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EVLİLİK: MUTLULUĞA GİDEN YOL

Aziz Müminler!
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 korumaktır. İnsanın nesil
emniyetini sağlamak için en önemli kurum ise aile
kurumudur. Yüce Rabbimiz insanı kendi elleri ile
yaratmış, hiçbir mahlûkata vermediği değer ve kıymeti
kendimden bir ruh üfürdüm buyurarak insana lütfetmiştir.
İnsanoğlunun tabiat ve fıtrata uygun, nesil güvenliğini
sağlayarak çoğalması görev ve vazifesi de aile kurumu ile
mümkündür. Aile kurumu gerek eşlerin birbirini
kötülüklerden koruması gerekse mahlûkatın 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.

kazanmamıza vesile olur. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)
okuduğum hadis-i şerifte birbirini seven (çiftlerin
birleşmesi) için en güzel yolun evlilik olduğunu
buyurmuştur.1 Evliliğin hikmetlerini bizlere öğrettiği
başka bir hadisinde ise şöyle buyurmaktadır: “Evlenme
imkânı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü
haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi
yoldur.”2
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.3 Kaldı ki bir insanı haksız
yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir.4 Bir
Müslümanı da kasten öldürmek ebedi olarak cehennemde
kalmaya sebeptir.5 Maalesef her yıl binlerce insan
bilinçsiz bir şekilde yavrularının annesi, bir zamanlar
kendilerinin hayat arkadaşı olan eşlerinin canına
kastederek hem dünyasını hem de ahiretini
kaybetmektedir. Telafisi mümkün olmayan bir kötülüğe
sebep olmaktadır. Hâlbuki Dinimize göre her hâlükârda
eşler arasındaki temel ilke öldürmek değil yaşatmaktır.
Düşmanlık değil iyi geçinmektir.

Kıymetli Kardeşlerim!
Aile kurumunun yaşatılması için yapılan her türlü
fedakârlık Allah katında salih amel, yıkılması için yapılan
her türlü girişim büyük bir günah olarak kabul
Değerli Kardeşlerim!
Yüce Yaratıcımızın en güzel nimetlerinden biri ailedir. İyi edilmektedir. Öyleyse sudan sebep ve bahanelerle bu
bir aile bütün güzelliklerin anahtarıdır. Evlenir aile kurumu yıkmayalım. Yaşatmak için her türlü fedakârlığı
oluruz. Dinimizin yarısını tamamlamış oluruz. Eşimizle yapalım. Hutbemi okuduğum âyet-i kerimenin meali ile
birbirimize örtü olur haramlardan korunuruz. Eşimize iyi bitiriyorum: “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin
muamele eder, ahlaklı bir insan oluruz. Ahirette için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi
rabbimizin ebedi nimetlerine nail oluruz. Çocuk sahibi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve
oluruz. Anne, baba oluruz. Rabbimizin katında üf bile kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen
denmeyecek bir saygınlığa kavuşuruz. Anne oluruz. bir toplum için elbette ibretler vardır.”6
Cennet ayaklarımızın altına konulacak kadar değerli ve
kıymetli oluruz. Topluma ve insanlığa faydalı evlatlar Hollanda Diyanet Vakfı
yetiştiririz. Amel defterimiz öldükten sonra bile açık kalır.
Ailemizi yaşatmak için fedakârlıklar yaparız. Kıyamet
günü yüzümüzü ak edecek ve ilk olarak karşılığı verilecek
salih amel işlemiş oluruz. Yani aile bizim için dünyada
huzur bulduğumuz bir yuva, Yüce rabbimizin rızasını
İbn-i Mace, Nikâh, 1.
Buhari, Nikâh, 1, 3.
3
Bakara, 2/187.
1

4

2

5

Maide, 5/32.
Nisa, 4/93.
6
Rûm, 30/21.

