
ALTIN SÖZLER 

 Öğretmen öğrencilere ek-1’deki Altın Sözler kâğıdını dağıtır. 

 Öğrencilerden istedikleri herhangi bir sözü seçmeleri ve sözün ışığında bir şiir veya kompozisyon 

yazmaları istenir. 

 Ders sonunda yazılan şiir veya kompozisyonlar toplanır. 

 Öğretmen bir sonraki haftaya kadar bunları okur ve içlerinden en güzel yazılmış 4 tanesini seçer. 

 Bir sonraki hafta derse gelen öğretmen seçtiği yazıları, yazarlarının kim olduğunu söylemeden 

sınıfa okur. 

 Bu 4 yazı içerisinden en güzelini öğrencilere seçtirir. 

 Öğrenciler tarafından seçilen en güzel kompozisyon veya şiirin yazarına, Mümin Sekman’ın 

Kişisel Ataleti Yenmek(6,5 TL) adlı kitabı hediye edilir.  

 Hediye edilecek kitabın bu olmasına dikkat edilir. Kitap tembelliğe karşı çalışmayı savunan ve 

bunu iyi işleyen bir özelliğe sahiptir. 

 Etkinlik çalışkanlık üzerine konuşularak sonlandırılabilir. 

 



 

 

ALTIN SÖZLER 

 Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir. Hz Muhammed (s.a.v.) 

 Gençliğe üç öğüdüm var: Çalışın çalışın çalışın. Otto Von Bismark 

 Çalışmak, herşeyi fetheder. Virgil 

 Hz Peygamber çalışmayı ve bununla kişiye muhtaç olanları geçindirmeyi, Allah yolunda cihat 

etmek veya gündüzün oruç tutmak, geceleyin de namaz kılmak ile eşdeğer tutmuştur. Hz 

Muhammed (s.a.v.) 

 En büyük makam, en büyük hak çalışanlara ait olacaktır. Atatürk 

 İslam’da çalışmadan, dilenerek geçinmek yasaktır. Çalışabilecek durumda olan kimsenin 

dilenmesi haramdır. En kötü şartlar altında dahi çalışma, başkalarına yük olmaktan üstündür. Hz 

Muhammed (s.a.v.) 

 İnsan, ancak çalıştığını kazanır. Hz. Mevlana 

 Kişinin sırtında odun taşıyarak geçimini sağlaması, versin veya vermesin birisinden bir şey 

istemekten daha hayırlıdır. Hz Muhammed (s.a.v.) 

 Basit bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki bir adamın tembelliğinden iyidir. 

G.Gracian 

 Çalışanlar, kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten 

kurtaramazlar. Hz. Ali (r.a). 

 Çalışma; sıkıntıyı, kötülüğü ve yoksulluğu uzaklaştırır. Andre Maurois 

 Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır; bırakması kolay, yeniden başlaması zor bir alışkanlık. 

Victor Hugo 

 Çalışmak bizi şu üç büyük beladan kurtarır: Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk. Voltaire 

 Geçimini sağlamak için çalışıp helâlinden kazanma farzdır. Hz Muhammed (s.a.v.)  

 Dertler için tek bir deva vardır; dünyanın bütün ilaçlarından iyidir; çalışmak. Dale Carnegie 

 Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalış. Hz Muhammed (s.a.v.)  

 İçinde çalışma olmayan hayat suçtur. İçinde sanat olmayan çalışma ise vahşiliktir. Victoria 

 İnsan çalışmadıkça ne yapacağını kestiremez. Hamilton 

 Sakın oturduğunuz yerden? Allah’ım rızkımı ver? Deyip durmayın. Gökten ne altın yağar, ne de 

gümüş? Hz. Ömer (r.a). 

 Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir. 

Thomas Alva Edison 

 

 


