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يمس  مس اّللهس الرَّْحمَنس الرَّحس ْ  ِبس

كُْم اَْزَواجًا    ْن اَْنُفسس ۪ٓ اَْن َخلََق لَكُْم مس سه  ْن ٰايَات َومس
ًۜ اسنَّ ۪ف    ۪ٓوا اسلَْيهَا َوَجعََل بَْينَكُْم َموَدَّةً َورَْحمَةً ستَْسكُـنُ ل

سقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ  سَك ََلٰيَاٍت ل  ٰذل
ََّم: َوقَاَل  س َصَّلَّ اّللُ َعلَْيهس َوَسل  رَُسوُل اّللَّ

، فَْليَتَهقس اّلَلهَ ۪فس   ينس سْصُف الدسه َج اْلعَْبُد فَقَْد كَُمَل ن إسذَا تَزََوه
ْصفس اْلبَاقس    “النسه

DÜĞÜN ADABI 
 

Değerli kardeşlerim! 

Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle 

buyuruyor: “O'nun sınırsız kudretinin 

göstergelerinden biri de iç dünyanızda huzur ve 

dinginliğe kavuşasınız diye size kendi türünüzden 

eşler lütfedip aranıza sevgi ve şefkati yerleştirmiş 

olmasıdır. Hiç şüphesiz bütün bunlarda düşünen 

kimseler için dersler ve ibretler vardır.”1 

Okumuş olduğum hadis-i şerifte ise Efendimiz 

(s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Kişi evlendiği zaman 

dininin yarısını korumuş olur. Geriye kalan 

yarısı için de Allah’a karşı gelmekten sakınsın.”2   

  

Aziz Müminler! 

Yaşadığımız imtihan dünyasında yerine getirmemiz 

gereken en önemli sorumluluklardan biri evliliktir. 

Dinimizi yaşamamıza, haramlardan korunmamıza 

vesile olan en önemli kurumdur. Dünya ve ahiret 

mutluluğuna götüren yoldur. Ne yazık ki; son 

yıllarda gerek televizyonlar gerekse sosyal medya 

üzerinden yapılan yayınlarla evlilik kurumu 

yıpratılmakta ve evlilik dışı ilişkiler 

özendirilmektedir. Özellikle gençlerimiz, maksatlı 

olarak yapılan bu yayınlardan etkilenerek evlilikten 

vazgeçmemelidir. Evliliği ertelemek ve terk etmek 

hem dünya hem de ahiretimiz için telafisi mümkün 

olmayan bir kayıptır. Evlilik, Allah’ın emri, 

Peygamberimizin sünnetidir. Her türlü kötü ve çirkin 

işlerden koruyan bir kalkandır. 

 
1 Rum, 30/21. 
2 Taberani, Mu’cemu’l Evsat, 1/162/1. 

Değerli kardeşlerim! 

Müminler için hayatın en önemli ölçülerinden biri de 

aşırılıktan uzak durmaktır. Kullukta, sevinçte, 

öfkede, üzüntüde ve eğlencede daima dengeli 

olmaktır. Düğünlerimizin de gösterişten uzak, sade, 

samimi ve mutedil bir şekilde yapılması 

gerekmektedir. Her haliyle ümmetine örnek olan 

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), hicretin ikinci 

yılında, sevgili kızı Fâtıma’yla, amcasının oğlu 

Ali’yi evlendirmiştir. Hz. Fâtıma’nın düğününün 

sade ve mütevazı bir düğün olmasını isteyen 

Peygamberimiz (s.a.s) düğün merasiminde, mehirde, 

çeyizde, düğün yemeğinde sadeliği tercih etmiştir. 

Bu düğüne şahit olan Hz. Âişe ve Ümmü Seleme 

validelerimiz, “Biz, Fâtıma’nın düğününden daha 

güzel bir düğün görmedik.”3 demişlerdir. 

Efendimiz (s.a.v) aynı zamanda evliliklerin bir 

şenlik havasında, sevinç içinde yapılmasını 

istemiştir. İnsanların def çalıp şarkı söylemelerine, 

ziyafet vermelerine izin vermiştir.  Câhiliye 

döneminden gelen yanlış âdetleri de kaldırmıştır. 

Düğünlerde içki içilmesi, eğlencede aşırıya 

gidilmesi, kadın ve erkeklerin birbirlerine karşı 

mahremiyet sınırlarını aşan tavır ve davranışlar 

içinde bulunmasını yasaklamıştır.  

 

Değerli Müslümanlar! 

Evliliğin ilk adımı olan düğünlerimiz, 

sevdiklerimizin şahitliği ve güzel dilekleri eşliğinde 

gerçekleşen merasimlerdir. Yeni bir ailenin 

kurulduğu düğünle ilan edilir; iki ömür bir yuvada 

birleşir. Mutluluklar paylaşılır. Geliniz nikâh, nişan, 

sünnet ve düğün merasimlerinde İslam’ın çizdiği 

meşruiyet dairesinde hareket edelim. Evlilik gibi 

dini ve dünyevi birçok hikmetleri bulunan bir 

kurumun daha kuruluş aşamasında haramlarla 

kirletilmesine müsaade etmeyelim. Düğünü bahane 

ederek alkol kullanımını mazur görmeyelim. Kadın 

ve erkek arasındaki mahramiyete riayet edelim. 

Eğlenirken çevreye rahatsızlık vermeyelim. 

Özellikle geç saatlerde sesli müzik çalarak, trafiği 

aksatarak çevreye rahatsızlık vermekten sakınalım. 

Peygamberimizin “Nikâhın en hayırlısı, en kolay 

ve külfetsiz olanıdır.”4 tavsiyesine kulak vererek 

düğünlerimizi yapalım. Maddi tutkulara kapılmadan, 

zevk ve sefahate dalmadan, lüks ve israfın esiri 

olmadan düğün yapmaya dikkat edelim.  

Evlenen çiftlere iki cihan saadeti dileriz.  

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

3 İbn-i Mace, Nikah, 24. 
4 Ebu Davud, Nikah, 32. 


