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Giriş 

Kişi yakınlarına kaba, yabancıya niçin nazik davranır? 

Kişi nişanlısına nazik, eşine neden kaba davranır? 

Sevgiyi nasıl devam ettirebiliriz? 

Sevgi dili kişilere göre farklılık arz eder. Siz sevginizi 

etkili şekilde ifade etmeniz için birincil sevgi dilini 

kullanmanız gerekir.  

 

Beş nevi sevgi dili vardır: 

1. Sözlü ifadeler. 

2. Nitelikli beraberlikler. 

3. Armağanlar vermek. 

4. Hizmet davranışları. 

5. Fiziksel temas. (Beden dili) 

 

Sevilmek Bir İhtiyaçtır 

İnsan kalbinde başkaları tarafından sevilmek arzusu ve ihtiyacı vardır. Evlilik bu sevgiye 

kutsallık kazandırır. Sevildiğini bilen bir eş mutlu olur. Allah insan kalbini tüm dünyayı içine 

alıp sevecek ve onların sevgisini yerleştirebilecek bir kabiliyette yaratmıştır. 

Sevgi de ölçülü olmalıdır. Ölçüsüz, aşırı sevgiye “Aşk” denilir. Kalbin sevgide nihâî 

noktası sonsuz sevgiye layık olan Allah’ı sevebilmektir. Bu sevgi geçici olmadığı için kalbi 

tatmin eder. Kur’ân-ı Kerim “Dikkat edin! Kalpler Allah’ın zikri ile mutmain olur” (Ra’d, 

13:28.) buyurarak bunu ifade eder. Yüce Allah bir kutsi hadiste “Ben yere göğe sığmam; ancak 

mümin kulumun kalbine sığarım” (Aliyyü’l-Kârî, Esrâru’l-Merfûa, s. 301, H. No: 423; Aclûnî, 

Keşfü’l-Hafâ, 2:195, H. No: 2256.) buyurarak kalbin ilâhî sevgi için yaratıldığını ifade eder. 

Maddi şeyler duygusal sevginin yerini alamaz. Sevgisiz lüks ve ihtişam da hiçbir şeye 

yaramaz. Atalarımız “İki gönül bir olursa samanlık seyran olur” demişlerdir. Tecrit edilmek, 

fark edilmemek, ilgiden yoksun olmak, unutulmak insan için büyük bir ıstırap ve azaptır. Bunun 

için kutsal metinler karı-kocayı bir elmanın iki yarısı ve birbirini tamamlayan parçalar olarak 

bakarken bekarlığı noksanlık ve eksiklik görür. Evlilik aileyi tek bir beden haline getirir. 

Sevgi önemlidir. Bunun için onu hak etmek ve kazanmak zordur. Herkes bu konuda 

kendisine şu soruyu sormalıdır: 

“- Acaba ben sevgiyi ve sevilmeyi hak ediyor muyum?” 

Sevgiye layık olmak için çaba harcamak gerekir. Allah’ın size verdiği fiziksel güzellik 

ancak sizin ruh güzelliğinizin aynası olan ahlâkî ve olumlu katkılarınızla güzel olabilir. Sizin 

katkınız varsa övünebilirsiniz. Size ait olmayan şeyle övünmek başkasının hakkını haksızca 

kendinize mal etmek demektir. Bu durumda Allah’ın size verdiği güzelliği çirkinleştirmiş ve 

kötü duruma getirmiş ve sevgiyi nefrete dönüştürmüş olursunuz. 

Kutsal metinler erkeği ön plana alarak kadınları erkeğin rızasını ve gönlünü almaya 

çağırırken, dinden uzak metinler ve kitaplar kadını ön plana alarak kadının gönlünü almayı 

tavsiye eden öğütlerle doldurmuşlardır. Doğru ve fıtrî olanlar kutsal metinlere ait olan ve 

Allah’ın rızasına uygun olandır. 

Küçük büyüğe hürmet ederse büyük de küçüğü sever ve şefkat eder. Her şey karşılıdır. 

Sevgi yukarıdan aşağıya inerken saygı aşağıdan yukarıya doğru çıkar. Fıtratın gereği budur. 

Fıtratın sesi dinlenilmeden ve gereği yapılmadan mutluluk sağlanmaz. Fıtratı değiştirmek 

Allah’ın yarattığını güzel görmemek, Allah’a isyan ve nankörlüktür. 

Bunun için sevgi dilini anlamak ve eşlerin birbirlerinin sevgi dilini konuşmak, 

davranışları mutlaka olumlu etkileyecektir.  



Peki ama neden sevgi hep başkasından beklenmektedir? Seviyorsak sevgimizi ifade 

etmeliyiz. Bunun da beş dili vardır. Bu kitapta bunlar anlatılmaktadır. 

 

Aşk 

Aşk, ölçüsüz sevgidir. Duygusallığın ve duygularımızın aklın ve ilmin önüne geçmesidir. 

“Aşk ferman dinlemez” demişlerdir. Bu ise bir nevi cinnet halidir. Atalarımız da “Gönül ferman 

dinlemez” demişlerdir. Aşk, insan içindeki heyecan verici, iç gıcıklayıcı ve ılık bir rüzgâr 

esintisidir. Bu da tiryakilik gibi bir şeydir. Alışkanlıklarımızın aşırısı tiryakilik olduğu gibi 

sevginin ölçüsüz ve aşırı olanı da aşktır. Kontrolsüz olduğu için de çoğu zaman âşıka zararlı 

düşer.  

Evlilik öncesi hayallerimiz evlilikteki saadet üzerinedir. Âşık olduğumuzda başka türlü 

düşünmemiz ve inanmamız imkansızdır. Âşık maşukunun mükemmel olduğu inancındadır. 

Sevgi gözü asla kusur görmek istemez. Ama hayattaki gerçekler öyle değildir. Bu sebeple aşk 

gerçekte yalancı bir sevgidir. Gerçek bir sevgi değildir. Çünkü hiçbir gayret ve fedakârlık 

gerektirmez. Gerçek sevgi fedakarlıktır, dayanmadır, sabırdır, eksik ve kusurları bilmek ve 

bütün bunlara rağmen sevmek ve sevebilmektir.  

Aşk iradî ve aklî bir eylem ve bir seçim değildir. Âşık olan karşısındakinin gelişimine 

yardımcı olmaz. Çünkü o mükemmel bir varlıktır. Siz onun mükemmelliğini korumasını 

istersiniz.  

- Peki gerçek aşk nedir? 

- Gerçek aşk, akılcı sevgidir. Aşk şehvet değildir. Şehvet duygusu yüce Allah’ın insana 

neslini devam ettirebilmesi için verdiği peşin bir ücrettir. İnsan fıtratının ve genetiğinin 

belirlenmiş, iç güdünün bir ögesidir. Yani şehvetin şahlanışıdır. İstediğine kavuşunca ve tatmin 

edilince söner, kaybolur. 

Akılcı ve iradeli sevgi, bilgelerin övdüğü ve tavsiye ettiği bir sevgidir. Bu sevgi disiplin 

ve gayret isteyen bir davranış biçimidir. Sizin çaba ve gayretinizle bunu hissettirerek 

karşınızdakinin sevgisini kazanmalısınız ve olumlu bir sevgi ortamı oluşturmaya gayret 

etmelisiniz. Gerçek sevgi budur.  

Gerçek sevgiyi oluşturmanın da beş temel dili vardır. Şimdi bunlar üzerinde duralım. 

 

Sevgi Dili 1: Gönül Alıcı Sözler ve İfadeler 

Sevgi dili onaylayıcı sözler, cesaret verici ve teşvik edici ifadeler ve sevecen kelimlerdir. 

Bunlar muhatabınızda büyük etki yapar ve samimi olduğunuz zaman sizin ona olan sevginizi 

ifade eder.  

 

Onay Sözleri 

“Güzel bir iltifat beni bir ay yaşatır.” (Mark Twain) 

“Dil hayatın ve ölümün gücüne sahiptir.” (Hz. Süleyman) 

 

“Kaygılı bir hayat insanı bunaltır; ama sevecen bir söz insanı neşelendirir” diyen Hz. 

Süleyman (as) bir gerçeği gözümüzün önüne serer.  

“Bu işi yapman hoşuma gidiyor.” 

“Ooo bu elbise size çok yakışmış. Hayırlı olsun. Gerçekten beğendim.” 

Bu gibi sözler insanların hoşuna gider ve onu şevke getirir.  

Israrcı olmak çoğu zaman o işin yapılmasına negatif etki yapar.  

Sevginin hedefi istediğinizi elde etmek değil; sevdiğinizin mutluluğunu istemektir. Ancak 

onaylayıcı ve cesaret verici sözler karşılık görür ve kişiyi teşvik eder. 

 

Cesaret Verici Sözler 

“- Makaleni okudum, çok güzel buldum. Sen gerçekten mükemmel bir yazarsın…”  



Cesaretlendirme empatiyi ve dünyayı karşınızdakinin gözüyle görmeyi gerektirir. Bunun 

için eşimizin en çok önem verdiği şeyi bilmeliyiz. Kendisi için önemli olan şeyi öğrenmeliyiz. 

“Seninleyim. Yaptığın şey mühimdir. Seni sonuna kadar destekliyorum.” “Başarılı olacağını 

biliyorum. Bu çalışmaya değer. Size nasıl yardımcı olabilirim?” demelidir. 

Bunlar cesaretlendirici sözlerdir. 

 

Sevecen Sözler 

“Seni seviyorum” sözü sevecen ve samimi bir dille söylenirse bir sevgi ifadesi olur. 

Yoksa yalancı bir riyakarlıktır. Yumuşak bir cevap öfkeyi yatıştırır. 

Ses tonu duygularınızı ifade eder. Sevgi hataları görmez ve affeder. Geçmişi görmez. 

“Yarının mutluluğu için ne yapmalıyız?” Bunu düşünmelidir. Geçmiş, geçmiştir; geçmişte 

yaşayamayız, geleceğimizi güzelleştirmemiz gerekir. Hiç kimse aynı nehirde iki defa 

yıkanmaz. 

Eğer yakın bir ilişki kurmak istiyorsanız, birbirinizin arzularınızı bilmeniz gerekir. Eğer 

sevmek istiyorsanız karşınızdakinin ne istediğini bilmeniz gerekir.  

 

Olumlu Düşünün ve Olumlu Yönleri Görün 

İnsanlar takdir edilmeyi ister ve sever. Bunun için olumlu yönleri görün ve takdir edin. 

Takdir edenin tenkidi kayda değer ve dikkate alınır, kabul görür. 

 

Sevgi Dili 2: Nitelikli Beraberlikler 

“Eşim benimle ilgilenmiyor. Birlikte zevk alamayacaksak evin, arabanın ve kıymetli 

şeylerin ne değeri ve ne önemi vardır!” Bu hanımın istediği beraber olmaktır. Nitelikli 

beraberlik ise tüm dikkatinizi eşinize vererek onunla konuşmanız ve onunla ilgilenmenizdir. 

Konuşurken gazete okumayınız, TV seyretmeyiniz. Oturun yüzünüzü ona dönerek ve 

gözlerinin içine bakarak konuşun. Birbirinize bakarak ve konuşarak yemek yiyiniz. Sevgililer 

flört ederken birbirlerine bakarak konuşurlar, evliler neden oturup çevreyi seyrederler ki? 

Tüm dikkatinizi ona vererek konuşun ve dertleşin. Böyle sabah on beş dakika, akşam otuz 

dakika birlikteliğiniz olsun. Nitelikli sohbet edin… 

Başarılarınızı eşinizle ve çocuklarınızla paylaşın ve başarınıza onları da katın… 

Nitelikli beraberliğin bir diğer adı da birlikteliklerdir. Birlikte odaklanmış ortak amaçlar 

ve hedefler belirlemelisiniz. 

 

Eşinizle konuşurken: 

• Göz temasınızı sürdürün, 

• Başka bir iş yapmayın. 

• Duygularını dinleyin. 

• Beden dilini gözleyin. 

• Sözünü asla kesmeyin. 

Ailenizin ortak hedeflerini ve amaçlarını tespit ediniz. Bu hedefe nasıl gidilecek ise 

beraberce karar veriniz. Bu ailenin dağılmasını önler. 

 

Hayatınızı Planlayın 

• Yılda birkaç kez beraber pikniğe çıkın, 

• Baş başa bir lokantada yemek yiyin. 

• Yılda bir hafta tatile çıkın. 

• Çocuklarınızla beraber yürüyüşe çıkın, dertleşin. 

• Aylık ve haftalık gerekirse günlük istişareler yapın. 

• Akşam eve gelince gününüzün nasıl geçtiğini anlatın. 



• İş bölümü yapınız. 

• Bunları yaparken asla nasihat etmeyiniz… 

 

Sevgi Dili 3: Hediyeleşmek 

“Hediyeleşin… Hediye sevgiyi artırır.” (Hadis) 

Hediye sevgiden kaynaklanır. İkram her nevi sevginin ifadesidir. Hediyeler sevginin 

görsel ifadeleridir. Nişan yüzüğü budur. Hediye en kolay bir sevgi dilidir.  

Bu hediyeleri en önemlisi de kriz ve mutluluk zamanlarında kendinizi ona armağan 

etmeniz, yani yanında bulunmanızdır.  

Eve geldiğinizde elinizde getirdiğiniz bir çikolata, bir demet çiçek en güzel hediyedir. 

Baş başa yenen yemek de böyledir. Bütün bunlar sevgi ifadeleridir.  

Küçük bir hediye büyük bir sevgi ifadesidir.  

 

Sevgi Dili 4: Hizmet Etmek 

Sevdiğinizi memnun etmek hizmet etmekle olur. Hz. İsa (as) havarilerin ayaklarını 

yıkarken onları sevdiğini gösteriyordu ve “Büyükler diğerlerine hizmet edecekler” demişti. Hz. 

Muhammed (asm) de “Kavmin efendisi ona hizmet edendir” buyurmuştur.  

Kişi sevdiğine yardım eder. “İnsanların hayırlısı insanlara hizmet edendir” (Hadis) 

Yardım sevgi ifadesidir. Ricalar sevgiye yol gösterir; ama talepler sevginin akışını durdurur. 

Bunun için yardım isteğimiz değil ricamız olmalıdır.  

Sevgi talep edilmez; hür şekilde hak edene verilir. Sevgi de, hizmet de rica olur, talep 

edilmez.  

 

Sevgi Dili 5: Fiziksel Temaslar 

Dokunarak sevilen çocuklar, öpülerek kucaklanan bebekler daha sağlıklı büyürler.  

El ele tutuşma, öpüşme ve sarılma sevgiyi ifade eden fiziksel temaslardır. Sevgiden emin 

olmanın ifadesi budur. Bir ilişkiyi meydana getiren de bozan da fiziksel temastır. Temas sevgiyi 

de nefreti de iletir.  

Vücudumuzun her yeri duyarlıdır; ancak bazı bölgeler daha duyarlıdır. Her dokunuş zevk 

verir; ancak bazı dokunuşlar daha fazla zevk verir. Vücut dokunulmak için vardır. Şayet 

eşinizin birincil duygusu sevgi dili dokunmak ise hiçbir şey onu ağlarken kucaklamak kadar 

teselli edemez ve onun için önemli olamaz.  

Eşlerden birisi dokuna dilini çok seviyor, diğeri de bunu ihmal ediyorsa o zaman dokunan 

ile temasa geçilerek aldatmalar çoğalır. Böylece ahlak bozulur.  

Çünkü fiziksel temas sevgiyi güçlü bir şekilde iletir. Eşler birbirlerine dokunarak işlerini 

pekâlâ yapabilirler. Yemek yerken, bulaşık yıkarken ve kitap okurken bunu yapabilirler. El ele 

tutuşmak, saçları okşamak, kucaklamak, sırtını ovmak dokunma çeşitlerindendir. Bunu 

yaparken sevgi sözleri de söylense çok daha güzel olur.  

 

Özel Bölüm 

Cinsel ilişki arzusunun uyanması kadın ve erkeğe göre değişir. Erkekte spermlerin 

kanallara dolması ile boşalması için fiziksel bir baskı ortaya çıkarken, kadın için bu duygusal 

bir durumdur. Kadın için bu olay fizyolojik değildir. Bunun için kocası tarafından sevildiğini 

ve takdir edildiğini hisseden bir kadında fiziksel yakınlık için bir arzu doğar. 

Kadın da kocasının birincil sevgi dilini öğrenmelidir ve ona göre davranış sergilenmelidir. 

Kırıcı konuşmalar sevgiyi de isteği de kırar. Bunu bulmanın yolu geçmişe göz atmak eşinin 

kendisinden en çok ne istediğine bakması gerekir.  

• Eşinizin hangi davranışı sizi üzer? 

• En çok sizden neyi rica eder? 

• Eşinize sevginizi nasıl ifade edersiniz? 



Sevgi geçmişi silmez; ama geleceği şekillendirebilir ve değiştirebilir. 

İçinizden gelmeyen bir şeyi eşiniz için yapmak daha büyük bir sevgi ifadesidir. Bu onun 

için fedakârlık yapmak demektir. Sevgi bir evlilikte yeniden doğabilir. Bu eşlerin birbirini 

anlamasına ve davranış değiştirmesine bağlıdır.  

Her gün yapacağınız işleri yazın ve beraberce yapın… 

 

Çocuklara Gelince 

• Neden çocuklarımız büyüdükçe onay sözlerimiz kınama sözlerine döner? 

• Çocuklar neden eve gelen babanın kucağına atılırlar? (İlgi ve dokuna ihtiyacı…) 

• Çocuklar neden yaramazlık yaparlar? (Fark edilmek ihtiyacından…) 

• Çocuk neden yaptığı işi başkasına gösterir? (Takdir ve övgü beklediği için.) 

Öyle ise bunları yapın… 

 

Duygusal ihtiyacı anne-babası tarafından karşılanan hiçbir çocuk cinsel sapık olmaz. 

Cinsel sapmanın sebepleri sevgisizlik ve ilgisizliktir. 

 

Çocuklar için de “Sevginin Beş Dilini” kullanın… 

 

1. Onay Sözleri:  

• Aferin çok iyi yaptın. 

• Ne güzel yapmışsın. 

• Çok zeki ve akıllısın; ama şöyle yapsan daha faydalı olur. 

2.  Nitelikli Beraberlik 

• Beraber oyunlar, 

• Konuşma ve dinleme, 

• Beraber yemek yemek ve gezmek, 

• Beraber bir işi yapmak. 

3. Armağan Alma 

• İhtiyacına göre alma, 

• Zevklerine hitap etme, 

• Sürprizler yapma… 

4. Hizmet Davranışı 

• İzleyin ve sevgilerini nasıl gösterdiklerine bakın, onları anlarsınız. 

• Yardım mı istiyor, yardım mı ediyor… Anla ve sen de uygula… 

5. Fiziksel Temas 

• Öpme ve sarılma, 

• Oynamak 

• Saçlarını okşamak, 

• Takdir edici okşamalar. 

 

Hadislerden Bir Demet 

1. “Şeâir-i İman dörttür: Takva, Hayâ, Şükür ve Sabır…” 

2. Helak edici hasletler: Çok konuşmak, çok yemek ve çok uyumaktır.  

3. “Çocuklarınızı Kur’an okutmak, peygamber ve ehl-i beyt sevgisi ile eğitin.” 

 


