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ِحيمِ  ْحٰمنِ  الرَّ  بِْسمِ  هللاِ  الرَّ
ً  ِلتَْسُكـنُٓوا اِلَْيَها َوَجعَلَ   َوِمنْ  ٰاَياتِه۪ٓ  اَنْ  َخلَقَ  لَُكمْ  ِمنْ  اَْنفُِسُكمْ  اَْزَواجا

يَاتٍ  ِلَقْومٍ  يَتَفَكَُّرونَ    اِنَّ  ۪في ٰذِلكَ  َالٰ
  بَْينَُكمْ  َمَودَّةً  َوَرْحَمةًۜ

ُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّمَ  َّ ِ  َصلَّى  َّ  َقالَ  َرُسولُ  
  لَمْ  نَرَ  - يُرَ  - ِلْلُمتََحابَّْينِ  ِمثْلَ  النَِّكاحِ 

 

  
 
EVLİLİK: MUTLULUĞA GİDEN YOL  
Öncelikle mübarek cumamızın tüm insanlık 

ailesine huzur, esenlik ve bereket getirmesini Yüce 
Rabbimizden niyaz eder, size ve kıymetli ailenize 
iman ve sağlık dolu yarınlar dilerim! 

 
Aziz Kardeşlerim! 
Yüce dinimiz İslam’a göre yaratılmışların en 

değerlisi insandır. İnsandan başka varlıkların 
yaratılma sebebi ise insanoğluna hizmet ve nimet 
olmak içindir. Bütün dinlerin gönderiliş amacı 
insanların can, akıl, din, nesil ve mal emniyetini 
sağlamaktır. İnsanın nesil emniyetini sağlamak için 
en önemli kurum ise aile kurumudur. Yüce Rabbimiz 
insanı kendi elleri ile yaratmış, hiçbir mahlukata 
vermediği değer ve kıymeti kendimden bir ruh 
üfürdüm buyurarak insana lütfetmiştir. İnsan 
oğlunun tabiat ve fıtrata uygun, nesil güvenliğini 
sağlayarak çoğalması görev ve vazifesi de aile 
kurumu ile gerçekleşmektedir. Aile kurumu gerek 
eşlerin birbirini kötülüklerden koruması gerekse 
mahlukatın en değerlisi olan insanın dünyaya gelme 
sebebi olması bakımından son derece kıymetlidir. Bu 
sebeple Yüce dinimiz İslam aile hayatına özel bir 
önem vermiş, ailenin kuruluş aşamasından eşlerin 
birbirine karşı görev ve sorumluluklarına ve aile 
hayatının son bulmasına kadar her alanda hikmetli 
ilkeler tavsiye etmiştir. Böyle değerli bir kurumun 
yaşatılması için yapılan her türlü fedakarlık Allah 
katında değerli bir amel olarak kabul edilirken 
yıkılması için yapılan her türlü girişim çok büyük bir 
günah olarak kabul edilmiştir. 
 

Değerli Müminler!   
       Aile, gelişigüzel ve sıradan bir yaşam alanı 
değil, Allah’ın rahmeti ile korunan, O’nun bahşettiği 
çocuklar ile gelişen kıymetli bir kurumdur. Aile 
toplumun çekirdeği, özü, yapı taşıdır. Aile iki insanı 
birleştirmez, aynı zamanda bir toplumu inşa eder. 
Ailenin çimentosu ise sevgi ve merhamettir. 
Okuduğum âyet-i kerimede Rahman olan Rabbimiz 
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şöyle buyurmaktadır: “Kendileri ile huzur 
bulasınız diye sizin için türünüzden eşler 
yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var 
etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) 
delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir 
toplum için elbette ibretler vardır.”1 

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) birbirini seven (çiftlerin 
birleşmesi) için evliliğin en güzel yol olduğunu ifade 
etmiştir.2 Evliliğin hikmetlerini bizlere öğrettiği 
başka bir hadisinde ise şöyle buyurmaktadır: 
“Evlenme imkanı bulanınız evlensin. Çünkü 
evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti 
korumak için en iyi yoldur.”3 

 
Aziz Müminler! 
Aileyi kurmak kadar aile olmak da önemlidir. 

Aynı çatı altında geceyi geçirmek ya da aynı soy ismi 
taşımak aile olmak için yetmez. Aynı duygu ve 
düşünce dünyasında buluşmak, karşılıklı birbirini 
dinlemek ve anlamak gerekir. Hazreti Mevlana’nın 
dediği gibi ‘Aynı dili konuşanlar değil aynı duyguyu 
paylaşanlar anlaşabilir. Ailesinin değerini bilmek ve 
kurduğu yuvayı korumak, kadın-erkek herkesin 
görevidir. Aile kalmak, eşlerin elbise misali 
birbirlerinin kusurlarını örtmeleri, kendilerini   her 
türlü kötülükten muhafaza etmeleri, ilgi ve sevgiyle 
bütünleşmeleri demektir. Bu sebeple Yüce 
Rabbimiz, “Onlar sizin için birer elbise, siz de 
onlar için birer elbisesiniz.”4 buyurmuştur.  

 
Muhterem Müslümanlar! 
Ne hazindir ki, yapılan araştırmalar ve ortaya 

çıkan veriler, boşanma oranlarının evlenme 
oranlarına neredeyse eşit olduğunu göstermektedir. 
Boşanmanın yaşandığı bir yuvanın enkazında 
çocuklarımız yani geleceğimiz mahsur kalmaktadır.   
Daha hazin olan ise boşanmalara bağlı olarak kadın 
cinayetlerinin her geçen gün artmasıdır. Boşanmanın 
gerekçesi ne olursa olsun evlilik gibi bir kurumun 
cinayetle bitmesi asla kabul edilemez. Sevgi ve 
merhamet üzerine bir araya gelen ve belli bir süre 
hayat geçiren çiftlerin birbirinin canına kastetmesi 
Dinimizde şiddetle yasaklanmıştır. Yüce Rabbimiz 
bizleri bu konuda açık bir şekilde uyarmaktadır. 
Boşadığınız eşlerinizi iyilikle serbest bırakın onlara 
asla zarar vermeyin buyurmaktadır.5 Kaldı ki bir 
insanı haksız yere öldürmek bütün insanlığı 
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öldürmek gibidir.6 Bir müslümanı da kasten 
öldürmek ebedi olarak cehennemde kalmaya 
sebeptir.7 Maalesef her yıl binlerce insan bilinçsiz bir 
şekilde hareket etmeleri sebebiyle yavrularının 
annesi bir zamanlar kendilerinin hayat arkadaşı olan 
eşlerinin canına kastederek hem dünyasını hem de 
ahiretini kaybetmektedir. Halbuki her hâlükârda 
eşler arasındaki temel ilke öldürmek değil 
yaşatmaktır. Düşmanlık değil iyi geçinmektir.    

 
Değerli Kardeşlerim! 
 Mutlu bir yuva, hiç problem yaşanmayan bir ev 

demek değildir. Evliliği zedeleyen ise sorunlar değil, 
onların bilinçli ve sağlıklı adımlarla aşılamamasıdır. 
Mutlu evliliğin temelinde sorunlarını yıkıcı değil de 
yapıcı tartışmalara dönüştürebilen eşler vardır. Hatta 
bu durum evliliğin güçlenmesine, eşlerin birbirine 
daha çok bağlanmasına ve güvenmesine vesile olur. 
Kur’an’ın ifadesiyle: “Uzlaşmak daima hayırlıdır. 
Zaten nefisler bencilliğe elverişlidir. Eğer iyi 
geçinir ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, 
biliniz ki şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan 
haberdardır.”8 Bu itibarla, çevremizde belki 
nasihat ederek çözebileceğimiz ailevi problemlere 
karşı kör, sağır ve dilsiz olamayız.  Eşler arasında 
vuku bulan problemlere çözümler bulmak ve 
dertlerine derman olmak erdemli her insanın 
görevidir. Eşler ve çocukların birbirlerine sevgi ve 
merhamet bağı ile bağlı olduğunu unutmayalım. O 
halde eşimize ve çocuklarımıza karşı sorumsuzca, 
dilediğimiz gibi davranmaya hakkımız yoktur. 
Affedici olalım. Öfkemizi yutalım. Ayıpları örten 
olduğumuz gibi hata ettiğimizde de özür dilemesini 
bilelim. Eğer iki cihanda mutlu olmak istiyorsak 
tüketen değil besleyen, zayıflatan değil güçlendiren, 
bıktıran değil yaşama sevinci aşılayan, yok sayan 
değil saygı duyan, inciten değil değer veren olalım. 
Mutlu ve huzurlu bir aile hayatı için emek verelim.  
 
Hutbemi Kur’ân’ı Kerim’den bir âyetle bitiriyorum:  
“Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz 
aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten 
sakınanlara önder eyle”9 

 
Hollanda Diyanet Vakfı 
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