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gibi düğünlerimizin de gösterişten uzak ve sade
yapılmasını tavsiye eder. Nitekim Rasûl-i Ekrem
(s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurur: “En
bereketli nikâh, zorluğu ve külfeti en az
olanıdır.”4
Peygamber Efendimiz (s.a.s), sevgili kızı
Fâtıma’yla Hz. Ali’yi evlendirdiği zaman Hz.
Fâtıma’nın çeyizi, bir parça kadife kumaş, bir su
tulumu ve bir yastıktan ibaretti. Hz. Fâtıma’nın
çeyizi gibi mehri ve düğün yemeği de gayet
sadeydi. Gösterişten uzak bu sade düğüne
katılanlar, Fâtıma’nın düğününden daha güzel
bir düğün görmediklerini ifade etmişlerdi.5
Değerli Mü’minler!

DÜĞÜNLERİMİZ
Muhterem Mü’minler!
Evlilik, Allah’ın emri, Rasûlüllah’ın
sünnetidir. Dünyada mutluluğa ve berekete,
ahirette ise huzura ve cennete ulaştıran kıymetli
bir başlangıçtır. Sevgili Peygamberimizin
buyurduğu gibi evlilik, “dinin yarısını
korumaya” vesiledir.1 Hutbemin başında
okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamberimiz
evliliği şu ifadelerle teşvik etmiştir:
“Evlenmek benim sünnetimdir. Kim
benim sünnetime uygun davranmazsa
benden değildir...”2
Evliliğin ilk adımı olan nikâh ve
düğünlerimizle yeni bir ailenin kurulduğu ilan
edilir. Sevinçler paylaşılır ve geleceğe dair
umutlar güçlenir. Eşler arasına muhabbet ve
merhamet lütfetmesi, onlara sağlıklı ve hayırlı
nesiller ihsan etmesi için Allah’a dua edilir.
Kendileriyle huzur bulmamız için bizlere eşler
yaratan, aramızda sevgi ve rahmet bağları var
eden3 Rabbimize hamd-ü senalar edilir.
Kıymetli Müslümanlar!
Dinimiz, hem düğün hazırlıklarımızın hem
de
nikâh
ve
düğün
törenlerimizin
kolaylaştırılmasını öğütler. Her işimizde olduğu

Maalesef günümüzde, evlenmek isteyen
birçok gencimiz, düğün masraflarının normal
ölçüleri aşması sebebiyle zorlanmakta, hatta
evlilikten uzak durmaktadır. Gereğinden fazla
yapılan düğün harcamaları ile aileler, düğünden
sonra uzun süre borç ödemektedir. Bu durum
genç çiftlerin, evliliklerinin ilk yıllarını maddi
sıkıntı ve huzursuzlukla geçirmesine neden
olmaktadır. Halbuki dinimizin ölçüsü açıktır:
“Kolaylaştırın, zorlaştırmayın!”
Öyleyse geliniz, her işimizde olduğu gibi
düğünlerimizde de Allah’ın rızasına ve
Rasûlü’nün sünnetine uygun davranmaya gayret
edelim. Evliliklerimizi mümkün olduğunca
kolaylaştıralım. Düğünlerimizi israfa ve
gösterişe
düşmeden
yapmaya
çalışalım.
Eğlenirken
İslam’ın
haram
kıldığı
davranışlardan uzak durarak eğlenelim; helal
olan
dururken,
harama
meyletmeyelim.
Hutbemizi Peygamber efendimizin hadisiyle
bitirelim:
“Ey gençler! Evlenme imkânı bulanınız
evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan
çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur.
Evlenme imkânı bulamayan da oruç tutsun.
Çünkü orucun, kişi için şehveti kesme özelliği
vardır.”6
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