4. SINIF
5. ÜNİTE
SEVGİ, DOSTLUK VE KARDEŞLİK
1. Sevmek ve Sevilmek Hepimizin İhtiyacıdır
Kazanım
: Sevmenin ve sevilmenin bir ihtiyaç olduğunu fark eder.
Kazanım
: Sevgi ifadesi olan davranışlara örnekler verir.
Soru : İnsanın gereksinimleri
nelerdir?
Cevap :
 Bedensel gereksinimleri
:
Yeme, içme, uyuma, barınma
gibi.
 Duygusal gereksinimleri
:
Sevmek, sevilmek, beğenilmek
gibi.

Soru : Sevdiklerimize karşı sevgimizi
nasıl gösteririz?
Cevap :
 Kardeşlerimizi öperiz.
 Anne- babamızı kucaklarız
 Arkadaşlarımıza gülümseriz
 Hayvanları okşarız
 Sevdiklerimize yardım ederiz
 Hediyeleşiriz
 Doğayı koruruz.

HADİS
“İman etmedikçe cennete giremezsiniz,
birbirinizi sevmedikçe de tam iman
etmiş olmazsınız.”
BİLELİM
Sevgi, kişiyi bir şeye ve bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık
göstermeye yönelten duygudur.Hepimiz sevmeye ve
sevilmeye gereksinim duyarız. İnsanlar sevgiyle gelişir.
Sevmek ve sevilmek insanların yaşama iyimser bakmalarını
sağlar. Varlıklara duyduğumuz sevgi bizlere yaşama sevinci
verir. Böylece seven ve sevilen kişiler mutlu olmayı bilir. Sevgi
canlıların yaşam kaynağıdır. Sevilmeyen insanlar kendilerini
dışlanmış hissederler ve mutsuz olurlar.

Günlük konuşmalarımızda
sevgimizi ifade eden
sözcüklere örnekler veriniz.
 Anneciğim, sevgili
kardeşim, canım babam,
canım arkadaşım,
dedeciğim

Sevildiğimizi gösteren
davranışlara örnekler veriniz.
 Anne ve babamızın bize
şefkatle yaklaşmaları
 Ailemizin, yakınlarımızın ve
arkadaşlarımızın doğum
günümüzde bizi tebrik
etmeleri
 Öğretmenlerimizin
ödevlerimizi beğenmesi

2. Sevgi Allah'ın Bize Verdiği Bir Nimettir.
Kazanım
: Sevginin Allah tarafından insanlara verilen bir nimet olduğunu kavrar.
AYET
“Allah’ın varlığını gösteren kanıtlardan
biride aranızda sevgi ve şefkati
yaratmış olmasıdır”
BİLELİM
Sevgi bir nimettir; çünkü
 Kendimizi, ailemizi, diğer insanları, hayvanları, vatanımızı ve
yaratıcımızı sevgi sayesinde severiz.
 Sevgi başkalarına karşı anlayışlı olmamızı ve yardım etmemizi
sağlar
 Kendisini seven insan kendisine karşı görev ve sorumluluklarını
yerine getirir.
 İnsanların dostça ve kardeşçe ilişkiler kurmaları sevgi
sayesinde olur.
 Doğanın ve çevrenin korunması sevgi sayesinde gerçekleşir.

3. Allah Yarattıklarını Sever
Kazanım
: Allah’ın yarattıklarını sevdiğine dair örnekler verir.
Allah’ın yarattıklarını sever. Örneğin,
BİLELİM
 Allah, evreni ve içinde bulunan varlıkların hepsini en güzel bir
şekilde yaratmıştır. Sevmeseydi yaratmazdı veya güzel
yaratmazdı.
 Bizim yaşamımızı devam ettirebilmemiz için gerekli olan her şeyi
yaratmıştır. Allah’ın verdiği nimetlerle yaşamımızı devam
ettirmekteyiz.
 İnsanların ve diğer canlıların birbirlerini sevmesi için sevgi
duygusunu yaratmıştır. Katlanılması güç durumlara sevgi
sayesinde katlanılmaktadır. Annenin çocuğu ile ilgilenmesi sevgi
sayesinde olmaktadır.

Hikaye:

Bir kadın çocuğunu kaybetmiş,
onu bulunca da hemen bağrına
basmıştır. Peygamberimiz bunu
görünce yanında bulunanlara
şöyle demiştir: “ Allah, kullarına
bu kadının çocuğuna olan sevgi
ve şefkatinden daha merhametli
ve şefkatlidir.”

BİLELİM

Allah’ın bizi sevmesi ve sevgisini
artırması, O’nun emir ve
yasaklarına uymamıza bağlıdır.
Allah’a inanmalı emirlerini yerine
getirmeli ve yasaklarından
kaçınmalıyız. İnsanlar için yararlı
olacak işler yapmalıdır. Kur’an da
“ Allah iyilik edenleri sever”
buyrulmaktadır.

4. Dostluk ve Kardeşliğin Temeli Sevgidir
Kazanım
: Sevginin, dostluk ve kardeşlik bakımından önemini irdeler.
"Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü."
Yunus Emre

BİLELİM

Başkalarıyla iyi ilişkiler kurmak ve onlara karşı iyi
davranabilmek kolay değildir. Bunu gerçekleştirmek
için sevgi gerekmektedir. İnsan sadece sevdikleri
hakkında daima iyi şeyler düşünür, onlar için her türlü
fedakârlıkta bulunabilir. Bu yüzden dostluk ve
kardeşliğin temeli sevgidir.
İnsan sevdiği kişinin iyiliğini kendi iyiliğinden bile öne
alabilir ve bu uğurda her türlü zorluğa katlanabilir.
Annenin çocuğuna duyduğu sevgi bunun en güzel
örneğidir. Ama sevgi olmaksızın fedakârlıkta bulunmak
kolay değildir. Sevemeyenler dostça, kardeşçe ilişkiler
kuramazlar.

BİLELİM

Sevgi ile her türlü sorun çözülebilir.
Onunla bütün kötülükler iyiliğe, bütün
çirkinlikler güzelliğe dönüştürülebilir.
Sevgi ve iyilik, kötülükleri yok eder.
Yeter ki biz sevmeyi bilelim. Sevginin
sözünü eden değil, bunu
davranışlarıyla gösteren kişiler olalım.
Bu noktada önemli olan içimizdeki
sevgi duygusunun davranışlarımıza
yansımasıdır. Sevgimiz ne kadar
güçlü ise davranışlarımızı o denli
iyiliğe yönlendirir.

SEVGİ ADAMLARI
Bir gün bilge bir kişiye sormuşlar:
—Sevginin yalnızca sözünü edenlerle onu yaşayanlar arasında ne fark vardır?
—Bakın göstereyim, demiş bilge. Önce sevgiyi dilden gönüle indirememiş olanları çağırarak onlara
bir sofra hazırlamış. Hepsi oturmuşlar yerlerine. Derken tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş,
arkasından da bir metre boyunda kaşıklar. Bilge, bu kaşıkların ucundan tutup öyle yiyeceksiniz,
diye bir de şart koymuş. "Peki!" demişler ve içmeye teşebbüs etmişler. Fakat o da ne? Kaşıklar
uzun geldiğinden bir türlü tastan çorba alıp ağızlarına götüremiyorlar. En sonunda bakmışlar
beceremiyorlar, öylece aç kalkmışlar sofradan.
Bunun üzerine bilge, şimdi sevgiyi gerçekten bilenleri çağıralım yemeğe, demiş. Bu defa, yüzleri
aydınlık, gözleri sevgi ile gülümseyen ışıklı insanlar gelmiş, oturmuşlar sofraya. "Buyurun!"
denilince, her biri uzun saplı kasığım çorbaya daldırdıktan sonra karşısındaki kardeşine uzatarak
çorbayı içirmiş. Böylece her biri diğerini doyurmuş ve Allah'a şükrederek sofradan kalkmışlar.
Bunun üzerine, bilge şöyle demiş: "İşte kim ki yalnız kendini görür ve doymayı düşünürse o aç
kalacaktır. Ve kim kardeşim düşünür de doyurursa o da doyurulacaktır."

4. İslam Dini Dostça ve Kardeşçe Yaşamayı Öğütler
Kazanım
: İslam’da sevgi ve barışın önemini örnekleri ile açıklar.
Kazanım
: Dostça ve kardeşçe yaşamaya özen gösterir.
AYET
"Müminler ancak kardeştirler”

HADİS
“Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz.
HADİS
"Hiçbiriniz kendisi için arzu ettiğini kardeşi için
de arzu etmedikçe iman etmiş olmaz." (Buharı,
İman, l)
BİLELİM
Müslümanlar bir vücudun organları gibi
olmalıdırlar. Vücudun bir organı
rahatsızlanınca diğerleri de rahatsızlanır.
Aynı şekilde birimizin sıkıntısı hepimizin
sıkıntısı olmalı ve birbirimize yardım
etmeliyiz. Onların dertleriyle dertlenmeli
ve üzüntülerini paylaşmalıyız. Sevinçli
günlerinde yalnız bırakmamalı,
sevinçlerine ortak olarak daha mutlu
olmalarını sağlamalıyız.

BİLELİM
"İslâm nedir?" diye soran bir kişiye
Peygamberimiz, "İslâm güzel ahlâktır."
der. O kişi, "Ey Allah'ın elçisi! Güzel ahlâk
nedir?" diye sorunca da şöyle yanıt verir:
"Sana darılan, seninle ilişkiyi kesen kimse
ile barışmandır, sana vermeyene
vermendir, sana eziyet edeni hoş görüp
affetmendir." Bu ahlâk anlayışı toplumda
güzelliklerin, iyiliklerin artmasını
sağlayacaktır.

6. Yaşatmak Sevgi İşidir
Kazanım
: Sevginin, yaratılmışların hayatlarını sürdürmedeki önemini kavrar.
BİLELİM
Evrendeki her şey eşsiz güzelliktedir. Bu güzellik Allah’ın onları sevgiyle
yarattığının kanıtıdır. Çünkü bir şey severek yaratıldığında güzel olur. Allah bizi
var etmiştir ve varlığımızı sürdürmemiz için gerekenleri vermiştir. Allah bütün
bunları bizi sevdiği için yapmıştır. Bir ayette şöyle buyrulmuştur: ” Allah, yerde
ne varsa hepsini sizin için yarattı.” Allah bizi sevdiği için yaratmış, sevdiği için de
yaşatmaktadır.

