
SEVGİ, SAYGI VE HOŞGÖRÜ  

Sevgi, sayg� ve ho görü öteden beri insan�n ve insanl� �n
gündemini me gul eden kavramlard�r. Söz konusu kavramlar, 
hemen her fert ya da toplumun mutlu ve huzurlu bir hayat sü-
rebilmesi için ihtiyaç duydu u temel olgulard�r. Dinimiz slâm 
da insana sevmeyi, sayg� duymay� ve müsamahay�/ho  görmeyi 
ö ütler. Öyle ki dinimizde bir mümin için temel olan iman, 
inanma, ibadet, muhabbet/sevgi zeminine oturtulur. Bu nokta-
da mümin, mabudu olan Allah’a ve O’nun sevilmesini emretti i
her varl� a/de ere iliklerine kadar sevgi ve muhabbet besler.  

Kurak arazi için ya mur nas�l rahmet ise, sevgi ve sayg� da 
bir toplum için öylece rahmettir. Kur’an ve Sünnetin hayat ve-
ren mesajlar�n�n çevreledi i ortamlarda filizlenerek müminlere 
ilham kayna � olan Hoca Ahmed Yesevî, Yunus Emre, Mevlânâ 
gibi gönül sultanlar�m�z da sevgi, sayg� ve ho görüye çokça 
vurgu yapm� lard�r. Bu itibarla slâm ve onun mesajlar� çerçeve-
sinde ekillenen medeniyetin sevgi medeniyeti oldu unu ifade 
etmek hiç de abart� de ildir. Müslümanlar�n olu turdu u toplu-
mun da sevgi toplumu olu u önemli bir niteliktir. Bu sevgi top-
lumunu dinimiz,  

“Müminler ancak karde tirler. Öyleyse karde lerinizin aras�-
n� düzeltin. Allah’a kar � gelmekten sak�n�n ki, size merhamet 
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edilsin.”1 âyetinde dile getirildi i gibi, karde lik zemininde bu-
lu turmu tur. Öyle ki, sevgi, sayg� ve ho görü bu karde lik esa-
s�n�n âdeta harc� konumundad�r. üphesiz karde lik veya uhuv-
vet, sevginin zirvesidir. Sevgi, sayg� ve ho görünün olmad� � bir 
ortamda, gerçek karde likten, dostluktan söz edilemez. Müslü-
man bütün mahlûkata ve insanl� a sevgiyle bakar; ama din 
karde lerine olan sevgisi di erlerine olan sevgisinden çok daha 
farkl�d�r.

Karde lik sadece söz ve duygusal düzeyde kalmaz, somut 
davran� lar halinde sonuçlar da verir. Söz gelimi müslüman 
karde i darda kald� �nda ona imkânlar� ölçüsünde destekte 
bulunmas� bu sevginin bir gere idir. slâm tarihi, Peygamber 
Efendimizden günümüze de in bütün insanl� �n g�pta ile kar �-
lad� � sevgi, sayg� ve ho görünün süsledi i örnek tecrübe ve 
tablolarla doludur. Ho görü ve birlikte ya ama kültürü ad�na bu 
tablolarda ça �m�z insan� için oldukça önemli ve bir o kadar da 
anlaml� mesajlar vard�r. Gönül erlerimizden Yunus Emre; “Ya-
rat�lan� ho  gör, Yaradan’dan ötürü” derken evrene ve içindeki-
lere sevgi ve ho görü odakl� bak� � gayet anlaml� ve ku at�c� bir 
ekilde ifade etmektedir.  

“Muhabbetten Muhammed oldu hâs�l / Muhammedsiz mu-
habbetten ne hâs�l?” dizeleri de özelde Hz. Peygamber’in, ge-
nelde de insan�n varl� �n�n/varolu  amac�n�n oturdu u temel 
zemini dile getirmektedir.  

Mevlânâ da, “Bizim peygamberimizin yolu a k yoludur. Biz 
a k�n çocuklar�y�z; a k bizim anam�zd�r” derken sevgi ve mu-
habbetin slâm nazar�ndaki önemine i aret etmi tir.

Hac� Bekta i Veli de 

Sevgi, muhabbet kaynar yanan oca �m�zda,
Bülbüller evke gelir, gül açan ba �m�zda,
H�rslar, kinler yok olur a kla meydan�m�zda,
Aslanlarla ceylanlar dosttur kuca �m�zda

                                                          
1  Hucurât, 49/10.  
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dizeleriyle, gerçek sevginin olu turaca � ortam� resmetmeye 
çal� m� t�r.

İnsan Öncelikle Kendisi İle Barışık Olmalıdır 
slâm’�n müslümanlara ö retti i sevgi, bütün varl� � ku atan

rahmet, efkat ve tevazu içerikli bir sevgidir.  

nsan, Allah’�n yaratt� � sayg�n bir varl�k oldu u bilinciyle 
öncelikle kendisi ile bar� �k olacak, kendini sevecektir. Zira ken-
disini sevmeyen, kendisiyle bar� �k olmayan insan�n ba kalar�n�
sevmesi, onlarla ayn� ortam� huzurla payla mas� dü ünülemez.
Ayn� ekilde kendisine sayg�s� olmayan insan�n ba kalar�na da 
sayg�s� olmayaca � aç�kt�r.

Sevgi İnsanın Özünde Varolan Fıtrî Bir Duygudur 
Mutasavv flar n büyük ço unlu una göre varl k/evren sev-

giden sudur etmi tir. Yarat c  kudret, varl  âdeta sevgi ile 
yo urmu tur. Yani varl n özünde sevgi vard r. Bu nedenle 
olsa gerek ki, hemen hepimizin hayat nda sevgiye konu olan 
pek çok de er vard r. Anne-baba, karde , çocuk ve e  sevgi-
si; mal-servet, makam ve unvan sevgisi, millet ve vatan sevgisi 
bunlar n ba nda gelir. Nitekim Kur’ân-  Kerîm’de Yüce Rab-
bimiz insandaki bu do al ilgilere u ifadelerle yer verir:

“Kad�nlar, o ullar, yük yük alt�n ve gümü , salma atlar, da-
varlar ve ekinler gibi nefsin iddetle arzulad� � eyler insana 
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süslü gösterildi. Bunlar dünya hayat�n�n geçimli idir. Oysa as�l
var�lacak güzel yer ancak Allah’�n kat�ndad�r.”2

Katılaşan Kalplerin Devası Sevgi ve Hoşgörüdür 
Sevgili Peygamberimiz, birbirimizi sevmeyi iman�n gere i

kabul ederek öyle buyurmu tur:

“Can�m kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, sizler 
iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de 
iman etmi  olmazs�n�z. Yapt� �n�z takdirde birbirinizi sevece iniz 
bir ey söyleyeyim mi? Aran�zda selâm� yay�n�z!”3

Bu hadis dikkate al�nd� �nda, cennete girmenin yolunun 
imandan, kâmil bir iman�n da mümin karde lerini sevmeden, 
onlar�n hak ve hukukuna sayg�dan geçti i görülür. Ba ka bir 
ifadeyle, sevgi, iman�n tekâmülünde önemli bir yere sahiptir. 
Zira sevgi, kat�la an kalp ve vicdanlar�n âdeta ifas�d�r. Sevginin 
olmad� � yerde kin, nefret ve dü manl�k vard�r. Oysa bizim 
iman�m�z, dinî de erlerimiz bu tür kötü hasletlere imkân tan�-
maz ve onlar� onaylamaz. Peygamberimiz (s.a.s.), bir taraftan 
müslümanlar�n birbirlerini sevmelerini iman�n bir gere i olarak 
vurgularken di er taraftan da bu sevginin sakl� kalmamas�n�
ö ütlemi tir. Nitekim bir hadislerinde, 

                                                          
2  Âl-i mrân, 3/14.
3  Müslim, “Îmân”, 93-94.  
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“Biriniz karde ini (Allah için) seviyorsa onu sevdi ini söyle-
sin.”4 buyurarak sevginin izhar�n�n önemini dile getirmi tir.
Çünkü bazen bu tür ifadeler, insanlar aras�nda ili kilerin geli -
mesine, sevgi ve sayg�n�n artmas�na katk� sa layabilir.

nsanlar�n birbirlerine kar � sayg�s�n�n ve ho görünün olma-
d� � yerde gerçek sevgiden söz edilemeyece i aç�kt�r. Dolay�s�y-
la sevginin gerçek anlamda zemin bulu u sayg� ve ho görünün
varl� �na ba l�d�r.

Sevgi, İmanın Tadına Ermenin Yoludur 
Sevgisiz iman�n yavan oldu u aç�kt�r. Ki inin sevgisinin Allah 

için olu u o sevgiye farkl� bir anlam katmakta ve onun ibadet 
olarak nitelendirilmesine zemin haz�rlamaktad�r. üphesiz Allah 
için olan sevginin kapsam�nda Peygamber ve Kitap sevgisinin 
yan� s�ra, evren/varl�k/insan sevgisi de yer almaktad�r.

Sevgi iman edilen de erlerin tad�na ermenin en etkin yolu-
dur. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.),  

 :

“Üç özellik vard�r; bunlar kimde bulunursa o, iman�n tad�n�
tadar: Allah ve Resûlünü, (bu ikisinden ba ka) herkesten fazla 
sevmek. Sevdi ini Allah için sevmek. Allah kendisini küfür ba-
takl� �ndan kurtard�ktan sonra tekrar küfre dönmeyi, ate e at�l-
mak gibi çirkin ve tehlikeli görmek.”5 buyurmak suretiyle bu 
hususa i aret etmi tir.

                                                          
4  Ebû Dâvûd, “Edeb”, 113.  
5  Buhârî, “Îmân”, 9, 14.  
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Müslüman�n sevgisi Allah içindir. Bütün yarat�lanlar� Allah 
r�zas� için, herhangi bir menfaat beklemeden sevmeli ve sevgisi-
ni prati e yans�tmal�d�r. Bu ba lamda bir karde ini gördü ünde
ona selâm vermeli, hal ve hat�r�n� sormal�, bir problemi varsa 
imkân� nispetinde o problemi çözmeye gayret etmelidir. Zira 
Peygamberimiz,  

“Sizden biriniz kendi nefsi için arzulad� � bir eyi mümin 
karde i için de istemedikçe kâmil/ideal manada iman etmi
say�lmaz.”6 hadisiyle, kâmil bir imana sahip olman�n yolunun 
karde imizin problemlerini kendi problemimiz gibi telakki ede-
rek yard�mc� olmaktan geçti ini ifade ediyor. u halde mümin-
lerin dertlerine kar � duyars�zl�k, iman�n kemaline engel durum-
lardan biridir.  

Bütün bunlar göstermektedir ki müslüman, Allah’la, Pey-
gamberiyle, di er müslüman ve insanlarla ili kisini sevgi temeli-
ne oturtmak durumundad�r. Gerçek u ki, ça �m�z insan� hemen 
her kesimiyle oranlar� farkl� farkl� olsa da sevgi, sayg� ve ho gö-
rü açl� � ya da yoksunlu u ya amaktad�r. Bir Bat�l�’n�n “Ku lar
gibi uçmas�n�, bal�klar gibi yüzmesini ö rendik; ancak bu arada 
çok basit bir sanat� unuttuk: Karde  olarak ya amay�” serzeni i
asl�nda bo una de ildir. nsanl�k olarak sevgi, sayg� ve ho görü 
gibi de erlerden gün geçtikçe uzakla man�n bedelini çok a �r
ödemekteyiz. Baz� ülkelerde görülen kanl� olaylar, vicdan ve 
insaf sahibi her insan� derinden yaralamaktad�r. Bu olaylar�n
sevgi, sayg� ve ho görü eksikli inden kaynaklanmad� �n� söy-
lemek mümkün müdür? Görünen o ki, ho görü, insanl� �n bar�
ve huzur içinde ya amas�n�n öncelikli art�d�r.

                                                          
6  Buhârî, “ mân”, 7; Müslim, “ mân”, 71-72.  
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Farklılıklar İlâhî Birer Realitedir 
Farkl�l�klar dü manl�k ve huzursuzluk sebebi de il insanl�k

âleminin kültürel zenginli i, Allah’�n kudret ve hikmetinin birer 
i areti olarak alg�lanmal�d�r. Zira farkl�l�klar Kur’an’�n ifadesiyle 
ilâhî bir realitedir.  

Farkl�l�klar bir realite oldu una göre insanlar, bir arada ça-
t� madan ya aman�n gere ine inanmal� ve bir ekilde bunun 
yolunu bulmal�d�r. Nitekim Kur’ân-� Kerîm’de yer alan,

“Göklerin ve yerin yarat�lmas�, dillerinizin ve renklerinizin 
farkl� olmas� da onun (varl� �n�n ve kudretinin) delillerindendir. 

üphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vard�r.”7 âyetinde, 
insanlar aras�ndaki kültürel, sosyal ve etnik farkl�l�klar�n yarat�-
l� tan/f�trî oldu una i aret edilmekte ve bu farkl�l�klar, Allah’�n
yüceli ini gösteren deliller olarak nitelendirilmektedir. Ayr�ca,

“…Biz her biriniz için bir yol ve bir yöntem k�ld�k; e er Allah 
dileseydi sizi bir tek ümmet yapard�…”8 âyeti de bu farkl�l� �n
f�trîli ine i aret etmektedir. nsanlar� bir erkek ve di iden yara-
tan Yüce Allah, onlar� farkl� ube ve gruplara ay�rmas�n�n tek 
nedeninin, kendi iradesi oldu unu vurgularken, bu farkl�l� �n
di er bir sebebini de “insani-be eri ili kiler bütünü” olarak aç�-
l�m� yap�labilecek “teâruf” kavram� ile aç�klar.9

Gerçek u ki dünyam�z, rengârenk çiçeklerle süslü bir bahçe 
misâli farkl� din, inanç ve kültürlere mensup ki i veya toplumlar�

                                                          
7  Rûm, 30/22.  
8  Mâide, 5/48.  
9  Hucurât, 49/13.  
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bar�nd�rmaktad�r. Dünya üzerindeki bu farkl�l�klar�n yok edilme-
si mümkün olmayaca �na göre, bar� , huzur ve insanca bir ya-
am için ayn� ortam� payla anlar�n birbirlerine sayg� göstermesi, 

birbirlerinin farkl�l�klar�na tahammül etmesi zorunludur. Bu 
nedenle ça �m�z insan�, birey ve toplum olarak, kar �l�kl� sayg�
ve ho görü çerçevesinde bir arada, çat� madan bar�  içinde 
ya aman�n gere ine inanmal� ve bir ekilde bunun yolunu bul-
ma u ra � içinde olmal�d�r. Bu inanç, insanl�k için lüksten öte 
bir zorunluluktur.  

Hele hele hac gibi tevhid inanc� yan�nda müminlere e itlik
bilincini telkin eden bir ibadette, dünyan�n de i ik ülkelerinden 
farkl� etnik köken ve dile sahip, ayn� din, peygamber ve kitaba 
iman ederek, ayn� amaçla bir araya gelen insanlar�n sevgi, sayg�
ve ho görü ortam�na daha fazla ihtiyaçlar� oldu u bir gerçektir. 
Her nereden olursa olsun di er karde lerimize sevgi ve sayg�n�n
iman�m�z�n bir gere i oldu unu unutmamak gerekir. Bu neden-
le onlar� üzecek, kalplerini k�racak sözlü ve fiili tutum ve davra-
n� lardan uzak durmak gerekir.  

Konuyu Peygamberimizin sevgi ve sayg�y� ö ütleyen hadis-
leri ile bitirelim: 

“Müslüman müslüman�n karde idir. Ona zulmetmez ve kö-
tülük yapacak birinin eline onu b�rakmaz. Bir kimse müslüman 
karde inin ihtiyac�n� giderirse, Allah da ona yard�m eder. Her 
kim bir müslüman�n s�k�nt�s�n� giderirse, Allah da onun iyili ine
kar �l�k k�yamet günündeki s�k�nt�lar�ndan birini giderir. Her kim 
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bir müslüman�n ay�b�n� örterse, Allah da k�yamet gününde 
onun ay�b�n� örter.”10

 :

“Yüce Allah k�yamet gününde, ‘Benim için birbirini sevenler 
neredeler? Gölgemden ba ka gölge bulunmayan bugün, onlar�
ben gölgelendirece im’ buyurur.”11

Rahmet Elçisine gönül veren her müminin di er insanlara 
bak�  aç�s�n� bu eksene oturtmas� gerekmektedir. Ça �m�z�n
yozla an ve âdeta putla t�r�lan anlay�  ve de er yarg�lar� ile basit 
menfaatler u runa müslüman karde ini terk eden, onun musi-
betinde huzuru bulan, siyasi ve dinî kökenli baz� çevre ve grup-
lara göre sözünü ve selâm�n� belirleyen müslümanlar�n bu ek-
sende bir daha dü ünmesinin gerekti i kanaatindeyiz. ster din 
orijinli olsun, ister siyasi olsun, dü manl� a varan grupla malar,
bölünmeler hem dinimize hem de milletimize zarar vermektedir. 
Buna kar �n birlik ve beraberli in bizi her alanda güçlü k�laca �
aç�kt�r.

                                                          
10  Buhârî, “Mezalim”, 3; Müslim, “Birr”, 58, 72.  
11  Müslim, “Birr”, 37.  


