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Ders : 52  
Konu : Aile Hayatında Ölçülü Olmak. 2 
        
 
          İslâm, kadın ve erkeğin şahsiyetlerini korumuş ve haklarını muhafaza altına almıştır. Erkeğe, 
aile reisliği sorumluluğunu yüklerken, kadının da sorumlu olduğu alanları belirlemiştir.  
         Allah; erkeklere, kadınlar hakkında âdil davranmalarını, onları hoş tutmalarını ve mehirlerini 
vermelerini emrederek, hanımların  kocaları üzerindeki haklarını koruma altına almıştır. Buna 
karşılık, kadınların da kocalarının haklarına riayet etmelerini istemiştir; 
Resûlullah (s.a.v.)’e: 
        - ‘’Hangi kadın daha hayırlıdır?’’ diye sorulunca  şöyle buyurdu: 
        - ‘’Kocası baktığında onu neşelendiren, bir şey istediğinde ona itaat eden, ne kendisinde, ne de 
malında, kocasının hoşlanmayacağı şeyi bulundurmayan kadındır.’’1 
         Kadınların, kocaları yanında hürmet ve saygısını artıran beş husus vardır. Her kadının bunlara 
sahip olması gerekir: 

a. Kadın, kocasının yuvasını  başkasına çiğnetmemeli; iffetli olmalıdır. 
b. Kadın; müsrif olmamalı, eşinin malını israf etmemelidir. 
c. Kadının kalbinde, kocasından çekinme duygusu bulunmalıdır. Bu duygu; itaat ve saygının 

gereğidir. 
d. Kadın, kocasının İslâm’a uygun isteklerine hayır dememelidir. 
e. Kocası, neşeli ve hoş bir durumda iken, yersiz davranışlarda bulunmamalı, lüzumsuz 

nazlanmamalıdır. Naz çok olunca sevgi ve samimiyet azalır, anlaşmazlıklar başlar.2 
 

        Kadının Kocasına Karşı Görevleri: 
        Aile yuvasını asıl koruyup gözeten kadındır. Kadın, evliliğin devamından, huzur ve mutlulu- 
ğundan en az kocası kadar sorumludur. Peygamberimiz (s.a.v.): 
       ‘’Kadın kocasının evinde bir muhafızdır. Evden sorumludur...’’3 buyurmuştur. 
        Kadının kocasına karşı başlıca görevleri şunlardır: 

1. İtaât (Sözünü Dinlemek): 
  Hanımın ilk görevi kocasına itaâttir. Ancak bu itaat, helâl ve meşrû olan hususlardadır.Sâliha 

bir kadının en güzel özelliği itaattir. İtaat eden kadınlar aynı zamanda cihâd sevabı alırlar. Çünkü 
kocalarını cihâd’a hazırlayanlar kadınlardır. Kadın, erkeğin en yakın destekçisi ve yardımcısıdır. 
Peygamberimiz (s.a.v.): 
         ‘’Kadın beş vakit namazını kılar, yılda bir ay orucunu tutar, namusunu korur ve kocasına 
itaât ederse cennet kapılarının dilediğinden girsin’’4 buyurmuştur. Diğer bir hadîsi-i şerifte ise: 

 

       ‘’Herhangi bir kadın kocası kendisinden razı olduğu halde ölürse cennete girer“5 

buyurmuştur. 

                                                           
1 Sünen-i Nesei, C.6, sh.455 
2 Devlet ve Aile Ahlakı, Kınalızade Ali Efendi, C.2, sh.51-52 
3Riyâzü’s Sâlihîn – C.1, Sh. 306   
4
 Terğîb ve Terhîb, C.4, sh.213    

5
Riyâzü’s Sâlihîn – C.2, Sh. 351  
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        İmam-ı Gazalî şöyle demektedir: ‘’Dindar kadın, kocasının ibadetlerini hakkıyla yerine 

getirmesine yardım eder. Dindar  olmayan kadın ise, kocasının dinin gereklerini yapmasına engel 

olabileceği gibi, onu kötü yollara da sürükleyebilir.’’ 

       İslâm âlimleri bu konuda şöyle demektedirler: ‘’Erkek, dindar kadını tercih etmekle mükellef 

olduğu gibi, kadın da dindar erkeği tercih etmelidir. Kadının velisi durumundaki yakınları da buna 

dikkat etmelidirler. Huysuz ve dinî yönü zayıf olan erkeğe kızını vermemelidirler. Kızını, fâsık, 

huysuz, ve dinî görevleri yerine getirmeyen bir erkeğe veren baba, kızına en büyük kötülüğü 

yapmış, hatta cinayet işlemiş olur. Ve Allah’ın gazabına müstehak olur. Bir adam Hasan-ı Basrî’ye: 

      ‘’Bir çok kimse benim kızımı istiyor, kime vereyim?’’ diye sormuş. Hasan-ı Basrî şöyle cevap 

vermiş: ‘’Allah’tan korkan bir adama ver. Çünkü eğer senin kızını severse ona iyilik eder, şâyet 

ondan nefret ederse, ona zulmetmez.’’6  

 

2. Hizmet (Ev İşlerini Yapmak): 
      Ev idaresi, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayı gerektirir. Yapıları ve ev işlerine yatkınlıkları 

sebebiyle hanımlar; ev işlerinde, beyler de dışarıdaki işlerde çalışırlar. Ancak bu; evin bütün işlerini 

hanımlar yapacak, erkekler yardım etmeyecek anlamına gelmez. Hanımlar da  erkeklere yardımcı 

olmalıdır. Resûlullah (s.a.v.)’in baldızı Hz. Esmâ (r.a.), kocası Hz. Zübeyr (r.a.)’ın işlerine yardımcı 

olur, atının bakımını yapar, hurma çekirdeği taşır, kuyudan su çekerdi.7 

3. İffet (Namusu Korumak): 
       Koca gibi, kadının da en önemli görevlerinden biri iffet ve namusunu korumaktır. Kur’ân-ı 

Kerim’de: 

                                                                                                       
       ‘’...Onun için sâliha kadınlar itaatli kadınlardır. Allah’ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi 

(kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar...’’8 buyurmaktadır. 

       Kocanın malı, aile sırları, namusu, hatta karnındaki çocuğu dahil, kadına emânet edilmiş 

şeylerdir. 

O değil mi, peygamberler doğuran, 

İlk hamuru, şefkatiyle yoğuran. 

O değil mi, ayakları altında, 

Cennet-i Âlâ’ya, kapılar kuran... 

                                                                  (Cengiz Numanoğlu) 
 

4. İsraftan Kaçınmak (Savurgan Olmamak): 
      İsraf, malı gereksiz yerde ve şekilde harcamaktır. Para kazanmak zor, harcamak ise kolaydır. 
        Parayı genellikle koca kazanır. Ama harcama işini genellikle kadın yapar. Çünkü ne alınıp, ne 

verileceğini, evin ihtiyaçlarını kadın daha iyi bilir. Eğer kadın müsrif olursa, kocanın para yetiştir- 

mesi mümkün olmaz. 

        Müslüman bir kadın; kocasından, güç yetirmeyeceği şeyleri istememeli, kanaatkâr ve tutumlu 

davranarak aileyi başkalarına muhtaç olmaktan korumalı, geçim konusunda kocasını sıkmamalıdır. 

                                                           
6 Sünen-i ibn-i Mâce Tercüme ve Şerhi, C.5, sh.220 
7 Mutlu Bir Yuva Nasıl Kurulur, Nasıl Korunur? Ali Rıza Temel, sh.123 
8 Nisa Sûresi – 34.Âyet 
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5. Çocukları İyi Terbiye Etmek (Yetiştirmek): 
       Çocuklar, iyi veya kötü alışkanlıkları önce evde kazanırlar. Çünkü ev, bir okul gibidir. Evin 

hanımı çocuğun en yakını ve terbiyecisidir. 

      Ailenin geçimini temin eden koca genellikle dışarıda olduğu için, çocukların terbiyesi üzerinde 

kadın kadar etkili olamaz. 

      Çocuklar, annelerinin küçük kopyasıdır. Çünkü anne başlı başına bir okuldur. Çocuğun şahsi- 

yetinin şekillenmeye başladığı yer ana kucağıdır. 

      Şuurlu anneler, çocuklarının maddî ve mânevî terbiyeleri üzerinde titrerler. Çocuğa verilecek iyi 

bir terbiyenin onlara bırakılacak en değerli miras olduğunu bilirler. 

      Anne, dünyaya getirdiği çocuğun; başta ailesi olmak üzere bütün insanlığa faydalı olması için 

yetiştirme metodlarını iyi bilmelidir. 

      Herkes rastgele öğretmen olamıyorsa, her kadın da rastgele anne olamaz. Şurası unutulmama- 

lıdır ki iyi nesiller, iyi annelerin eseridir. 

      Peygamberimiz (s.a.v.) : 

 
     ‘’Çocuklara ikramda bulununuz, onları güzel terbiye ediniz’’9 buyurmuştur. 

                  

   O değil mi, şehid verip ağlayan, 

Ak saçlara, kara yazma bağlayan. 

O değil mi, kendi bağrı yanarken; 

‘’Evlâd’’ diye, gönül gönül çağlayan... 

                                                                  (Cengiz Numanoğlu) 
 
       

Alınacak dersler:  

1. Aileyi oluşturan fertler karşılıklı hak ve görevlerini bilmeli, bunları yerine getirmede 

ihmalkâr davranmamalıdır. 

2. Teşkilat mensuplarının, aile fertlerinin haklarına riayet etmeleri; onları, yoğun teşkilat 

çalışmalarından dolayı ihmal etmemelidir. 

3. Bu müessese de huzurlu bir aile ortamının oluşturulması ve korunması konusunda tüm 

bireyler azami  gayret göstermelidirler. 

 

   Not: Bu hafta; 

1. Bu dersi ailemizle paylaşalım. 

2. Eşlerimize karşı davranışlarımızı gözden geçirip, yanlış davranışlarımız varsa düzeltelim. 

3. Aile hayatımızla teşkilat hizmetleri arasında ölçülü davranmaya özen gösterelim. 

4. Nisâ suresi 34. âyeti mealiyle birlikte ezberleyelim. 

                                                           
9 Sünen-i  İbn-i Mâce – C.9 - Sh. 459 


