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ِن الٰرَّح ْحمه ِ الٰرَّ  يمِ ِبْســــــــــــــــــــــِم اّلٰله

يَّاتِه   ِمْن اه لَّقَّ   اَّنْ   وَّ اجا    اَّْنُفِسُكمْ   ِمنْ   لَُّكمْ   خَّ  لِتَّْسُكـُن وا   اَّْزوَّ
ا لَّ   اِلَّْيهَّ عَّ جَّ ة    بَّْينَُّكمْ   وَّ ٰدَّ وَّ ة    مَّ ْحمَّ رَّ لِكَّ   في  اِٰنَّ   وَّ يَّات    ذه ه  َلَّ
ْوم   ٰكَُّرونَّ  لِقَّ  يَّتَّفَّ

ٰلَّمَّ  سَّ لَّْيِه وَّ ُ عَّ ٰلَّى اّلٰلَّ ِ صَّ ُسوُل اّلٰلَّ  قَّالَّ رَّ
َّ  ُركمْ يْ خ ُركمْ يْ خَّ  َّ  ُركمْ يْ ا خَّ ن أَّ ، وَّ ِلهِ هْ ِل ... ليِ هْ ِل  

 
DÜNYADAKİ CENNNETİMİZ “AİLE ” 
Kıymetli müminler! 
Dünya hayatında huzur ve saadet mekânımız olan aile 
Hz. Âdem ve Hz. Havva ile başlayıp günümüze kadar 
devam eden köklü bir kurumdur. Aile olmanın, yuva 
kurmanın fıtratımızda var olması ve en temel 
ihtiyaçlarımızdan olması Rabbimiz tarafından şöyle 
ifade edilir: “Kaynaşmanız için size kendi 
cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve 
merhamet var etmesi Onun (varlığının) 
delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir 
kavim için ibretler vardır.”1 
  
Değerli Müslümanlar! 
Yüce dinimiz İslam evlenip yuva kurmaya ayrı bir değer 
kazandırmıştır. Buna göre aile yuvası kurmak iki insanı 
aynı çatı altında buluşturmanın ötesinde toplumu ve 
nesli korumak sevgi ve saygıyla, şefkat ve merhametle 
hayatı paylaşmaktır. Dünyanın türlü meşakkatlerini 
beraberce göğüslemek; sevinci ve kederi, varlığı ve 
yokluğu birlikte yaşamak, iyi günde kötü günde 
fedakârlıkla bir bütünü tamamlamaktır. Nitekim Hz. 
Peygamber (sav) efendimiz “Sizin en hayırlınız, 
ailesine karşı en hayırlı davranandır. Ben de aileme 
karşı en hayırlı davrananınızım.”2 Buyurarak aile 
fertlerinin birbirlerine sevgi, saygı ve hürmet ile kısacası 
hayır ile muamele etmesinin önemine dikkat çekmiştir. 
 

 
1 Rûm suresi, 30/21. 
2 Tirmizî, Menâkıb, 63. 
3 Âl-i İmrân, 3/33-34 
4 Tebbet, 111/1-5. 

Kıymetli müminler! 
Aile bizim dünyevi saadet mekânımız olduğu gibi 
hayırda ve hakkın rızasında birleşip yardımlaştığımız 
samimi ortamımızdır. Nitekim Kuranı Kerim bizlerden 
ailenin anlamını kavramamızı ister ve bizlere ailenin 
hayatı anlamlı kılarak geleceği şekillendiren yönünü 
gösterir. Bütünlük içerisinde hayırda yardımlaşan 
İmran ailesi gibi aileleri bize örnek gösterir hayırla yad 
eder.3 Kötülük yolunda bir olup aynı işi yapan Ebu 
Leheb ailesi gibi ailelere nasıl azap edeceğini hatırlatır.4 
 
Değerli müminler! 
Karşılıklı rıza ile yuva kuran kadın ve erkek cenabı 
hakkın evlat ihsan etmesi ile birlikte anne ve baba 
rollerine bürünürler. Bununla birlikte yeni bir imtihan 
ve mesuliyet alanı açılır her ikisine de. Ailesine Helal 
rızık temin etmek için mücadele etmek bu 
sorumluluğun başında gelmektedir elbet. Fakat 
efendimizin “Hiçbir baba çocuğuna güzel 
terbiyeden daha kıymetli bir bağışta 
bulunmamıştır”5 ifadesi babanın omuzuna yüklenmiş 
çok daha ağır mesuliyeti hatırlatır bizlere.  Zira ayeti 
kerimedeki “Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, 
yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun”6 
uyarısı çok çarpıcıdır.  
 
Aziz müminler! 
Netice itibariyle dinimizin bize telkini ve kadim 
kültürümüzün tecrübesiyle anlıyoruz ve kuvvetle ümit 
ediyoruz ki; Rabbimizin emir ve yasaklarının, saygının, 
hürmetin ve muhabbetin hâkim olduğu bir aile ortamı 
bize burada huzur ve sekinet vereceği gibi ahirette de 
ebedi saadeti netice verecektir inşallah. 
 Hutbemi hepimizin arzusu ve duası olan ayeti kerime 
ile bitiriyorum “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve 
çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a 
karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.”7 

 
Hollanda Diyanet Vakfı 

5 Tirmizî, Birr, 33. 
6 Tahrîm, 66/6. 
7 Furkân, 25/74. 


