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International Symposium on lslamophobia and Terrorism 

OZET 

DEGERLER EGITiMi'NDE SEVGi VE SAYGI 
OGRETIM::t BAGLAMINDA HADiSLERIN ROLU 

Erdogan KOYCtJ* 

insanm yaratlh~mdan bugiine kadar deger kavrann hep var olagelmi~tir. 1995 
yllmdan itibaren sistematize edilmeye b~layan Degerler Egitimi, bugiin 
ilkokulundan iiniversiteye kadar her kademe verilmektedir. 

2013 2014 Egitim ogretim yllmda Bartm Universitesi Egitim Faldiltesi 
ilkogretim iDKAB BOliimiinde verdigimiz Degerler Egitimi dersinde en ~ok One 
~tkan kavramlar srrastyla sevgi, saygt ve ahHik kavramlaruhr. 

Sevgi ve saygt kavrann uygulamt~ oldugumuz ankette de 1 ve 2.srrayt almca 
Bartm Oniversitesi islami ilimler Faldiltesi Uluslararas1 Te£0r ve islamofobi 
Sempozyumunda Degerler Egitiminde Sevgi ve Ogretimi Baglammda Hadislerin 
Rolii ad! altmda bir teblig sunmanm faydah olaca~ d~i.incesinden hareketle bu 
tebligi hazrrladlk. 

Terfu ve islamofobi kavramlm, Miisliimanlm ~adlklm toplumdan tecrid 
edip, onlara zarar vermek amactyla Batlnm sinsi bir plan ve projesinin iiriiniidiir. 
islam kelimesinin manas1, teslimiyet ve giiveni Mfisliiman kelimesi ise selametin 
kayna~ olan kendisini giivenilebilecek, ki~ileri tavsif i~in kullamlrm~trr. islam, 
sevginin, saygtnm, adiletin, bm~m ve muhabbetin billurla~nw bir dindir.lslam'm 
tasvip etmedigi nefret ise sevginin, saygi.D.lll, adilet, bm~m ve muhabbetin 
asliyetinden ve safiyetinden ~ok uzak olan zulmiin, kar~anm tezahiirleridir. 
insanhgm bugiin i~ine d~tiigii huzursuzluW1n ve giivensizligin ana kayna~, 
degerlerimizden sevgi ve saygtdan uzakhk, nefret ve kinin h§kimiyetidir. 

Degerler Egitiminde en onemli yeri i~gal eden sevgi ve saygt ogretimi 
baglammda hadislerin roliini.in iiniversite egitimi miifredat programmda 6nemli bir 
yere sahip olduW1nda ~iiphemiz yokrur. Tebligimiz de bu hususwt 
aydmlatllmasmda bir nebze fayda saglayacaktrr. 

Anahtar Kelimeler: Degerler, Egitim, Sevgi, Saygt, Nefret. 

THE ROLE OF HADITHS IN THE iNCLISION OF LOVE AND 
RESPECT IN EDUCATION OF VALVES 

ABSTRACT 
Concept of value has always existed from the creation of man to today. 

Values Education which started to be systematized since 1995 is given every level 
from primary school to university. 

The most prominent concepts in the Value Education of Education course 
that we give at the Primary Education of Religion Culrure and Education of Ethics 
in Bartm University Faculty of Education in 2013 and in 2014 are the concepts of 
love, respect and morality respectively. 

We prepared this paper with the thought that it would be useful to present a 
communication under the name of the role of the hadiths in the context of love 

• Yrd. D~. Dr. Bartm Universitesi, islami ilimler Fakiiltesi O~tim Uyesi, 
ekoycu@bartin.edu.tr. 

203 



UluslararasJ islamofobi ve Teror Sempozyumu 

and education in the Values Education in the International Terror and 
Islamophobia Symposium at the Bartm University Islamic Sciences Faculty in the 
frrst and second surveys on the concepts of love and respect. 

The concepts of terrorism and Islamophobia are the products of an insidious 
plan and project of the West in order to isolate and hann muslims from their 
communities. The meaning of the Islamic word, the surrender and confidence of 
the muslim vocabulary is used to describe the person who can be relied upon as 
the source of the salvation. Islam is a religion that is shaped by love, respect, 
honor, peace and love. The hatred that Islam does not approve is the 
manifestations of persecution, turmoil, love, respect, justice, peace and love that 
are far from its realness and purity. he main source of uneasiness and insecurity 
that humanity has fallen into today is the distance from love and disrespect to our 
values, the domination of hatred and hatred. 

Values can't be denied hadiths's role on the context of love and respect 
teaching, which occupies the most important place in education, has an important 
place in the university education curriculum. Our communique will provide some 
benefit in illuminating this point. 

Key Words: Values, education, love, respect, morality. 

1-Sevgi KavraiDI 
"Hubb" kelimesi, "bugz" kelimesinin ztdduhr. Esmiu'l-Husna'dan olan 

"Ved1ld" kelimesi muhabbet anlamma gelmektedir. "muhib" seven, "mahb1lb" 
sevilen anlamlarma gelen kelimeler aym kokten tiiremi~tir. 1 Yine aym kokten, 
"babbe", "bubublt" tohum-tohumlar anlamlarma, "hubb","muhabbet" 
kelimeleri ise Acem Uziimii anlamma gelmektedir.2 Aynca "Habbetu'l-Kalb" 
kalpte bir ~eyin olu~mas1 (i.iriin vermesi) anlarm da vardtr. 3 "Hubb", "Vudd" sevgi 
ve sadakat anlamlarma da ge1mektedir.4 

Atl4 "I~k" kelimesinden mastardrr. A~m sevgi anlamma gelmektedir. "Hub 
mu? A1k mz? daha t;ok ovgiiye layzktzr? diye sorusuna :"Hub" sevgidir. Cfinkii 
~ ifrat vardrr." 5 cevab1 verilmi~tir. 

Tiirk~emiz de sevgi ile e~ anlamh kabul edebilecegimiz "sevdi" kelimesi de 
"insan1 ol~turan dart hil'atten biri, bu hilatten ol~an d~iince, merak, ~. sevgi, 
~m sevgiden ileri gelen bir tiir hastahk, istek, heves, kara"6 anlamlarl yiiklenmi~ 
bir kelime olarak ~muza clkma.ktadrr. 

"i:brinice, Siinintce ve Arapcanm da i~inde bulundugu biitiin Simi 
dillerinde ''rahime" kokiiniin anlamt, sevmektir.7 

Sevgi, muhabbet ve ~k kelimeleri zaman zaman birbirlerinin yerlerine 
kullamldlg;t da olmu~tur. "Hub", ''muhabbet","meveddet" tarih boyunca farkh 

1 ibn Manzftr,Lisanu '1-.Arab,Diru Sidrr,Beyrut,trz." Habbe" mad. c.I, s.289. 
2 1bn Manzftr, Lisanu'I-Arab "~'mad. c.X,s.252. 
3 el-F'!rUZabadi, el-Kdmusu'l-Muhit, 2.Basla, Diru'd-Deyyan li't-Turas,Muessesetu'r-Risile, 

Beyrut,l987.''Hub" mad. s.91. 
4 Halil el-Curr, el-Mu'cemu'l-Arabi'l-Hadis, " Habbe" mad. s.419, Mektebetu Larousse, 

Paris,l973. 
5 Lisanu '1-Arab "~'mad. c.X, s. 252. 
6 Oz.On, Mustafa Nihat, inlalap ve Aka Yaymlan, istanbu1.1983. "Sevdi" mad. s.918-919. 
7 Akdemir, Salih, islamiyet-HJristiyanllk Kavramlan Sozlugu, Ankara Universitesi Yaymevi, 

Ankara,20B, "Sevgi" mad. c. n, s. 670. 
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anlamlarda kullamldlldan gibi bir birbirlerinin yerlerine de kullamldlldan da 
vllidirB 

"Sevgi, her ~e~it mesafeyi ~an bir yakmhgm tecriibesidir. Sevgi, Allah'm 
in.san ili~kisinin temelini ol~turmaktadrr."9 Sevginin alt degerleri olarak ~efkat, 
dostluk, payl~. ho~gorii, hayrrseverlik, merhamet ve iyiligi srralayabiliriz.10 

"Rahmetim (sevgim)11 gazabzmr ger;ti."12 hadisinde Allah'm rahmetinin 
tecellisinin, sevgide billurl~tlglDl soyleyebiliriz. 

Hrristiyanllkta sevgi ~u ~ek:ilde ifade edilmi~tir: "Sevgi, Hrristiyan Tann 
tasavvurunun merkezidir. "Tann, sevgidir." (Yuhanna'nm 1. Mektubu, 4:8.) 
... Kurtulu~, sevgi yoluyla g~ekle~ir. Tann, sevginin ko~ulsuzlugu isli Mesih'in 
yakla~mnna gore insanm en yiiksek ~am ve davram~ ilkelerini ol~turmahdrr. 
Temel emir, insanm Tann ile ili~kisinde sadece SlDlrStz bir sevgiyi esas almamast, 
aym zamanda kendisiyle ve birlikte ~adtg. diger insanlarla olan ili~lerinde de 
bunu b~annastdtr. (Matta, 22:37-40.) 13 Buna ozellikle giinahlann affedilmesi ve 
cezalardan vaz~ilmesi liyikiti da dahildir. Sefkatle yaptlan bir af ile ilahi ve 
in.sani sevgi hakikat olur. insanm varhg. (ilam ve be~eri) sevgiyle ko~ulsuz 
kucaklamlml~hk tecriibesine ul~mca miikemmelle~ir."14 

Sevgi ve saygJ. kelimeleri genellikle birlikte kullantldtg. i~in biz tebligimizde 
sevgi-sayg1 kelimelerini beraber yazma yerine tek sevgi kelimesini kullanmanm 
daha tutarh olacaguu diisiiniiyoruz. Bizce sevgi, saygJ. kelimesini de icinde 
barmdrran daha geni~ bir kelime olduguna kaniyiz. Zira seven bir kimseye, saygi 
duyulabilir. Sevmeyen, sevemeyen, acrmayan, actyamayan kimse ve topluluklarm 
saygtdan nasibi yoktur. 

2-DeAerler Egitimi Tarihi 
"Deger", giinliik kullantm dilinde bir e~ya veya bir k:imseye verdi~imiz 

hymetin gostergesi olarak ifade edebilecegimiz bir terimdir. 
"Erdem" ise: "Birey tarafindan i~selle~tirilmi~ insan onuruna yar~an, 

~gunlukla toplumsal olarak ve dini ~~dan onaylanan degerler olarak kabul 
edilmi~tir."15 

Degerler Egitimi Tarihi 'nin b~langtcl olarak ele alabilecegimiz "Her ~eyin 
ismini ogretti. "16 ayetinden hareketle in.sanm yarabh§l ile b~ladtg.m soylememiz 
mi.imkiindiir. Yiice Allah'm, peygamberleri aractltgtyla mesaj1n1 in.sanlara 
ul~tmnast, hak ile batll olam, helal ile haramt bildirmesi, onu dogru yola 

8 Uludag, Siileyman. DiA, istanbu1.1988-2013. "~'mad., c. XI, s. 11-17. 
9 Akdemir, Salih, islamiyet-H1ristiyanlUr. Kavramlan Sozliigu, "Sevgi" mad. c. II, s. 670. 
10 http://www .insanidegerleregitimi.com/sayfakat.php?degeriD=4. E~im Tarihi: 13.12.2016. 
11 ''Rahmet" lrelimesini "sevgi" olarak: terciime edilmi~tir. Bkz. Akdemir, Salih, lslamiyet

Huistiyanllk Kavramlan Sozliigii, "Sevgi" mad. c. II, s. 670. 
12 Hadis, Hemmim b. Miinebbih'in (o.101n18) niishasmda:"RasU.lullah (s.a.s.) "Allah Teall!, 

mahlukatt yarattigmda a.qm iistiinde ve kendi (manevi) nezdinde bulunan Lehv-i Ma.hfiiz'da 
(Saleh Kitap):"Benim rahmetim, gazabuna gliliptir." yazdl." buyurdu: ~eklindedir. Bkz. 
Hemmim b. Miinebbih, ilk Hadis Mecmiilanndan Hemmdm b. Miinebbih 'in Hadis 
Mecmlias1,(trc. Mehmet Ri~b 1mamoglu), Do(iu§ Matbaas1, Ankara,1966. s.12. 

13 Kitab-1 Mulauldes, tstanbul Matbaacthk, tstanbul,1974. Matta, 22/34-40. 
14 Thurner, Martin, islamiyet-H1ristiyanllk Kavramlan Siizliigu, Ankara Universitesi Yaymevi, 

"Sevgi" mad. c. II, s. 672. 
Ls Kaymakcan. Recep, Meydan Hasan, Ahldk ve Degerler Egitimi,2.BaskJ., Dem Yaymlan, 

istanbu].2016. s.27 
16 Bakara,2/31. 
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u~tmnas1 iyin kitaplar goodennesi insana verdigi degerden kaynaklanmaktac:hr. 
Yiice Allah, insana deger vermi~ onu Ahsen-i takvim iizere yaratrm~17 ancak yanh~ 
davram~lan sebebiyle degerlerini kaybetmesi neticesinde Esfel-i Safiline18 

d~memesi iyin hiy bir sebep yoktur. 
Bu hususta giizel bir degerlendirmeye de yer vermek istiyoruz: "Ostiin ve 

~erefli bir varhk olarak yaratllrm~ olan insan hem madde hem de mana alemini bu 
iistiinliik ve ~erefe yala~rr bir ~ekilde imar etmekle gorevlendirilmi~tir. Bu gorevi 
g~ekle~tirebilmek i¥in ihtiy~ duyaca2;1 yetenekler kendisine b~edilirken iyilik 
ve kotiiliigiin yollan da gosterilmi~tir. Kendisinden beklenen; hayat yolculugu 
boyunca emanetyisi oldugu klymetli yetenek ve imkfinlan kotiiliiklere gomm.eyip, 
tertemiz koruyarak: hem diinya hem de ahiret mutluluguna eri~tirmektir. insanlann 
biiyiik klsnnmn payl~t12;1 g~ek davram~ standartlan olan degerler ile insan 
davram~lanrun ve insanlar arasmdaki ili~erin belirleyicisi olan ahHik, insamn bu 
yolculugunda ona rehberlik eder. Bir yoniiyle de insanm degerler ve ahlaktan nasibi 
onun yolculugunun huzur, istikamet ve semeresini belirler."19 

"Degerler Egitimi'nde ilke, yontem ve teknilder, ara.y ve materyaller ebeveyn 
ve egitimcilere yol gosterme ~tsmdan onemlidir. Ancak unutulmamast gereken 
temel ilke degerler egitiminin bir taklm teknikleri ogrenmek ya da paket program 
ve kitaplan ahp stmfta uygulamaya yah~maya indirgenemeyecek kadar insana bagh 
oldugudur. Degerler Egitimi her ~eyden yok egitim.cinin iiretk:enligine, rol 
modelligine ve ogrenciyi arzu edilen degerlerin ya~andt2;1 ortamlarla hem dem 
edebilme kabiliyetine baghdrr."20 

UNESCO tarafmdan 1995 ytlmdan bu yana diinyamn biryok iilkesinde 
uygulanan Y~ayan Degerler Egitimi (Living Values Education)l-1 progrannm 
desteklemi~ ve 2001 ytlmdan itibaren teknik ve mesleki egitim alamndaki yah~ma 
programlanna (TVET-Technical and Vocational Education and Training) degerleri 
adapte etmi~tir. (UNESC0,2005)22 

Tiirkiye'de ise degerler ile ilgili ilk yalt~malan yapan Erol Giingor'diir.23 

17 Tin,95/4. 
IS Tin,95/5. 
19 Kaymak:can, Recep, Ahldk ve Degerler Egitimi, s.11. 
20 Kaymak:can. Recep, a.g.e., s.14. 
21 "Degerler Egitimi'nin sistematik olarak bqlat1c1s1 olarak tavsif edebilecegimiz Brabma 

Kumaris adh e~itim lrurul~u tarafindan 1995 ylimda ha:mlanan Ban Diinyas1'nda "Living 
Values Education" adJ.yla tanman ve iilkemizde de "Yil$ayan Degerler Egitimi" diye amlan 
"Daha lyi Bir Diinya /~in Degerlerimizi Paylll$ryoruz" adh proje ile Aile Cift ve E~tim 
PsikoloAu Dianne Tillman taraftndan sistemle~tirilen ve daba sonraki ylilarda geli§tirilmeye 
devam edilen, 60'm iizerinde illkede halcn kullamlmakta olan programm i~ginde yer alan 
scvgi, saygt, ban§, ho§gorii, ozgiirliik, mutluluk, it birligi, diiriistliik, al~On.iilliiliik, 
sorumluluk, yardunseverlik, ~ duyarhhg.., sadelik 12 evrensel deger vanhr." Bkz. 
http://www.livingvalues.net. Eril,im Tarihi: 18.12.20 16; 
Bu konuda yaztlan bazl. kaynak: k:itaplar: 1-Diana Tilmann-Pilar Quera Colomma, LVEP 
Educator Training Guide, 2-Diana Tilmann, Living Values Parent Groups: A Facilitator 
Guide, 3-Julie Duckwort,The Little Book of Values, Bkz. http://www.goodreads.com/author/ 
show/855258.Diane_Tillman Eritim Tarihi: 18.12.2016. 

22 Kaymak:can. Recep, Ahldk ve Degerler Egitimi, 2016. s.34. 
23 Kaymak:can. Recep, a.g.e., s.25. 
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3-Ahlik ve Degerler Egitiminin 6nemi 
"insanhga diinyada insanca bir ~am ve bu ~ama bagh olarak huzur ve 

refahm, ahirette de fel!ihm ilkelerini gostermek fizere gelen peygamberlerin 
misyonlanndan biri temel ahlilo gii~lendirmek olm~tur. Kur'an-1 Kerlm'de bu 
misyonun onemini peygamberlerin toplumlan ile ili~leri anlatlbrken inan~ ile 
birlikte en ~ok iizerinde durulan konulann sosyal, tican ve cinsel sap1khklann 
iyilet~tirilmesine ilit~kin ol~undan anlamak miimkiindiir."24 

"insanhga insanca y~amm temel kodlannl ogretme misyonunu temsil eden 
niibiivvet halkasmm son temsilcisi Hz. Muhammed (s.a.s.):" Ben ancak ahliiki 
gi.izellilderi tamamlamak i~in giinderildim. "25 hadisiyle insanllk i~in Ahlak ve 
Deger/erin Egitimi'nin onemini ~Ik bir bi~imde dile getinnektir. 0te yandan hadis 
niibiivvet silsilesinin temel misyonunun, "ahlW giizellikleri tamamlamak" 
oldugunu da ima etmektedir.26 

4-Deierler Egitimi'nde Sevgi ve Saygi Ogretimi Baglanunda Hadislerin 
Rolii 

Degerler egitimcilerinin marifetiyle hadis metinlerinde ge~en sevgi ve saygt 
kavramlannm ogretimi sayesinde birbirine sevgi ve saygt duygtilan i~inde yeti~en 
fertlerin ya§adl~ aile ve toplumda huzur ve si.ikiinun temininin miimkiin olabilecegi 
bu sayede kaos ve teroriin de nasll ortadan kalkabilecegi hususunda oncelikle 
ayetlerden ve hadislerden yararlanmanm yamnda baz:J ilim adam! ve 
miitefekkirlerin yorumlanna da yer verecegiz. 

4.1. Din SevKi ve N efretten :lbarettir 
Hz. Adem (a.s.) ogwlan Kahil ve Habil'in klssasmda sevgi yerine nefret on 

plandadtr. Yiice Allah, bu h!diseyi bize ibret olsun diye beyan etmistir: "(Ey 
Muhammed!) Onlara, Adem 'in iki oglunun haberini f!err;ek olarak oku. Hani ikisi 
de hirer kurban sunm~lardz da, birinden kabul edilm4, otekinden kabul 
edilmem~ti. Kurbanz kabul edilmeyen, "Andolsun seni mutlaka oldurecegim" 
dem~ti. Oteki, "Allah, ancak kendisine kar~z Kelmekten sakmanlardan kabul eder" 
dem~ti. "Andolsun! Sen beni oldurmek ir;in elini bana uzatsan da ben seni oldurmek 
ir;in sana elimi uzatacak degilim. f;unkU ben Alemlerin Rabbi olan Allah 'tan 
korkanm. " "Ben istiyorum ki, sen benim f!iinahzmz da, kendi f!iinahtnz da yiiklenip 
cehennemliklerden olaszn. iste bu zalimlerin cezasrdrr. " derken nefsi onu kardeyini 
oldurmeye itti de (n~fsine uyarak) onu oldurdu ve bOylece ziyan edenlerden oldu. 
Nihayet Allah, ona kardeyinin iilmii§ cesedini naszl iirtUp gizleyecegini giistermek 
ir;in yeri eyeleyen bir karKa Kiinderdi. "YOZlldar olsun banal Su katXa !radar olup 
da kardeyimin cesedini ortmekten aciz miyim ben?" dedi. Artzk p~manllk 
duyanlardan olm~tu. Bundan dolayr israilogullanna (Kitap 'ta) 3unu yazdzk: 
"Kim, bir insam, bir can kar3zlzh veya yeryiiziinde bir bozf!Unculuk r;zkarmak 
kar§zlzgz olmakszzzn iildiirii.rse, o sanki biitiin insanlan iildiirmii§tiir. Her kim de 
birini (hayatzm kurtararak) ya§atzrsa, sanki butiin insanlan ya§atmzstzr.•>21 
§yetinde ifade edildigi vel(hile nefretin sonucu !Qbil, karde§i Habil'i oldiirmiis, 
oldiiriir oldiirmez huzursuzlugu ortaya clkml~. yaprm§ oldugu i~ten pisman 

24 A'rit:7 n4-81;HUd, 11/84-85;Kasas,28/59. Kaymakcan, Recep, Ah/ak ve Degerler Egitimi, s.27. 
2S imam Milik. el-Muvatta, c;:agn. Yaymlan, istanbul,1992. Husnu'l-Hulk,8. 
26 Kaymakcan, Recep, Ahldk ve Degerler Egitimi, s.27. 
27 MAi.de, 5/27-32. 
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olm~tur. Ta o giinden bugiine kadar da insanlar arasmda sevgi ile nefret hep ola 
gelmi~tir. 

Sevgi varsa nefret de olacaktrr. Bu durum tabiidir. Yiice Allah'm en gfizel 
~ekilde yarat1l~ insanm28 giizel eylemleri sevilirken, Allah'm varh~ ve birligini 
inkfu' ederek Allah' m hakk:nn ihHil eden, onun nimetlerine nankorliik eden, diger 
insanlarm ve varWdann haklanm JVigneyen insarun davram§larmdan da nefret 
edilmesi normaldir. 

Toplumda sevgi mi? nefret mi? galip gelmeli? diye d~iinmeden 
edemiyoruz. Su mda yeryiiziinde sevgi kiiltiiriinden ziyade nefret kiiltiiriiniin 
egemen oldugu dyin beydn ortadadtr. Irak, Bosna Hersek, Filistin, Ruanda, Arakan, 
Dogu Tiirkistan ve en son da Suriye'de JVoluk, JVOcuk, genJV, ihtiyar demeden 
diinyarun neresinde olursa olsun milliyetinden veya dininden vb. sebeplerden 
dolayt katledilen insanlara bakttguruzda nefret kiiltiiriiniin egemen oldugunu ortaya 
~tlayor.29 Diger isldm beldelerindeki karde~lerimizi sevmeyi, onlara acnnayt, 
dertleriyle dertlenmeyi bir tarafa brrakm biz iilkemizde bile birbirimizi sevme 
konusunda zaaflan olan bir millet hdline geldik ya da getirildik. 

"Bu hadisin yakm anlamhst ve daha §iimullii tarif getireni ~udur: "Din, sevgi 
ve nefretten ibarettir." Miithi§ bir ozetlemedir nizanu: Nizamm temelleri, iman 
esaslartdtr ~iinkii. iman ise bir kabul ve begenmedir. Bu begenme aktlla beraber 
goniille olur. Hatta goniil hem once hem de baskmdtr. Ciinkii inancm giizeli, gayba 
imandtr. GOzle goriilen ve tecriibeyle edilene inanJV bir baktma zorakidir. Gayba 
imanda bir sevgi ve goniil verme vardtr."30 

"Din, sevgi ve ntifretten ibarettir. " Hatta hakka sevgi, battla bugz. Hakhya, 
sevgi; hakstza bugz. Diiriiste sevgi, saptk ve sahteye bugz. Korkakhga nefret, 
cesarete sevgi; tembele nefret, calt§kana sevgi; Allah'a itaat edene sevgi, asiye 
nefret ... Yani Allah nzast i~in sevmek. Onun yolunda yiiriiyeni sevmek aksini 
sevmemek. " 31 

"En giizel i~ ve makbw amel; Allah nzast i~in sevmek ve O'nun i~in 
b~kas101 yermek, dost ile d~mam secer. Boylece islam Ummeti icinde ildhi 
muhabbete dayanan bir sevgi a~ oriiliir. " 32 

4.2. Allah '1 Sevmek Asli V azifemizdir 
Bizi yaratan, varhgmdan ve birliginde haberdar eden bizlerin dogru yolu 

bulup zulfunattan nura u~tz icin peygamberler gonderip ebedi saadetin 
yollarmt gosteren Allah't sevmek ilk ve asli vazifemizdir. 

28 Tin,95/4. 
29 Bu iilkelerde katlcdilen so~larumztn veya karde~lerimizin sa)'ISIDI bilen var rm? Buralarda 

veya diger beldclerden milliyetinden vc dinindcn dolayt katledilen insanlann istatistildcri, 
BM'dc var rm? Haberlerde veya arqtmnalarda verilen rakamlarda bir varsaynndan ilcri 
ge,.ememektedir. :lnsan Haldan Evrensel Beyannamesi ne i~e yarar? ~liiye mi? Zaytfa rm 
yarar? :lnsan Haldanmn nc zaman ~ek anlamda tecelli edecc~ zaman gosterccektir. 
Suriye'dc 6 ytlda 700.000 ma'sOm karde~imizin katledildigini ifade etmekten gcri 
durarmyoruz. 

30 Nar, Ali, Kuk Hadiste Miislibnanm Hiiviyeti, Kaylhan Yaymlan, istanbul,1984. s.39. 
31 Nar, Ali, KlTk Hadiste Miislibnanm Hiiviyeti, s.40. 
32 Nar, Ali, a.g .. e.,4l. 
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Allah actyan, merha.met edendir: " Kullanma, benim ba~layan, merhamet 
eden oldugumu, azabzmm can yalacz bir azab oldugunu haber ver. "33 liyetiyle bunu 
beyan etmi~tir. 

Yiice Allah'm sevdigi ki~i ve kavimin Allah'm, emirlerini yerine getiren 
nehiylerinden ~anlar oldugunda ~iiphe yoktur. 0, toplumda denge unsuru olacak 
bu topluluklann, iimmetin hayrrhst olacagm.t da beyan e1mektedir: "Siz, insanlann 
iyilii;i i~in ortaya ~zkanlmt~ en haytrlt ummetsiniz; iyilii;i emreder, kOtiiliikten 
meneder ve Allah'a inamrsmzz."34 

Allah, dininden cllinecek kavimlerin olacaguu ve onlarm yerlerine yeni 
kavimler balk edecegini beyan etmi~tir: "Ey iman edenler! i~inizde kim dininden 
donerse (boylelerine kar~z) Allah oyle bir kavim getirir ki, kendisi on/art sever, 
onlarda Allah 't severler; mu 'minlere kar~z yum~ak, kiifireler kar~z gii~/Udurler. 
Allah yolunda sav~zrlar ve hi~bir lanayanzn lanamasmdan korkmazlar. i~te bu, 
Allah 'm dilediftine verdiftifazilettir. Allah, ihsam bol, her ~eyi hakia.yla bilendir. "35 

Bu ayetlerin i(i:eriginden hareketle Allah, kendi yolunda miicadele ve miicahede 
edenleri ve kmayanlarm kmamasmdan korkmayanlm da sevecegini ve 
miikMatlandrracagm.t 80ylememiz mii.mkiindiir. 

Oncelikle kainatm zerresinden kiirresine kadar her ~ey Allah'mdrr ve O'nun 
eseridir. "Donii§umiizUn"36 , "biitiin i§lerin donii§uniin de kendisine a it oldugunu "37 

beyan eden Allah' a hem onu sevmek ve hem de onun nimetlerine ~iikretmememiz 
mii'minler olarak boynumuzun borcudur. 

IWd:mlerden baztlm: "Allah sevgisini dunyada aradtm, Allah 'm zikrinde 
buldum." demi~tir.38 

4.3. RasUluUah'I Sevmek ve Siinnetine Temessiik Boynumuzun Borcudur 
Peygamberimiz (s.a.s.),Vedli Hutbesinde: "Size ild emanet btraknm bunlara 

sanldti!;mzz miiddet~e as/a dalalete di4mezsiniz. Allah 'm Kitiiht ve Nebis 'inin 
Sunneti 'dir."39 beylimyla bize emanet brrakllan Allah'm Kitabt Kur'lin-t Kerim ve 
Nebisi Hz. Muhammed'in (s.a.s.) Siinneti olan iki emaneti On.celikle iyi bir ~ekilde 
ogrenip hayatmnza tatbik. e1mek Peygamberimizin hem bir emri hem emanetine 
slihip r;:lkmanm bir gostergesi hem de onu sevip, Siinnetine tAbi oldugumuzun bir 
tezlihiiriidiir. 

Oncelikle bu iki emanetten birisi olan "Nebisinin Sunneti"ne tabi olmanm 
yollm nelerdir? Bunlmn tespit edilip ortaya konulmast On.celikli g0revlerimizden 
biri oldugu ~ikardrr. Bu hususta yaptlmt~ bir degerlendirmeyi kayda deger 
buluyoruz: 

"isllim, oncelikli bir diinya, isHim't evrensel planda yorumlann~ olan Siinnet
i Seniyye'yi ogrenmek ve elden geldigince yasamakla kurulabilecektir. Bu fert ve 
toplum hayatmm, Siinnet Ol~iileri istikametinde ~ekillendirilmesi demektir. "En 

33 Hicr,lS/49. 
34 Al-i :1Jmin,3/11 0. 
35 Ko~,:yi!it, Talat, Kur'an-1 Kerim ve Tiirkfe Meali, Kllt~,: Kitabevi, Ankara, trz. MAide,S/54. 
36 En'Sm,6/60. 
37 Nllr,24/42. 
38 ibn Hacer el-Askal.ani, Miinebbihtit, (trc. Ali Aslan).3. Bash, Eser Ne~yat. istanbul,1978. s. 

142. 
391mam Mlilik. el-Muvatta, Kader,3 
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giizel hayat modelinden giiniimiize ve yannnmza omekler ve mesajlar 
aktarabilmektir. •>40 

Abdullah (5.290/903) babas1 Ahmed b. Hanbel'den (o.241/855),imam 
Safii'nin (5.204/820) ~oyle dedigini zikretmi~tir: "Siz Hadis ve Rical'de benden 
daha bilginsiniz. !)ayet Kufelilerden veya Basrahlardan veya !)amManian sahih bir 
hadis o/dugunda onu (goriqunii) terk ederim."41 

Peygamberimizi (s.a.s.) sevmenin ve ona itaat etmenin dinimizin 
temellerinden oldugu: "(Rasuliim!) De ki: Eger Allah 'z seviyorsanzz bana uyunuz ki 
Allah da sizi sevsin ve giinah/annlZl bail§/aszn .. .'>42,"Kim Rasul'e itaat ederse 
Allah' a itaat etmi~ olur . .. •>43 "Allah 'a itaat edin, Rasille itaat edin. "44 liyetlerinden 
ve "Bana itaat eden Allah 'a itaat etmi§ olur." hadisinden45 O'na itaatin Allah'a 
itaat oldugunu, O'na isydnm ise Allah'a isyan oldugunu emrettigi hatrrdan 
~lkanlmamahdrr. 

Peygamberimizin: "Sizden kim beni babaszndan, oglundan ve bu!Un 
insanlardan fazla sevmedi~e iman etmi§ olamaz.'>46"Bana itaat eden Cennet'e 
girer, bana isyan edense Cennet'e girmemek i~in inat ediyor demektir.'>41 hadisleri 
de hem Allah'a hem Rasilliine itaatin geregine i~aret etmi~tir. 

Peygamberimize (s.a.s.) itaat, aym zamanda onun siinnetine tabi olmak ve 
onun siinneti dogrultusunda ya~amaYl da gerektirir. Onun siinnetinin ihm!li ve hi~e 
sayilmasl Miisliimanlann ~ok agrr bir imtiham olacaktrr. ed-Darimi'nin 
(5.255/869): " ... Dinin (zayiflayzp gitciiniin) kaybolmaszmn b~langzcz, Siinnet'in 
terk edilmesiyle olacaktzr. Halatzn lif lif ~oziiliip nihayetinde kopmasz gibi, din de 
siinnetlerin bir bir terk edilmesiyle ortadan kalkar. "48 degerlendirmesi bu hususun 
onemini vurgulamaya kafidir. 

ihrahim b. Edhem, bir giin Basra car~1smda gezerken balk b~ma toplandl ve 
"Bana dua edin size icabet edeyim'>49 liyet-i celilesiyle ilgili olarak:"Biz Allah'a 
duli ediyoruz fakat miisteclib olmuyor acaba neden? diye sorduklarmda dedi ki: 
"Kalbiniz 10 ~eyden olmi4!Ur. Allah 'z tamrsznzz ama hakkzm eda etmezsiniz. 
Allah 'zn kitabznz okudunuz ama onunla amel etmediniz . .iblisin di4manlrgznz iddia 
edersiniz ama ona tabi olursunuz. Rasulullah 'zn sevgisini iddia edersiniz ama onun 
izini ve siinnetini terk etmi§siniz. Cennetin sevgisini iddia edersiniz ama onun i{:in 
amel etmezsiniz. Ateyten korkuyoruz dersiniz ama giinahlardan {:ekinmiyorsunuz. 
inamrsznzz ki oliim haktzr ama ona kar~z tedbir alml)lorsunuz. B~kalanmn 
ayzplanyla meyi!Ul olursunuz ama kendi ayzplannlZl terk etmezsiniz. Allah 'm 
verdij{i nzb yiyorsunuz ama Allah 'a ~iikretmezsiniz. Oliilerinizi gomersiniz ama 
onlardan ibret almazsmzz."50 

40 <;akan, ismail Liitfi, Hadislerle Gercelder-2, Erkam Yaytnlan. ista.nbul,l993. s.7-8. 
41 el-Beybaki, el-Medhalu's-Sunenu'l-Kubra, 2. Basin, Beyrut,1420. c. I, s.164. 
42 Al-i imrin,3131 
43 Nisii,4/80. 
44 Nisii,4/59. 
45 ilk Hadis MecmUlanndan Hemmam b. Miinebbih 'in Hadis Mecmfias1, &.15 
46 el-Buluiri, iman,8. 
47 el-Buhdri, i'tisam,2,Ahmed b. Hanbel, c. II, s. 361. 
48 ed-Dirimi. Siinen, <;agn Yaymlan. istanbul, 1992. Mukaddim.e, s.16. 
49 Mii'min,40/60. 
50 Ibn Hacer el-Askalftnl, Miinebbihat, s. 145-146. 
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"Alemlere rahmet olarak gonderilen"51 ve yiireginde sevgi ve merhamet eksik 
olmayan:"And olsun, size kendi i~inizden oyle bir peygamber gelmi~tir ki, sizin 
stlanttya dii$meniz ona ~ok attr gelir. 0, size ~ok dU§k:iin, mu 'minlere kar~t da ~ok 
~efkatli ve merhametlidir. "52 ayeti, Peygamberimizin (s.a.s.) mii'minlere kar§I ne 
kadar §efkit ve merhamet srutibi oldugunu anlatmaya kafidir. 

Tiif'te Allah'm tebligini kendilerine sunmaya geldiginde kendisini ta§layan 
buna ragmen: ''Allah 'tm onlar beni bilmiyorlar"53 diye mukAbele eden 
Peygamberimiz, insanlan sevmenin en giizel numfinelerini sunm~tur. laz 
t;lOcuklanm diri diri gomen bir toplumda Peygamberimizin torunu Umame binti 
Ebi'l-As'1 (Zeyneb'in hz1) srrbnda ta§rmasi54, §efkitli ve merhametli olduguna dair 
delillerden sadece biridir. 

4.4. insanlara Sevgi Sayg. Merhamet Verine Kin Nefret Ofke Biriktirme 
Mii'minlerin Vasdlan Olamaz 

Allah Teala, Hz. Miisa (a.s.) ve Hz. Harun'u (a.s .. ) Peygamber olara.k 
Firivun'a ganderdiginde :"Ona yum~ak soz siiyleyin. Umulur ki ogut altr veya 
korkar."55 diyerek uyarml§, Peygamberimizin (s.a.s.) kifirlere ve mii§riklere 
tebliginde ise nefret yerine sevgiyi hikim hldlguu, kaba davranmaktan sa.kmdlguu 
§Oyle ifade etmi§tir:" 0 zaman, Allah 'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumU§ak 
davrandm ve eger sen, kaba, katt yijrekli olsaydtn, mutlaka senin etrafindan 
daitlzrlardt. Arttk onlan affet ve onlar i~in mag{iret dile ve i§ler konusunda onlarla 
mU§avere et (dan~)- Azmettigin zaman, artzk Allah'a tevekkiil et. Muhakkak ki 
Allah, tevekkiil edenleri (Allah 'a gijvenenleri) sever. "56 

Peygamberimizin (s.a.s.) YR§ammda, nefret yerine sevgi hikim olm~tur 
:"Biri soz soyledigi zaman tebessUm ederdi"57 "Kard~inin yijzijne tebessum etmen 
sadakadtr. "58 buyurmu§tur. 

Peygamberimiz (s.a.s.) §oyle buyunn~tur: "Ma~er gijnunde Ar~-t A 'la'nm 
golgesi alttnda 7 smif insan golgelenecektir. Bunlar: Adaletli idareci. Allah 'a 
ibadet ederek yeti§tirilen gen~. GOnlu mescitlerde olan kimse. Allah i~in bir birini 
seven iki kimse. Giizel ve mevki sahibi bir kadzmn zina teklifini kabul etmeyen ki§i. 
Sag elinin verdigini sol eli duymayan (gizli iyilik yapan) kimse. Tenhalarda Allah 
~lay/a aglayan kimse."59 

Peygamberimizin (s.a.s.):"Birbirini sevmekte, birbirine aczmakta ve 
birbir/erini go .,.Up, gozetmekte mu 'minier, tek bir VUcUt gibidir/er. 0 VUcUdun bir 
orgam rahatsJZ olunca, oteki organ/ann tamamz uykusuzluk ve derin bir rahatsJZlzk 
hisseder, hasta orgamn JZdtrabmt payl~zrlar. "60 tanumyla mii'minlerin 
birbirilerinin slhntllanm yiireklerinde hissetmeleri ve birbirilerinin slkmtilanm 
payla§malan birbirlerini sevmeleri gerektigi ifade edilmi~tir. 

51 Enbiy8,21/7. 
S2 Tevbe,9/127. 
53 el-Buhari, EnbiyB, 54. 
54 el-Buhliri, Edeb,18. 
55 TAM 20/44 
56 Al-i imrin,3!1s9. 
57 Ahmed b. Hanbel, c.V,s.198,199. 
58 et-Tirmizi, Siinen, c;:agn Yaymlan, istanbul, 1992. Birr,36, 
59 el-Buhari, Ezan,36. 
60 el-Buhari, Edeb,27; Miislim, Cagn Yaymlan, Istanbul, 1992. Birr, 17. 
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Vehb b. Miinebbih (o. 114/728) ~u rivayette bulunmu~tur: "Tevrat'ta ~u 
gelecekler yazt.hdrr: " Diinyada azzgzm hazzrlayan Ahirette Allah 'm Habibi olur. 
Dunyada yfl§amak sevgisini terk eden laylimette emindir ... "61 

isi.am miitefekkirlerinin y~amlanna ve fikirlerine baktlgnmzda, atalarumzm 
btraktt~ altm mesibesindeki sozleri kin, nefret, ofke yerine •• sevgi, sayg1, ~Jefkit 
ve merhameti koymay:t ongfumektedir. Bunlardan bazllanna yer vermek istiyoruz: 

Atalarumzm sevgiye dair soyledigi: "imamn siisii, ruhlann sesi, gotiiriir sisi 
Allah sevgisi.'162 sozii de manidardrr. 

4.5. insanlan Bir Birine Kayna,nracak BaA Selamcbr 
"Hz. Peygamberden soma Miisliimanlar sevgiye dayah Kur'an ogretisini 

yaymak i~in biiyiik 9aba sarf etmi~lerdir. Bu alanda en biiyiik katkmm tasavvuf 
ehlinden geldiginde hi9bir ku~ku yoktur. Allah ile ba~ koparan, kendine 
yabancll~an ve dolayistyla yqam co~kusunu yitiren insam yeniden hayata 
kavu§turmak, ba§ka bir deyi§le, onu yeniden insanl~trrmak ancak vahye dayah 
dinlerin temelini olu§turan sevgiyi sunmakla miimkiindiir. islamiyet'te sevgi 
kavram1 tanumyla bu 9~evede degerlendirilmelidir. <;iinkii o sevgiyi insanlarm 
kalplerinde egemen hlmaya yi)nelik bir dindir."63 

Peygamberimiz (s.a.s.) Cennet'e ginneyi imanla, ararmzdaki muhabbeti ise 
selamla irtibatlandrrmt§1:J.r: "iman etmedila;e mii 'min olamazsmzz mii 'min 
olmadzla;a Cennet'e giremezsiniz. Birbirinizi seveceginiz bir ~eyi haber vereyi mi? 
AranlZda selamz yaymlZ.'>64 

Peygamberimiz (s.a.s.) insanlm birbirine kayna§tlra.cak bagm selam 
oldugunu: "Ey insan/ar! Selamz yaymzz. Yemek yediriniz. Akraba/annlZl ziyaret 
ediniz. insanlar uykuda iken namaz lalmzz; selametle cennete girersiniz. "65 

sozleriyle i:flide etmi§tir. 
Abdullah b. Omer (o.73/693):"Biz, strf se/am hattnna ~ar§zya ~zkarzz, 

kar~zlQ§hgzmlZ insan/ara se/am veririz. ' 166 di yerek Peygamberimizin bu tavsiyesini 
nasll uyguladlklarlDln da omegini sunmll§tur. 

Peygamberimiz (s.a.s)"islam'm hayzr/u;z kimdir?" sorusuna:"Yediginden 
yedirmen tamdzgzn ve tammadzgzna selam vermendir. '167 kar§lh~ vermi§tir. 

5. BatJ.daki Soylem Sevgi Saygi Merhamet Degil Nefret Teror ve 
islamofobidir 

11 Eyliil 2001 'de ikiz Kulelerin yikllmasmdan sonra miisliimanlara kar'§t 
soylem sevgi, merhamet yerine nefret, teror ve islamofobiadrr. 11 Eyliil'iin 
Uluslararas1 Kur'an Yakma Giinii68 i1an edilmesi islam'1 teror ve nefretle 
ozde~le§tinne giri§imi, islamofobik yabalarm bir iiriiniidiir. 

61 ibn Racer el-AskalAni, Miinebbihdt, s. 152. 
62 http://hasbahcegazetesi.com/kisi-sevdigi-ile-beraberdir Eri~im Tarihi: 29 11 2016. 
63 Bkz. Akdemir, Salih, islamiyet-H1ristiyanllk Kavramlan Sozliigu, "Sevgi" mad. c. II, s. 671. 
64 Miislim, iman,22. 
6S Miislim, 1min,93-94. 
66 MAlik b. Enes, el-Muvatta, SelAm, 6 
67 el-Buluiri, iman,6,20. 
6~ttp://www.dunya.com/gundem/abd039de-kur039an-i-kerimi-yakma-gunu-haberi-123595. 

Eri~im Tarihi: 30.11.2016 Aynca bu konuda bir haber: "GOriin~ ba.k:Jbrsa "Uluslararast 
Kur'an yakma giinii" g1bi s~ma bir giri~imin mimarlti!;rm yapan ve Ba~kan Obama'mn 
iiltimatomuyla bu i~ten vazge~en Rahip Terry Joned "muradma" erdi. K~ bir Florida 
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Danimarka'da sozde nefret soylemli, kan ve gozya§mdan ho§lanan bir 
Peygamber olarak: Hz. Muhammed'in (s.a.s.) takdim edilmeye r,:ah~tlmast, klsaca 
Karikatiir Krizi diyebilecegimiz durum sevgi, merhamet yerine nefret, teror ve 
islamofobi temellidir. 

1993 YJ.lmda Almanya Solingen' de bir gurbetr,:i vatan~lmlZm evinin 
kundaklanmast sonucu Olen 5 vatan~lmlZm oldiigii hadise de sevgi, merhamet 
yerine rrkr,:tbk, klskanr,:hk, nefret, terOr ve islamofobiktir. Tiirkler, bizlerin r,:alt~ma 
alanlanm daraltlyor, ekmegimize mani oluyor soylemiyle kazan kaldmp 
soy~larumzt rahatstz ederek Almanya'dan iilkemize gor,:e zorlamalannm altlnda 
yatan sebepleri r,:ozmemiz zor olmasa gerektir.69 

6-Degerler Egitimi Mufredatmda Sevgi ve Saygi Egitimine Diir BllZI 
Onerilerimiz 

Son YJ.llarda Degerler Egitimi'ne hem ilk hem orta hem de yiiksekogretim 
programlannda yer verilmektedir. ilk, orta ve yiiksek egitim ve ogretim 
kurumlannda verilen Degerler Egitimi Miifredatlnda ozellikle sevgi ve saygt 
kavramlan yanmda alr,:akgoniilliiliik, ho~gorii, sorumluluk, yardtmseverlik vs. diger 
kavramlar iizerinde hassasiyetle durulmaktadtr. 

Barbn Universitesi islami ilimler Fakiiltesinde ve Egitim Fakiiltesinde 
ilkogretim Din Kiiltiirii ve Ahlak: Bilgisi Bolfimii Degerler Egitimi dersi, 2 saat 
zorunlu olarak okutulan dersler arasmda yer almaktadtr. 

2013-2014 Egitim Ogretim YJ.lmda bu dersi vermi~tim. Derslerden 
edindigimiz tecriibe ve yaprm~ oldugumuz anketten70 hareketle hadis metinlerinden 
yararlantlarak nastl bir mii:freddt pro gramt hazrrlamp, nastl bir egitim verilebilecegi 
ile ilgili go~ ve onerilerimizi sunmak istiyoruz. 

l.KAinAtln s§hibi, zerreden kiirreye her ~eyin bAliki olan Allah'm varhgJ. ve 
birligini tamtmak, Degerler Egitimi miifredatlnda ana amar,:lardan 1. olmaltdtr. 

2. Tevhid MiicMelesinde biitiin peygamberlerin verdigi miicadelelerden 
omekler Degerler Egitimi programmda bir iinitede verilmelidir. 

3. Tevhid MiicMelesi'nde astl gayenin ilay-1 K.elimetullah't gerr,:ekle~tinnenin 
yanmda muhatap olan insanlan zorlama, tehdit, katletme gibi eylemlerin ne 
Peygamberimizin (s.a.s.) ne de A.shab-1 Kirim'm idealleri arasmda yer almadtg., 
asll gayelerinin teblig ve inzu oldugu, ~iddet, tehdit, tedhi~ (teror) olmadtg-t hayatl 
pahasma, kendisine ve ailesine zulmedenlere ~~ sevgi ve merhametle miicMele 
verdigi, Degerler Egitimi miifredatlnda temel altnacak ilkeler arasmda yer a1ma1t 
ve Peygamberlerin Tevhid Miicadelesi en ince ayrmtllanna kadar Kur'§n ve 
Hadisler 1~1gmda bir Unite tahsis edilerek verilmelidir. 

Kilisesi'nde toplanan bir grup,Rahip Wayne Sapp'm Onderliginde Kur'in-1 Kerim'in bir 
niishastm yaktt. Olayt iz1eyenler arasmda Terry Jones da vardt. Diin Kur'an-t Kerim 
yalolmadan once gostermelik bir jiiri kuruldu ve 8 dakikaltk yargtlamadan soma Kur'an'm 
yalolmasma lwar veri1di. Adeta bir tiyatro mizanseni ~cklinde devam eden olay, 10 dakika 
boyunca yanan Kur'an'm kill olmastyla sonl.anch. Gel;en yt.l Terry Jones'm bu sald!rgan giri§imi 
Tiirkiye dihil tiim !slam iilkelerinden biiyiik tepki ~tt.http://www.usasabah. com/ 
Guncel/20 11/03/21/lruran _yakma __provokasyonu.Eri,im Tarihi:30.11.2016. 

69 https://tr.wikipedia.orglwiki/So1ingen _ Facias%C4%B 1 Eri'im Tarihi: 17.11.2016. 
70 Koycii,Erdogan,Bartm Universitesi Egitim Fakiiltesi il!Wgretim Dill KultUrii ve Ahlak Bilgisi 

Egitimi Boliimii 6grencileri11de Ahlak ve Degerler Egitimi Algm,Diinden Bugiine Tiirkiye' de 
Beceri.Ahlik ve Deger1er Egitimi illus1ararast Sempozyumu Tam Bi1diri Metni,Ankara,2016. 
c.I.s.553-574. 
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4. Ashab-1 Kiram'm oncelikle Ashiib-1 Suffa'da Peygamberimizden (s.a.s.) 
aldlg1 sevgi, saygt, merhamet egitimi yanmda bu degerleri hayatlarma tatbiklerinin 
islam'a davet ettikleri toplumlarda nasu makes bulduguna dair baz1 dikkat ~kici 
omeklere Degerler Egitimi programmda bir iinitede verilmelidir. 

5. Peygamberimizin hayatmdan sevgiye dair ~arum~ ibretlik hadiselerden 
Degerler Egitimi Miifredat Programmda baz1 5mekler sunulmahdrr. 

6. ilay-1 Kelimetullah ugruna ve Tevhid miiciidelesi vermek i~in vatammlZl 
korumamn onemi vurgtdanrrken iilkemizi ve vatanda~lartmtz1 soontlya sokan son 
ihiinet hareketi olan 15 Temmuz Darbe Giri~imi Vatanm Korunmas1 ve Savunmast 
adl altlnda bir iinitenin tahsisi elzemdir. Mehme~igimizin komutanmm Mehmet 
Vatan nedir? diye sordugunda: "Vatan, benim anamdlr." diye cevap vermesi 
manidardrr. Anarmz nasd sevgi saygt ve hiirmete laytksa ve her tiirlii kotii 
durumlardan muhifazayt hak: ediyorsa vatanmuz1 korumak: ve gelecek nesillere 
intikiili i.;lin verilecek her tiirlii miiciideleyi hak: ettiginden Degerler Egitimi 
Miifredatlnda yer almast gereken iinitelerden biri olarak ele almmahdlr. 

7.Yaprm~ oldugumuz anket verilerinden 'rlkan sonu~ sevgi, saygt ve 
merhamete en muh~ oldugumuz giinleri ya~adlguruzt, 15 Temmuz 2016 tarihinde 
Millete Darbe giri~imiy1e iilkemizin ve top yekiin vatanda§larumzm b~ma oriilmek 
istenen 'rOraplarm kendi i~imizden 'rlkan sevgi, saygt ve merhametten yoksun satlhk 
ruhlar oldugu da asla unutulmamahdrr. Bu satlhk ruhlan ve vatan hainlerini madden 
destekleyen ve ma~a olarak: ku1lanan iilkelerin de asla bizim dostumuz olamayaca~ 
ogretilmelidir. 

8. Sevgi, saygt, huziir ve sukfinun hiikim oldugu bir ev, bir koy, bir ~ehir, bir 
iilke ve top yekiin bir diinya i.;lin Yunus Emre'nin ifadesiyle: "Sevelim, sevilelim 
dunya kimseye kalmaz." dememiz en yiice deger1erden biri olarak Ailede, ihkede 
ve Diinyada Sevgi, Sayg1 ve Ban~ kavramlan Degerler Egitimi miifredatlnda yer 
almahdlr. 

SONU~ 
Sevgi, saygt, merhametin hakim oldugu ev, koy, ~ehir, illke ve diinyanm huzur 

ve sukUn i9inde ya~amamas1 i.;lin bir sebep yoktur. Diinyamn son senelerde i~ine 
d~tiigu kaostan 9Ikmak i9in her iilkenin y5neticileri asgari insanlann ya§am 
hak:kma dokunulmamast gerektigi, karga~anm. huzursuzlugun faturasmm ljlOCuk, 

kadln, ihtiyarlara kesilmesinin huzur ve sukfinu bozan, sevgisizligin ve 
merhametsizligin bir eseri o1dugu unutulmamaltdrr. 

Hangi din ve rrktan olursa olsun her insanm sevmeye ve sevilmeye ve saygt 
gormeye hakkmm olduguna inanctrmz tamdrr. Sevginin sadece insanlar arasmda 
degil diger canltlar arasmda bir ileti~im vasttast oldugu bir vfuadrr. Yoksa 
yavrulanm korumak ir;:in kendisinden daha biiyiik ve gii9lii diger canltlara kar~1 
savunma yapan hayvanlarm bu tepkilerini ne ile izah edebilirsiniz? 

"Yurtta sulh ve diinyada sulh" ilkesinin yeryiiziine h8kim olmasmm yegiine 
yolunun en azmdan her iilkenin kendi haklarmt korudugu kadar diger iilkelerin 
hak:lanna da riayet edilmesi gerektigi bunun da sevgi ve merhamet eksenli 
icraatlardan ge9ecegine inanmahdrrlar. Veda Hutbesinde bahsedilen ilkelerin kat 
kat gerisinde kaldlgt Soz de insan Hak:lan Evrensel Beyannamesi'nde var olan 
ancak uygulanmada zaaflan olan, haklann giiyliilerin lehine, giiysiizlerin aleyhine 
uygtdandtgt miid~e yeryiiziinde sevgi, saygt ve merhametin hiikim olmas1 
miimldin degildir. 
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