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İnsan sevgisi 
 

ِن اْلَرِحِيمِبْسِم اِهللا اْلَرْحم  
ْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَداَوةٌ  َوَال السَّيَِّئُة ٱَنُةَوَال َتْسَتِوي اْلَحَس

 َآَأنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم
 

Bismillahirrahmanirrahim 
“İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel biçimde sav. Bir de bakarsın ki seninle 

arasında düşmanlık olan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.” 
 

 [Fussilet, ayet 34] 
 
Muhterem müminler, 
 
yüce dinimizin ortaya koyduğu önemli ilkelerden birisi de sevgidir. Sevgi, insanlar arası 
ilişkilerde, toplumların ve milletlerin kaynaşıp güçlenmesinde önemli bir unsurdur. Kainatta 
herşey birbirine sevgi bağı ile bağlıdır.  
 
Muhterem Müminler, 
 

     Sevgi bağının bozulması, dünyada düzenin bozulması demektir.  Düzenin bozulduğu yerde 
kaos, anarşi, fitne ve zulüm vardır. Sevginin olmadığı yerde hayat yaşanmaz olur. Onun için, 
yüce dinimiz İslam sevgiye, barışa, hoşgörüye ve kardeşliğe büyük önem vermektedir.  
Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir 
biçimde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık olan kimse sanki sıcak bir 
dost oluvermiştir.” [1] 
Allah’a bağlılığın temel göstergesi olan iman, diğer insanlar tarafından sevilmeyi ve diğer 
insanları, hatta tüm canlıları da sevmeyi gerektirir. Yunus Emre’miz diyor ki:   
 
    “ Biz sevgiden sudur ettik,  
       Sevgi üzerine yaratıldık. 
       Sevgiye doğru yöneldik 
       Sevgiye verdik gönlümüzü.”  
 
Özellikle müminler arasındaki sevgi çok önemlidir. Hepimiz kardeşiz ve birbirimizi sevmek 
zorundayız. Birliğimize, kardeşliğimize zarar verecek davranışlardan da uzak durmalıyız. 
Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:  
 
“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı 
gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” [2] 
 
Peygamberimiz (s.a.v.) de şöyle buyuruyor: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz. 
Birbirinizi sevmedikçe de kâmil mümin olamazsınız.” [3] 
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Değerli Müminler! 
 
Olgun mümin olup cennete girmek hepimizin arzusudur.  Bunun için, dinimizin emir ve 
tavsiyelerinden ilham alarak, “Yaratılanı severiz Yaratan’dan ötürü“ diyen Yunuslar;  “Bu 
kapı ümitsizlik kapısı değildir, ne olursan ol yine gel” diyen Mevlanalar gibi olalım.  
Yaşadığımız dünyanın barışa, sevgiye ve huzura ihtiyacı var. Milletleri barıştıran, toplumları 
ve bireyleri kaynaştıran sevgidir. Gönlünde sevgi olan insanlar kötülük yapamazlar. 
Kimseye zulüm ve haksızlık edemezler.  
 
Sevgi dertlerin ilacıdır. Sevgi acıyı tatlıya, hastalığı şifaya, zindanı saraya, belayı nimete 
çevirir. İnsanlar arasındaki nefret ve düşmanlıkların sebebi sevgi eksikliğidir.  Dostlukların 
eksilmesinin sebebi sevgiden uzaklaşmadır. Pek çok yanlış düşünce ve davranışın sebebi 
sevgiden ayrılmadır. Sevgi ve samimiyet pınarlarının kuruduğu toplumlarda iyilikler yok 
olur. O pınarları canlı tutmak ve kurutmamak hepimizin görevidir.  
 
Değerli Müminler! 
 
Yaşadığımız ülkenin örnek bir ferdi olalım. Kalplerimizi sevgi ile dolduralım. Allah sevgisinin 
gereği gönlümüzü herkese açalım. Peygamberimizin düşmanlarına dahi hayır dua edip 
iyilikle muamele ettiğini unutmayalım. Dostlarımıza,  komşularımıza, iş arkadaşlarımıza iyi 
davranalım. Kötülük görsek de iyilik yapalım. Affedici olalım. Herkesi sevelim. Sevdiğimizi 
Allah için sevelim. Her canlıya merhamet edelim. Yunus Ermemiz ne güzel söylemiş: “Gelin 
tanış olalım, düşman isek bilişelim. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz.”  
 
Hutbemi bir hadis-i şerif mealiyle bitiriyorum:  
 
“Müminler birbirini sevmede, birbirlerine acımada ve birbirlerini korumada bir vücut 
gibidirler. Vücudun bir uzvu rahatsız olduğunda, diğer uzuvlar da bu sebeple 
uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulur.” [4] 
 
[1] Fussilet, 41/34. 
[2] Hucurat, 49/10. 
[3] Müslim, İman, 93. 
[4] Müslim, Birr, 18. 
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