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Değerli Kardeşlerim! 
 
Yüce dinimiz islam’a göre aile hayatı oldukça önemlidir. 
Aile hayatının kurulmasındaki en temel amaç namusun 
korunması ve Allah’a kul, insanlığa faydalı çocuklar 
yetiştirmektir. Bu iki temel gayeyi gerçekleştirmek niyeti 
ile yapılan evlilikler insana hem dünya hemde ahiret 
mutluluğunu sağlayacaktır. Bu sebeple basit ve sıradan 
sebeplerle, karşılaşılan küçücük sorunlarla evliliği 
bitirme yoluna gidilmemelidir. Unutulmamalıdırki 
imtihan olmak için yaratıldığımız bu dünya hayatında 
denenme alanlarının en önemlilerinden birisi de aile 
hayatıdır. Aile hayatını devam ettirmek için katlandığımız 
sıkıntılar ve yaptığımız fedakarlıklar ahirette 
kurtuluşumuza vesile olacak salih ameller hükmündedir. 
 
Ancak günümüzde aile kurumunun gittikçe yıprandığı, 
günümüzde boşanmaların giderek arttığı bir gerçektir. 
Yaklaşık 3 evlilikten biri boşanmayla sonuçlanmaktadır. 
Günümüzde boşanmaların büyük bir çoğunluğu da 
evliliğin ilk yıllarında gerçekleşmektedir. Boşanma, çok 
hassas, sonuçları çok acıdır. Şayet çocuklar var ise bu 
daha büyük sonuçlar doğurmaktadır. Sebepsiz ve sıradan 
bahanelerle aile kurumunu bitirmek çok büyük bir 
vebaldir. Çocuklarımızı, en çok ihtiyaç duydukları bir 
çağda anne ve baba şefkatinden mahrum bırakmaktır. 
Böyle büyük bir hak ihlalinin ise hesabını vermek 
oldukça zordur. Bu sebeple, Peygamberimiz (sav), “Yüce 
Allah'a en sevimsiz gelen meşru işlerden biri, 
boşanmadır.” .1 buyurarak, boşanmanın ancak zorunlu 
durumlarda başvurulabilecek bir yöntem olduğunu 
belirtmiştir.   
 
Kıymetli Müminler! 
Aile kurabilmek kadar onu ayakta tutabilmek de çok 
önemlidir. Bunu yapabilmenin tek yolu aile huzurunu 
zedeleyen sebepleri ortadan kaldırmaktır. İslam’a göre 
boşanmayı meşru kılan sebeplerin başında tarafların 
birbirini aldatması ve evlilik kurumunun hukuki 
altyapısını oluşturan nikaha sadakatsizlikdır. Günümüzde 
karşılaşılan bazı boşanma sebepleri ise ekonomik 
sorunlar, geçimsizlik, ihmal, kişilik ve mizaç 
uyumsuzlukları, değer yargılarındaki ciddi farklılıklar, 
taraflardan biri ya da her ikisinin ailelerine aşırı bağımlı 
ve zayıf kişilikte olmaları, uyuşturucu, alkol ve kumar 
bağımlılığı olarak zikredilebilir. Bizim toplumumuzda da 

                                                           
1 EbûDâvûd, Talâk, 3; İbnMâce, Talâk, 1 
2 EbûDâvûd, Talâk, 1;  İbnHanbel, V, 353 
3 Müslim, Radâ’, 61. 

sık görülen boşanma sebeplerinden bir digeri, yakın 
akrabaların evliliğe müdahale etmeleridir. Bu durum 
evliliğin dengesini bozmakta ve çiftlerin birbirine 
duyduğu saygıyı sekteye uğratmaktadır. Peygamber 
Efendimiz, “Kadını kocasına karşı kışkırtan bizden 
değildir...”  2 buyurarak karı kocanın arasını bozmanın, 
onların huzurunu kaçıracak söz ve eylemlerde 
bulunmanın Müslüman'a yakışmayacağını 
belirtmektedir. 
 
Değerli Mü’minler! 

Huzurlu bir aile, sevgi ve fedakârlıkla kurulur. 
Adalet ve vicdanla ayakta durur. Ülfet ve 
merhametle korunur. En sıkıntılı anlarda bile, gönül 
alıcı bir çift söz aileyi birbirine kenetler. Büyük-
küçük her cana saygının hâkim olduğu bir ailede, 
rahmet konuşur, şiddet susar. Kadın-erkek her ferdin 
şefkat kuşandığı bir ailede, ima ile de olsa can 
yakılmaz, gönül yıkılmaz.   

Nitekim Sevgili Peygamberimiz hayatı 
boyunca kimseyi incitmemiştir. Eşlerine karşı daima 
anlayışlı, sabırlı, nazik ve hoşgörülü 
olmuştur.  “Mümin bir kimse eşine karşı nefret 
beslemesin. Onun bir davranışından hoşlanmasa 
da razı olduğu bir başka davranışı mutlaka 
vardır”3 buyurarak bizleri olumluyu görmeye, 
insaflı olmaya davet etmiştir. 
 
Değerli kardeşlerim! 
Eşlerin kendi aralarında çözemediği anlaşmazlıklar 
olduğu zaman, hakem yöntemine başvurmak faydalı 
olacaktır. Bu konuda Yüce Rabbimiz şöyle 
buyurmaktadır: “Eğer karı ile kocanın aralarının 
açılmasından korkarsanız, o vakit kendilerine erkeğin 
ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem 
gönderin. İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da 
onları uzlaştırır.” 4 Böyle bir yola başvurulmasının 
amacı, eşler arasındaki geçimsizliklerin boşanma ile 
sonuçlanmadan çözülmesidir. Kadın ve erkek tarafından 
seçilecek iki hakem araya girerek çözüm yolu bulmaya 
çalışırlar. Eşlerin konuşup anlaşarak çözemedikleri 
konuları hakemler belli bir uzlaşma noktasına 
getirebilirler.  
 
Değerli kardeşlerim! 
Büyük bir umutla kurduğumuz güzel birlikteliği, sudan 
bahanelerle veya büyüttüğümüz değersiz sebeplerle yok 
etmeyelim. Gelin, Rabbimizin bize öğrettiği şu duayı 
dilimizden düşürmeyelim . "Ey Rabbimiz! Eşlerimizi 
ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a 
karşı gelmekten sakınanlara önder eyle"5 
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