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Sevgi..Sevgi..Sevgi.. 
Allah Teâlâ biz insanlar için içinde mutlu bir şekilde yaşayalım 

diye, harika bir dünya yaratmıştır. Teneffüs edelim diye 

havayı, susadığımızda kana kana içelim diye suyu, 

acıktığımızda yememiz için ekmeği ve her biri ayrı tatta 

binlerce meyve ve sebzeyi yaratmıştır. Gezelim ve 

hoşnutluk duyalım diye dağları, ovaları, denizleri, ırmakları 

ve kırları yaratmıştır. Faydalanalım diye hayvanları, 

beslenelim ve şifa bulalım diye bitkileri yaratmıştır. İşte bunlar 

insanlar için birer nimettir. Allah Teâlâ’nın biz insanlar için 

yarattığı bunca nimet biliniz ki, ancak kalplerimizde taşıdığımız sevgi nimeti ile 

anlam kazanır. Kalbinde, yüreğinde sevgi tomurcukları yeşertmeyen bir insan cennette yaşasa 

dahi, mutlu olamaz. Sevmeyi ve sevilmeyi beceremeyenlerin en güzel ortamlarda dahi hayatı 

kendilerine nasıl zindan ettiklerini hepimiz iyi biliriz. Anne ve babalarımızı sevgiyle kucaklamak, 

kırlardaki çiçekleri sevgiyle koklamak, bir kuzuyu bir kedi yavrusunu sevgiyle okşamak 

gönüllerimizi çok ama çok hoşnut eder. Allah Teâlâ’nın biz insanlara verdiği nimetlerin en 

önemlilerinden biridir sevgi. Fakat ne yazık ki, çoğu zaman kıymetini bilemeyiz sevginin ve 

sevdiklerimizin. “Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz” diyen Yunus Emre ne güzel ifade 

etmiştir sevgiyi.. 

Sevgi kuġun kanadında 

Yavrucağım.... 

Sevgi ne yerin dibinde , 

Sevgi ne göğün yüzünde 

Sevgi nefes alıġında , 

Sevgi baġ ucunda . 

 

diyen şarkı nağmeleri ne hoş terennüm etmiştir sevgiyi. Rızkı Allah yaratır. Ama onu bulmak ve 

elde etmek bize kalır. Arar isek buluruz ama aramaz isek o bizi asla bulmaz. Sevgi de böyledir. 

Sevgiyi Allah yaratır, ama onu aramak ve bulmak bize kalır. Sevgiyi arar isek, onu mutlaka 

buluruz. Onu arayacağımız ilk yer ise kalplerimiz olmalıdır. Unutmayalım ki, sevgi tomurcuklarını 

gönlünde yeşertmeyenler onu çevrelerinde asla bulamazlar. 

DÜĠÜN ÇOCUĞUM 

Sevgi dostluk olmasaydı, 

Gönüllere dolmasaydı, 

Ya aklımız olmasaydı, 

Düşündün mü hiç çocuğum? 
 

 

Yüreğim sade ettir, 

Sevgi bize bir nimettir, 

Hakk’ı sevmek ibadettir, 

Düşündün mü hiç çocuğum? 
                   Bestami YAZGAN 

 

İyilikle kötülük bir olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle arasında 

düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.  Fussilet, 34 
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SEVGİ KÖPRÜSÜ  

 
İki kardeşlerdi.  

Tarlaları yan yanaydı.  

 Tam 40 yıl boyunca tarlalarını beraber sürüp, beraber 

ektikten-biçtikten sonra her nasılsa aralarına bir soğukluk 

düşmüştü. Şimdi hatırlayamayacakları kadar sudan bir 

sebepten dolayı önce makinelerini, aletlerini, işçilerini 

paylaşmamaya başlamışlar, sonra birbirlerine kırıcı sözler 

sarf etmişler, nihayet selamı sabahı da kesmişlerdi.  Bir 

sabah Mehmet'in kapısı çalındı. Açtı, baktı: elinde alet çantasıyla bir marangoz. "Birkaç günlük 

bir iş arıyorum" diyordu adam, "marangozluk bir işiniz var mı?" Adamı süzerken birden aklına geldi 

Mehmet'in: "evet" dedi, "şu kanalı görüyor musun?", "O kanalın ötesindeki tarla bir komşuma ait. 

Aslında abime. Geçen haftaya kadar o kanalın yerinde çayır vardı. Geçen hafta bir kepçe 

getirtti ve o kanalı açtırdı. Çünkü bana garezi var. Ama ben de altta kalacak değilim. Şu ahırın 

yanındaki kütükleri görüyor musun? O kanal boyunca tam iki metre yüksekliğinde bir duvar yap 

ki bir daha onun ne toprağını ne de yüzünü göreyim." 

"Anladım efendim" dedi marangoz, "bana kazma, kürek, büyük testere ve çivi tedarik ederseniz 

hemen çalışmaya başlarım." Marangozun ihtiyaç duyduğu malzemeleri tedarik eden Mehmet 

ertesi gün ailesiyle kasabaya panayıra indi. Panayırdan döndüklerinde marangoz işini bitirmişti. 

Ama Mehmet gözlerine inanamıyordu. Ağzı açık kalmış, gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Ortada 

duvar filan olmadığı gibi kanalın üzerine bir köprü yapmıştı marangoz. İki tarlayı birbirine 

bağlayan, sanat işi bir köprü. Yürüdü köprünün başına geldi. Ve o anda öbür taraftan köprüye 

yaklaşan ağabeyi Ali'yi gördü. Ali de köprüye geldi, biraz durakladı, sonra üzerinden geçti ve 

doğruca Mehmet'in yanına geldi, kollarını açtı: "Ben ayırdım, sen birleştirdin. Yaptıklarımdan 

utanıyorum. Beni affedecek misin?" İki kardeş köprünün ortasında kucaklaştılar. 

 

SEVELİM SEVİLELİM -  SEVGİ KARĠILIKLIDIR 

Yüce Allah der ki; 

 “O’nun ayetlerinden biri de, kendileriyle kaynaşmanız için size 

kendi nefislerinizden eşler yaratması ve aranıza sevgi ve şefkat 

koymasıdır. 

 Şüphesiz bunda iyi düşünen bir toplum için dersler vardır.”(1) 

 Sevgi insanın doğasında var. 

 Sevgi insanın hamurunda var. 

Yüce Allah’ımız biz insanları topraktan, sudan ve sevgiden yaratmıştır. Çünkü O’nun adı 

Raûf’tur. Rauf da çok seven anlamındadır. 

                                                 
(1) Rûm , 30 / 21 
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Hayatımızın en karanlık günlerinde dahi bize ümit ışığı olan, en sıkıntılı günlerimizde bize 

yardım olarak geri dönen sevgi, belki de Yüce Allah’tan biz insanlara dünya hayatında 

verdiği en büyük mükâfatlardan biridir. 

 “Cennette odalarının doğudan ve batıdan doğan yıldızlar gibi parlak olanların kimler 

olduğunu”  soranlara Peygamberimiz; 

“Bunlar Allah için birbirlerini sevenlerdir.”(2)  buyurmuşlardır. 

Üç günden fazla dargın kalmanın günah olarak görüldüğü bir dinin inananları olarak 

birbirimizi sevmenin ve sevgi ile davranmanın önemini çok iyi bilmeliyiz. 

Hep söyleriz ya “Acılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler ise paylaşıldıkça çoğalır. Paylaştıkça 

ve dağıttıkça artan şey sevgiden başka ne olabilir? 

Veren elin alan elden daha hayırlı olduğuna inanan insanlar olarak, sevgiyi vermenin 

yani insanlara sevgi göstermenin, onlardan sevgi beklemekten daha değerli olduğunu 

bilmeliyiz. 

Önce karşılıksız seven biz olmalı, kalplerimizin sevgi pencerelerini ardına kadar önce 

bizler açmalıyız. Şundan emin olmalıyız ki, sevgilerimiz karşılıksız kalmayacaktır. 

Sevmesini bilmenin birçok ilmi bilmekten daha değerli olduğuna inanmalıyız. Çünkü 

sevmesini bilemediklerinden dolayı, sevilmeyen nice bilgili insanların mutluluğu hayatları 

boyunca bulamadıklarını görmekteyiz. 

Sevginin dünyadaki birçok nesneden daha kıymetli olduğuna inanmalıyız. Zengin 

olduğu halde bir türlü kalben rahat olamayan ve hayatı kendine zindan eden çok 

sayıda insanları çevremizde görmekteyiz. 

Birbirimizi sevelim, biliniz ki en ucuz fakat en değerli şeyimiz sevgidir. Sevgimizden hiç 

kimseyi mahrum etmeyelim. Bilelim ki, vermediğimiz sevgiyi başkasından beklemek 

hayaldir. Öyleyse önce vermeyi deneyelim. 

Sevdiğimiz insanlara muhakkak sevdiğimizi söyleyelim, hatta defalarca söyleyelim. 

Sevildiğini duymaktan bıkan birine rastladınız mı hiç? Tabiki hayır. 

Hayatın ve hayatımızın sevgiyle güzelleştiğine gerçekten inanalım. Çevremizdeki 

insanlara sadece gözlerimizle değil, kalplerimiz de bulunan sevgi gözü ile bakalım. 

Geliniz hep birlikte;  

 “Sevelim, sevilelim. 

Dünya kimseye kalmaz” diyelim. 

 

 

 

                                                 
(2)  Fethü’r- Rabbanî , C. 19 , S. 156 ,H. No : 28 
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DERVİĠ KAĠIKLARI 

Bir gün sormuşlar ermişlerden birine; "Sevginin sadece sözünü 

edenlerle, onu yaşayanlar arasında ne fark vardır?" "Bakın 

göstereyim" demiş ermiş. 

Önce sevgiyi dilden gönüle indirememiş olanları çağırarak 

onlara bir sofra hazırlamış. Hepsi oturmuşlar yerlerine. 

Derken tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş ve arkasından da 

derviş kaşıkları denilen bir metre boyunda kaşıklar. 

Ermiş; "Bu kaşıkların ucundan tutup öyle yiyeceksiniz" diye bir de şart 

koymuş. "Peki" demişler ve içmeye teşebbüs etmişler. Fakat o da ne? Kaşıklar uzun 

geldiğinden bir türlü döküp saçmadan götüremiyorlar ağızlarına. En sonunda bakmışlar 

beceremiyorlar, öylece aç kalkmışlar sofradan. 

Bunun üzerine, "Şimdi..." demiş ermiş, "Sevgiyi gerçekten bilenleri çağıralım yemeğe." 

Yüzleri aydınlık, gözleri sevgi ile gülümseyen ışıklı insanlar gelmiş oturmuş sofraya bu defa. 

"Buyrun" deyince her biri uzun boylu kaşığını çorbaya daldırıp, 

sonra karşısındaki kardeşine uzatarak içmişler çorbalarını. 

Böylece her biri diğerini doyurmuş ve şükrederek 

kalkmışlar sofradan. 

"İşte" demiş ermiş, "Kim ki hayat sofrasında yalnız 

kendini görür ve doymayı düşünürse o aç kalacaktır. 

Ve kim kardeşini düşünür de doyurursa o da kardeşi 

tarafından doyurulacaktır.  

Şüphesiz şunu da unutmayın. Hayat pazarında alan değil veren kazançlıdır her zaman..." 

Sevgiyi yaġayabilmek için paylaġmayı da bilmek gerekir. 

Sevgiyi almadan devamlı verebilmek içinse yürek gerekir. 

 
 

SEVGİ ALLAH’IN BİZE VERDİĞİ BİR NİMETTİR 

Allah Teâlâ biz insanlara içinde mutlu bir şekilde yaşayalım diye, 

harika bir dünya yaratmıştır. 

Teneffüs edelim diye havayı, susadığımızda kana kana içelim diye 

suyu, acıktığımızda yememiz için ekmeği ve her biri ayrı tatta 

binlerce meyve ve sebzeyi yaratmıştır. 

Gezelim ve hoşnutluk duyalım diye, dağları, ovaları, denizleri, 

ırmakları ve kırları yaratmıştır. 

   Faydalanalım diye hayvanları, beslenelim ve şifa bulalım diye bitkileri yaratmıştır. 
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İşte bunlar insanlar için birer nimettir. Allah Teâlâ’nın biz insanlar için yarattığı bunca 

nimet biliniz ki, ancak kalplerimizde taşıdığımız sevgi nimeti ile anlam kazanır. Kalbinde, 

yüreğinde sevgi tomurcukları yeşertmeyen bir insan cennette yaşasa dahi, mutlu 

olamaz.  

Sevmeyi ve sevilmeyi beceremeyenlerin en güzel ortamlarda dahi hayatı kendilerine 

nasıl zindan ettiklerini hepimiz iyi biliriz. 

Anne ve babalarımızı sevgiyle kucaklamak, kırlardaki çiçekleri sevgiyle koklamak, bir 

kuzuyu bir kedi yavrusunu sevgiyle okşamak gönüllerimizi çok ama çok hoşnut eder. 

Allah Teâlâ’nın biz insanlara verdiği nimetlerin en önemlilerin-den biridir o yüzden sevgi. 

Fakat ne yazık ki, çoğu zaman kıymetini bilemeyiz sevginin ve sevdiklerimizin. 

“Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz.”diyen Yunus Emre’miz ne güzel ifade etmiştir 

sevgiyi. 

Sevgi kuşun kanadında 

Yavrucağım.... 

Sevgi ne yerin dibinde, 

Sevgi ne göğün yüzünde 

Sevgi nefes alışında, 

Sevgi başucunda. 

Diyen şarkı nağmeleri ne hoş terennüm etmiştir sevgiyi. Rızkı Allah yaratır. Ama onu 

bulmak ve elde etmek bize kalır. Arar isek buluruz ama aramaz isek o bizi asla bulmaz. 

Sevgi de böyledir. Sevgiyi Allah yaratır, ama onu aramak ve bulmak bize kalır. Sevgiyi 

arar isek, onu mutlaka buluruz. Onu arayacağımız ilk yer ise kalplerimiz olmalıdır. 

Unutmayalım ki, sevgi tomurcuklarını gönlünde yeşertmeyenler onu çevrelerinde asla 

bulamazlar. 

MEVLÂNA’YA GÖRE SEVGİNİN ÖNEMİ 

Sevgi insan fıtratında var olan bir duygudur. Bundan dolayı insan hayatta 

pek çok şeyi sevgi objesi yapabilir. Mesela kendini, çevresini, ailesini, 

para, makam, şöhret, itibar v.s. gibi pek çok şeyi sevebilir. Hatta 

madde ötesi varlıkları bile sevebilir. Nitekim İlahî aşk veya Allah sevgisi 

tabir edilen sevgiler bu gruptandır. İnsan her ne kadar pek çok şeyi 

sevse de sevginin kendisi tektir, ancak objeleri farklıdır.  

Beşer hayatında sevginin ferdî ve sosyal pek çok faydaları vardır. Sadece 

insan değil, diğer bütün varlıkların eğitimine sevginin temel teşkil ettiğini biliriz. Çevremize 

şöyle bir baktığımızda, sevginin tezahürleri ve önemi hususunda pek çok şey tespit 

edebiliriz. Her şeyden evvel şunu söylemeliyiz ki, sevgi bir güven işidir. Güvenin olmadığı 

yerde sevgiden bahsedilemez. İnsan ve toplumu şekillendiren her müspet değer 

sevgiden doğar. Fertler sevgiyle mutlu olur, toplum sevgiyle kaynaşır. Sevgi, insanı olumlu 

yönde motive eden bir güçtür ve sevgi ruhun kudretine teslim olmak demektir. 



  

Maneviegitim.com – Sevgi Bülteni 

Sevgisiz insanların katı ve ikiyüzlü olduklarını görürüz. Sadece insanlar değil, sevgisiz 

adalet bile katıdır. İçinde sevgi olmayan kural ve gelenekler insanları dar görüşlü yapar. 

Hatta sevgisiz inanç bile insanı fanatik yapar. 

Sevgi konusunda Mevlâna’nın pek çok sözü vardır. Onlardan en çarpıcı olanlardan biri 

şudur: 

“Sevgiden acılıklar tatlılaşır,  

Sevgiden bakırlar altın kesilir. 

Sevgiden tortulu bulanık sular, arı duru su haline gelir, 

Sevgiden dertler şifa bulur,  

Sevgiden ölü dirilir, 

Sevgiden padişahlar kul olur.” (Mesnevî, II, 1529-1531) 

 

Sevgi, Baġarı, Zenginlik 

Bir kadın, kapıdan dışarı çıktığında, beyaz sakallı üç ihtiyarın kendi evinin önünde 

oturduklarını görür.  

'Ben sizi hiç tanımıyorum, der... 

Ama aç ve susuz olmalısınız... Lütfen içeriye gelin de sizlere bir şeyler ikram edeyim...' 

'Evin erkeği içerde mi?' Diye sorar adamlar. 

'Hayır, der kadın. Şu an evde yok.' 

'O evde olmadığı sürece bizim bu eve girmemiz mümkün değil...' diye cevap verirler. 

Akşam olup kocası eve döndüğünde kadın olanları anlatır. 

'Peki, onlara söyleyebilir misin, der adam. Ben evdeyim artık, bu eve gelebilirler.' 

Kadın dışarı çıkıp bu kişileri içeri davet eder. 

Ama bu defa da; 

'Hepimiz aynı anda içeri girmeyiz' der yaşlı adamlar. 

Kadın öğrenmek ister; 

'Niye giremezsiniz?' 

İhtiyarlardan biri açıklar: 

'Onun adı ZENGİN, der bir arkadaşını göstererek. 

Diğeri BAŞARI... 

Ben ise SEVGİ...' 

Sonra ekler; 'Şimdi içeri gir ve kocanla konuş. Hangimizi evinizde istersiniz?' 

Kadın içeri girip söylenenleri kocasına anlatır. Adam duyduklarıyla neşelenerek; 

'Ne güzel, der. Madem öyle, Zengin'i içeri çağıralım ve evimizi zenginlikle doldursun...' 

Karısı itiraz eder; 

'Canım, niçin Başarı'yı çağırmıyoruz?' 

Bu sırada, evin diğer köşesinde bulunan kızları konuştuklarını duyar. Koşarak gelir ve 

kendi fikrini söyler; 

'Sevgi'yi çağırsak daha iyi olmaz mı? Evimiz sevgiyle dolar!' 



  

Maneviegitim.com – Sevgi Bülteni 

'Kızımızın teklifini dikkate alalım, der adam karısına... Dışarı çık ve bizim misafirimiz olması 

için Sevgi'yi davet et.' 

Kadın dışarı çıkar ve yaşlı adamlara sorar; 

'Hanginiz Sevgi idi? Lütfen içeri gel ve misafirimiz ol...' 

Sevgi ayağa kalkar ve eve doğru yürümeye başlar. Fakat diğer iki yaşlı adam da onu 

takip ederler... Kadın şaşırmış bir halde Zengin ve Başarı'ya sorar; 

'Ben sadece Sevgi'yi davet ettim, siz niye geliyorsunuz?' 

Zengin ve Başarı bir ağızdan cevap verirler: 

'Eğer Zengin'i ya da Başarı'yı davet etmiş olsaydın diğer ikisi dışarıda kalırdı. Ama sen 

Sevgi'yi davet ettin. O nereye giderse biz de ardından oraya gideriz. Çünkü nerede 

Sevgi varsa, orda Başarı ve Zenginlik de vardır!' 

 

ÇOCUKLARIMIZIN RUHSAL GELİĠİMİNDE ANNE BABA 

TUTUMLARININ ETKİSİ  

En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın yetiştirilmesi bilgi, sezgi, sevgi, akılcı ve tutarlı 

davranış gerektiren zor bir “sanat”tır. Bu sanatı yeterince gerçekleştirebilmek için 

hepimizin öğreneceği bir şeyler vardır. Ana–baba arasındaki anlayış birliği ve tutarlılık, 

çocuğun yetiştiği ortamın sağlıklı olması için çok önemlidir.  

Farkında olmadan çocuklarımızı iyi yetiştirelim derken birçok yanlışlıklar yapıyoruz. 

Çocuklarımızı dinlemiyor, dinliyormuş gibi yapıyoruz. Duygularını anlamaya çalışmıyor, 

öğütler veriyor, 1-2 saat süren hayat dersleri veriyor, yeri geliyor kızıyor, bağırıyor hatta 

denetliyor ve tehdit ediyoruz. Ya da tam tersi aşırı ve abartılı bir sevgi seline kaptırıyoruz 

kendimizi, her şeylerine göz yumuyoruz.   

Şimdi isterseniz nasıl bir aile olduğumuzu görmeye çalışalım. Eğer ailede hoşgörü, 

güvenli, samimi, sıcak ilişkiler yerine, otoriter ve baskıcı, katı kuralların koyulduğu, 

çocuktan kayıtsız şartsız itaatin beklendiği, sevginin şartlı olarak sunulduğu ve ceza 

anlayışının sevgiden mahrum etmek olduğunu kabullenen bir anlayış varsa OTORİTER VE 

BASKICI bir ailesiniz demektir. Bu tür ailelerde yetişen çocuklar kendilerini değersiz 

bulurlar. Çekingen, küskün, başkalarının etkisi altında kolayca kalabilen bir kişilik 

geliştirirler.  

Eğer ailede çocuğun her türlü davranışları olumlu ya da olumsuz, (bu saldırganlık da 

olabilir), kabul ediliyorsa, kurallara uyulmadığında yaptırım uygulanmıyorsa, aşırı ve 

abartılı bir sevgi anlayışı varsa İZİN VERİCİ, AŞIRI HOŞGÖRÜLÜ bir ailesiniz demektir. 

Genelde bu tür tutum ve davranışlar orta yaş üzerinde çocuk sahibi olan kişilerde ya da 

kalabalık yetişkinler içinde büyüyen tek çocuklu ailelerde sıkça görülür.  

Bu tür ailelerde yetişen çocuklar da vurucu, kırıcı ve saldırgan davranışlar sergileyebilirler. 

Toplum kurallarını öğrenme de güçlük çekerler. Özdenetimden yoksun, hep almaya 

alışmış, paylaşma ve işbirliği yönünden yoksun olarak büyürler.  
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Anne-babalar sizler kıymetlisiniz, kendiniz için zaman ayırın. Çocuklarınız kıymetli onlar 

için zaman ayırın. Eşiniz de kıymetli onlar içinde zaman ayırın.. Çocuklarınızın ruhsal, 

fiziksel ve sosyal yönden sağlıklı yetişmesini istiyorsanız, tek bir şey yapmanız yeterli 

olacaktır. Eşinizi ve kendinizi mutlu edin!.... 
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