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 Hoşgörü; dünyamızdaki kültürlerin zengin çeşitliliğini, ifade biçimle-

rini ve insan olmanın yollarını kabul etmek, bunlara saygı göster-

mek bunların değerini bilmektir. Hoşgörü, bilgiyle, açıklıkla, iletişim-

le ve düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğüyle beslenir. Hoşgörü 

çeşitlilik içindeki uyumdur. Hoşgörü, yalnızca ahlaki bir görev değil, 

aynı zamanda siyasi ve hukuki bir gerekliliktir. Barışı olanaklı kılan 

erdem, yani hoşgörü, barış kültürünün savaş kültürüyle yer değiştir-

mesine katkıda bulunur. 

 Hoşgörü; Kabullenme, lütfetme veya göz yumma değildir. Hoşgörü, 

hepsinin üzerinde, başkalarının evrensel insan haklarının ve temel 

özgürlüklerinin tanınmasıyla teşvik edilen etken bir tavırdır. Hoşgörü 

hiçbir koşulda, bu evrensel değerlerin ihlal edilmesini meşrulaştır-

mak için kullanılamaz. Hoşgörü, bireyler, gruplar ve Devletler tara-

fından uygulanır. 

 Hoşgörü; İnsan haklarını, çoğulculuğu (kültürel çoğulculuğu da içine 

alan), demokrasiyi ve hukuk devletini destekleyen sorumluluktur. 

Hoşgörü, dogmatizmi ve mutlakçılığı reddetmeyi içerir ve uluslara-

rası insan hakları mevzuatına yerleştirilmiş standartları onaylar. 

 Hoşgörü; İnsan haklarına saygıyla tutarlı olarak, hoşgörü uygulama-

sı, toplumsal adaletsizliğin hoş görülmesi veya inançların terk edil-

mesi veya zayıflatılması anlamına gelmez. Hoşgörü, kişinin kendi 

inançlarına bağlı olmakta özgür olması ve başkalarının da kendileri-

ne ait inançlara bağlı olduğunu kabul etmesi demektir. Hoşgörü, 

görünüşü, durumu, konuşması, davranışı ve değerleri doğal olarak 

farklı olan insanların barış için deve oldukları gibi yaşama hakkına 

sahip oldukları gerçeğini kabul etmek demektir. Hoşgörü, aynı 

zamanda, birisinin görüşlerinin zorla başkalarına kabul ettirilmemesi 

demektir.” 

Hoşgörü Değeri  
Aile Broşürü 

Hoşgörü, müsamaha, tahammül, katlanma, görmezden gelme 

veya göz yumma, başkalarını eylem yargılarında serbest bırakma, 

kendi görüşümüze ve çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen 

görüşlere sabırla, hem de yan tutmadan katlanma demektir. İzin 

verme, aldırmama, iyi karşılama anlamlarına da gelir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoşgörü, yapılan her şeyin kolayca kabul edilmesi değildir, 

o başkalarının görüşlerini anlama kabiliyetidir, menfi hiçbir 
his beslemeden, onların anlayışlı bir şekilde tartışma arzu-
sudur. 

       Macintosh 

 Yaratılanı hoş gör, Yaratan'dan ötürü. 

     Yunus Emre 
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Benim gözümde hoşgörü, erdemlerin en güzeli ve 

en soylusudur, bu ruhsal durum olmadıkça hiçbir 

şey mümkün değildir, o bütün insani temaslarda en 

önde gelen sorunlardan biridir, hoşgörü hiçbir fikri 

reddetmez ve kötü ile anlaşma yapmaz. Hoşgörü 

basitçe, başkalarından nefret etmeden onların sizin 

gibi düşünmediklerini, kabul etmek demektir. 

      Paul H. Spaak 
Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu 

gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda top-

rak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya 

olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. 

      Hz. Mevlana 
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BİLECİK İL MERKEZ REHBERLİK ARAŞTIRMA  

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Bahçelievler Mahallesi 

Necmettin Şener Caddesi No: 3 

Telefon: 0 (228) 212 19 95 /  212 32 38 

Faks: 0 (228) 212 19 95 

E-posta: 130586@meb.k12.tr 

Görülen odur ki bugün insanımız kendisi ile barışık değil. Her 

gün, haberlere baktığınızda olayların bir çoğunun sebebinin 

hoşgörüsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığını bir düşünün...  
 

İnsan kendisi ile barışık olamadığı zaman, toplumda kendisi ile 

barışık olamıyor. Hz. Mevlana: “ Ben insanların ayıplarını gören 

gözlerimi kör ettim. Sen de onlara benim gibi iyi gözle bak.” 

Diyor ve ekliyor ... 
 

“Bakın! Toplumsal bunalımların, kavga ve dövüş ortamının tek 

ve en güçlü doğuş sebebi sevgi eksikliğidir. Bunun en doğru 

tedavi yolu ise sevgiyi aramak, yaşamak, uygulamaktır. Hoşgö-

rülü olursanız seversiniz. Sevilirsiniz. Hoşgörü ustası Hz. Mevla-

na gibi Yunus Emre, Bektaş Veli, Karaca Sultan da insanları 

hoşgörüye davet etmişler ve yaşadıkları dönemde Anadolu’yu 

bir hoşgörü cennetine çevirmişlerdi.  
 

Toplumda hoşgörüye dönüşün, hoşgörüyü davranışa dönüştür-

menin yolu, hoşgörünün yayılması, insanın sevgiyi yaşamasına, 

kendisine saygı duymasına, kendisi ile barışık olmasına bağlı-

dır. Bunun için de, Hz. Mevlana ve diğer hoşgörü ustalarının 

peşinden daha fazla gitmek, onları daha fazla anlamaya çalış-

mak gereklidir. Yazımızı hoşgörü ustalarının öğüdü ile bitirelim :  

 
 

Yıktığın varsa yapacaksın.  

Ağlattığın varsa güldüreceksin.  

Döktüğün varsa dolduracaksın.  

Çıplakları giydirecek, açları doyuracak.  

Azı çok edeceksin.  

Ve en önemlisi:  

Eline, beline, diline, sahip olacaksın !”  

Hoşgörülü olacaksın.  

Hoşgörü, her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş gör-

me durumu, müsamaha, hoşgörü demektir .  
 

Hoşgörü, sağlıklı insan davranışıdır. Hoşgörü sağlıklı insan haya-

tının, özüdür. Bugün her zamankinden daha fazla hoşgörüye ihti-

yacımız olduğu aşikardır. Olumsuz birçok davranışın sebebi, yete-

rince hoşgörülü olamamaktır. Evde, trafikte, sokakta, okulda, işye-

rinde, kısaca insanın olduğu her yerde eğer hoşgörü yoksa orada 

bencillik, anlaşmazlık, güvensizlik, tartışma, kavga olumsuzluk 

adına her şeyi görebilmek mümkündür. Eğitimli ya da eğitimsiz her 

insanda görülebilen bir eksikliktir, hoşgörüsüzlük. Peki bunun se-

bebi nedir? Neden tarih boyunca Yüce Milletimizin huylarından 

olmuş bir davranışı, bugün yeterince gösteremiyoruz. Bunun bir 

çok sebebi olabilir. Bunlardan kanaatimizce en önemlisi: insanın 

kendisi ile barışık olamamasıdır. Eğer insanın kendisine saygı ve 

sevgisi kalmamışsa, kendisi ile barışık olması da mümkün değildir.  
 

En son ne zaman aynaya bakıp, kendinize gülümsediniz ?  
 

Bu sabah kaç kişiye merhaba, günaydın ya da hayırlı sabahlar 

dediniz. Yoksa her gördüğünüz, tanıdığınız kişi için bu işte öyle 

biridir diye olumsuz mu düşündünüz? Ayıbını mı aradınız? Kaç 

defa yardıma ihtiyacı olan insanları gördüğünüzde başınızı çevirdi-

niz . Okulda, sınıfta, sırada kaç kişiye kötü davrandınız. Arkadaşla-

rınızı, bencilliğinizden dolayı üzdünüz. Yönetici iseniz, idarenizdeki 

kaç insanı yeterince dinlemediğiniz için kırdınız. Yoksa siz sadece 

kendinizi mi düşünüyorsunuz ?  

 

Hoşgörü bir vurdumduymazlık değildir. Hoşgörü görmezlikten 

gelmek hiç değildir. Hoşgörü kendini bilmektir. Hoşgörü haddini 

bilmektir. Hataları düzeltebilmedir. Hoşgörü, çağın getirdiği sorun-

ların, aç gözlülüğün, doyumsuzluğun, sevgi yoksunluğunun, gü-

vensizliğin çaresi olabilecek bir anlayış tarzıdır, insanın özüdür.  

 

Hoşgörü, karşınızdakileri bizim istedi-

ğimiz gibi değil, kendi istedikleri şekil-

de mutlu edebilmek büyüklüğüdür. 

              A. John Robinson 
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