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POJENİN ADI:  AİLEMİZ HERŞEYİMİZ ve  AĞIZLAR KİRLENMESİN 

PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ: 17-10-2014 

PROJE KONULARI:                         

- Gençlerin anne babalarının ve ailenin değerini anlaması. 

- Anne Babaların gençleri anlamasını sağlamak. 

- Kötü ve çirkin sözle mücadele. 

PROJENİN GEREKCESİ:   

a. Toplumun çekirdeği olan aile kurumunun her geçen gün yıpranması ve ailenin dağılma 

tehlikesi yaşaması. 

b. Gençlerin anne babalarını, anne babaların gençleri anlamakta sorunlar yaşaması. 

c. Toplumumuzda bir kısım insanların düşünce dünyasının kirliliğinin göstergesi olan küfür ve 

argo içeren sözlerin her geçen gün artıyor olması. 

d. Toplumun bir bölümünde doğru ve yanlış kavramlarının kriterlerinin belirsizleşmesi ve  

değerlerimizden uzaklaşıyor olması. 

PROJENİN AMACI:  

a. Farkındalık oluşturacak etkinliklerle ailenin önemini gençlere ve anne babalara kavratmak.  

b. Argo ve küfrün bir ahlak problemi olduğunu ve milletimizin değerleri ile uyuşmadığını bizim 

için en değerli varlıklarımızın böylesine ağza alınmayacak ifadelerle değersizleştirildiğini 

halkımıza anlatmak. 

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:  

a. Anne babalar. 

b. Lise öğrencileri. 

c. Ortaokul öğrencileri. 

d. Tüm halkımız. 

PROJE KOORDİNATÖRÜ: 

Erdal AYDOĞDU ( Ilgın Şehit Bayram Harun Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Felsefe 

Öğretmeni) 

PROJE DANIŞMANI 

Emre DEVECİ (Ilgın Şehit Bayram Harun Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü) 

 

PROJENİN BÜTCESİ: 

 



PROJEYE DÜŞÜNÜLEN PAYDAŞLAR: 

a. İl Milli Eğitim Müdürlüğü. 

b. Konya il müftülüğü 

c. Ilgın ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

d. Ilgın ilçe Kaymakamlığı 

e. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Müdürlüğü 

f. Konya’da bulunana medya Kuruluşları. 

g. Ulusal Medya Kuruluşları. 

h. Konya Ticaret Odası. 

i. Karatay Üniversitesi. 

j. Necmettin Erbakan Üniversitesi. 

k. Sivil toplum Kuruluşları. 

 

 

PROJENİN KAPSAMI: 

a.  1. öncelik: Ilgın ve mahalleleri. 

b. 2. Öncelik: Konya il sınırları. 

c. 3. Öncelik: Türkiye geneli. 

 

PROJE KAPSAMINDA KULLANILACAK MATERYALLER 

1. Ağızlar Kirlenmesin Bilboard reklamlarının hazırlanması. 

2. Ailemiz Herşeyimiz bilboard reklamlarının hazırlanması. 

3. Ağızlar Kirlenmesin el broşürlerinin hazırlanması. 

4. Ailemiz Herşeyimiz el broşürlerinin hazırlanması. 

5. Ağızlar Kirlenmesin logolarının hazırlanması. 

6. Ailemiz Herşeyimiz logolarının hazırlanması. 

7. Ailemiz Herşeyimiz afişlerinin hazırlanması. 

8. Ağızlar Kirlenmesin afişlerinin hazırlanması. 

9. Ailemiz Herşeyimiz TV reklamlarının hazırlanması. 

10. Ağızlar Kirlenmesin TV reklamlarının hazırlanması. 

11. Ailemiz Herşeyimiz kalemlerinin hazırlanması. 

12. Ağızlar Kirlenmesin kalemlerinin hazırlanması. 

13. Ağızlar Kirlenmesin anahtarlıklarının hazırlanması. 

14. Ailemiz Herşeyimiz anahtarlıklarının hazırlanması. 

15. Ağızlar Kirlenmesin araba kokularının hazırlanması. 

16. Ailemiz Herşeyimiz araba kokularının hazırlanması. 

17. Ağızlar Kirlenmesin esnaf bildirisinin hazırlanması. 

18. Ailemiz Herşeyimiz belgesellerinin hazırlanması. 

19. Ağızlar Kirlenmesin tşörtlerinin hazırlanması. 

20. Ailemiz her şeyimiz tşörtlerinin hazırlanması. 

21. Ağızlar Kirlenmesin şapkalarının hazırlanması. 



22. Ailemiz her şeyiz şapkalarının hazırlanması. 

23. Ağızlar Kirlenmesin bilekliklerinin hazırlanması. 

24. Ailemiz her şeyimiz bilekliklerinin hazırlanması. 

25. Ailemiz Herşeyimiz yarışmalarının hazırlanması. 

26. Ağızlar Kirlenmesin yarışmalarının hazırlanması. 

27. Ailemiz Herşeyimiz güzel sözlerinden oluşan çerçeveliklerinin hazırlanması. 

28. Ağızlar Kirlenmesin güzel sözlerinden oluşan çerçeveliklerinin hazırlanması. 

29. Proje ortakları olarak düşünülen kurumlarla görüşmelerinin gerçekleştirilmesi. 

 

 

 

PROJENİN İŞLEYİŞİ: 

A. ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMA PLANI: 

 

20 EKİM 2014 / 28 KASIM 2014 TARİHLERİ ARASI 

 

ÖN ÇALIŞMA TAKVİMİ 

 

20 EKİM 2014  

Projede görevli öğrencilerin seçimi 

 

21 EKİM – 23 EKİM 2014 

- Projede görevli öğrencilere projenin öneminin anlatılması ve yapılacak çalışmalar 

hakkında bilgi verilmesi. 

 

                      ‘AĞIZLAR KİRLENMESİN’ Projesinin; 

 Sloganlarının tespiti çalışması. 

 Televizyon reklamı hakkında ön çalışma.  

 Bilboard reklamlarının ön çalışması. 

 Anahtarlık çalışmasının ön çalışması.  

 Esnafa yönelik afiş çalışmasının ön çalışması.  

 El broşürlerin ön çalışması. 

 Kalem yazısının ön çalışması. 

 Oto kokusu yazısının ön çalışması. 

 Öğretici yarışmasının sorularının ön çalışması. 

 Afişlerinin ön çalışması. 

 Magnet  ön çalışması. 

 

 



27 EKİM - 29 EKİM 2014                                                                                                                                                                        

‘AĞIZLAR KİRLENMESİN’ Projesinin; 

 Sloganlarının tespiti çalışması tamamlandı. 

  Televizyon reklam metinleri hazırlandı. Reklamlarda oynayacak kişilerin tespit 

edilecek. 

 Bilboard reklamlarının ön çalışması tamamlandı. Grafik çalışması gerçekleşiyor. 

 Anahtarlık çalışmasının ön çalışması gerçekleşti.  

 Esnafa yönelik afiş çalışmasının ön çalışması tamamlandı. Grafik çalışması 

gerçekleşiyor.  

 Halka yönelik broşürlerin ön çalışması gerçekleşti. 

 Kalem yazısının  ön çalışması gerçekleşti. 

 Oto kokusu yazısının ön çalışması gerçekleşti. 

 Öğretici yarışmanın sorularının ön çalışması gerçekleşti çalışma Ekim 2014 

sonunda bitirilecek 

 Broşürlerinin ön çalışması gerçekleşti. 

 Afişlerinin ön çalışması gerçekleşti. 

 

30 EKİM- 31 EKİM 2014 

 

‘AİLEMİZ HERŞEYİMİZ’ Projesinin;  

 Sloganlarının tespiti çalışması. 

 Televizyon reklamı hakkında ön çalışma.  

 Bilboard reklamlarının ön çalışması. 

 Anahtarlık çalışmasının ön çalışması.  

 Esnafa yönelik afiş çalışmasının ön çalışması.  

 Halka yönelik broşürlerin ön çalışması. 

 Kalem yazısının  ön çalışması. 

 Oto kokusu yazısının ön çalışması. 

 Öğretici yarışmasının sorularının ön çalışması. 

 Broşürlerinin ön çalışması. 

 Afişlerinin ön çalışması. 

ILGIN MERKEZİNDEKİ OKULLLARA YÖNELİK PLANLAMA 

1. BASAMAK: Ilgın merkezinde bulunan Ortaokul ve Lise okul müdürü, müdür yrd, 

rehber öğretmenleri ile proje hakkında bilgilendirme toplantısı yapılarak; 

A.  Her okuldan 4 kız 4 erkek öğrencinin proje temsilcisi olarak seçimini yapılması. 

ÖNEMLİ UYARI: Öğrencilerin küfretmeyen ve aile iletişimi iyi, sorumluluk sahibi 

olmasına özen gösterilmesi. 

TOPLANTI TARİHİ: 5 ARALIK 2014                                                                                                         

TOPLANTI YERİ: İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ                                                                         

OKUL TEMSİLCİSİ ÖĞRENCİLERİN PROJE SORUMLUSU OKULA BİLDİRİLMESİ: 9 ARALIK 2014 



 

2. BASAMAK: Okullardan seçilen öğrencilerle Ticaret Borsası salonunda projeye ilişkin 

toplantı yapılması.  

TOPLANTI TARİHİ: 10 ARALIK 2014 

 

GÜNDEM MADDELERİ: 

A. Proje hakkında bilgilendirme yapılması.  

B. Projenin okullarda nasıl yürütüleceği hakkında beyin fırtınası toplantısının ger 

çekleştirilmesi. 

C. Projenin ortasında ve sonunda başarılı okullara ve öğrencilere verilecek 

sertifikanın kriterlerinin ve ödüllerinin tespiti. 

D. Okullarda projeye ilişkin yapılabileceklerin tespiti. 

E. Okullarda verilecek seminere ilişkin kararların alınması. 

F.  Öğrencilere okullarında projeyi yürütmelerini sağlayacak materyallerin dağıtımı. 

- Tişörtlerin teslimi. 

- Şapkaların teslimi. 

- Afişlerin teslimi. 

- Kalemlerin teslimi. 

- Anahtarlıkların teslimi. 

G. Proje toplantı periyotunun belirlenmesi. 

H. Proje kapsamında ailelere yönelik yapılacak etkinliklerin tespiti. 

İlk toplantıya; 

 ilk toplantıya Kaymakam beyin katılımının sağlanarak açılış konuşmasını yapması 

istenecek. 

 İlk toplantıya ilce milli eğitim müdürünün katılımının sağlanması. 

 Okullarda verilecek seminerlerin sonrasında İlçede bulunan 1 ya da 2 müzik 

öğretmeni tarafından konser verilmesinin sağlanması için gerekli izinlerin 

alınması. 

 İlçe merkezinde bulunan güngörmüş yaşlı bir teyze ya da yaşlı bir dedenin 

toplantıya konuşmacı olarak davet edilmesi.  

 Toplantılar periyodik olarak belirlenen takvimde yapılması. 
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                     AİLE MECLİSİ                                                                                         
Aile, ben diye düşünmeyi bırakıp biz diye düşünerek 

hayata bakabilmektir. Bugün aileye baktığımızda 

bireylerin birbirlerinden uzaklaştığını adeta aynı ev 

içerisinde birbirlerine yabancılaştığını görmekteyiz. 

Peki, aile içerisindeki kopuk iletişim için ne yapabiliriz?                                                                             

İşte size bir önerimiz AİLE MECLİSİ.                 

Hz.Mevlana ne diyor.                                                                               

Her gün bir yerden göçmek ne iyi. 

Her gün bir yere konmak ne güzel. 

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. 

Dünle beraber gitti, cancağızım, 

Ne kadar söz varsa düne ait. 

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.                                  

Bizde yeni bir şey söyleyerek ailelere bir katkıda 

bulunalım istedik.                                                                  

Kıymetli Anne Babalar, Çocuklarınızla hoş sohbet 

toplantı yapacağınız haftanın bir gününü ve saatini 

belirleyin. Belirlediğiniz bu gün ve saatte eve misafir 

kabul etmeyin. Telefonlarınızı kapatın. Aile fertlerinin 

tamamının toplantıya katılmasını sağlayın.Toplantı 

öncesi ailedeki fertlerin sevdiği yiyeceklerden oluşan bir 

ikram anne tarafından hazırlanmalı.Baba toplantı 

öncesi söz uçar yazı kalır atasözü gereği bir   Aile 



Meclisi Karar Defteri almalı. Bu defter 20-30 sayfalık bir 

defter olabilir. Baba,  aile meclisi toplantısının başkanı, 

en büyük çocuk ise başkan yardımcısı ayrıca alınana 

kararların yazılması için bir yazman secin. Baba ailesine 

bu toplantıların aile içi iletişimi geliştirmek ve aile için 

de daha sıcak ve yakın ilişkiler kurmak için yapacakları 

nı aile fertlerinin istek ve sıkıntılarının bir araya geldikle 

ri bu toplantılarda konuşarak çözeceklerini ifade ederek 

AİLE MECLİSİ nin gerekçesini açıklar. Ardından aile fert 

lerine istek ve sorunlarını sorarak toplantının gündem 

maddeleri oluşturulur. Yazman her aile ferdinin gün 

dem maddesini Aile Karar Defterine yazar. Ardından 

Başkan yardımcısı Aile fertlerinin yazdırdığı gündem 

maddelerini sırasıyla okuyarak konuşulan gündem 

maddesi hakkında tartışmayı başlatır her madde 

hakkında karar alındığında alınan karar yazman 

tarafından yazılır ve bir sonraki gündem maddesine 

geçilir. Toplantılarda anne babalar çocuklarının 

kendileri gibi düşünmesi eğilimi içerisinde olmamalıdır.  

Karar defterine yazılanlar Aile üyeleri tarafından 

imzalanır bir sonraki aile meçlisi toplantısında bir 

önceki hafta alınana kararlar okunarak aile meclisine 

devam edilir. Bilmelidir ki 'BİR İNSANIN BİR İNSANA 

VEREBİLECEĞİ EN GÜZEL HEDİYE, ONA AYIRABİLECEĞİ 

ZAMANDIR.' 



AİLEMİZ HERŞEYİMİZ                                         

Özellikle ergenlik cağına geldiğinizde sizi büyüten 

anne babanızı beğenmez olur onlara yüksekten 

bakar bir tavır sergilemeye başlarsınız. 

Arkadaşlarınız anne babanızın önüne geçer ve 

anne babanızı değil arkadaşlarınızı dinlersiniz. 

Ardından sanki onlar sizin varoluş sebebiniz 

değilmiş gibi her türlü hakaret vari sözleri ‘Ne var 

ki bu sözde diyerek’ normal görür sanki 

karşınızdakiler sizin anne babanız değil de hiçbir 

şeyinizmiş gibi. Anne babaların kalplerini nasıl 

paramparça ettiğinizi hiç düşünmeden.                                                                

Allah Kutsal Kitabında anne ve babanıza ‘öf bile’ 

demeyin diyor. Neden hiç düşündünüz mü böyle 

diyor? Biliyoruz dediğinizi duyar gibiyiz ama hiç 

düşündünüz mü? Çünkü bazı bildiklerinizi hiç 

düşünmemiş olabilirsiniz!!                                                           

Anne babanız sizi markete gönderecek olur ÖF.                                                                                           

Odanızı toplayın derler ÖF.                                                                                                                                     

Sofrayı hazırlamama yardımcı ol derler ÖF.                                                                                               

Pazara beraber çıkalım derler ÖF.                                                                                                           

Eşyalarınızı ortalıktan toplayın derler ÖF.                                                                                                                     



Ders çalış derler ÖF.                                                                                                                                       

Yemeği yapmama yardımcı ol derler ÖF.                                                                                                                                                                                                                                      

Su getirir misin derler ÖF.                                                                                                                           

Arkadaşlarına dikkat et derler ÖF.                                                                                                                     

Cep telefonu, bilgisayar ile fazla oynama derler ÖF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Eve gelen misafire hoş geldin deyin derler ÖF.                                                                                               

Eve geç gelme derler ÖF.                                                                                                                                     

Hadi artık geç oldu yat derler ÖF.                                                                                                                  

Televizyonu kapat biraz ders çalış derler ÖF.                                                                                                 

Allah insanın sürekli anne babasına ÖF diyeceğini 

bildiği için ‘ÖF BİLE’ demeyin diyor. Rabbimizin 

emrinde üzerinde durulacak kelime ‘ÖF’ kelimesi 

değil ‘BİLE’ kelimesidir.  Rabbimiz, çocukların anne 

babalarına söyleyebilecekleri en hafif kelimenin  

‘ÖF’ olduğunu bunun dahi anne babaya 

söylenmemesi için ‘BİLE’ diyerek bizi uyarıyor. Şimdi  

düşünelim bakalım Anne babalara evlatların neler 

söylediğini, vakit çok geç olmadan öpün anne 

babanızın ellerinden yanaklarından. UNUTMAYIN  

EN ZOR ZAMANINIZDA HEP ONLARI BULDUNUZ 

YANINIZDA VE HEP ONLARA KOŞTUNUZ.                

ÖYLE DEĞİLMİ BİR DÜŞÜNÜN İSTERSENİZ.                  

BİRAZDA RABBİMİZİN SÖZÜNÜ TUTSAK OLMAZ MI? 



         ARTIK DÜŞÜNMENİN ZAMANI 

   Ne hazin bir çağda yaşıyoruz ki hayatımızın en 

kıymetli varlıklarına hiç utanmadan ve sıkılma 

dan ağza alınmayacak sözleri söylüyor ve bu 

sözleri de normal görüyoruz. Bu sözlerde ne var 

ki diyen bir insan kendisine olan saygısını yitir 

miş demektir. Çok mu ağır oldu. Bu hayatta 

bizim için en değerli varlıklarımız kimlerdir bir 

düşünün isterseniz o değer verdiğimiz kişiler ya 

da varlıklar için yapamayacağımız hiç bir şey 

yoktur deriz ama bu değerli varlıklarımıza ağza 

alınmayacak her türlü küfür edilirken iğrenç bir 

şekilde normal görme hastalığını da sürdürüyo 

ruz. Peygamberimiz bize ne diyor "İnsanlar 

diliyle söylediklerinden başka bir şey yüzünden 

yüz üstü ateşe atılırlar mı?" Şimdi soruyoruz, 

peygamberimize inanıyorsanız bu sözünü niye 

ciddiye almıyorsunuz yoksa peygamberimizin 

de mi abarttığını düşünüyorsunuz. Yoksa 

peygamberimize inanmıyor musunuz? Bu hayat 

ta en değer verdiğimiz varlıklar annemiz, bacı 

mız, eşimiz, dinimiz değil mi?  Yoksa küfreden 

ler için bu kıymetli varlıkları değerli değil mi? 

Yoksa küfreden biri başkalarının annesine 

bacısına, eşine küfredebilir de başkaları onun 



kulağı duya duya değer verdiği varlıklara küfre 

demez mi? Nedir bu en değer varlıklarımıza sizi 

küfretmeye iten? Hiçbir şey AĞIZ ALIŞKANLIĞI 

OLMUŞ ya da BENİM KALBİM TEMİZ sözünü 

söyleyerek sizi temize çıkarmaz. Öncelikle bunu 

söyleyelim! Çok sevdiğimiz ecdadımız Çanakka 

le’de neden şehit oldu birazcık düşünelim Allah 

aşkına! Senin bugün, ağız alışkanlığı olmuş diye 

rek küfrettiğin annen, bacın, eşin, dinin için 

değil mi? Ecdat, torunlarının bugünkü halini gör 

se sizin için mi biz şehit olduk yazıklar olsun 

size demez mi? Unutmayınız ki küfreden birinin 

ne kalbi temiz olur ne de imanı tam olur. Mevla 

na’nın dediği gibi Kalpte ne varsa kıyıya o vurur 

ve yine unutmayalım ki ‘La ilahe illallah’ çıkan 

ağızdan küfürde çıkıyorsa hem de en kutsal 

varlıklara o kalpte biri fazladır. Acaba hangisi?   

Gelin küfretmeyi bırakalım, gelin küfrün bir 

ahlak sorunu olduğunu görüp normal görmek 

ten vazgeçelim, gelin küfür ile ağzımızı kirletip 

rabbimize hesabını veremeyeceğimiz bu kirli 

kelimeleri hayatımızdan çıkaralım. DEĞER VER 

DİĞİMİZ EN KIYMETLİ VARLIKLARI AŞAĞI 

LAMAK VE KİRLETMEK BİZE YAKIŞMIYOR. 



SEVGİ DEPONU                                                 

KONTROL  ETTİN Mİ? 

Eve geldiğinizde anne babanıza, çocuklarınıza, 

eşinize SEVGİ DEPON 10 üzerinden kaçı 

gösteriyor diye sorun. SEVGİ DEPOSU ‘0’ la 

‘10’ arasında bir ölçüm oranına sahip olsun. 

Sıfır SEVGİ DEPOSU boş demektir ve sevgiye 

ihtiyacım var anlamına gelir.10 ise SEVGİ 

DEPOM dolu sevgi doluyum daha fazlasını 

kaldıramam anlamına gelir. Anne babanıza, 

çocuklarınıza, eşinize sorun. Bugün SEVGİ 

DEPON kaçı gösteriyor diye. Eğer sorduğunuz 

kişi SEVGİ DEPOSUNUN 5 in altında olduğunu 

söylerse SEVGİ DEPONU DOLDURMAK İÇİN 

NE YAPABİLİRİM diye sorun. Anne babanız, 

çocuğunuz ya da eşiniz sizden bir şey isteyecek 

siz onun istediğini yerine getirdiğinizde o kişiyi 

MUTLU etmiş olacaksınız. 



Farkında MISINIZ?                                                            
En son ne zaman annene, babana, evladına, eşine 

seni seviyorum dedin?                                                      

1 ay           1 hafta        Hergün        Hatırlamıyorum   
En son ne zaman annenle- babanla , evladınla, 

eşinle hiç birşeyle ilgilenmeden yarım saat sohbet 

ettin?                                                                                      

1 ay           1 hafta        Hergün        Hatırlamıyorum       

En son ne zaman annenle babanla evladınla eşinle 

birlikte bir etkinlik yaptın?                                            

 1 ay           1 hafta           hergün        Hatırlamıyorum       

En son nezaman kendini, annenin babanın 

evladının eşinin yerine koyarak bir olaya baktın.. 

1 ay           1 hafta            hergün        Hatırlamıyorum  

En son ne zaman nasıl bir anne-baba ve evlat 

olduğunu kendine sordun.                                            

1 ay          1 hafta            hergün         Hatırlamıyor 
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ESNAF  

AFİŞİ 
 

 



 

 

 

  

 

BU İŞ YERİNDE 

KÜFÜR 

ETMEYİNİZ 

YEMEKTEN ÇIKAN KILDAN 

TİKSİNİYORSUNUZDA 

AĞIZDAN ÇIKAN KÜFÜRDEN 

NEDEN TİKSİNMİYORSUNUZ.  

UNUTMAYIN Kİ  

KALP DENİZ, DİL KIYIDIR 

DENİZDE NE VARSA KIYIYA O 

VURUR. 
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PROMOSYON 

ÜRÜNLERİ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Akılda fikir yoksa ağızda küfür vardır. 

2. Dili doğru olmayanın kalbi doğru olmaz 

3. Aileniz kalbinizdir iyi bakın. 
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ÖRNEK  

YARIŞMA SORULARI 



 

 

SORU 4 

 

Küfürlü konuşmak sizce insanlara ne 

kazandırıyor. 

A.Saygınlık kazandırıyor. 

B. Kendilerinin büyüdüklerini kanıtla 

malarını göstermelerini sağlıyor. 

C.Hiçbir şey kazandırmıyor. 

D.Çok cesaretli olduklarını 

gösteriyor. 

 

 

 

SORU 3 

 

Küfür edilirken en çok değer verdiğimiz 

insanlara küfür ediliyor, küfür sözcükleri 

namus bildiğimiz değerlerimize oluyor. 

Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi 

olamaz. 

A. Ahlaki değerlerimizi yitiriyor olmamız. 

B. Düşüncelerimizin kirletilmiş olması. 

C. Ağız alışkanlığı olmuş diyerek 

normalleştirmiş olmamız. 

D. İnsanları ve değerlerimizi önemsiyor 

olmamız. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

SORU 2  

Sizce insanlar neden küfür ediyor? 

A. Arkadaşlarına özendikleri için. 

B. Ağızlarından çıkan küfür sözlerini 5 

dakika düşünmedikleri için. 

C. Ahlaki ve dini değerlerimizi 

yitirmeye başladığımız için. 

D. Hepsi. 

 

 

SORU 1 

Küfür birçok insanın hayatında yer kaplamış 

durumda. Yine bir kısım insanlar yolda bir 

birleri ile karşılaştığında merhaba yerine 

küfürle söze başlıyorlar. Genelde de bu 

küfürler ailelere ve cinsellik ifade eden 

aşağılayıcı bir nitelikte olmaktadır.            

   Sizce biz bu küfürleri edenlere karşı neden 

sessiz kalıyoruz.        

A. Bize küfür etmedikleri için. 

B. Küfrün çok kötü bir şey olmadığını 
düşündüğümüz için.     

C. Küfrün o kişiyi rahatlattığına 
inandığımız için. 

D. Küfre alıştığımız için. 



 

SORU 5 

Bazı yörelerimizde küçük çocuklar 

konuşmaya yeni başladıklarında Çocuğun 

babası ‘Hadi bakayım amcana bir söv de 

duysun’ der. Çocukta babasından 

duyduğu ve ya öğrendiği küfrü karşıdaki 

kişiye söyler. Karşıdaki kişi de ‘Aferin sana 

sen artık konuşmaya başlamışsın’ der. 

Sizce babanın bu tavrı neyi gösteriyor.    

A.Babanın çocuğunu çok iyi eğittiğini. 

B.Babanın çocuğunun konuşmasına 

yardımcı olduğunu. 

C.Babanın küfür etmeyi iyi bir şey kabul 

ettiğini. 

D.Babanın çocuğunu çok sevdiğini. 

 

FARKINDAMISIN 

SEN NEDEN KÜFÜR EDİYORSUN? AĞIZ 

ALIŞKANLIĞI MI DİYORSUN? BU NASIL BİR AĞIZ 

ALIŞKANLIĞIDIR Kİ SÜREKLİ NAMUSUMUZA 

KÜFREDİYORUZ. BİZİM ZİHNİMİZ KİRLETİLMİŞ 

OLMASIN. AĞZIMIZDAN ÇIKTIĞINI 

SÖYLEDİĞİMİZ BU SÖZLER ZİHNİMİZİN VE 

KALBİMİZİN KİRLİLİĞİNİ GÖSTERMİYOR MU? 

DÜŞÜNCELERİNİZİ KONTROL EDİN. 

KÜFRETTİĞİNİZ DEĞERLERİ BİR DÜŞÜNÜN. 

ALIŞKANLIK DEDİĞİNİZ BU SÖZLERİ YENİLERİ 

İLE DEĞİŞTİRİN. KÜFÜR ALIŞKANLIĞNIN ESİRİ 

OLMAYIN. RAHATLADIĞINIZI MI 

DÜŞÜNÜYORSUNUZ? BU NASIL BİR 

RAHATLAMA YÖNTEMİDİR Kİ 

KARŞIMIZDAKİNİN ANNESİNE, BACISINA, 

DİNİNE CİNSELLİK İFADE EDEN SÖZLERİ 

SARFEDEREK RAHATLIYORUZ. BÖYLE BİR 

RAHATLAMA YÖNTEMİ BİZİM BİLİNÇALTIMIZIN 

NELERLE DOLU OLDUĞUNU GÖSTERMEZ Mİ? 

BÖYLE BİR RAHATLAMA YÖNTEMİ ACİZLİKTEN 

BAŞKA BİR ŞEY OLABİLİR Mİ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


