arasında hükmederken 
adaletle hükmetmenizi… Bakın 
Allah’ın sizleri yönelttiği ne güzel 
bir şey! Allah’ın söylediklerinizi 
işittiğine, işlediklerinizi 
gördüğüne şüpheniz olmasın.

4 / Nisa Suresi, 58. ayet
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Yalanı boyuna dinlerler, boyuna 
haram yerler. Sana gelirlerse 
ister aralarında hüküm ver, ister 
kendilerinden yüz çevir. Eğer 
yüz çevirirsen sana hiçbir zarar 
veremezler. Ama eğer bir hüküm 
verecek olursan aralarında 
adaletle hüküm ver. Allah adil 
davrananları sever.

5 /Maide Suresi, 42. ayet

Rabbinin sözleri doğrulukça 
da adaletçe de kemalde son 
noktadır. Onun sözlerini 
değiştirebilecek yok. Her ne 
söylenirse işiten O, her ne tasvir 
edilirse bilen O.

6 / En’am Suresi, 115. ayet

Adaletli kişi, yönettiklerine, 
ailesine ve sorumlu olduğu 
kişilere karşı adil davranandır. 
Onlar, Allah katında nurdan 
minberlerde ağırlanacaklardır.

Hadis-i Şerif

Müminlerden iki grup çatışırsa 
onların aralarını bulup barıştırın. 
Şayet biri diğerine karşı hâlâ 
haksız şekilde davranmaya 
devam ediyorsa Allah’ın 
buyruğuna uygun hâle dönünceye 
kadar haksızlık yapan tarafla 
mücadele edin. Yaptıklarından 
vazgeçerlerse adil bir şekilde 
aralarını bulun ve onlara eşit 
davranın. Çünkü Allah, eşit 
davrananları sever.

49 / Hucurat Suresi, 9. ayet

De ki: “Benim Rabbim, dengeli 
ve adaletli olmayı emreder.”

7 / Araf Suresi, 29. ayet



SAYGISAYGI



SAYGI Kim Allah’ın hürmet edilmesini emrettiği 
şeylere saygıda bulunursa bu, kendisi için 

Rabbi nezdinde mutlaka hayırlıdır.

22 / Hac Suresi, 30. ayet

Müslüman dilinden ve elinden diğer Müslümanların 
zarar görmediği kimsedir.

Hadis-i Şerif
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SAYGI
Saygı sakız gibidir. Durmadan ağızda çevrilir. İlko-
kul yıllarından beri “büyüklere saygı, küçüklere sevgi” 
temalı metinlerle güreş tutarız ve bu metinler bize bü-
yükleri sevmememiz, küçüklere saygı duymamamız ge-
rektiğini fısıldar. Şaka, şaka! Aslında ne anlıyorsak onu 
fısıldar zihnimize.

Saygı “Aman ayıp olmasın!” diye yapılan eylemler bü-
tünüdür. Anne babaya ses yükseltmemek, dedelerin 
yanında bacak bacak üstüne atmamak, ninelerin elinden 
pazar filesini alıp taşımak ve özel günlerde tavus kuşu 
gibi giyinen kadınlara gülmemek için dudak ısırmaktan 
ibarettir. Bu yüzden sosyal paylaşımlarla sürekli “Birbi-
rimize saygılı olmalıyız.” mesajları verir dururuz. “Duru-

Ben gördüm, Müdür 

de okuyordu. Hem de 

gülümsüyordu okurken.
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ruz” dediysek gerçek anlamda. Mesajı verir, orada du-
ruruz. Bir adım öte geçip verdiğimiz mesajı uygulamaya 
koymayız. Zaten teknolojinin uzaya uzandığı, yüksek 
medeniyet seviyelerini tek elle yakaladığımız ve leble-
biyi havaya fırlattığımızda ağzımızla kapabildiğimiz bu 
çağ, “Önce sen benim görüşüme saygı duyacaksın, ta-
mam mı?” gibi basit tartışmalar için yanlış zaman aralığı.

Saygı ile yakından ilgili birkaç kavram varmış: ihtiram, 
muhterem, hürmet, özenli davranmak, ölçülü olmak vs. 
Bazılarını cümle içinde kullandım ama manasını bildiğim 
söylenemez. Siz de merak edip araştırmayın. Çünkü bir 
konuyu derinlemesine anlamaya çalışmak sadece ayıp 
olmasın diye yapılır ve şu durumda ortada kendisine 
ayıp olacak bir kimse göremiyorum.

Ne? Bu kitabın 10.000 takipçisi mi var? 
İşte şimdi fena ayıp oldu. 

Hoşça kalın.
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AYET VE HAdİSLERLE

SAYGI
Allah’ın rahmeti sayesinde sen 
onlara yumuşak davandın. Eğer 
kaba, katı yürekli olsaydın onlar 
senin etrafından dağılır giderdi. 
Artık sen onları affet. Onlar için 
Allah’tan bağışlama dile.

3 / Âl-i İmran Suresi, 159. ayet

Zarar vermek ve zarara zarar ile 
karşılık vermek yoktur.

Hadis-i Şerif

Rabbin, kendisinden başkasına 
asla ibadet etmemenizi; anaya, 
babaya iyi davranmanızı kesin 
olarak emretti. Eğer onlardan 
biri, ya da her ikisi senin yanında 
ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın 
onlara “Öf!” deme, onları azarlama, 
onlara tatlı ve güzel söz söyle.

17 / İsra Suresi, 23. ayet

Küçüklerimize merhamet 
etmeyen, büyüklerimize saygı 
göstermeyen bizden değildir.

Hadis-i Şerif

Ey iman edenler! Seslerinizi, 
Peygamber’in sesinin üstüne 
yükseltmeyin. Birbirinize 
bağırdığınız gibi, Peygamber’e 
yüksek sesle bağırmayın, 
yoksa siz farkına varmadan 
işledikleriniz boşa gider.

49 / Hucurat Suresi, 2. ayet

Allah, kullarına lütufkârdır. 
Onlara her işte kolaylık 
gösterilmesinden memnun olur.

Hadis-i Şerif

Gurura kapılarak insanlara 
üstünlük taslama ve yeryüzünde 
böbürlenerek çalımlı çalımlı 
yürüme! Unutma ki Allah, kendini 
beğenenleri ve övünenleri asla 
sevmez. Gidişinde dengeli 
ol! Sesini ayarla, bağırarak 
konuşma: Alçalt! Çünkü seslerin 
en çirkini eşeğin sesidir.

31 / Lokman Suresi, 18-19. ayetler

Müslüman kardeşini hor görmesi 
kişiye kötülük olarak yeter.

Hadis-i Şerif
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Biz insana, ana babasına iyilik 
etmesini emrettik. Şayet onlar 
seni, hakkında hiçbir bilgin 
olmayan şeyi bana ortak koşman 
için zorlarlarsa bu takdirde 
onlara itaat etme. Dönüşünüz 
ancak bana olacaktır ve ben 
yapmakta olduklarınızı size 
haber vereceğim.

29 / Ankebut Suresi, 8. ayet

Kim, cehennemden uzaklaştırılıp 
cennete konulmayı isterse ölümünü, 
Allah’a ve ahirete inanmış olarak 
karşılasın. Bir de başkalarına karşı, 
kendisine nasıl davranılmasından 
hoşlanıyorsa öyle davransın.

Hadis-i Şerif

Ey iman edenler! Allah’ın ve 
Resûlünün önüne geçmeyin. 
Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah 
işitendir, bilendir.

49 / Hucurat Suresi, 1. ayet

Yumuşak davranamayan kimse, 
bütün hayırlardan mahrum kalmış 
sayılır.

Hadis-i Şerif

Güzel bir söz ve bağışlama, 
peşinden gönül kırma gelen bir 
sadakadan daha hayırlıdır. Allah her 
bakımdan sınırsız zengindir, halimdir.

2 / Bakara Suresi, 263. ayet

Yumuşaklık ve nezaket bir şeye 
girerse onu süsler ve güzel yapar, 
bir şeyden de çıkarılırsa onu kötü 
yapar.

Hadis-i Şerif

Haberiniz olsun ki Allah size 
adaleti, güzellikle davranmayı, 
yakınlara karşı cömert olmayı 
emreder. Arsızlığı, çirkinliği 
ve taşkınlığı yasaklar. Anlayıp 
tutasınız diye size böyle tekrar 
tekrar öğüt veriyor.

16 / Nahl Suresi, 90. ayet

Allah Teala, yaşından ötürü bir 
ihtiyara saygı gösteren gence, 
yaşlılığında hizmet edecek 
kimseler lütfeder.

Hadis-i Şerif

Selamlandığınız zaman siz de 
ondan daha güzeli ile selamlayın 
yahut aynı ile karşılık verin. 
Şüphesiz Allah, her şeyin 
hesabını arayandır.

4 / Nisa Suresi, 86. ayet

Din kardeşini güler yüzle 
karşılamaktan ibaret bile olsa, 
hiçbir iyiliği küçümseme.

Hadis-i Şerif



YARDIMSEVERYARDIMSEVERLİK



YARDIMSEVERSiz ey iman etmiş olanlar! 
Yaptığınız iyilikleri kazandığınız şeylerin 

ve yerden sizin için çıkardıklarımızın 
iyi ve güzel olanlarından seçerek 

yapın. Sakın kendinizin bile gözünüzü 
kapamadan alamayacağınız bayağı 
ve kötü şeyleri başkasına vermeye 

niyetlenmeyin. Ve bilin ki Allah hem 
hiçbir şeye muhtaç değildir hem de 

övgüye layık olanları övendir.

2 / Bakara Suresi, 267. ayet

Sadaka vermek malı eksiltmez.

Hadis-i Şerif

YARDIMSEVERLİK
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YARDIMSEVERLİK
Biz hayırsever insanlarız. Yoksullara yardım ederiz. Ba-
zen kullanmadığımız eşyaları göndeririz onlara, bazen 
kumbara doldurur, bazen kermesler düzenleriz onlar için. 
Kek, poğaça gibi yiyecekler yapıp götürürüz kurumlara. 
Yer, içer, muhabbet eder, günün sonunda toplanan parayı 
sayıp “Allah hepimizden razı olsun.” deriz.

Arada bir iyilik yapmak terapi gibi gelir bize. Yılda 
bir defa asgari miktarda zekât verir, Ramazan ayında 
sadaka verir, Kurban Bayramı’nda et paylaşır, deprem 
ya da sel olduğunda beş liralık sms göndeririz telefo-
numuz aracılığıyla. En güzel iyilikler akıllı telefon ya 
da bilgisayarla yapılır zaten. Başı dertte olan, savaşın 
uğradığı şehirlerde nefes almaya çalışan, açlıktan kı-
rılan, üç kuruş kazanabilmek için dermansız bedenini 
hırpalayan insanlara ne kadar üzüldüğümüzü yazarız 
elektronik ortamlarda. Gözleri yuvalarından çıkacak-
mış gibi bakan aç çocukların sinek üşüşmüş beden-

Bence hocalar 

da beğendi bu 

yazıları.
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YARDIMSEVERLİK
lerini gösteren o fotoğraflarına bakamayız. Üzülürüz 
çünkü. Kalplerimiz hassastır bizim. Ağlamamak, şen 
ruhumuzu muhafaza etmek için uzak dururuz bu tür 
yayınlardan. Beş yıldızlı otellerde iftar davetleri veri-
riz. Dünyada sömürülen insanların hâlini şişkin hesap-
ların ödendiği kafe ve restoranlarda konuşuruz.

Evinde kalan son hurmayı da arkadaşıyla paylaşan bir 
peygamberin ümmeti olarak, evlerimizde, arabaları-
mızda konfor içinde yaşıyor olmak canımızı acıtmaz. 
Çünkü herkes hak eder iyi şartlarda yaşamayı. Zaten 
yardım ediyoruzdur biz ihtiyaç sahiplerine. Yetiyordur 
onlara. Kendimiz her hafta pazardan ya da marketten 
taze meyve sebze alırken yoksullara konserve, kuru 
gıda ve bakliyat göndeririz senede birkaç defa. Çünkü 
sadece kazancı iyi olanlar için yetişir dünyadaki sebze 
ve meyve. Ayrıca her hafta bir yoksulun kapısını çala-
cak kadar vaktimiz yoktur ki…

Biz hayırsever insanlarız. Herkese teşvik olsun diye yap-
tığımız yardımları uluorta dile getirmeye bayılırız. Cömert 
olduğumuzu düşünürüz. Rahatız. Günün birinde “Malının 
kaçta kaçını paylaştın?” sorusu ile karşılaşma ihtimalimizi 
düşünmeyiz. Belki de düşünürüz ve sarf ettiğimiz malların 
ihtiyaç sahiplerine yetip de artacağından emin bir şekilde 
hayatlarımıza devam ederiz.
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AYET VE HAdİSLERLE

YARDIMSEVERLİK
İsteyeni asla geri çevirme. Rabbinin 
nimetini ise anlat da anlat.

93 / Duha Suresi, 10-11. ayetler

Veren el, alan elden üstündür.

Hadis-i Şerif

Allah’ın kitabını okuyup ona 
uyanlar, namazlarını dürüst 
kılanlar, kendilerine verdiğimiz 
rızıktan hem gizlice hem de 
açıktan harcayanlar; işte ancak 
bunlar hiç kesintiye uğramayacak 
bir kazanç umabilirler.

35 / Fatır Suresi, 29. ayet

Yarım hurma vermek suretiyle 
de olsa cehennem ateşinden 
korununuz. O kadarını da 
bulamayanlar güzel bir sözle de 
olsa kendilerini korusunlar.

Hadis-i Şerif

Ve onlar ki başkaları için harcadıkları 
zaman, ne saçıp savururlar ne de 
cimrilik yaparlar. Bu ikisi arasında 
orta bir yol tutarlar.

25 / Furkan Suresi, 67. ayet

Allah adına size sığınana yardım 
edip sığındırın. Allah adını anarak 
isteyene verin. Allah rızası için 
düştüğü tehlikeli durumdan 
yardım isteyene yardım edin. 
Size iyilik yapanı ödüllendirin, 
ödül olarak verecek bir şey 
bulamazsanız onu razı ettiğinize 
inanıncaya kadar ona dua edin.

Hadis-i Şerif

Yine sana neyi harcayacaklarını 
soruyorlar. De ki “İhtiyacınızdan 
fazla kolaylıkla verebileceğinizi.” 
Allah düşünesiniz diye size 
ayetleri böyle açıklıyor.

2 / Bakara Suresi, 219. ayet

Bir Müslümanın diktiği ağaçtan 
veya ektiği ekinden insan, hayvan 
ve kuşların yedikleri şeyler o 
Müslüman için birer sadakadır.

Hadis-i Şerif

De ki: “Rabbim, istediği kullarına 
rızkı genişletir, istediğine de 
daraltır. Ve her ne harcarsanız O, 
onun yerine başkasını verir. O, 
rızık verenlerin iyisidir.”

34 / Sebe Suresi, 39. ayet
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Suyun ateşi söndürdüğü gibi 
sadaka da günahları yok eder.

Hadis-i Şerif

Sizden birinize ölüm gelip 
çatmadan evvel ve “Ey Rabbim! 
Bana az bir süre versen de ben 
yardımda bulunsam ve böylece 
iyilerden olsam.” demeden önce 
sizlere verdiğimiz rızıklardan 
dağıtın.

63 / Münafikun Suresi, 10. ayet

Yaptığınız her iyilik sadakadır: 
güler yüz göstermeniz, iyi ve 
doğru olana teşvik etmeniz, kötü 
ve zararlı olanlara engel olmanız, 
bulunduğu yerin yabancısı olan 
birine yol göstermeniz, insanlara 
zarar verebilecek şeyleri 
yollardan kaldırmanız, hakkınız 
olan bir şeyi ihtiyacı olan bir 
kardeşinize vermeniz…

Hadis-i Şerif

Sana ne harcayacaklarını 
soruyorlar. De ki: “Harcadığınız 
her türlü servet anne babanız, 
yakın akrabanız, yetimler, 
muhtaçlar ve yolcular içindir. 
Her ne iyilik yaparsanız Allah 
şüphesiz onu çok iyi bilir.

2 / Bakara Suresi, 215. ayet

Kesenin ağzını sıkma! Allah da 
sana sıkarak verir!

Hadis-i Şerif

Ey iman edenler! Hiçbir 
pazarlığın, dostluğun ve 
şefaatin geçerli olmayacağı 
gün gelmeden önce size rızık 
olarak bağışladığımız şeylerden 
harcayın. Ve bilin ki inkâr edenler 
zalimlerin ta kendileridir.

2 / Bakara Suresi, 254. ayet

Müslüman Müslümanın 
kardeşidir. Ona zulmetmez. 
Onu düşmana teslim etmez. 
Kim kardeşinin ihtiyacını 
giderirse Allah da onun ihtiyacını 
giderir. Kim bir Müslümanın 
bir sıkıntısını giderirse Allah 
da onun kıyamet günündeki 
sıkıntılarından birini giderir.

Hadis-i Şerif

Ve Allah yolunda harcayın, kendi 
elinizle kendinizi mahvetmeyin. 
Güzelce davranın. Çünkü Allah 
güzelce davrananları sever.

2 / Bakara Suresi, 195. ayet

Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; 
müjdeleyin, nefret ettirmeyin.

Hadis-i Şerif



SABIRSABIR



SABIR Kim eziyetlere sabreder, 
yapılan kötülükler için de intikam 

almayıp affetme yolunu tutarsa 
şüphesiz bu yapılmaya değer 

işlerdendir.

42 / Şûrâ Suresi, 43. ayet

Allah bütün işlerde yumuşak 
davranmayı ve kolaylık 

göstermeyi sever.

Hadis-i Şerif
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SABIR
Sonu selamet olan sabırlar diliyorum hepimize. 
Sonu selamet olmayan sabırlar da var mıdır? Ola-
bilir. Konuşmamız gereken yerde sessiz kalıyor, 
haksızlığa tahammül ediyor ve bu hâlimize sabredi-
yorsak sabır algımızı değiştirmemiz gerekir. Allah 
kimseye hayır getirmeyen bu sabrı arttırmasın.

Sabırdan bahsedip iç çekmemek mümkün mü? 
“Sabretmek kolay değil.” dediğimizde kim bilir 
neler geçiyor aklımızdan… Hangi zorluklara göğüs 
germiş, hangi acılara katlanmışsak bir bir geçer 
gözümüzün önünden. Ellerimizi hangi kederlerle 
yoğurduğumuzu, ayaklarımıza hangi yollarda di-

Kim yazdıysa 

helal olsun!
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kenlerin battığını en iyi biz biliriz. Bu yüzden boş 
gelir bazen karşımızdakine “sabret” demek. Elin-
den gelse sabredecektir zaten ki başka çaresi de 
yoktur.

Kapımızı çalan güçlükleri, kederleri, musibetleri 
geri gönderemeyiz. Kapıda da bekletemeyiz. Ka-
bullenip sineye çekmeli, “Bu acı benim.” diyerek 
sahiplenmeliyiz. Görmezden gelmek ya da kaçmak 
sabır değildir; sonunda ulaştıracağı güzel bir ülke 
de yoktur bizi. Fakat sabır ve tahammül huzur vaat 
eder. Tünelin sonundaki ışığı müjdeler bize.

İsyan, çarelerimizden biri değil, olmamalı. Bir defa 
dolandı mı ayaklarımız isyanın ağına, gardımızı dü-
şürecek, kolumuzu kanadımızı kıracaktır. Umudu-
muz da kalmayacaktır artık gün göreceğimize dair. 
Kuyudan çıkan bir Yusuf ’umuz, evladına sarılan bir 
Yakup’umuz, yaraları şifa bulan bir Eyüp’ümüz var 
bizim oysa. Onların yolumuza bıraktığı levhaları 
takip etmektir bize düşen. Muhakkak bize düşen, 
güzel bir sabırdır.
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AYET VE HAdİSLERLE

SABIR
Ey iman edenler! Sabır ve namaz 
ile yardım isteyin. Şüphe yok ki 
Allah sabredenlerle beraberdir.

2 / Bakara Suresi, 153. ayet

Allah sabredenleri sever. 

Hadis-i Şerif

Düşün zamanın akıp gidişini! 
Gerçek şu ki insan ziyandadır. 
İmana erip doğru ve yararlı 
işler yapanlar, birbirlerine hakkı 
tavsiye edenler ve birbirlerine 
sabrı tavsiye edenler müstesna

103 / Asr Suresi

Sabreden galip gelir.

Hadis-i Şerif

Sen af yolunu tut, iyiliği emret, 
cahillerden yüz çevir.

7 / Araf Suresi, 199. ayet

Allah, affetmeyi bilen kulunun 
değerini artırır.

Hadis-i Şerif

Nice küçük topluluklar, Allah’ın 
izniyle büyük kalabalıklara üstün 
gelmiştir! Zira Allah, güçlüklere 
karşı sabırlı olanlarla beraberdir.

2 / Bakara Suresi, 249. ayet

Gerçek yiğit, güreşte rakibini 
yenen değil, öfkelendiği zaman 
nefsine hâkim olan kimsedir. 

Hadis-i Şerif

Her türlü güçlüğe göğüs 
gerenlere, mükâfatları 
tartılmaksızın, ölçülmeksizin, 
hesapsızca bol bol verilir.

39 / Zümer Suresi, 10. ayet

Makbul sabır, musibetle 
karşılaştığın ilk andakidir.

Hadis-i Şerif

Yoksa siz, Allah, içinizden cihat 
edenlerle sabredenleri belli 
etmeden cennete gireceğinizi mi 
sandınız?

3 / Âl-i İmran Suresi, 142. ayet
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Kim sabretmeye gayret ederse 
Allah ona sabır verir. Hiç kimseye 
sabırdan daha hayırlı ve büyük 
bir lütufta bulunulmamıştır.

Hadis-i Şerif

Ve Allah’la O’nun elçisine bağlılık 
gösterin. Sakın birbirinizle 
çekişmeye girmeyin yoksa 
yılgınlığa düşersiniz, cesaretiniz 
sönüverir. Ve zor durumlarda sabır 
gösterin. Çünkü Allah, kesinlikle 
sabredenlerle beraberdir.

8 / Enfal Suresi, 46. ayet

Alan da Allah’tır, veren de 
Allah’tır. Her şeyin O’nun yanında 
belirlenmiş bir süresi vardır.

Hadis-i Şerif

Ey iman edenler! Sabredin! 
Sebat gösterin! Allah’ın yolunda 
aralıksız cihat ederek nöbet 
tutun! Ve Allah’tan korkun ki 
kurtuluşa erebilesiniz.

3 / Âl-i İmran Suresi, 200. ayet

Yorgunluk, hastalık, tasa, keder, 
sıkıntı ve gamdan, ayağına 
batan dikene varıncaya kadar 
Müslümanın başına gelen her 
şeyi, Allah, onun hatalarını 
bağışlamaya vesile kılar.

Hadis-i Şerif

“Rabbimiz, üzerimize sabır boşalt 
ve bizi Müslümanlar olarak 
öldür!”

7 / A’raf Suresi, 126. ayet

Mümin özenilecek ve hayran 
olunacak bir durumdadır. 
Çünkü her hâli kendisi için bir 
hayır sebebidir. Böylesi bir 
özellik sadece müminde vardır: 
Sevinecek olsa şükreder. Bu 
onun için hayır olur. Başına bir 
bela gelecek olsa sabreder. Bu 
da onun için hayır olur.

Hadis-i Şerif

“Yavrucuğum! Namaz kıl, iyiliği 
emret, kötülükten vazgeçirmeye 
çalış, başına gelenlere 
sabret. Doğrusu bu azim ve 
kararlılık gösterilmeye değer 
şeylerdendir.”

31 / Lokman Suresi, 17. ayet

Mükâfatın büyüklüğü, sıkıntının 
şiddetine göredir. Allah, sevdiği 
topluluğa sıkıntılar verir. Kim 
başına gelene razı olursa Allah 
ondan hoşnut olur. Kim de razı 
olmazsa Allah’ın gazabına uğrar.

Hadis-i Şerif



“Değer Verdiklerimizden Değerlerimiz” ve “Ayet ve 
Hadislerle Değerlerimiz”  Yarışması

Yarışmayı Düzenleyen Kurum 
Selçuklu Belediyesi – Selçuklu İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü – 

Necmettin Erbakan Üniversitesi  (Sedep Yürütme Kurulu)

Yarışma 
SEDEP “Değer Verdiklerimizden  Değerlerimiz” ve 

“Ayet ve Hadislerle Değerlerimiz”

Yarışma kitabının dağıtılması 
Ocak 2018

Yarışma kitabı ile ilgili sınavın yapılması 
14 Mart 2018

Sonuçların duyurulması 
23 Nisan 2018

Amaç

1. Temel değerlerimizi ayet ve hadislerden öğrenme,
2. Kitap okuma alışkanlığı kazanma,
3. Okuduğunu anlama,
4. Okuduğunu içselleştirme .

Konu 
“Değer Verdiklerimizden Değerlerimiz” ve “Ayet ve 

Hadislerle Değerlerimiz” adlı kitapların okunması ve 
seçilen bu kitapların içeriğinden sınav yapılması

Kategoriler 
Selçuklu ilçesindeki  6. ve 10. sınıf öğrencileri kendi 

kategorilerinde yarışacaklardır.

Yöntem

1. Bu yarışmaya Selçuklu ilçesindeki tüm 6. ve 10.sınıf öğrencileri herhangi bir ücret ve başvuru olmadan 
katılmış sayılacaklardır. 

2. 6. ve 10. sınıfta okuyan her öğrenciye “Değer Verdiklerimizden Değerlerimiz” ve “Ayet ve Hadislerle 
Değerlerimiz” adlı kitaplar ücretsiz olarak Ocak ayı içerisinde dağıtılacaktır.

3. Yarışma sınavı tek oturumda ve test şeklinde yazılı olarak gerçekleşecektir. Her bir soru 6. sınıflarda 4 
seçenekli, 10. sınıflarda 5 seçenekli olacak; kitapçıklar 6. sınıflarda 50, 10. sınıflarda 60 sorudan oluşacaktır. 
Sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürecektir. Öğrenciler sınava kendi okullarında katılacaklardır.

4. Her okuldan bir birinci seçilecektir. Eşitliğin bozulmaması hâlinde;
 -6. sınıflarda 5. sınıf ağırlıklı yılsonu puanı yüksek olan öğrenci birinci olacaktır. Burada da puan eşitliği 

olması hâlinde önce doğum yılı, ayı ve gününe bakılarak küçük olan yarışmacı birinci olacaktır. Bu şekilde de 
eşitlik bozulmaz ise kura ile okulun birincisi seçilecektir.

 -10. sınıflarda 9. sınıf ağırlıklı yılsonu puanı yüksek olan öğrenci birinci olacaktır. Burada da puan eşitliği olması 
hâlinde önce doğum yılı, ayı ve gününe bakılarak küçük olan yarışmacı birinci olacaktır. Bu şekilde de eşitlik bozulmaz 
ise kura ile okulun birincisi seçilecektir.

5. Her okulda okul SEDEP Yürütme Kurulu ve bir din kültürü öğretmeninden oluşan bir sınav komisyonu 
oluşturulacaktır. Sınavlar tüm okullarımızda aynı saatte başlayıp aynı saatte tamamlanacaktır. Bu konuda okul 
müdürleri sorumlu olacaktır. Okul müdürleri sınavla ilgili tüm tedbirleri alacaktır.

6. Sınav saati daha sonra açıklanacaktır.
7. 23 Nisan 2018 tarihinde her okulun birincisi açıklanacaktır.
8. Yarışma Seçici Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.
9. SEDEP Proje Ekibi yarışma şartnamesiyle ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
10. Yarışmaya katılanlar, yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar. 



Katılım Şartları

1. Yarışmaya Selçuklu İlçesindeki tüm resmî ve özel 6. ve 10. sınıf öğrencileri katılabilirler. 
2. Yarışma sınavında doldurulacak formdaki tüm hatalardan yarışmacı sorumludur.
3. Formun doldurulmasında oluşacak hataların düzeltilmesi istenemez.
4. Formda eksik bilgi girişi yapan öğrenciler yarışmadan elenmiş sayılır.
5. Sınav sonunda cevap formunu teslim etmeyen ve sınav kurallarına uymayan (sınav kuralları MEB sınav 

kurallarıdır.) öğrenciler elenmiş sayılır.
6. Yazılı sınav yeri: Her öğrenci kendi okulunda sınava katılacaktır. Sınavla ilgili tüm evrak sınavdan önce okul 

idarelerine teslim edilecek, sınav anına kadar söz konusu evrakın muhafazası okul idarelerince sağlanacaktır. Sınavın 
okul içinde organize ve güvenliğinden okul idaresi sorumludur. Sınav sonuç formları sınav sonrası okul idarelerinden 
teslim alınacaktır.

7. Yazılı sınav 14 Mart 2018 tarihinde yapılacak olup farklı bir bilgilendirme yapılmadığı takdirde; sıınav saati 
10. sınıflarda 10:00, 6. sınıflarda ise 13:00’tür. Örneğin bir okulda sabah ve öğlen grubunda 6. sınıf bulunuyor ve 
SEDEP İlçe Yürütme Kurulu tarafından sınav saati 13:00 olarak belirlenmişse sabahçı grup 6. sınıf öğrencileri de saat 
13:00’da sınava alınacaktır. Bu konuda okul idareleri gerekli tedbirleri almakla sorumludur. (Okullarımızın 
yarışma gün ve saatine gereken özeni göstermesi ayrıca önem taşımaktadır.)

8. Yazılı sınava katılım: Yarışmacılar okulları tarafından belirlenen salonlarda yarışmaya katılacaktır.
9. Yazılı sınavda başarılı olma şartı: Her okul kendi içinde değerlendirilecek, yapılacak sınav sonunda okulunda 

en başarılı olan öğrenci birinci kabul edilecektir. Puanların eşitliği durumunda Madde: 4’te yapılan 
açıklamalar doğrultusunda 1. öğrenci belirlenecektir.

10.  Yazılı sınav süresi, şekli ve değerlendirme: Sınav 6. sınıflarda 60, 10. sınıflarda 70 dakikadır ve tek oturumda 
gerçekleştirilecektir. Sınavda adaylara tek bölümde çoktan seçmeli test uygulanacaktır. 3 yanlış 1 doğruyu 
götürecektir. Her okula ait sonuç ve analiz listesi mail ortamında okul idarelerine gönderilecektir. Sınav 
sonuçları ayrıca internet ortamında ilan edilecektir.

Yarışmanın Duyurulması 
Yarışma; SEDEP Facebook grup sayfasında 

duyurulacak, ayrıca okulların e-postaları aracılığı ile 
okul yöneticileri bilgilendirilecektir.

Başvurular 
Sınav yarışma kitapları dağıtılan ve yarışma sınavına 

giren her öğrenci bu yarışmaya katılmış sayılır.

Yarışma Seçici Kurulu 
İlçe SEDEP Yürütme Kurulu

Sonuçların Açıklanması 
Sonuçlar Facebook SEDEP grup sayfasında ve SEDEP 

web sitesinde de paylaşılacaktır.

Ödüller 

6. sınıflarda okulunda 1. olan öğrencilere mikroskop
10. sınıflarda okulunda 1. olan öğrencilere zeka oyunu

İletişim Bilgileri (SEDEP Koordinatörleri)

Muzaffer UĞUR (0506) 294 18 17  > muzafferugur42@gmail.com > Beyhekim İmam-Hatip Ortaokulu
Yahya HAKSEVER (0506) 912 84 91 >  fatihanajans@gmail.com > Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

www.selcukludegerleregitimi.com > selcukludegerleregitimi@groups.facebook.com
www.facebook.com/groups/selcukludegerleregitimi
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