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Sevgili Çocuklar,

Geleceğimizin teminatı sizlerin bilgi birikimleriyle dona-
nımlı nesiller olmanızın yanı sıra değerlerine bağlı bireyler 
olarak yetişmeniz ve geleceğe hazırlanmanız en büyük he-
defimizdir. Sizler bizim için çok değerlisiniz ve her şeyin en 
iyisine layıksınız. Selçuklu Belediyesi olarak sizin için yapı-
lan her türlü çalışmaya, gücümüz yettiğince destek verme-
ye 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 ge-
lecekte onlara uygun birer hayat sürmeniz amacıyla uy-
gulanmaya başladı. Değerler eğitimi sizlerin, sorumluluk-
larınızı taşıyabileceğiniz makul seçimleri yapabilmenize 
imkân sağlayan bilgi, beceri ve yeteneklerinizin geliştiril-
mesi demektir. Bu kapsamda ağabeyleriniz ve ablalarınız 
çeşitli etkinlikler ve okumalarla değerlerimizi özümsedi. 
Şimdi sıra size geldi. Allah’ın izniyle sizler de davranışla-
rınızla 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, insan-
lığın geleceğini emin ellere bıraktığımızı bilmenin haklı guru-
runu 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 sıkılma-
dan, usanmadan, güle oynaya bu emaneti üstlendiğiniz 
için sizlere teşekkür ediyorum. 

Ahmet PEKYATIRMACI
Selçuklu Belediye Başkanı



Sorumluluk
SORUMLULUK



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

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
Çocukluğumuzdan itibaren birtakım sorumluluklar alırız ve bu 

sorumluluk alanı yaşımız ilerledikçe genişler. Başımızın çaresine 

bakacak kadar büyümek bizi hem özgür hem de sorumluluk sahibi kılar.

Bir arada yaşamanın gerektirdiği kurallara uymak sorumlu insanların 

davranışlarındandır. Evde odamızı toplamak, sofrayı kurup 

kaldırmak, kendimize basit yemekler hazırlamak; okulda dersleri 

dikkatli dinlemek, okulu temiz tutmak, okul malını özenli kullanmak bu 

davranışlara örnek gösterilebilir.

Temizliğimize ve sağlığımıza dikkat etmek, zararlı alışkanlıklardan 

uzak durmak, işimize yarayacak pratik bilgileri öğrenmek gibi işler de 

kendimize karşı olan sorumluluklarımızdandır.

Sorumluluk, yaptığımız ve yapacağımız işlerin sonuçlarını 

üstlenmemiz anlamına da gelir. Bir işi en iyi şekilde yaptığımız 

zaman da sorumluluk bize aittir, hatalı ve eksik yaptığımız zaman da. 

Başarısız olmak korkusu ya da yaptıklarımızın sonuçlarına katlanmak 

zorunluluğu bizi sorumluluklarımızdan uzaklaştırmamalıdır.
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Peki

Ben Olsam…

• Pencereyi kapatmayı unuttum 

diye reçel kâsesine konan arıyı 

pencereden kovalamak benim 

görevim mi?

• Saç derimden izin almadan 

kopup banyoya düşen saç 

tellerimi temizlemek benim 

görevim mi?

• Bol zayıflı karnemi annemle 

babama göstermek benim 

görevim mi?

• Kirli kıyafetleri odama 

fırlatıp temiz kıyafet ararken 

ağlamak yerine kirlileri kirli 

sepetine atarım.

• Sınavdan bir gün önce ders 

kitaplarının altında ezilmek 

yerine düzenli konu tekrarı 

yaparım.

• Abur cubur tükettikten sonra 

yüzüme yerleşen sivilceleri 

saymak yerine sebze ve 

meyve yemeyi denerim.
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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

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

3 / Âl-i İmran Suresi, 110. 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 söz vermek 
sorumluluktur.

17 / İsra Suresi, 34. ayet

Ayet ve Hadislerle

Sorumluluk
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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 
sınırları 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



Öz DenetimÖZ DENETİM



Öz Denetim
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 Denetim
Öz denetim, insanın kendini kontrol edebilmesidir. Öz denetimi 

gelişmiş insanlar, sorumluluklarını yerine getirirler. Vaktinde 

uyanmak, düzenli çalışmak, zamanı değerlendirmek, sağlığı korumak, 

dengeli beslenmek, temizliğe dikkat etmek gibi… 

Kararlı durmak, hayatımızı kolaylaştırır. Düzensiz yaptığımız işler 

genelde elimize, ayağımıza dolanır. Dengesiz beslenmek sağlığımızı 

kötü etkiler. Sınav hazırlıklarını son güne bırakmak bizi yorar ve 

başarımızı düşürür. Derleyip toparlama işlerini ertelemek büyüyen 

sorunlar olarak bize geri döner. Kişisel bakımımıza özen göstermemek 

bizi bakımsız ve sağlıksız bir insan hâline getirir.

Kuralsız ve tertipsiz olmaya özenmek bir ata sporumuz değil. 

Sadece konforsuz bir heves... Düzensizliğin kazandırdıkları, gelecek 

yıllarda rahatımızı elimizden alabilir. Erken yaşlarda edindiğimiz iyi 

alışkanlıklarsa yaşam kalitemizi arttırır.

Büyüdükçe elimizde kalan, çabalayarak tutunduğumuz değerler… 
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Peki

Ben Olsam…

• Elimize dolanan işlerin 

ayağımıza da dolanma 

garantisi var mı?

• Evimizi her gün toplamak 

yerine ayda bir belediyeye 

temizletsek ne olur?

• Düzenli olarak hata yapmak 

öz denetimi gelişmiş 

insanların işi midir?

• Kişisel bakım olsun diye 

yirmi dört saat aynada 

kendime bakarım.

• Her cips tüketimimde “Canım 

Sivilcelerim” adlı şiirime bir 

mısra eklerim.

• “Kim pisletiyor bu okulu?” 

sorusuna cevap olarak şahıs 

zamirlerinin hepsini sayarım.
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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

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

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

Ayet ve Hadislerle

Öz Denetim
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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

Misvak ağzı temizler, ağzı 
temizlemek de Allah’ın hoşuna 
gider.

Hadis-i Şerif

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

Müddessir Suresi, 1-7. ayetler

Allah temizdir, temiz olan 
şeyleri sever.

Hadis-i Şerif

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



SevgiSEVGİ



Sevgi
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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Sevgi
Sevgi hakkında konuşmak güçtür. Çünkü o, en güçlü histir.

Varlığımızı, yaşantımızı, davranışlarımızı anlamlı kılan sebeptir.

Neden buradasın? Burayı seviyorum. Neden bu insanlarla yol 

alıyorsun? Bu insanları seviyorum. Neden bu işi yapıyorsun? Bu işi 

seviyorum.

Sadece sevdiğimiz yerde bulunmak, sadece sevdiğimiz insanları 

görmek, sadece sevdiğimiz işi yapmak her zaman mümkün değil. 

Hayat, mecbur olduğumuz şeylerle dolu. İstemediğimiz yerler, 

insanlar ve işler hayatımızda yer almaya devam edecek. 

Sevgi de kalbimizi yumuşatarak mecbur olduğumuz şeylerin yükünü 

almaya devam edecek.

Erken uyanmaktan bıkmış olabiliriz mesela. Sıra arkadaşımız bizi 

kızdırıyor olabilir. Herhangi bir dersten nefret ediyor olabiliriz. Yerine 

getirmeye üşendiğimiz sorumluluklar kapımızda bekliyor olabilir.

Öyleyse sabahın erken saatlerini, sıra arkadaşımızı, bütün 

derslerimizi ve sorumluluklarımızı sevmeyi dileyelim. Bize geç 

uyumayı, dostlarımızı, teneffüsleri ve özgürlüğümüzü sevdiren güç, 

sevmediklerimizi de sevdirir belki.

Sevgiyi kalplerimize yerleştiren kim?
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Peki

Ben Olsam…

• Akşamdan leğende ıslatsak 

kalbimiz yumuşar mı?

• Teneffüsler 40, dersler 10 

dakika olsa “Dersler hiç 

bitmese!” der miyiz?

• Mecburiyetleri Maldiv 

Adaları’na tatile göndersek 

peşimizi bırakırlar mı?

• Okul çantamı sevgiye 

taşıtırım. Böylece sevgi, 

her gün taşımaya mecbur 

olduğum güllenin yükünü 

almış olur.

• Kapımda bekleyen 

sorumlulukları sıra numarası 

almadıkları için güvenliğe 

yönlendiririm.

• “Neden buradasın?” sorusuna 

“Sen neden oradasın?” 

sorusuyla karşılık veririm.
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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! Size gelen bütün 
hakikatleri inkâr eden ve 
Rabbiniz Allah’a inandığınız 
için sizi ve Allah’ın Elçisi’ni 
yurdunuzdan süren düşman-
larımı –ki onlar aynı zamanda 
sizin de düşmanlarınızdır– 
sevgi göstererek dost yerine 
tutmayın. Sizler benim yolum-
da savaşmak ve rızamı ka-
zanmak için çıkmışken onlara 
nasıl sevgi gösterirsiniz? Ben 
sizin gizlediğinizi de, açığa vur-
duğunuzu da bilirim. İçinizden 
onlara sevgi gösteren kimse, 
doğru yoldan sapmış olur. 

60 / Mümtehine Suresi, 1. 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! 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

Sevdiğini Allah için sevmek, 
yerdiğini de Allah için yermek 
imandandır.

Hadis-i Şerif

Ayet ve Hadislerle

Sevgi
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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 
birbirinizle 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
Küçük yaşlarımızdan itibaren bize dürüstlükten ayrılmamamız 

öğütlenir. Doğruluk ve dürüstlüğün bir erdem olduğunu, yalan 

söylemek ve hile yapmanın sakınılması gereken davranışlar olduğunu 

biliriz. Biliriz de bunu ne kadar başarabiliriz acaba?

Bir kendimizi yoklayalım bakalım: En son ne zaman başımızın 

derde girmesi pahasına doğruyu söyledik? Anlaşılmamak ya da 

haksız yere yargılanmak korkusuyla yakınlarımızdan gizliyor muyuz 

yaşadıklarımızın iç yüzünü? Başka bir çehre mi var dışarı yansıttığımız, 

bizimle ilgisi olmayan? Sevdiklerimiz bizi anlasaydı her şey bambaşka 

mı olurdu?

Belki doğru, dürüst ve açık yürekli olmak yolunda ilk adımı atan biz 

olmalıyız. Güvenilir olmanın verdiği huzur ve mutluluğu tatsak bir 

defa, belki dostlarımızdan da aynı karşılığı görürüz.

Yalanın kazandırdıkları kayıp gidiyor avuçlarımızdan. Dürüstlük 

ise zor günümüzde elimizden tutup ayağa kaldıracak sağlam 

dostluklar armağan ediyor bize. İnsan olabilmenin, 

onca güçlük karşısında insan kalabilmenin 

kıvancını tattırıyor bize.
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Peki

Ben Olsam…

• Açık kalp ameliyatı 

geçirenler açık yürekli mi 

olur?

• Usta yalancıların mumları 

sabah namazı vaktine 

kadar yanabilir mi?

• Dört yalan bir doğruyu 

götürür mü?

• Şaka bile olsa yalan 

söylemezdim. Başka 

şaka mı yok? Kaliteli 

şaka bulamamak sizin 

probleminiz.

• Dünyanın en az yalan 

söyleyen insanını bulup 

kendisine kaymaklı ekmek 

kadayıfı ısmarlardım.

• “Bu devirde kimseye 

güvenmeyeceksin.” cümlesini 

atmosferden kazıyıp 

aranılan güvenilir kimsenin 

“ben” olması için çabalardım.
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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 
işlerimde 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

Ayet ve Hadislerle

Dürüstlük
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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



AdaletEy 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
Adalet, bir şeyin gerektiği gibi olmasıdır. Bir kimseye hak ettiğini 

vermek, bir işi düzgün yapmak, bir eşyayı durması gereken yere 

koymak gibi…

Adalet, hakkın yerine getirilmesidir. Bir doktor bütün hastalarına 

aynı özeni göstermelidir. Bir hâkim etki altında kalmadan hüküm 

vermelidir. Bir öğretmen öğrencilerinin hepsine şefkatle yaklaşmalıdır. 

Görevler hakkıyla yapılmazsa insanlar incinir. 

Adalet gözetilmezse düzen bozulur. Doğaya zarar verilirse doğanın 

dengesi bozulur. Devletin malına zarar verilirse ülke ekonomisi zarar 

görür. Yasalara aykırı işler yapılırsa toplumun huzuru bozulur. Salgın 

bir hastalığa karşı önlem alınmazsa insanların sağlığı bozulur. Düzeni 

bozan her şey adalete ters düşer. Buna zulüm denir. Zulmeden kişiye 

ise zalim denir.

Bilerek kalp kırmak, gerçekte olmayan bir şeyi olmuş gibi anlatmak, 

görevi doğru ve düzgün yapmamak, yalancı şahitlik yapmak, 

sorumluluklardan kaçmak, insanlar arasında ayrım yapmak, 

alışverişte hile yapmak, başkasının hakkını yemek, hayvanlara eziyet 

etmek zulümdür.

Zulüm karanlıktır. Zalim insan zulmüne devam ettikçe önünü göremez. 

Hem kendine hem çevresine zarar verir. Adalet ise nurdur. Adaletin 

aydınlattığı yerde herkes vazifesini en iyi şekilde yapmaya çalışır. 

Böylece oraya huzur yerleşir ve insanlık nefes alır.
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Peki

Ben Olsam…

• Annemiz koltukların yerini 

değiştirdiğinde onlara 

zulmetmiş olur mu?

• Bütün görevleri Hakkı’yla 

yaparsak Hakkı yorulmaz mı? 

• Adalet, gelişmiş ülkelerden 

ithal edilebilir mi?

• Kalp kıracağıma kar kürerim.

• Bana verilen işi adam gibi 

yaptıktan sonra demli bir 

çay içerim.

• Hayvanların da hakları 

olduğunu göremeyenleri göz 

doktoruna yönlendiririm.
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(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

Ayet ve Hadislerle

Adalet
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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



SaygıSAYGI



Saygı
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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Saygı
Kimlere saygı duyarız? Sadece “büyükler” diye ifade ettiğimiz 

bizden yaşça büyük olan insanlara mı? Hayır. Değer verdiğimiz, 

önemsediğimiz kişilere de saygı duyarız.

Duymak yani hissetmek… Çünkü saygı içten gelir. Ancak samimi 

bir hürmet davranışa dönüştüğünde sahici ve anlamlı olabilir. 

Göstermelik ve samimiyetsiz yaklaşımlar kendini ele verir ve hoş 

karşılanmaz. 

Saygı göstererek karşımızdaki insana onu düşündüğümüzü 

hissettiririz. İnsanların cinsiyeti, ırkı, maddi durumu onlara 

göstermemiz gereken saygının bir ölçütü olamaz. Kişinin fikirleri, 

yaşantısı ve daha önemlisi nasıl bir insan olduğu önemlidir.

Saygı, insanın kendine verdiği değerle çoğalır. Kendine saygı duyan 

kişi, başkalarına da saygı duyar.
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Peki

Ben Olsam…

• Kendime yeterince saygı 

duyabilmek için her gün 

birkaç defa aynaya selam 

versem olur mu?

• Bayramlarda bir tepsi su 

böreğini öpüp alnımıza 

koymamız gerekir mi?

• Kayazulu Kabilesi’ne 

saygımızı göstermek adına 

başımıza onların geleneksel 

başlıklarından takmamız 

gerekli midir?

• İnsanların özel hayatlarını 

didik didik eden TV 

programlarını seyretmem.

• Hakkında bilgi sahibi 

olmadığım bir konuda fazla 

konuşmam ve işi bilenlere 

danışırım.

• Kendime saygı duyma 

gerekliliğini kendini 

beğenmişlik zannedip kibre 

kapılmam.
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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

Ayet ve Hadislerle

Saygı
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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



YardımseverlikYARDIMSEVERLİK



Yardımseverlik
Siz 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
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Yardımseverlik
“Verdiğiniz yine sizindir ama 

sakladığınız kaybettiğinizdir.” derler. 

Fizik kanunlarına aykırı görünebilir 

ama değil. Çünkü paylaşınca çoğalan 

şeyler var hayatta. Güler yüz, tatlı dil 

ve sevgi gibi…

Mal, mülk için de geçerli midir bu 

durum? Neden olmasın? Belki günün 

birinde artarak cebimize girer hayır 

için sarf ettiğimiz paralar.

İnsanın sahip olduklarını kendine 

saklaması garip. Arkadaşımıza bir 

hediye alsak severek kullandığını 

görmek bizi mutlu etmez mi? Misafirimiz, pişirdiğimiz yemekleri 

beğense memnun olmaz mıyız? Bir hastaya çorba içirmek kendimizi 

iyi hissettirmez mi? Hepsi birer yardımseverlik örneği… Elindekini 

paylaşan mutlu olur. Kıymeti bilinsin ya da bilinmesin, bunu 

düşünmez. Çünkü iyilik, karşılık beklemeden yapılır.

Ayrıca yardımlaşmanın bir tercih değil, zorunluluk olduğunu kabul 

etmeliyiz. Dünyayı saran yoksulluktan haberimiz yokmuş gibi 

davranamayız. Yaşadığımız sokakta ya da mahallede, ailemizde 

ya da akrabalarımız arasında yardıma ihtiyacı olanları görmezden 

gelemeyiz. Görmek, kendimizi sorumlu hissetmek ve gücümüz 

yettiğince onlara el uzatmak zorundayız.

Bakmayın öyle, bu böyle.
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Peki Ben Olsam…
• Sakladığımız kabahatleri de 

kaybetme ihtimalimiz var mı?

• Selin, güler yüzünü 

dört arkadaşı arasında 

paylaştırmak istiyor. 

Paylaşımdan sonra Selin’in 

yüzü çoğalır mı?

• Cimri insanların cüzdanında 

kobra yılanı mı bulunur?

• Yaptığım iyiliklere karşılık 

bekleyeceğime otobüs 

beklerim.

• Arada bir cimri insanlara 

hediye alıp yüzlerindeki 

şaşkın ifadeyi seyrederim.

• Gösteriş için yardım 

yapacağıma solungaç 

solunumu yaparım.
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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

Ayet ve Hadislerle

Yardımseverlik
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Suyun ateşi söndürdüğü gibi 
sadaka da günahları yok eder.

Hadis-i Şerif

Kim cimrilik yaparsa sadece 
kendisine karşı cimrilik 
yapmış olur. Çünkü Allah 
zengindir. İhtiyacı olan ise 
sizsiniz.

47 / Muhammed Suresi, 38. ayet

Her sabah iki melek iner. Biri “Ya 
Rab! Cömertlik edene malının 
karşılığını ver.” der. Diğeri de “Ya 
Rab! Cimrilik edenin malını telef 
et.” diye dua eder.

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

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

2 / Bakara Suresi, 195. ayet

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

Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; 
müjdeleyin, nefret ettirmeyin.

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



SabırSABIR



Sabır
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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Sabır
Hayatta kolay olduğunu düşündüğümüz şeylerin sayısı azalır biz 

büyüdükçe. Sorumluluklar çoğalır. Bir yıl belki de birkaç ay önce 

sorun ettiğimiz konuların ne kadar boş olduğunu idrak etmeye 

başlarız. Korkarız; yaşımız ilerledikçe güç kaybetmekten, hayatla baş 

edememekten…

En yakınımızdakilerin tesellisine ihtiyaç duyarız. Anne babamızın, 

arkadaşımızın, öğretmenimizin… Bazen sağlam bir dayanak olurlar 

bize, bazen duyamazlar yardım isteyen sesimizi kendi telaşları 

yüzünden. 

Hayat yorucu bir koşuysa neresinde durmalıyız bu koşunun? Tek 

başımıza zorluklara göğüs germeye mi çalışmalıyız yoksa hiçbir şeyin 

üstesinden gelemeyeceğimiz düşüncesiyle boş vermeli miyiz her şeyi?

Güçlükle kazanılan şeylerin kolaylıkla elden çıkmayacağı söylenir. 

Sabırla beklemeli, sabırla çalışmalı, sabırla yol almalı insan. 

Hastalığa, yoksulluğa, sevdiklerini kaybetmenin acısına, başına gelen 

musibetlere sabretmeyi bilmeli. Başka çaresi yok çünkü. Şikâyet ile 

eline bir şey geçmeyeceğini, dayanmak zorunda olduğunu yaşadıkça 

öğrenir.

Kendisi acı, meyvesi tatlı demişler sabır için. Sabrın mükâfatını 

alacağımızdan emin bir şekilde yolumuza 

devam edelim. Zaman çabucak geçer, 

yol kısalır ve yükümüz hafifler belki.
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Peki

Ben Olsam…

• Tükenmez kalem mi daha 

dayanıklıdır, sabreden insan 

mı?

• Sabrı yoğurtla beraber 

yersek acısı hafifler mi?

• Matematikte öğrendiğimiz 

ters orantıyı hayatımıza 

uygulayamaz mıyız? Belki 

böylece biz büyüdükçe 

dertlerimiz küçülür.

• Sabrederek muradına eren 

dervişi bulup başarısının 

sırları hakkında kendisiyle 

röportaj yaparım.

• Hâlime şükretmek yerine 

şikâyet ettiğim zaman 

ağzımı bantlaması için birini 

görevlendiririm.

• Çalışmadan takdir almayı 

bekleyen arkadaşlarım için 

“Çok Beklersin” adında bir 

şarkı bestelerim.
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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 arttırır.

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 güçlüklere 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

Ayet ve Hadislerle

Sabır
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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

Ant olsun ki sizi biraz 
korkuyla, biraz açlıkla ve biraz 
mal, can ve ürünlerden yana 
eksiltmekle deneriz. Öyleyse 
sabredenleri müjdele.

2 / Bakara Suresi, 155. ayet
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