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يم  رح رحمن ال سم هللا ال  ب

وسلمالنيب صىل اهلل عليه قال       

ْج  َ َباِب َمِن اْستَطَاَع ِمْنُكُم الَباَءَة فَْلَيََتَو  َ  يَا َمْعَشرَ الش 

 

İSLÂM’DA EVLİLİK 

Muhterem Müslümanlar! 

İnsan neslinin kıyamete kadar var olmasını 

murat eden Yüce Mevlâmız, bunu bir ilâhî kanun 

olarak erkek ve kadının beraber olmasına 

bağlamıştır. Bu beraberliğin Rabbimizin 

gösterdiği ölçüler dâhilinde olmasının adı ise 

nikâhtır, evliliktir. 

Kıymetli Mü’minler! 

İlâhî nizamda insan neslinin bekası için 

tek meşru yol nikâhtır. Bu yol peygamberlerin 

yoludur. Peygamberler evlenmiş ve ümmetlerine 

de evlenip çoğalmalarını tavsiye etmişlerdir. 

Nitekim Allah Teâlâ bir âyet-i kerimede; “(Ey 

Muhammed) Andolsun biz senden önce de 

peygamberler gönderdik ve onlara eşler ve 

çocuklar verdik”
1
 buyurarak buna işaret 

etmiştir. Bir başka âyet-i kerimede ise 

nikâhlanmaları meşru olanlarla evlenip yuva 

kurmak tavsiye edilmiştir.
2
 Sevgili 

Peygamberimiz (s.a.v.) de, “Evlenmek benim 

sünnetimdir (yolumdur). Kim onu yapmazsa 

benden değildir”
3
 anlamındaki hadisiyle bu 

sünnetini mazeretsiz olarak terk edenlerden 

hoşnut olmadığını bildirmiştir. Müslümana 

yakışan Rabbimizin emrine uymak, 

Peygamberlerin yolundan gitmek ve 

Peygamberimizin sünnetini yerine getirmektir. 
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Değerli Kardeşlerim! 

Nikâhsız birlikte yaşamak dinimizde 

kesinlikle haram olduğu gibi meşru nikâhla aile 

yuvası kurmak da pek çok yönden ibadettir, 

kişiye ecir ve sevap kazandırır,
4
 kişinin dinî 

hayatının kemale ermesine vesile olur. Nitekim 

Rasûlullah (s.a.v.) bir hadislerinde: “Kişi 

evlendiği zaman dininin yarısını korumuş olur. 

Diğer yarısı için de Allah’tan korksun”
5
 

buyurur. Bir diğer hadisinde Rasûl-i Ekrem, eşin 

ve çocukların ihtiyaçları için yapılan 

harcamaların cihad uğruna harcanandan, fakire 

verilen sadakadan ve köle azadı için sarf 

edilenlerden daha sevap olduğunu bildirmiştir.
6
 

Ardımızdan bize dua edecek, dine ve dünyaya 

faydalı olacak hayırlı ve salih nesiller yetiştirmek 

de nikâhın bir başka güzelliğidir. Peygamberimiz 

(s.a.v.): “Ey gençler! evlenmeye gücü yeteniniz 

hemen evlensin” buyurmuşlar ve evliliğin gözü 

haramdan, nefsi zinadan daha iyi koruduğunu 

ifade etmişlerdir.
7
 

Muhterem Mü’minler! 

 Dinimizin emir ve tavsiyeleri hep bu 

yönde olmasına rağmen, başta maddi sıkıntılar 

olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı evlilikler 

ya ertelenmekte ya da tamamen ihmal 

edilmektedir. Bugün ne yazık ki, evlenecek olan 

tarafların sınırsız istekleri evliliği günden güne 

daha da zor bir hale getirmektedir. Kur’an-ı 

Kerim’de Cenab-ı Hak, evlilikte bereket 

olduğunu ifade etmektedir.
8
 Peygamberimiz 

(s.a.v.) de iffetini korumak maksadıyla evlenen 

kişiye Allah’ın yardım edeceğini müjdelemiştir.
9
  

Bu müjdeleri dikkate alarak ve aşırı isteklerden 

de uzak durarak evliliği daha kolay bir hale 

getirmeye çalışalım. Peygamber efendimizin 

“Nikâhın en hayırlısı, kolay ve masrafı en az 

olanıdır”
10

 tavsiyesine kulak verelim. Dinimizin 

haram kıldığı israfı yuvamıza sokmayalım. Lüks 

bir hayatın değil, samimiyetle kurulan bir ailenin 

bizi huzura kavuşturacağını unutmayalım. 

 Cenab-ı Hak hepimize huzurlu bir aile 

yuvası ve hayırlı evlatlar nasib eylesin! 
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