DEĞERLER KAVRAM LİSTESİ
Kadim Hasletlerimiz / Yol Işıklarımız / İlkelerimiz:
Hayatımıza Yön Vermesi Gereken Değerlerimizden Bazıları:
Adalet sahibi olmak
Affedici olmak,
Ahitleşmek,
Ailemize sahip çıkmak
Alay etmemek
Alçakgönüllü olmak
Arkadaşlığa önem vermek
Azimli olmak
Barışçıl olmak
Bilgiye önem vermek
Birlikte ve barış içinde yaşamak
Borçlarına sadık olmak
Cesaret sahibi olmak
Cömert olmak
Çaba ve gayret sahibi olmak
Çevre bilincine sahip olmak
Dayanışmaya önem göstermek
Dedikodudan kaçınmak
Devlet işini milletin hizmeti için kullanmak,
Diğergâmlık,
Dil farklılığına saygı göstermek
Doğayı sevmek ve korumak
Doğruluk-Dürüstlük
Dostluğa önem vermek
Düzenli olmak
Eleştirilere tahammül etmek
Emeğe saygılı olmak
Empati sahibi olmak
Erdemli işlerle iç içe olmak
Eşrefi mahlûkat olduğumuzu bilmek
Etik değerlere sahip çıkmak
Evrenin nimetlerini israf etmemek
Fakirliği sabırla karşılamak
Farklılığa saygı göstermek
Gelenek ve görenekleri korumak
Görgü kurallarına uymak
Güvenilir olmak
Haktan yana olmak
Hakkı söylemek
Haddini bilmek / Hakkı gözetmek
Haksızlıklara karşı sessiz kalmamak
Haram ve haksız kazançtan uzak durmak
Hatadan dönmek
Hayâlı olmak / Hediyeleşmek
Hoşgörülü olmak
Hüsnü zan sahibi olmak
İbadethanelere saygı göstermek
İdeal sahibi olmak / İffet -iffetli olmak
İftiradan uzak durmak
İhtiyaç sahiplerine yardım etmek
İkram etmek / İnsaflı olmak
İstişareye önem vermek

İtibarlı olmak, İtimat edilen kişi olmak
İyiliğe karşılık iyilikle karşılık vermek
İyilik / İyiliği başa kakmamak
Kanaatkârlık
Kardeşlik hukukuna önem vermek
Kibirli olmamak
Kitaba ve kütüphanelere değer vermek
Komşuluk
Kutsal mekânlara saygılı olmak
Liyakate önem vermek
Manevi mirasa sahip çıkmak,
Merhametli olmak
Metanetli olmak
Misafirperverlik
Nezaketli olmak
Nimete sahip çıkmak
Ortak duygulara önem vermek
Öfkesine sahip çıkmak
Önyargısız bakmak
Ötekine saygı duymak
Özür dilemeyi bir erdem bilmek
Paylaşımcı olmak, Sabırlı olmak
Sağlığımızın kıymetini bilmek
Samimiyet
Saygılı olmak / Selam vermek
Sevgi insanı olmak, Sırasını beklemek
Sorumluluk sahibi olmak
Sözünde durmak
Söze ve konuşana değer vermek
Sözünün eri olmak
Şeffaf olmak / Şefkatli olmak
Şehitlik
Şeref-şerefli olmak
Şükretmek
Tahammül sahibi olmak
Takdir etmeyi bilmek
Taklitçilikten uzak durmak
Tarafsız olmak
Tarihi mirasa sahip çıkmak
Temizlik, Teşekkür etmek
Tevazu-itidal sahibi olmak
Tövbe etmek / Tutumlu olmak
Vaktin kıymetini bilmek
Yapıcı olmak / Yardımsever olmak
Yeniliklere açık olmak
Yetimlere sahip çıkma
Zararlı alışkanlıklardan uzak durmak
Zenginliğin kıymetini bilmek
…
(Değerleri Yaşamak ve Değerleri Yaşatmak - Değerler
Sözlüğü isimli kitaptan. www.ensarkitap.com)

