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Yaratılmışların Allah Sevgisi: Bilgi, Sevgi, Ünsiyet              56
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Önsöz

Sevgi, metafizik ontolojik, psikolojik, ahlaki ve siyasi bo-
yutları olan bir kavramdır. Bu çalışmada ilk olarak, İslam 
düşüncesi içinde sevgi hakkında metafizik, epistemik, 
ahlak ve siyaset felsefesinde ifade edilmiş olan teorile-
rin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. İkinci olarak da 
sevgi kavramının metafizik temelleri dikkate alınarak bir 
sevgi ahlakının mümkün olup olmayacağının belirlenme-
si amaçlanmaktadır. Bu hedef doğrultusunda çalışma, gi-
riş ve iki bölüm halinde tasarlanmıştır. Çalışmanın giriş 
kısmında, sevgi kavramının tanımı, ilişkili olduğu diğer 
kavramlar, kavramın mahiyeti ve kavrama ilişkin literatür 
değerlendirmesi yapılmıştır. Birinci bölümünde ise sevgi 
konusu; İslam metafizik düşüncesinde, Allah’ın yaratıl-
mışlara yönelik sevgisi ve yaratılmışların Allah’a sevgisi 
olmak üzere iki kısımda değerlendirilmiştir. Allah’ın yara-
tılmışlara olan sevgisi, inayet, aşk, cud, irade kavramları 
ve Allah’ın el-Vedûd ismi çerçevesinde İslam filozofları ile 
kelam bilginlerinin temel metinleri esas alınarak muka-
yeseli olarak incelenmiştir. Yaratılmışların Allah’a sevgisi 
ise aşk, gaye ve Allah’a itaat çerçevesinde ele alınmıştır. 

Sevgi kavramının ameli felsefede ahlak, aile ahlakı ve 
siyaset boyutuyla incelendiği çalışmanın ikinci bölümün-
de de insanın ahlaki yetkinliğini kazanmasında sevginin 
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rolü ve aile içinde sevginin yeri konuları, İslam ahlak lite-
ratürü temel alınarak tartışıldı. Ayrıca bu bölümün son 
kısmında yine İslam ahlak literatürünün siyasetle ilgili 
kısımlarında sevgi kavramının temeddün, ülfet ve adalet 
kavramlarıyla ilişkisi irdelendi. 

Bu çalışmanın hazırlanmasında ve ortaya çıkmasın-
da pek çok kimsenin katkısı olduğunu belirtmek gerekir. 
Öncelikle yürütücülüğünü yaptığı İslam Ahlak Düşüncesi 
Projesi kapsamında bu konuyu önererek, hazırlanması 
sürecinde önemli katkıları olan Prof. Dr. Ömer Türker’e 
minnettarlığımı belirtirim. Bu çalışmanın şekillenip ol-
gunlaşmasında ufuk açıcı değerlendirmeleri ile yardımla-
rını esirgemeyen hocalarım Prof. Dr. Kemal Sözen’e, Prof. 
Dr. Cafer Sadık Yaran’a ve Prof. Dr. İlhan Kutluer’e teşek-
kürü bir borç bilirim. Kaynakların temini konusunda yar-
dımlarını gördüğüm Hümeyra Özturan, Kübra Bilgin Tir-
yaki ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Mer-
kezi Kütüphane ve Dökümantasyon Servisi çalışanlarına; 
yayın konusunda gösterdikleri ilgi ve destek için başta 
Lütfi Sunar olmak üzere İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve 
İlim Kültür Eğitim Derneği (İLKE) yönetici ve çalışanları-
na müteşekkirim. 

Hayatım boyunca en güzel sevgiyi yaşatan ve mad-
di-manevi desteklerini hiç esirgemeyen, ne var ki çalış-
manın en yoğun döneminde Hakk’a uğurladığım merhum 
babam ile sevgili anneme minnettarlığımı ifade etmeye 
kelimeler kifayetsiz kalır. Son olarak, ilim yolculuğunda 
ellerinden gelen her türlü yardımı hiçbir zaman esirgeme-
yen ve kardeşlik sevgisinin en güzelini yaşatan ağabeyle-
rim ve kardeşlerime şükran borçlu olduğumu belirtmek 
isterim. 

Şüphesiz bütün sevgilerin kaynağı Allah’tır. 
Gayret bizden, lütuf ve inayet Allah’tandır… 

Dr. Hatice TOKSÖZ
Isparta 
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Giriş

Sevgi ve Mahiyeti
Sevgi (el-mehabbe), İslam düşünce geleneğinin en merkezi 
kavramlarından biridir. Sevgi kavramının ve türevlerinin 
Kur’an-ı Kerîm’de sıklıkla geçmesi, Müslüman düşünürle-
rin teliflerinde kavrama dair farklı açılımlara yer verme-
sine neden olmuştur. 

İslam düşünce geleneğinde sevgi kavramının metafi-
zik ve ahlaki boyutunun incelenmesi hedeflenen bu ça-
lışmada, en temelde şu soruların cevabı aranmaktadır: 
Allah’ın sevgisinden söz edilebilir mi? Yaratılmışların Al-
lah’a yönelik sevgisi nasıldır? İnsanın ahlaki yetkinliğini 
kazanmasında sevginin bir rolü var mıdır? İnsanın top-
lumsal yaşantısında sevginin rolü nedir? 

Sevgiyi ifade etmek üzere, İslam düşüncesi literatü-
ründe birçok kavramın kullanılmış olması, ona verilen 
önemi göstermektedir. Sevgiyi ve sevgi derecelerini be-
lirtmek için kullanılan kelimelerden bazıları el-mehabbe, 
el-vüdd, ‘ışk, el-ülfet, el-alaka, el-heva, es-sabve, eş-şeğaf, 
el-mika, eş-şevk, el-fütun ve el-hılle’dir.1 Gerek Kur’an-ı 

1 Raşit Küçük, Sevgi Medeniyeti, ss. 17-22; Lisânüddin İbnü’l-Hatib, Rav-
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Kerîm'de gerek hadislerde gerekse de İslam düşüncesi 
literatüründe sevgi duygusu anlamını taşıyan kelimeler 
elbette bunlarla sınırlı değildir. Sevgi (el-mehabbe) kav-
ramının İslam düşüncesinde ifade ettiği anlamın ve açı-
lımlarının genişliği yanında, çalışmanın da sınırları göz 
önüne alındığında bazı kavramları ön plana çıkarma zo-
runluluğu doğmaktadır. Bunun yanı sıra tarihsel olarak 
sevgi kavramına atıfların genişliği, dönem olarak da sı-
nırlandırmayı gerekli kılmıştır. 

Günümüz Türkiye’sindeki sevgi kavramına ilişkin lite-
ratürü incelediğimizde başta tasavvuf düşüncesinde2 sev-
gi ve aşk konusuna yoğun ilgi gösterildiği, İbn Sînâ’nın (ö. 
428/1037) Risâle fî mahiyeti’l-‘ışk adlı eserine çoğunlukla 
atıf yapıldığı ve özellikle sevginin psikolojik boyutunun 
ele alındığı göze çarpmaktadır. Buradan hareketle de ilk 
olarak, İslam düşünce geleneğinin oluşum döneminde, 
bilhassa kelam ve felsefe özelinde, metafizik bağlamda 
sevgi kavramına dair nasıl bir temellendirme yapıldığına 
ilişkin mukayeseli araştırma ihtiyacı doğmuştur. İkin-
ci olarak da sevgi kavramının İslam düşüncesinde ahlak 
teorisinin merkezi bir kavramı olup olmadığı sorgulama-
sından hareketle bir sevgi ahlakı3 oluşturulup oluşturula-
mayacağı merak edilmektedir. Ancak İslam düşüncesinin 

zatü’t-ta’rîf bi’l-hubbi’ş-şerîf, I, s. 333 vd.; Kur’an-ı Kerîm’de sevgi konusu 
hakkında bk. İsmail Karagöz, Ayet ve Hadislerin Işığında Sevgi ve Dostluk, s. 
21 vd.; Ali Galip Gezgin, Kur’ân’da Sevgi, s. 98 vd.; Isam Muhammed Mûsâ 
Abdüzzâhir, el-Hubbü’l-ilâhî ve’l-fena beyne’l-Gazzâlî ve İbn Teymiyye, s. 57. 

2 Tasavvuf düşüncesinde sevgi kavramı ile ilgili çalışmalardan bazıları 
şunlardır: Raşit Küçük, Sevgi Medeniyeti; Süleyman Derin, Love in Sufism 
from Rabia to Ibn al-Farid; Hatice Çubukcu, Sûfîlerde Muhabbet Yolu Ebû 
Tâlib el-Mekkî ve Gazzâlî’de Muhabbet Anlayışı; Abdüzzâhir, el-Hubbü’l-ilâhî 
ve’l-fena beyne’l-Gazzâlî ve İbn Teymiyye; Ahmet Çapku, “Gazzâlî Düşünce-
sinde Sevgi”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları dergisi, Sayı 20, Ekim 
2011, ss. 135-152; İhsan Fazlıoğlu, Işk imiş her ne var Âlem’de İlim bir kîl ü 
kâl imiş ancak, Fuzulî ne demek istedi?. 

3 Erdoğan Çalak, Küresel Sistemde İnsan Kalmak, ss. 91-92. 




