SEVGİ VE SEVGİLİER GÜNÜ
Her yıl Şubat’ın ortasınının aşk ile ilişkilendirilmesi antik çağlara kadar dayanır. Başlangıçta Roma
Katolik Kilisesi’nin geleneğinde yer almaktadır. Valentine isimli din görevlisinin adına kutlanması
kararlaştırılan bir bayram günüdür. Valentine ismi giderek hoşlanılan kişi veya sevgili anlamını da
içermeye başlamıştır.
Konfüçyüs’ün dini de dahil olmak üzere bütün hak ve batıl dinler sevgi üzerine kurulmuştur. Özellikle
İslam Dini’nde Allah (cc)’ın tüm esmasıyla özelde Hz.Peygamberi, genelde de insanları sevdiği
bilinmektedir. Hatta Peygamberimize hitaben Kudsi Hadisi’nde “ Sen olmasaydın kainatı
yaratmazdım” buyurduğu bilinmektedir. Ayrıca Cebrail vasıtasıyla “Sen olmasaydın Cenneti
yaratmazdım,Sen olmasaydın dünyayı yaratmazdım” şeklinde Peygamberimizle iletişim kurması her
türlü değerlendirme ve takdirin üstündedir. Hz.Adem Allah (cc) ye;başımı arşına kaldırdığımda isminin
yanında Hz.Muhammed’in ismini gördüm dediğinde,Allah Ona kendi soyundan en son gelecek sevgi
peygamberi müjdesini veriyor. Ağaran sabahın Rabbine sığınmak sevgidir, günde beş vakit namaz
kılmak ve diğer şartları yerine getirmek sevgidir. İslam barış ve sevgi dinidir.
Sevgi olmasaydı ben de kalemimi oynatamazdım diyerek konu alanımızı ele almaya çalışalım.
Yetişkinlik döneminin sonlarını yaşıyoruz. Şimdiye değin tüm pınarlardan su içtim. Geçici olarak su
ihtiyacımı giderdim. Beyaz kum fırtınalarının arasında,ormanda, yeşilin her tonuyla zenginleşen
mekanlarda, Anadolu bozkırlarında, akademi dünyasında çok pınarlar gördüm, çok sular içtim ama
kandırmadı. Sonunda en duru, en temiz, en asil, en güzel, en değerli ve en yüce pınarı buldum. İşte o
sevgi pınarıydı. Bu pınardan kana kana içiyorum.
Sevgi nedir?
Sevgi, başlı başına en önemli değerdir,
Sevgi hayatın özüdür,
Sevgi ruhun gıdasıdır,
Sevgi , özgürlüktür,
Sevgi hoşgörüdür,
Sevgi , anlamaktır,
Sevgi , dinlemektir,
Sevgi, ülküdür,
Sevgi , en güzel iletişimdir,
Sevgi, özveridir,
Sevgi, özlemdir,
Sevgi , esirgemektir,

Sevgi , takdir etmektir,
Sevgi, dikkate almaktır,
Sevgi , değer vermektir,
Sevgi, görmektir,
Sevgi , bakıştır,
Sevgi, duymaktır,
Sevgi, samimiyettir,
Sevgi, dokunmaktır,
Sevgi , barıştır,
Sevgi, kendimizle barışmaktır,
Sevgi, toplumla barışmaktır,
Sevgi , doğayla barışmaktır,
Sevgi, kültürle barışmaktır,
Sevgi , hayvanlarla barışmaktır,
Sevgi, doğayla barışmaktır,
Sevgi ,böceklerle barışmaktır,
Sevgi, bitki örtüsüyle barışmaktır,
Sevgi, tüm sistemlerle barışmaktır,
Sevgi , sadakattir,
Sevgi ,merhamettir,
Sevgi ,aşktır.
Aşk Sevginin Pekiştireci Mi Dir? Evet. Çünkü;
Sevgi, duygulara aşık olmaktır,
Sevgi, düşüncelere aşık olmaktır,
Sevgi, diksiyona, görünüş geçerliliğine aşık olmaktır,
Sevgi, bilime aşık olmaktır,
Sevgi ,mesleğe aşık olmaktır,

Sevgi, mal varlığına aşık olmaktır,
Sevgi statüye, kariyere aşık olmaktır,
Sevgi, güce aşık olmaktır,
Sevgi Aşktır. Aşk İse;
Aşk, dünyalı olmaktır,
Aşk, dünyanı kurmaktır,
Aşk, aramaktır,
Aşk, aradığını bulmaktır,
Aşk, göze dokunmaktır,
Aşk, hissetmektir,
Aşk, çıtadır, düzeydir,
Aşk, risk almaktır.
Aşk bazen bir çizmeye, bazen güzel göze, gömleğe, eteğe, küpeye, bazen güzel bir söze veya gülen bir
yüze vurulmaktır.
Sevgisizlik tüm ruh hastalıklarının oluşumunda en etkili faktörlerden birisidir.
Sevgisizlik dolaylı olarak şiddeti doğurmaktadır. Kadına şiddet dahil her türlü şiddetin önlenmesinin
yolu, sevgi ve merhamet eğitiminden geçmektedir.
İşyerinde iş stresini oluşturan bireysel , çevresel ve örgütsel faktörlerin çoğunun altında yukarıda
saydığım gerçekleri içeren listeyi dikkate almamak yatar. Mobing daha çok yöneticilerin sevgi yoksulu
olmasından kaynaklanmaktadır.
Otoritatif, dürtüsel davrananlar, hayatın gereklerini yerine getiremeyenler, dar labirentlerde güvende
olduklarını sanıp açık havada sevgi kokusunu alamayanlar daima zarar edeceklerdir. Uzun vadede;
insanların dinine, mezhebine, ırkına, bölgesine ve aidiyetine bakanlar değil, gerçek insan olup
olmadığına bakanlar ve sevgiden beslenenler kazanacaktır.
Ailelerdeki tüm sorunlar da sevgi ilişkileri konusundaki ağa bağlanabilir. Sözde sevmek değil, anlamlı
sevgi, nitelikli sevgi, sürdürülebilir sevgi önem kazanmaktadır. Tüketilip çöpe atılamayacak tek şey
sevgidir.
Sevginin bir anlamı da özgürlük demiştik. Bu bakımdan bir kişinin diğer kişiye egemenlik kurma, sahip
olma isteği aşkların saman yangını gibi erken sönmesine sebep olur. Her insan kendi kendini
denetlemek ister başkasının denetimini haklı olarak güvensizlik olarak algılar.
Ah o eski günler diyenler, geçmişle gelecek arasında korelasyonu görenlerdir. Dört buçuk yaşındaki
torunum Şükriye Nur, geçenlerde elini çenesine koyarak dalgın göz ifadeleriyle “ ah o eski günler”
demişti. Ben de hayırdır kızım derken araya giren eşim tv.lerden etkileniyor böyle konuşuyor dedi.

Kızım hayırdır, hangi günleri kastediyorsun diye sorumu yineledim. 2-3 yaşlarımda Ankara
Basınevleri’ndeki evimizin penceresinde yanak yanağa verir Ankara’yı seyreder ve birlikte Ankara
Şarkıları söylerdik, hatırlıyor musun ? diyerek, sevgi zenginliğinden payına düşeni kazanımlarına
eklemek istiyordu.
Bendeniz bu sevgi yüzünden tel hırsızı muamelesi de gördüm. Gönül çaldığım da oldu. Olumluolumsuz hayatımdaki gelişmelere rağmen İlahi ve beşeri bağlamda sevgilerim ve hayallerim ölmedi,
ölmeyecek de…
Asıl zenginlik, beşeri de olsa sevgi zenginliğidir. Nihai (İlahi) sevgiye veya sevgiliye ulaşmak bu
basamakları geçerek gerçekleşir. Hepimiz güzel İzmir’in su gibi olan yumuşak ruhuna uygun şekilde
davranışlar geliştirmesi dileğiyle, sevgi pınarının vanalarını açalım.
Eşimin, torunlarımın, genel ve özel tüm arkadaşlarımın, çocuk ve sevgi evlerinde kalıp sevgiye
doyamayan tüm çocukların, evsizlerin, sığınma evleri ve yaşlı huzurevlerinde barınan kadın ve
yaşlıların, alanda çalışan sosyal hizmet uzmanlarının, sosyal hizmet uzmanı adayı öğrencilerimin,
öğretmen öğrencilerimin, müfettişlerin, tüm öğretim üyelerinin, sağlık eğitimcilerinin ve
meslektaşlarımın sevgililer gününü (yılını) en içten dileklerimle kutluyorum.
İnsanların sevgilerini ve hayallerini öldürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.
Sevgilerimle…

