
  

  BYK & ŞYK DERSLERİ    

 BYK&ŞYK Dersleri 51 18112013 Aile Hayatında  Ölçülü Olmak 1  1 

Ders : 51  
Konu : Aile Hayatında Ölçülü Olmak. 1 

     
   Erkek ile kadının meşrû bir evlilikle kurdukları aile; evlilik, doğum ve süt bağıyla birbirlerine 
bağlı olan fertlerin, meydana getirdiği sosyal ve dinî bir kurumdur.1      

        Toplumun en küçük parçası ailedir.  İnsan hayatında en önemli şey, evi ve ailesidir. Hayatın 

değerini anlayan her insan; aile yuvasının kıymetini bilir ve aile fertlerini ihmal etmez. Aile yuvasını; 

şefkat, merhamet, huzur, güven ve emniyet merkezi haline getirir. Çünkü, insanın ve toplumun göz 

bebeği ailedir. Müslüman ailedeki kadın ve erkek, İslâm toplumunun birer üyesidirler. Bütün hayırlı 

çalışmalarda biribirlerine destek olurlar, olmalıdırlar. 

Aile, anne-baba ve çocuklardan meydana gelen en küçük topluluktur. Bir toplumun temel taşı 

ve en önemli kurumu ailedir. Bu kurumun sağlıklı olması, toplumun sağlıklı olması demektir. 

İslâm dinî, hayatın diğer sahalarında olduğu gibi, aile hayatında da başı-boşluğu kabul etmez. 

Mükemmel ve huzurlu bir aile hayatının gerçekleşebilmesi için en önemli şart, aile fertleri 

arasında hak ve sorumluluk dengesinin kurulmasıdır. Hakların çiğnendiği, sorumlulukların yerine 

getirilmediği bir aile, her zaman parçalanmaya veya yıkılmaya mahkûmdur.  

Peygamberimiz (s.a.v.): 

•••  

“Hepiniz çobansınız, idarenizin altındakilerden  sorumlusunuz. Devlet başkanı bir çobandır. 

Ve halkından sorumludur. Erkek, ev halkının çobanıdır, O da ev halkından sorumludur. Kadın, 

kocasının evinde bir muhafızdır. Evden sorumludur. Hizmetiçi, efendisinin malı üzerinde bir 

bekçidir. O da elinin altındakilerden sorumludur”2 buyurmuştur. 

      Dinimizde; ailenin mutlu, huzurlu ve güven içinde olması esastır. Aile binası;  üç temel   prensip 
üzerine bina edilmiştir. Bunlar, ailenin mânevî  prensipleridir.  
Bu prensipler şunlardır: 

1. Sevgi ve Merhamet: 
     Aile yuvasında karı-koca ve aile fertleri arasında  karşılıklı sevgi ve merhametin bulunması 
esastır. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır: 

 
      ‘’Merhamet etmeyene merhamet edilmez’’3   Diğer bir hadîs-i şerifte ise:  
      ‘’Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere şefkât ve merhamet 
gösterin ki, göktekiler de size merhamet etsinler’’4   

2. Adâlet: 
Eşlerin birbirlerine  karşı âdil  ve haklara riayet ederek davranmalarıdır. Eğer bir ailede; karı-

koca birbirlerine âdil davranıyorlarsa; anne-baba, çocuklarına sevgide ve malda eşit davranıyor- 
larsa o ailede huzur ve güven olur. Resûlullah (s.a.v.) 

‘’Aralarında hak ve adâletle hükmedilmeyen; zayıfların, kuvvetlilerden haklarını eziyet 
görmeden alamadığı bir millete hürmet edilmez’’5  buyurmaktadır. 

                                                           
1Mutlu Bir Yuva Nasıl Kurulur, Nasıl Korunur. A.Rıza Temel – Sh.13  
2 Riyâzü’s-Sâlihîn - C.1, sh.306 
3 Riyâzü’s–Sâlihîn – C.2, sh.182 
4Sünen-i  Ebi Dâvûd - C.5, sh.581  
5 Terğib ve Terhib – C.4, sh. 413 
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3. Sorumluluk: 
Aile içinde karşılıklı dayanışma ve yardımlaşmadır. Aile fertlerinin karşılıklı hak ve görevleri 

vardır. Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: 

                                                                                                               
‘’ Kadınların, yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır. Yalnız erkeklerin kadınlar üzerinde 

bir derece farkı vardır.’’6 
       İslâm dinî, aile içerisinde her ferdin karşılıklı hak ve görevlerini bütün yönleriyle açıklamıştır. 

Şimdi bunları kısaca görelim: 

      Kocanın aileye karşı görevleri şunlardır: 

1. Nafaka (Evin Geçimini Temin): 
 Zengin olsalar bile, kadının ve çocuklarının geçimi kocaya aittir. Nafaka; yiyecek, içecek, 
giyecek, ev, tedavi, eğitim ve zarûrî ulaşım gibi şeylerdir. 
 Koca, karısının nafakasını temin etmekle, hem görevini yerine getirmiş, hem de sadaka 
sevabı almış olur. 

2. Muâşeret (İyi Geçinmek): 
 Aile yuvasının teminâtı eşlerin birbirleriyle iyi geçinmeleridir. Koca, hanımıyla iyi geçinmeli, 
ona zulmetmemeli, eziyet vermemelidir. 

3. Siyâset (İyi İdare): 
 Koca, ev idaresinde dengeli hareket etmelidir. Çünkü, başarılı olmanın temel şartı dengeli 
harekettir. 
 Koca, hanımına karşı ne çok sert ne de çok yumuşak olmamalı, adâletli davranmalıdır. 
Ailesini nasıl idare edeceğini iyi bilmelidir. 
 Peygamberimiz (s.a.v.): 
 ‘’Kadınlar hususunda Allah’tan korkunuz. Çünkü siz onları Allah’tan emânet aldınız’’7  
buyurmaktadır. 

4. Kiyâset (Akıllılık): 
 Evlilikte, sevgi ve muhabbet çok önemlidir. Ancak aile yuvasını ayakta tutan akıldır. Çünkü 
duygular her an değişir. İnsanın eşinden hoşlandığı, hoşlanmadığı anlar olabilir. 
 Özellikle erkeklerin duygularıyla değil, akıllarıyla hareket etmeleri, objektif ve soğuk kanlı 
olmaları, aile yuvasının selâmeti bakımından şarttır. 

5. Duâbet (Şakalaşmak): 
 Aile yuvasındaki resmiyeti ve monotonluğu gidermek için zaman zaman şakalaşma cihetine 
gidilmeli, evin havası tazelenmelidir. 
 Peygamberimiz (s.a.v.), hanımı Hz. Aîşe ile şakalaşmış, hatta onunla yarışmış, bize en iyi 
örnek olmuştur. 

6. Siyânet (Korumak): 
     Ailenin namus ve şerefini korumak en başta kocanın görevidir. Koca, kendisinin, hanımının 
ve diğer aile fertlerinin yüz kızartıcı durumlara düşmemesi için elinden geleni yapmalıdır. 

7. Diyânet (Dindarlık): 
      Koca, aile fertlerinin eğitiminden, dinî ve dünyevî ilimleri öğrenmelerinden birinci derecede 
sorumludur. Koca, aynı zamanda dindarlık konusunda da örnek olmalıdır. İlim, inanç, amel ve 
ahlâkî yönden evde canlı bir Müslüman modeli ortaya koymalıdır. Çünkü Kur’ân-ı Kerim’de: 
 ‘’Ey imân edenler! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyunuz..’’8 buyurulmaktadır. 

                                                           
6 Bakara sûresi, 228. âyet 
7
 Sünen-i Ebî Dâvûd - C.2, sh.749 

8
 Tahrim Sûresi – 6.Âyet 
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 Hz.Peygamber (s.a.v.), ev halkına hem dinlerini öğretiyor, hem de ibâdetlerini takib 
ediyordu. O, örnek bir aile reisi idi. Hatta Hz.Fatımâ, Hz.Ali ile evlendikten sonra, altı ay 
boyunca Peygamberimiz (s.a.v.), onları sabah namazına kaldırmıştı. 

8. Sehâvet (Cömertlik): 
      Cömertlik, güzel huylardandır. İnsanın sevilip takdir edilmesini sağlayan özelliklerdendir. 
Malı olduğu halde cimrilik yapan, kimseler sevilmez. 
 İmkânı olduğu halde ev halkına cimri davranan kocalar, hem günâha, girmekte, hem de 
onları gizli kapaklı işlere sevketmektedirler. Peygamberimiz (s.a.v.): 
 ‘’Nafakasından sorumlu olduğu kimseyi ihmal etmesi kişiye günâh olarak yeter’’9 
buyurmuştur. 
 Koca, israfa kaçmamak şartıyla hanımına ve çocuklarına ikramda bulunmak, ihtiyaçlarını 
karşılamak, mideleri gibi gözlerini de doyurmakla mükelleftir. Bu ikram ve ihtiyaçların 
karşılanması mutluluk sebeplerindendir. 
 ‘’Erkek cimri olursa, kadın yüzsüz olur’’ atasözünü unutmamak gerekir. 

9. Sadâkât (Bağlılık): 
 Eşlerin, birbirlerine sâdık olmaları, sevgi ve saygılarına leke düşürmemeleri gerekir. 
Sadâkat, sadece hanımın görevi değil, kocanın da görevidir.  

10. Hizmet (Yardımlaşma): 
      Koca, evin dışında ailenin hizmetinde olduğu gibi, ev işlerinde de hanımına yardım ederse 
sevgi ve bağlılığın artmasını sağlar. 
      Ev hizmetinde bulunmayı, ‘’kılıbıklık’’ saymak yanlış bir anlayıştır. Çünkü Resulullah (s.a.v.), 
bizim için en mükemmel örnektir. Âyet-i kerimede: 
      ‘’Andolsun ki Allah’ın Resûlünde sizin için, Allah’ı ve âhiret gününü umanlar ve Allah’ı çok 
zikredenler için güzel bir örnek vardır’’10 buyurulmaktadır. 

       Peygamberimiz (s.a.v.), evinde ailesinin işleri ile uğraşır, kendisi elbiselerini temizler, 
hayvanları sağar, ayakkabısını tamir eder, kendi işini kendisi yapar, evi temizler, hamur 
yoğurur, çarşıdan aldıklarını kendisi taşırdı.11    

              Ailenin mutluluğu ve huzuru, aileyi meydana getiren fertler arasındaki karşılıklı hak ve    
görevlerin yerine getirilmesine bağlıdır. Öyleyse aile fertlerinin karşılıklı hak ve görevlerini çok 
iyi bilmeleri gerekir. Ailede kadının rolü ayrı, erkeğin rolü ayrıdır. Her aile reisinin, öncelikle 
bilmesi gereken şey; ailesine karşı görevlerinin neler olduğudur. Özellikle de teşkilat 
hizmetlerinde görevli olanların, aile fertlerini ihmal etmemeleri, bu konudaki sorumluluklarını 
yerine getirmeleri ve aile ile teşkilat arasında bir denge kurmaları gerekir.   

 

Ömür: İnsan için, onur savaşı, 

Ölüm: Hâkka giden, bir yolun başı . 

İslâm Bayrağını, mahşere taşı, 

Peygamber rûhu’nu incitme sakın...  

                                      (Cengiz  Numanoğlu) 

 
 
 

                                                           
9
Sünen-i Ebu Davud - C.2, Sh.597  

10
 Ahzâb Sûresi – 21.Âyet 

11
 Mutlu Bir Yuva Nasıl Kurulur, Nasıl Korunur. A.Rıza Temel – Sh.105-116 
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Not: Bu hafta: 
1-Ailemize karşı sorumluluklarımızı gözden geçirelim. 
2-İhmal ettiğimiz veya bildiğimiz halde yapamadığımız bir faaliyeti ailemizle gerçekleştirelim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


