
	
	

 
 
 
 
 
 
 

EVLİLİK HAKKINDA 
 

Esselamu Aleykum ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim, Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

Allah hepinizden razı olsun. Ayağınıza sağlık, bu münasebet için, Allah rızası için o 
kadar yol geldiniz. “Allah her adımınıza ecir verir.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). 
İnsan, bir Müslüman kardeşine gitmek için yola çıkarsa, Allah her adım için bir sevap 
yazıyor, bir günahını affediyor, bir mertebesini yükseltiyor. Siz de maşallah epeyce 
uzaklardan geldiniz. Allah hepinizden razı olsun, teşekkür ediyoruz.  

Allah’a şükrolsun, bu münasebet oldu. İslam usulünde evlilik mühim bir 
müessesedir. Birinci müessesedir, lazım olan şeydir. “Evlilik dinin yarısıdır.” diyor 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Çünkü hayırlı ümmet için evlilik lazım. Şeytan bu 
müesseseyi sevmiyor, onu yıkmak için elinden geleni yapıyor. Müslüman olanın iyi bir 
kimseyi seçmesi lazım çünkü ömür boyu hayırlı bir hayat yaşasın, dinini muhafaza etsin, 
kendini muhafaza etsin. Ondan daha da mühim olanı da hayırlı nesiller devam ettirsin.  

Hayırlı nesiller ilk başta ana babaya fayda olur, ondan sonra Müslümanlara fayda 
olur, ondan sonra da bütün insanlara fayda olur. İyi Müslüman, sırf Müslümanlara değil, 
bütün insanlığa faydalıdır. Ama kötü olunca, Allah muhafaza, herkese zararı var. Başta 
anne babaya zararı var, sonra Müslümanlara, sonra bütün insanlara zararı oluyor. Onun 
için, insan evlendiği vakit dikkat etmesi lazım. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in evlenecek 
hanım seçmek konusunda Hadis-i Şerifi var: “Dört şey için evlenilir: Güzelliği için, nesebi 
yani ailesi için, zenginliği için, bir de dini için evlenilir yani dindar olan ile. Bu dörtten 
dördüncüyü seçin.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

Dindar olanı seçin. Dindar olunca halim selim olur, aksilik yapmaz. Evliliğin de en 
mühim meselesi güzel geçinmektir. Güzel geçinmek varken her gün kavga etmek neden? 
Gerekmez. Tabi bazen kavga ediliyor, tartışma olmadan olmuyor. Çünkü insanoğlu 
birbirine yüzde yüz uyamıyor. Onun için ufak tefek şeyler olur. Hiçbir şey olmadan 
geçinecek insan yok, oluyor bunlar, olmaz diyemeyiz. İki tarafın birbirini idare edip 
geçinmesi lazım.  

 

 



	
	

 

 

 

 

Allah (c.c.) Ümmeti Muhammediye’ye hayırlı nesiller versin, bekâr olanların da 
inşallah hayırlı evlilikleri olsun. Şimdi bazı kimseler var, kendine, İslam’a hizmet edecek 
diye evlenmeyin diyor, evlenecek insanları evlendirmiyor yahut evlenenleri de doğru 
dürüst geçindirmiyor. Bu yaptıkları sünnete uymuyor. Üç beş kişi filan istisna olabilir ama 
kendilerine tabi olan insanlara “Evlenmeyin, İslam’a hizmet edin.” demek olmaz. İslam’a 
hizmet etmek, başta evlenmektir. İnsanlar ona kanarsa senelerce evlenmeyecek, sonunda 
ya harama düşecek yahut nesil iyi olmayacak.  

Dediğimiz gibi, evlilik Allah’ın emridir, Peygamberimiz (s.a.v.)’in de sünnetidir. 
“Evlenebilen evlensin” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Evlenemeyen de oruç tutsun 
ki nefsini zapt etsin. Onun için, evlilik Allah’ın emridir. Bütün millete evlenmeyin diyen 
insan da sünnetin dışına çıkmış oluyor, Allah muhafaza. Allah hepimizi sünnete tabi 
olmaya müyesser kılsın inşallah. 

  
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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