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Proje Adı Gönüle Düşen Yıldızlar  

Proje Konusu Sahabelerin Örnek Hayatları 

Projenin Amacı 

      Her Sahabe'ye, Efendimiz'den bir iz düştüğünü unutmadan, onların 

üzerinden nebevi mirası bu çağa taşıma konusunda, küçük de olsa bir 

gayret ortaya koymak 

      Günümüz dünyasındaki kavga ve hoşgörüsüzlüklere karşı 

hayatımızı onların rehberliğinde yeniden gözden geçirmektir. 

 

Projeyi Düzenleyen 

Kurum 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Projeyi Düzenleyen 

Kurum Yetkilisi: 
Sabahattin DÜLGER İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Proje Destek Birimi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı İmam Hatip Liseler 

Proje Uygulama 

Birimi 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Birimi 

Kapsam Öğrenci, öğretmen, veli, vatandaş 

Proje Danışmanı  

Tel 

Web/Mail 

Hilal ÇELİKKOL KARA  

İrtibat kişisi 

Tel 

Web/Mail 

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Birimi. 

Reyhan HAYIRLI  -  0 224 329 85 05         

e-mail: reyhanhayirli@hotmail.com 

 

Proje Yürütme 

Kurulu 

Başkan    : Ali TURKUT  

Üye          : Davut ŞANLI  

Üye          :Muhammed ALTUNTAŞ  

Üye          : Abdulkadir ÇINAR 

 

Proje Uygulama 

Tarihi 
01/12/2015 – 30/ 05/2016 

 

  

mailto:reyhanhayirli@hotmail.com
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 BİRİNCİ BÖLÜM 

 

GİRİŞ  
 

Dünyadaki hızlı teknolojik gelişme ile sınır ve kural tanımayan iletişim araçlarının 

baskısı, her geçen gün insanî değerleri daha fazla yok etmektedir. Günümüzde tamamen güç 

ve çıkar ilişkisine dönüşen toplumsal ilişkiler maneviyatı yok etmekte, gençlerde anlamsızlık, 

değersizlik ve yalnızlık duygularının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Katlanılması çok zor 

olan bu duygular, insanın kendisine ve çevresine yabancılaşmasının ve yoğun bir kimlik 

bunalımının habercisidir. 

Manevî değerlerden yoksun, baskıcı ve saldırgan kitle kültürü insanlarda katı bir 

bencillik duygusunu ortaya çıkarmakta, sorumluluk bilincini öldürmektedir. Hâlbuki 

milletimizin bekası, bizi biz yapan sahip olduğumuz insanî değerlerle yoğrulmuş şahsiyet 

idealini oluşturup, bunun yetişen nesillere benimsetilmesi ile mümkündür. 

Bu ideal nasıl oluşturulacaktır? 

Topluma nasıl sunulacaktır? 

Toplumda iyiye, doğruya, güzele ve adalete doğru bir değişim ve dönüşüm nasıl 

olacaktır?... 

Bu soruların cevabını Kuran ve Sünnette, şanlı geçmişimizde aramak gerekmektedir. 

“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte 

onlar kurtuluşa erenlerdir.” ayetini kendisine rehber edinip İslâm’ı yaymak için eşsiz bir çaba 

gösteren sahabe-i kiram dört kıtaya adaletle hükmeden imparatorluklar kurmuşlardır. 

Bu güne baktığımızda geleceğimiz olan gençliğimiz, kendisine empoze edilmeye 

çalışılan, fıtratı ile de tutarlı olmayan şahsiyet ve kimlikler altında ciddi bir rol karmaşası 

yaşamaktadır. Bu gün insanlığın, bilhassa genç neslin örnek alabileceği şahsiyetlere her 

zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Hz. Peygamber’in rahle-i saadetlerinde terbiye 

görmüş, onun eğitiminden geçmiş sahabe neslinin örnek hayatı, bu ihtiyaca en güzel şekilde 

cevap veren hayatlardır. 

 

Çözümsüz gibi gözüken ya da çözümünü yabancı kültürlerde aradığımız nice problemin 

çözümü, yolumuzu ve karanlık dünyamızı aydınlatan yıldız mesabesindeki sahabelerin örnek 

hayatlarında saklıdır. Bu hayatlar, yaşamımızın her karesi için canlı ve pratik çözümler 

bulacağımız örneklerle süslü birer hazinedir. 

 

Bu düşüncelerden hareketle “Gönle Düşen Yıldızlar” adı ile yoğun ve titiz bir çalışma 

hazırlama gayreti içine girdik. Bu çalışmada Sevgili Peygamberimizin rahle-i tedrisinde 

yetişen sahabe-i güzînin örnek hayatlarından kesitleri içeriğinde tiyatral gösteri, görseller ve 

kısa solo ya da grup sohbetlerini bulunduğu  bir sunumla anlatmayı istedik. 

 

İslam’ın  ilk günlerinde Müslüman olup işkencelere maruz kalan, doğup büyüdüğü 

toprakları, evini barkını inancı uğruna terk etmek durumunda kalan, yâd ellerde olsa da 

inancından taviz vermeden ayakta durmaya çalışan; memleketine sığınan Müslümanlara 

kucak açan, insanlara hizmete koşan; malını mülkünü bu uğurda harcayan metanet ve sabır 

âbidesi Allah Resûlü’nün (a.s.m) ifadesiyle gökteki yıldızlar mesabesinde olan sahabelerin 

örnek hayatlarını genç nesle aktarmak. 
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1. PROJENİN GEREKÇESİ 

 

 

 Topraklarımıza iman tohumu eken sahabe ile tanışmak ve bu manada toprağımızın 

taşıdığı değerin farkına varmak. 

 Sahabeyi doğru tanıyarak, dini hayatımızı onların rehberliğinde yeniden gözden 

geçirmek. 

 Geçici ve değersiz gündemlerle meşgul olmayıp, kendi gündemlerimizi kendimizin 

oluşturmasına katkı sağlamak 

 Sahabenin başlattığı iman mücadelesinin bitmediğini, onlar gibi toprağa tohum ekme 

zorunluğumuzun olduğunu hatırlamak 

 Her sahabiye, Efendimiz’den (sas) bir iz düştüğünü unutmadan, onların üzerinden 

nebevî mirası bu çağa taşıma konusunda küçük de olsa bir gayret ortaya koymak 

 

 

2. PROJENİN KONUSU 

 Sahabelerin Örnek Hayatları 

 

 

3. AMAÇLAR 

 Ashâbım yıldızlar gibidir. Hangisine tâbi olsanız hidayete erersiniz.”hadisinden yola 

çıkarak; 

Günümüz dünyasındaki kavga ve hoşgörüsüzlüklere karşın rahmetten izzete, adaletten 

emniyete, tevazudan hayaya, ahde vefadan kanaate, tevekkülden işara, sabırdan şecaate, 

cömertlikten şükre, fedakarlıktan sükûnet ve vakara, itidalden sıdk ve istikamete, gönül 

zenginliğinden hilm ve müsamahaya, hayatın her alanında sahabeyi doğru tanıyarak, 

hayatımızı onların rehberliğinde yeniden gözden geçirmektir. 

Her Sahabe'ye, Efendimiz'den bir iz düştüğünü unutmadan, onların üzerinden nebevi 

mirası bu çağa taşıma konusunda, küçük de olsa bir gayret ortaya koymak. Sahabenin 

başlattığı iman mücadelesinin bitmediğini, onlar gibi toprağa tohum ekme zorunluluğumuzun 

olduğunu hatırlamak.  

 Geçici ve değersiz gündemlerle meşgul olmayıp kendi gündemlerimizi kendimizin 

oluşturmasına katkı sağlamak.  
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 Toplum içerisinde okuma – yazma seviyesi çok düşük, sosyal hayattan ve yaşadıkları 

dünyadaki fikir ve düşüncelerden habersiz, semavi kitaptan yoksun ve fetret asrının  

karanlıklarında bulunan pek çok insan, çok az bir zamanda en medeni, en bilgili ve dünya 

siyasetinde en önde olan milletlere ve hükümetlere birer üstad, rehber, diplomat ve kılı kırk 

yaran bir adaletle hükmeden hakim, doğudan batıya kadar herkesi memnun eden idareciler 

olduklarını genç nesle aktarmak. 

 Sahabe Kur’an ile baraber ve Kur’an için yaşamış ve hayatını Kur’an’a  adamıştı. 

Onlar Kur’an’ı yaşama ve yaşatma istikametinde tarihte eşi benzeri görülmemiş bir aktivite 

sergilemişlerdir. İşkenceye, baskıya, zulme maruz kalmış ama, inandıkları değerlerden asla 

taviz vermemişlerdir. Allah’ın gönderdiği mesajın daha iyi yaşayabilmek için mallarını, 

mülklerini, yurtlarını bırakarak hicret etmeyi göze almışlardır.  

 Sahabenin hayatındaki en önemli şey, Kur;’an’ın her ayetini öğrenmek ve O’nu 

gereğince yaşamaktı. Onların içinde herhangi bir işle veya ticaretle meşgul olanlar, günlerinin 

bir kısmını O’na ayırır, gerisini Allah Rasulu’nun huzurunda geçirirlerdi. Gelen vahyi hemen 

öğrenmek ve bu hususta hiçbir kimseden geri kalmamak için Peygamberin huzurunda 

nöbetleşe bekler ve bir tek kelimeyi kaçırmamaya dikkat ederlerdi. 

 Kur’an eksenli hayatı herşeye tercih eden sahabeyi, Kur’an, sürekli nasıl bir kitapla 

muhatap olduklarına dikkatlerini çekiyor, onları cezbederek şöyle sesleniyordu. 

“Eğer dağlar yürütülecek olsaydı, bu Kur’an ile yürütülürdü, yeryüzü paramparça olup 

ve ölüler konuşturulabilseydi, o da, yine bu Kur’an ile olurdu. 

 Cenâb-ı Hak, Tevbe süresinde Ashâb-ı kirâmdan razı olduğunu ve onlar için ebedi 

nimetler, saâdetler hazırladığını şöyle beyan ediyor:  

“Muhacirlerden ve Ensardan İslam’a girmekte ilk önce geçenler ile bunlara güzelce tâbi 

olanlar… Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah’tan razı oldular. Allah onlara altlarından 

nehirler akan Cennetler hazırladı ki, içlerinde sonsuz kalacaklar. İşte büyük kurtuluş bu.” 

(Tevbe Sûresi, 100)  

 Yine aynı sürede Cenâb-ı Hak sahabe-i Kirâmı överek onların İslâm uğrunda can ve 

mallarıyla cihat ettiklerini ifade ediyor ve kendilerini hayır ve ihsan ile cennetle müjdeliyor  

 Yeni neslin hedefini belirlemede sahabeyi örnek alarak dünya nimetlerinde istifade 

ederken cenneti kazanmayı da amaçlamaktır. 
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4. HEDEFLER 

 Genel Hedefler:  

Proje kapsamında programı hazırlayıp sunan öğrencilere ve izleyicilere sahabe örneğinden 

hareketle İslamî değerleri, Müslüman’ın ahlaki özelliklerini, insanî ilişkileri, edep ve adabı, 

insanlığı yitirmeden mücadele etmeyi kavratmak. 

 

 Her bir Programın Hedefi: 

 

1. BİLAL-İ HABEŞİ: İman ve İslam uğruna verilen mücadeleyi, insanın inancındaki 

sabır ve sebatı, davası uğrunda gösterilen fedakarlıkları ve topumda önemsenmeyen 

hor görülen bir insanın, iman ve mücadelesiyle geldiği noktayı ( Mahşere kadar 

İslam’ın sembolü Ezan ile anılmak ) kavratmak. 

 

2. MUSAB BİN UMEYR: İnandığı gibi yaşayabilmek için dünyayı elinin tersiyle 

itebilmeyi, sabır ve sebat ile hakkı öğrenmek ve öğretmek için gerekirse kapı kapı 

dolaşmayı, anadan vatandan geçip Kur’an’ı öğrenmek ve öğretmek için genç bir 

muallimin, yaptığı mücadeleyi kavratmak ve ilim aşkının getirdiği eşsiz şehadeti 

göstermek. 

 

 

3. HZ. ÖMER: Duanın hikmetini, kaderin cilvesini, öldürmeye giderken dirilmeyi, 

cesareti, iyilikte yarışı, İnsanlığın kaybettiği adaleti, Hak ile batılı birbirinden ayıran 

basireti, varlık zamanında yoksulluğu tercih edişi, adil bir idarecinin vasıflarını 

göstermek. 

 

4. HZ. HATİCE: Cehaletin ve çirkinliğin kol gezdiği bir dünyada iffetli ve tertemiz 

kalabilmeyi, her daim hakkı hakikati aramayı, eşe hürmet ve saygıyı, aile için yapılan 

fedakarlıkları, İlklerin zorluğunu ve mükafatını, malını ve canını Allah’a ve Resülüne 

feda eden bir kadının, mükafatının cennet olduğunu göstermek. 
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5. HZ. FATIMA: İnsanların etrafındaki acı ve ıstıraba gözlerini kapatıp lükse, oyun ve 

eğlenceye daldığı bir zaman diliminde iman mücadelesi içerisinde, ölüm korkusuyla 

burun buruna, yoklukla savaşarak büyüyen, annesini çocuk yaşta kaybeden, zor bir 

görev yüklenen babasının etrafında pervane olup destek olan, yetimlere kol kanat 

geren, tüm sevdiklerini bir bir toprağa koyup ardında dört yetim bırakarak gencecik 

yaşında bu dünyadan göç eden bir genç kızın, aklı, cesareti, edep ve hayâsı, zühdü, 

kanaati, fedakarlığı, dünya nimetlerinden vazgeçişi, Allah düşmanlarıyla mücadelesini 

ve kısa süren bir hayatla kazandıklarını kavratmak. 

 

6. HZ. ABBAS: İmanını gizleyip küfrün içerinde tek başına yaşayarak Peygambere 

destek olan Ebu Zer el Gıfari: Hakkı menfaat gözetmeden haykırmayı, inandığı şey 

uğruna taviz vermeden gerekirse yalnız da yaşanabileceğini gösteren birinin 

mücadelesinin kavratmak. 

 

 

5. BEKLENTİLER 

 

 Öğrencilerin kişiliklerini geliştirmelerinde katkı sağlamak 

 Gençlere sahabelerin rol model olarak alınması,  

 Kardeşliği insanlar arasındaki kaynaşmayı arttırmak 

 İmam Hatipler arasında ortak çalışmayla birlikteliği sağlama 

 İlçe dahilinde tüm öğrenci, öğretmen ve vatandaşları kaynaştırmak  

 

 

 

6. KAPSAM 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm okullarımız öğrencileri ve veliler  
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7. İLKELER 

 

 Her ay Okullarca belirlenmiş olan sahabelerin örnek hayatlarının görevli olan okul 

tarafından bir program dahilinde sunulması. 

 Programın 1 saat ile sınırlandırılması, içeriğinin öğrencilerin dikkat ve ilgisini 

çekecek, sıkıcı bir atmosfer oluşturmayacak bir havada hazırlanması 

 Program içeriğinin İzleyicilerin programdan kendilerine ders çıkarması,  sunulan 

sahabeden kendi hayatlarına uygulayabilecekleri prensip ve ilkeler alabilecek şekilde olması  

 Program içeriğinin Kur’an ve sünnete, tarihi gerçeklere uygun olması, sahabenin 

değerini zedeleyici olmaması 

 Program içeriğinin 15 gün öncesinden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla 

komisyona gönderilmesi 

 Program afişlerinin Okul tarafından hazırlanıp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 15 gün 

önceden gönderilmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce afişlerin Okullara dağıtımının 

yapılması 

 İlçe dahilindeki tüm okullara programı icra edecek okulun 15 gün önceden gerekli 

duyuruların yaparak öğrenci ve velilerin katılımının sağlanması. 

 Görevli okulun resmi kurumlara 1 hafta öncesinden program davetiyelerinin 

gönderilmesi 

 Program bitiminde görevli okulun görsel doküman ve videoları komisyona ulaştırması 

 

 

8. DAYANAK 

 

Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 

Mesleğe Hazırlık Çalışmaları dahilinde yapılması.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

1. UYGULAMA 

 

 Şehit Jandarma Asteğmen Zeki Burak Okay Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Sahabe: Hz. Ömer 

Tarih: 29 Aralık 2015 Cuma  Saat: 18:00 Yer: Barış Manço Kültür 

Merkezi 

Komisyon Görevlileri 

I. Hüseyin PESTİL 

II. Mustafa KALFE 

III. Alkan YILMAZ 

IV. Buket ŞENTÜRK 

V. Adem BİÇİCİ 

VI. Mustafa SOYCAN 

VII. Osman ÇİÇEK 

 

 Yeşil Devlet Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Sahabe : Ümmü Süleym Binti Milhan   

Tarih: Ocak 2016 Saat: 18:00 Yer: Barış Manço Kültür Merkezi 

Komisyon Görevlileri 

I. Kadir ARI 

II. Hasan ERDAL 

III. İbrahim EREN 

IV. Z.Nur SUMAN 

V. Ümmühan DEMİRKAPI 

 

 Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Sahabe : Bilal-i Habeşi 

Tarih: Şubat 2016 Saat: 18:00 Yer: Barış Manço Kültür Merkezi 

Komisyon Görevlileri 

I. Alpaslan YAVUZ 

II. Sedat AKAR 

III. Adil ÇİNİ 
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 Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Sahabe : Musab B. Umeyr 

Tarih: Mart 2016 Saat: 18:00 Yer: Barış Manço Kültür Merkezi 

Komisyon Görevlileri 

I. Ahmet Erol TAN 

II. Mehmet Fatih DİVLİ 

III. Abdullah ÖZDEMİR 

IV. Yılmaz GÜNGÖR 

V. Selman KUYUMCU 

 

 Gülçiçek Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Sahabe : Hz. Hatice ve Hz. Fatıma 

Tarih: Nisan 2016  Saat: 18:00 Yer: Barış Manço Kültür Merkezi 

Komisyon Görevlileri 

I. Hamide BALÇIK 

II. İlknur APAK 

III. Fatma ERGÜVEN 

IV. Serpil BEKTAŞ 

V. Sevde MARANCI 

 

 Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi 

Sahabe : Hz. Abbas – Ebu Zer El-Gıffari 

Tarih: Mayıs 2016  Saat: 18:00 Yer: Barış Manço Kültür Merkezi 

Komisyon Görevlileri 

I. Veli İMER  

II. Nuri PEKSÖZ 

III. Faruk ÇELİK 
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2. UYGULAMA SÜRECİ VE AŞAMALARI 

 

 Görevli Okulların Sahabe ismine karar vermesi 

 Sahabeyle ilgili öğrenci ve velilere sunulacak programın oluşturulması 

 Programı düzenleyecek olan Okul Müdürlüğü tarafından program sunumun yapılacağı 

yer ve tarihin belirlenmesi 

 Görevlendirilen her okul afiş ve davetiye tasarımlarını hazırlaması 

 Hazırlanan afiş ve davetiyeler tüm okullara, müftülüğe ve camilere ulaştırılması 

 Takvime göre projenin gerçekleştirilmesi 

 Proje bitiminde değerlendirme toplantısı yapılması 

 

3. EYLEM PLANI  

 

 

4. UYGULAMA TAKVİMİ * 

S.NO YAPILACAK FAALİYETLER 
TARİHLERİ 

 

1 Projenin hazırlanarak onaya sunulması          10/12/2015 

2 Projenin Uygulanması 
 

01/12/2015 – 30/05/2016 

Faaliyetin Adı 

A
ra

lı
k

 

O
ca

k
 

  
Ş

u
b

a
t 

M
a
rt

 

N
is

a
n

 

M
a
y
ıs

 

Faaliyeti Düzenleyen Kurum 

 

Hz. Ömer 
 X      Şht. J. Astğ. Zeki Burak Okay AİHL 

 

Ümmü Süleym 

(Enes b.Malik’in 

Annesi) 

  X     Yeşil Devlet Hatun Kız AİHL 

 

Bilal-i Habeşi 
   X    Bursa İpekçilik AİHL 

 

Musab b.Umeyr 
    X   Necip Fazıl Kısakürek AİHL 

 

Hz. Hatice            

Hz Fatıma 

     X  Gülçiçek Hatun Kız AİHL 

Hz. Abbas –Ebu 

Zer El-Gıffari 
      X Bursa Merkez AİHL 
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5. MALİYET 

 Yıldırım Belediyesi Başkanlığı tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne program 

çerçevesinde Barış Manço Kültür Merkezi’ne ait salonun ücretsiz olarak tahsis edilmesi  

 Programı düzenleyen okullarımız oluşabilecek harcamaları (afiş, davetiye, el 

broşürleri) kendi bütçelerinden karşılaması 

 

 

6. YÜRÜRLÜK 

Bu Proje yönergesi 15 maddeden ibaret olup 2015 - 2016 eğitim öğretim yılında 

yapılacak “Gönüle Düşen Yıldızlar” projesi için hazırlanmış olup Yıldırım Kaymakamlığının 

onayladığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

7. DEĞERLENDİRME 

        Bu projenin uygulanmasından sonra ortaya çıkan sonuçlar değerlendirme 

kriterlerine göre raporlaştırılır. Rapor doğrultusunda projenin değerlendirilmesi İlçe Millî 

Eğitim Müdürlüğünce yapılır. 

Değerlendirme Komisyonu 

Başkan :Ertuğrul ŞENGÜL 

Üye :Zekeriya GÜMÜŞ 

Üye : İbrahim BAYRAM 


