
 

 

Ordumuz İzmir’e girmişti. Düşman, gemilere bin-

miş kaçıyordu. Atatürk, hükümet binasına girince, 

ayaklarının altına düşman bayrağını serdiler. Çiğne-

yip geçmesini istediler. 

Atatürk: 

--Kaldırın bu bayrağı yerden dedi. 

İtiraz edenler oldu: 

--Ama, düşman bizim bayrağımızı çiğnedi. 

Atatürk: 

--Onlar bayrağa saygı göstermemiş olabilirler. 

Bayrak, bir milletin en kutsal varlığıdır. Onlar öyle 

yaptı diye, bizim de öyle yapmamız gerekmez. Biz 

bayrağa, hangi millete ait olursa olsun, saygı göste-

ririz. Herkesin de saygı göstermesini isteriz, dedi. 

BAYRAĞA SAYGI 



İNSANA SAYGI 

HER İNSANIN 

YAŞAMA SAĞLIK 

EKONOMİK EĞİTİM 

İNANÇ İBADET 

HAKKI VARDIR 

 



MEVLANA’NIN SAYGISI 

Mevlana’nın insan sevgisi tarif edi-

lemeyecek kadar büyüktür. Aynı 

zamanda Mevlana’nın insanlara 

duyduğu saygı da tarif edilemeye-

cek kadar derindi: Ayırmadan her-

kese saygı ve sevgi gösterirdi. 

Başkaları da bu nezakete karşılık 

verirler, ona saygı göstermeye uğ-

raşırlardı. Mesela bir topluluğa girdiği zaman kendisine saygı du-

yarak ayağa kalkarlardı. Mevlana bunu istemezdi. Hele de kendisi 

için birini oturduğu yerden kaldırdıkları zaman bu hale çok üzülür-

dü.  

Mevlana’nın insan sevgisine güzel bir örnek:  

Mevlana bir gün hamama gitmişti. Soyunup hazırlandı, yıkanma 

yerine girdi. Girdi, ama girmesiyle çıkması da bir oldu. Tekrar gi-

yindi ve gitmeye hazırlandı.  

Sebebini sordular. 

Dedi ki: 

“Soyunup hamama girmiştim. Tellak beni görünce, bana yer aç-

mak için bir şahsı, havuzun başından uzaklaştırdı. Benim yüzüm-

den rahatsız edilen o kişiye karşı utancımdan o kadar terledim ki 

dayanamayıp dışarı çıktım!” 

Hüseyin Suat ZENGÝN
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ÖRNEK DAVRANIŞLAR 

Kusurları uygun 
dille ifade etmeli  

Dinlemeyi 
bilmeli 

Misilleme 
yapmamalı  

Özel hayata  

önem vermeli  

İlke ve kurallara 
uyulmalı 

Sınırları net 
tayin etmeli  

Dinlemeyi  
bilmeli  

Tehlikeli ve  
incitici şakalar 
yapmamalı  

Başkalarının yerine 
seçim yapmamalı  
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Önce Saygı 

 Farklılıklara Saygı 

 Düşünce ve İnançlara Saygı 

 Hak ve Özgürlüklere Saygı 

 Bireysel Tercihlere Saygı 

 Emeğe Saygı 

 

 

Kendine yapılmasını istemediğini 

başkasına yapma 
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