AİLE VE DİN
1. Aile Toplumun Temelidir
Toplumu meydana getiren en küçük birim ailedir. İlk insan topluluklarından bugüne değin bütün toplumlarda
aile var olmuştur. Aile genelde anne, baba ve çocuklardan oluşur. Böyle aileler “çekirdek aile” adını alır. Bazen
ailede büyük anne, büyük baba, amca, dayı, teyze ya da hala gibi yakınlar da bulunabilir. Bu tür aileler ise “geniş
aile” olarak adlandırılır.
Anne ve baba; çocuğunu sağlıklı, bilgili, kültürlü, vatanına ve milletine faydalı bir insan olarak yetiştirmek için
çalışır. Ona dürüstlüğü, ahlaklı olmayı, Allah’a inanıp ibadet etmeyi öğretir. Vatan ve millet sevgisini aşılar. Aile,
kültürel değerlerin sonraki nesillere aktarılmasında da önemli rol oynar. Milletimize ait örf ve âdetler, değer yargıları,
ahlaki özellikler aile tarafından çocuğa benimsetilir. Çocuk da aile ortamında doğal bir şekilde öğrendiği bu değerleri
sonraki kuşaklara aktarır. Böylece milletimize ait kültürel değerler nesilden nesile aktarılarak asırlar boyunca yaşatılır

2. Dinler Evliliğe Önem Verir
Kur’an-ı Kerim’de aile yuvasının önemini dile getiren çeşitli ayetler bulunur. Bunlardan birinde şöyle buyrulur:
“Kaynaşmanız için size kendi (cinsi)nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de onun
(varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.”Rum/21 Aynı konuyla
ilgili başka bir ayette ise “Allah size kendi nefsinizden eşler yarattı...”Nahl/72 ifadesi yer alır. Sevgili
Peygamberimiz de “Nikâh benim sünnetimdir. Her kim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.”4 buyurarak
Müslümanları evliliğe teşvik eder. Hristiyanlıkta aileye büyük bir önem verilir. Karı kocanın âdeta tek bir beden
olduğu, artık bunların ayrılmalarının mümkün olmadığı kabul edilir. Bu sebeple de Hristiyan mezheplerinden biri olan
Katolik mezhebinde boşanmak yasaklanmış ve günah sayılmıştır Yahudilikte ise bekâr kalmak günah sayılır.
Dolayısıyla bu din, mensuplarını evlenmeye teşvik eder. Dinin emrettiği ibadetleri yerine getirmek, bunları gelecek
nesillere öğretmek ailenin temel görevidir. Baba, bir aile ibadeti olan ve evde yapılan Fısıh (Pesah) Bayramı’na da
başkanlık eder.

3. Kur’an’dan ve Hz. Peygamberden Aile ile İlgili Öğütler
Kur’an-ı Kerim’de ailenin kurulması ve korunmasına yönelik çeşitli ayetler bulunmaktadır. Örneğin Nisâ suresinde yer
alan bir ayette, “Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve
kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunları barıştırmak isterlerse Allah aralarını bulur...”Nisa/35
buyrulmaktadır. Bu ayet Müslümanlara aileyi korumayı, eşler arasında doğabilecek sorunları konuşup anlaşarak
çözmeyi öğütlemektedir. Aileyi konu alan başka bir ayette ise şu ifade yer almaktadır: “Aranızdaki bekârları...
evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah (lütfu) geniş olan ve (her
şeyi) bilendir.” Nur/32 Dinimizde evlilik teşvik edilirken aile kurumuna zarar verecek davranışlar da yasaklanmıştır.
Örneğin bir ayette, “Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.”İsra/32 buyrulmuştur.
Başka bir ayette ise “Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden
koruyun...” Tahrim/6 denilmiştir. Böylece Müslümanlara, aile fertlerini korumaları öğütlenmiştir. Küçük sorunlar
sebebiyle evli çiftlerin boşanması dinimizce hoş karşılanmamıştır. Sevgili Peygamberimiz, “Allah katında en
sevimsiz helal boşanmadır.” hadisiyle bu gerçeği vurgulamıştır.

3.2. Aile İçi İletişim ile İlgili Öğütler
“... erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır....”
Bakara/228 Bu ayetler, eşlere iyi ilişkiler içinde olmayı ve birbirlerinin haklarına saygı göstermeyi öğütlemektedir.
Başka bir ayette ise “Biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice
sıkıntılara katlanarak taşımıştır... (İşte bunun için) önce bana, sonra da ana ve babana şükret diye tavsiyede
bulunmuşuzdur...” Lokman/14 şeklindeki ayette ise çocukların anne ve babasıyla iyi ilişkiler içinde olması gerektiği
belirtilmektedir.
3. 3. Aile İçi Görev ve Sorumlulukla İlgili Öğütler
Anne ve babadan başlayarak ailede herkesin yerine getirmesi gereken bazı görev ve sorumluluklar vardır. Buna
göre anne ve baba birbirleriyle iyi geçinmeli, bu konuda çocuklarına örnek olmalıdırlar. Çocuklarının vatanına ve
milletine faydalı bireyler olarak yetişmeleri için çaba harcamalıdırlar. Çocuklar da anne ve babalarını sevmeli, onlara
karşı her zaman saygılı olmalıdırlar. Derslerine iyi çalışmalı, evde yapılacak işlere yardım etmelidirler. Kur’an-ı
Kerim’de aile içi görev ve sorumlulukları konu alan bir ayette şöyle buyrulur: “Rabb’in sadece kendisine kulluk
etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin
yanında yaşlanırsa kendilerine ‘Öf!’ bile deme; onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle.” İsra/23
Sevgili Peygamberimiz çeşitli hadislerinde, bizlere aile içi görev ve sorumluluklarımızı yerine getirme konusunda
uyarılarda bulunmuştur. Örneğin bir hadisinde, “... Allah’ın rızası, anne babanın rızasındadır...” demiştir. Başka bir
hadisinde ise “Hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi bir miras bırakmış olamaz.” buyurmuştur.
3.4. Hısım, Akraba ve Komşularla İlgili Öğütler (Akraba ziyareti (Sılayı Rahim))
“Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, Akrabaya yardım etmeyi emreder;…..” Nahl/90
“...Akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.”Nisa/1
Sevgili Peygamberimiz bu konuyla ilgili bir hadisinde, “Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir.”
buyurmuştur. Başka bir hadisinde “Şerrinden komşusu emin olmayan kimse cennete giremez.” buyurmuştur.
"Akrabalarıyla ilişkiyi kesen Cennet'e giremez." (Buhârî, Edeb, 11 )

