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                  ÖN NASĐHAT 
              Allâh-u Teâlâ Hazretlerine sonsuz hamdü 
                                senâlar                                               
Peygamberimiz Hz.Muhammed Mustafa  Sallallâhu Aleyhi                            
       Vessellem Efendimize, ashâbına  ve yakınlarına 
                       salât ve selam olsun. 
                  
                       Güzel analardan, güzel evlatlar doğar. 

Güzelden gelen herşey güzeldir, çünkü Allah’ımız güzeldir 
güzeli sever ondan gelenlerde güzeldir. 

����- Kötü kadın yoktur, kötü örnek, kötü çevre, kötü eğitme 
vardır. 

����- Kötü erkek yoktur, kötü arkadaş, kötü çevre, kötü 
alışkanlık kötü eğitme vardır. 
����- Çünkü Allah’ımız (Tin suresinin dördüncü Ayeti celilesinde 
 “Ben insanları en güzel surette yarattım”buyuruyor. 

 

KARI-KOCA ARASINDAKĐ EMANET   
 

ِ�������� א� َ ْ ��ة�َ‘َ �� א��� ، و� ������ � � א��� ���� �������� ���� ��� �� א� א��� �� � �� "�م� א� �� � � $� א�#� �% �� �� א�&� ��ُ ْ َ ُ ُ َُ ْ َ ْ َِ ِ ْ ُ ُ َ ّ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ْ ّ َ…     

����-Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: "Şüphesiz Kıyamet 
günü, Allah'ın en çok ehemmiyet vereceği emanet, karı-

koca arasındaki emanettir.”Ondan sorulacak.. 
                                 
                        ŞĐMDĐ DOĞRU OL 
����- ŞĐMDĐ DOĞRU OL TENEŞĐRDE ĐMAM SENĐ SICAK SU ĐLE 
DOĞRULTUR AMMA O ZAMAN SANA BĐR FAĐDESĐ OLMAZ 
Yine salaca da kuşak sararak seni doğrulturlar amma sana 
faidesi olmaz. 
 Hele hele mezara koyarken biri başından biri de ayak 
ucundan tutup seni illa doğrulturlar bu doğrulmaların hiç 
bir faidesi olmaz  ne yap yap,  şimdi doğru ol.. 
. 
. 
. 
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-*Mümin kardeşim! Âcizane bu kitapçığımızda, 
����- Beylerin ve hanımların uyması gereken, kurallar vardır 
Allah ve Resul’ünün kurallarını hatırlatırken, 
Kuran’ımızın birçok yerinde hanımlarla ve beylerle ilgili 
Allah’ımız ve peygamberimiz emirler buyurmuştur.  

Bazı kurallara uymak size zor gelebilir. 
����-  Bir doktora gittiğini düşün. Doktor, sana bir sürü 
tavsiyede bulunduktan sonra, ilaçlarını yazarken reçetene 
bir de iğne yazar. Bu iğne, evvela zor ve acı gelebilir. 
Sonucu şifa olur.  
����- Đşte şu üç günlük dünyada bu emirler zor gelse de, onun 
şifası yarın mahşerde olacaktır.  
 

HANĐ REÇETE? 

����- Şu kısacık ömür için hastalandığında kapı kapı dolaşıp en 
iyi doktoru ve en iyi reçeteyi arıyorsun da, niçin ebedi hayat 
süreceğin ahiretin için en iyi bilgiyi ve reçeteyi aramıyorsun? 

 

����- Kıymetli okuyucularım! Bu kitabcığımızda 
 

Bazı tasavvufî şiirler de yer almaktadır Şiirler, bir nevi nasihattir. 
Gönülleri uyarma görevini yaparlar. Her insanın nasihate ihtiyacı 
vardır. Ancak gönüllere ulaşmanın çok değişik yolları vardır. 
Tıpkı kalbe ulaşan değişik damarlar gibi. Bazı kişilerin ilâhî aşk 
ateşi yanar. 
����-  Bazılarının ise aşk ateşleri küllenmiş olur. Tasavvuf şiirler 
bu küllenmiş ilâhî aşk ateşini körükleme görevini yapar ve o 
ateşi harekete geçirir.  
����-  Misal; Elinde mumu olup mumu yanmayanın mumunu 
alıştırması gibi tasavvuf şiirleride ilâhî iman aşkının ateşini 
tutuşturur.              
����-Bu vesile ile okuyanların, yazanların, cümle Ümmet-i 
Muhammedi uyaranların Cenab-ı Hak’tan affını diliyorum. 
Yine yüce Mevla’dan bu kitapçığın kabulünü ümmeti 
Muhammed in kusurlarını bağışlamasını 
diliyorum………………………                 Amin…….. 
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����- -���� 
BĐZLERĐ YOKTAN VAR EDEN, ĐSTEDĐĞĐNĐ 
ĐSTEDĐGĐNE VEREN, istediği vakit almak 
kudretine sahip olan, Yüce Allah’ımıza sonsuz 
hamd-ü senalar olsun. 
O güzel Resulü Muhammed Mustafa (s.a.v.) me. 

Ashabına, binlerce selatû selâm olsun---. 
 

              EŞSĐZ HAYAT SIKINTILI GEÇER 
 

.. �" %�כ��� �� �� א� و���+��� *� �, �� �� א� א� �" �% .�-�כ� �� � א�/� و� ز� ��כ��� ���1 א�&���-�כ��� א� �2�3 �� א�ن� �4 א��� �� ���1 א� َو� َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ ْ ُ ُ َْ ْ َْ َ 6َ َ ََ َِ ُ ْ َ ِ ً َ َ َِ ُِ ْ ْ ِْ َِ َ 6 8 ة� ٰ ًد� َ ّ  

���� – Kendileriyle huzûrâ kavuşmanız için ( Onda 
sükunet bulup durulmanız için), size kendi nefislerinizden 
eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi 
de, O'nun ayetlerindendir.                                              RUM 21 
    

    ����- Bu ayeti Kerimede Cenabı Hak, kulunun yalnız bir hayat 
geçiremeyeceği, bilhassa erkeklerin huzur içinde 
yaşayabilmesi için, sizlere kendi cinsinizden eşler verdim 
buyuruyor. 
    ���� Âdem Aleyhisselam cennette cennetin de bütün nimetleri    
nin içinde olduğu halde Cenabı Hak huzurlu olması için hazreti 
Havva annemizi ona eş ve arkadaş olarak yaratmıştır. 
Âdem Aleyhisselam’dan beri gelen insanlara kendi cinsinden 
eşler halk eylemiştir.Cennette bile yalnız eşsiz yaşanmıyor. 
    ����Şu dünyaya kimse yalnız başına gelemez. Yalnızlık ancak 
Allah’ a mahsustur. Bir erkeğin veya bir kadının yalnız başına 
yapacağı fazla bir şey yoktur. 
    ����Çünkü babasız bir anne, annesiz de bir babanın 
olamayacağına göre, hem annesiz, hem de babasız evlat da 
olmaz. Hiç kimse yalnız başına bir aile kuramaz……. 
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    ����-  Ailenin temel taşlarından birisi baba ise diğeri de 
annedir. Şu âlemde kimse yalnız ben hükümdarım diyemez, 
yalnız ben varım diyemez. Ancak biz varız demek lazım. 
 Bu da yalnız olmaz çünkü böyle olmasını Allah’ımız 
istemiştir. .   
                    Onun için hayat müşterektir 
    ����- Senin veya benim bu düzeni bozmaya gücümüz yetmez.  
    ����-  Bir hanede erkeğin olduğu kadar kadının da olması 
gerekir. 
    ����- Yalnız başına ben şöyle yaparım, böyle yaparım 
demenin hiç bir anlamı yoktur. 

ُא�>��-�;� َ ْ َ �כ� <�$�ى�َ �&�-�א�ن� א�ن� ��@� �Aא� ً ُ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ ِ ْ  
    ����- ( Đnsan başıboş bırakılacağını mı sanır. ( Kıyamet/36 ) 
Yüce Mevla’m yukarıdaki ayeti kerimesinde bizlere kadın ve 
erkek olarak şöyle hitap etmektedir. “Sizler başıboş 
bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz?” buyurmaktadır. 
    ����- Erkek olmakla veya kadın olmakla sorumsuz vurduğunu 
vurmak, kırdığını kırmak için geldiğini mi zannediyorsun? Her 
işlediğin kendine kâr kalır, kimse ondan hesap sormaz mı 
zannediyorsunuz?  
                            
                         HER DÖRT DAKĐKA NEDEN ÖNEMLĐ 
 ����-Allah sizin kalıbınıza ve suretinize değil,(kadın erkek de 
degil) kalbinizin temizliğine bakar.                                 (h.ş)  
    

����-Allahu Azimüşşan kullarına günde üç yüz altmış defa nazar 
eder. Her nazarında diriltir de öldürür de. Bu, yaratmış olduğu 
insanlara karşı olan muhabbetindendir               Ramizul ehadish.ş).           
����-Yukarıdaki hadisi şerif de dikkat çeken bir özellik var 
Allah’ımız günde 360 defa kuluma bakarım demesi 24 
saat, 60 dakika ile çarpıldığında 1440 dakika eder. 360  
4. ile çarparsan yine 1440 eder. Yani her dört dakikada 
bir Allah kulunu sınıyor, kulum ne yapıyor diye. Büyük 
bir kontrol altında olduğunu unutma…………… 
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EŞLER EMANETTĐR EMANETE UYAN CENNETTEDĐR
                 

�& א� ��� �A � �B �1�� �C �� א� َو� َ ََ ِ 8ْ ُ َ ّ א���"�ن� َ � ر� �B�$�,א���,��� و���E َ ُ َ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ �"�ن� ﴿﴾ِ �H א� �I ���,א��� א�د� �, �J�* � �B �1�� �C ��א� Eو� َ ُ ُِ 6 َ ْ َِ ِ َ َ َ ِ ْ َ 8 َ ّ﴾﴿ …. 

    ����- (Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri       
söze (harfiyen) riayet edenlerdir Şahitliklerinde dosdoğru 
davrananlardır. Namazlarını (titizlikle) koruyanlardır. 

 Đşte onlar, cennetler içinde ağırlananlardır MEARĐC 32–33–34–35 

    ����- Eşleriniz size Allah’ın emanetidir, 
    ����-Emanetlere ihanet etmeyiniz. 
    ����-Eşlerinize merhamet edin ki, Allah’ da size merhametsin. 
    ����-Bir ev halkı birbirine kalple bağlı olursa, Allah onlara 
rızkı bol verir ve daima Allah’ın hıfz ü himayesinde olurlar…. 
 

Yüce peygamberimiz (s.a.v) Veda Hutbesin de .  
    ����-Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu 
hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, 
Allah’ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu 
kendinize Allah’ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar 
üzerinde hakkınız, olduğu gibi kadınların da sizin üzerinizde 
hakkı vardır. 
    ����- Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız; yatağınızı hiç 
kimseye çiğnetmemeleri,(yani sizi aldatmamaları) 
hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize 
almamalarıdır.Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir 
kimseyi evinize alırlarsa, Allah, size onların yataklarında 
yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe terbiye ederek, 
sakındırmanıza izin vermişti.Kul hakkından çok sakın çünkü 

            �1�K�Lْ َ �Q�� ���K�+�� R �א�ل� ذ�ر�ة� ��N�4א� ���ه� َ ُ َ َ ّ ًَ ْ َ ٍ َِ َ َ َ ْ ْ َ ْو����1 ﴿﴾ْ َ �א� ���ه� َ�T א�ل� ذ�ر�ة�� �Q�� ���K�+�� ُ َ َ ّ ّ ًَ َ ٍ َِ َ َ َ ْ ْ َ ْ ﴾﴿ 
����-Kim zerre kadar iyilik yaparsa onun karşılığını görür. Kim 
zerre kadar kötülük yaparsa onun karşılığını görür.  ( zilzal(6.7) 

    ����- Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve 
âdete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir.”                 
 

����-“ Đffetli olun ki, kadınlarınız da iffetli olsun. Babalarınıza       
      iyilik yapın ki, çocuklarınız da size iyilik yapsın 
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  SĐZĐN HAYIRLINIZ, AĐLESĐNE HAYIRLI OLANDIR 

����- “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı hayırlı olandır. Ben, 
aileme karşı hepinizden daha hayırlıyım.(Hayat) arkadaşınız 

öldüğü zaman (kusurlarını) açmayın”   (Tirmizî, 85.) (Hadis-i ş.)         
 

PEYGAMBERĐMĐZĐN GELĐŞ SEBEBĐ  NEY DĐ ? 
 

����-O yüce peygamberimiz (s.a.v) e.sorduklarında yüz yirmi 
dört bin peygamberden sonra sen niçin geldin? Diyenlere 

şöyle dedi, “Ben yarım kalan ahlakı tamamlamak için geldim” 
demiştir.  

����-O yüce peygamberimiz ve o yüce kitap gelmeden önce, 
ahlak çökmüş, dünya ahlaksızlığın gecesine bürünmüştü, 

Đnsanlar pazarlarda bir eşya gibi satılıyor, kadınlara 
güzelliğine göre paha biçiliyordu. 

    ����- Kız çocukları diri diri mezara gömülüyordu. Đşte bu 
caniliğe dur demek için yüce peygamberimiz gelmiş ve Yüce 
Kuran inmiştir. 
Onun için insanlığa ve kadınlara yüce Kuran’ımız değer 
vermiş, Kur-an’ımızın içinde iki yüz kırk beş defa “nisâ” 
kelimesi yani kadın kelimesi geçmektedir……… 
    ����-Yüce hak hanımlara hitap etmiştir. Böylece kadınların bir 
eşya değil değerli bir varlık, değerli bir insan olduğuna işaret 
etmiştir .              
                     DAHA SANA NE DESĐN KUR’AN! 
                          Helalini öğreten kur’an         
                          Haramını öğreten kur’an 
                          Sevgiyi öğreten kur’an 
                          Daha sana nedesin bu kur’an 
                      
                     ÇOBAN KĐMDĐR? 
    ����-  “Hepiniz çobansınız ve sürünüzden sorumlusunuz. 
Đmam, çobandır sürüsünden (cemaatten) sorumludur. Erkek, 
ailesinin çobanıdır (ev halkından) sorumludur. Kadın, 
kocasının ev çobanıdır, o da (kocasından ve çocuklarından) 
sorumludur …… …………………………………….. (H.ş)                           
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    ����- Aile reisi ailesinin çobanıdır. Yarın huzuru mahşer de 
eşinden ve evlatlarından sorulacak 

����-  Eşini haramdan korudun mu? 

����-  Yedirdin mi, giydirdin mi? 

����-  Đlmihalini öğrettin mi?  

����- Ona duracak yer temin ettin mi? 

����-  Namazı emrettin mi? 

����- Merhametli davrandın mı?                                                                     

����- Evlatlarına güzel isim koydun mu? 

����- Onu okuttun mu? 

����- Onu kötü çevreden korudun mu? 

����- Namazı kılmayı emrettin mi? 

����- Ona imanlı bir eş seçtin mi?   

                Bir çobanı göz önüne alalım 

Önündeki gütmekte olduğu koyunun her birinden sorumludur, 
çünkü ona bu vazifeyi veren zat hiçbirini ayırt etmeden vermiştir. O 
çoban diyebilir mi ki şu siyah koyunu veya şu beyaz koyunu 
sevmiyorum onu bırakayım da kurt yesin. 

    ����-  Ev reisi de aynen çoban gibidir. Eşi ve evlatları arasında 
hiçbir ayrım yapamaz. Bu kızdır, bu oğlandır gibi veya bu beni 
sever, öbürü sevmez gibi. 

    ����- Şundan sorumluyum bundan sorumlu değilim gibi bir ayırım 
yapamaz Çünkü Rabbim huzurunda ağanın çobandan sürüsünü 
sorduğu gibi, ev reisinden de ev halkını soracaktır…..  

����-Çünkü Allahı mız Tahrim süresinin 6. ayetinde (kendinizi ve 
ailenizi  cehennem azabından  koruyun) buyuruyor. 

����- “Kuvvetli kimse demek, güreşte başkalarını yenen 
değil, anca hiddet anında kendine hâkim olandır.” Tenvirül  
Havalik …………………………………………… 
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 HAK ĐNSANI  EN GÜZEL ŞEKĐLDE YARATMIŞTIR 
                    

      U � �V�W �1�� א�ن� �-�& � �Aא� �2�3�4 א� �$�* �3 ��� و� �Cي� א��Z-��1 כ��� ���Tء �4 ��ٍא� 8 ٍ َْ َِ 8ِ ََ َْ ِ ْ ْ َ ََ ََ َ َْ ََ ُ َ َ ْ ّ ُ 6 ّ﴾﴿  

����-"O (Allah) ki, yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk 
başta insanı çamurdan yaratmıştır.                         SECDE 7 

Allahu Azimüşşan yarattığı her şeyi güzel yaratmış hiç kimse 
kusurla doğmamıştır. Onun için yuvada erkek ve kadın 
birbirinin ayıbını yüzüne vurmamalı, ayıbı önlemesini bilmeli. 
Hissi hallerden kaçınmalı sabırlı ve az çok müsamahakâr 
olmalıdır.(Đnsan hatalarına karşı kendisine başkalarının 
göstereceği sertliğin aynını göstermemeli, başkalarının 
kusurlarını da kendi kusurları gibi hoş görmelidir.) 

        ����- (Erkekler kusurlarının akıllarıyla, kadınlar kalpleriyle 
düzetmelidir.  

HATALI BĐR KUL YARATTIMI HĐÇ O YÜCE HAK 

 HATA ARIYORSAN GEÇ AYNAYA KENDĐNE BAK 
 
                                

iZNiN OLMAZSA YARAB  
Kuşlar kanat açamaz, 
Bulut rahmet saçamaz, 
Bağlar çiçek açamaz, 
Đznin olmazsa yâ Rab! 

Canlı nefes alamaz, 
Kullar yolun bulamaz, 
Canlı, cansız olamaz, 
Đznin olmazsa yâ Rab! 

Ne güç olur ne derman, 
Ne yâr olur ne yârân, 
Ne cân olur ne cânân, 
Đznin olmazsa yâ Rab! 

Güneş ziyâ veremez, 
Kul murada eremez, 
Gören gözler göremez, 
Đznin olmazsa yâ Rab! 

Canlı adım atamaz, 
Bülbül bağda ötemez, 
Devri devrân süremez, 
Đznin olmazsa yâ Rab! 

Gece, gündüz olamaz, 
Dertli, derman bulamaz, 
Can, bedende kalamaz, 
Đznin olmazsa yâ Rab! 

 
 
             

Ne kış olur ne de yaz, 
Ne çok olur ne de az, 
Kalbe nabız atamaz, 
Đznin olmazsa yâ Rab! 

 
 
           

………………………………………………………… 
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GÜZEL HANIM ERKEĞĐN GÜNEŞĐDĐR   

    

    ����- Güneş doğduğu yeri hem ısıtır, hem mikroplardan korur. 
Güzel hanımda, evinin ve beyinin huzurunu sağlar, kötülükten 
korur. Çiçekler nasıl güneşten gıdasını alıyorsa erkeklerde 
hanımın dan huzur alır. 
    

    ����-  Đyi bir baba ailesine iyi davranarak evlatlarına örnek 
olur.Kötü kişilere imrenmesini önler. Çocuklarını    şefkatle 
büyütür. Onlara hem günah işlememeyi, hem ev sevgisini 
aşılar. Kötülük yaparak evden kaçmasını da önler. 
      
         Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: 
    ���� Mümin olan erkek, mümin olan bir kadınından nefret 
etmesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse başka bir 
huyunu beğenir."                               (Müslim, Radâ 61, (1469)) (H ş.) 

      

 Bir hanede sevgi saygı bitince ne olur? 

    ����Kıymetli din kardeşim! Nişanlılık ve evliliğin ilk 
günlerinde ne kadar mutlu olunur. Bu mutluluğun gittikçe 
artması gerekir. Bazı hanelerde bu mutluluk oluyor. Ama bazı 
evliliklerde bu mutluluk yerini mutsuzluğa bırakıyor. Kavgalı 
bir ailede huzur bulunmaz. boşanmaya kadar varan 
                         
                 ayrılıkların sebebi  şu üç şeydiR 

 

1 –Sevgi  2 –Saygı  3 –Güven 
     Eğer bunlar bir hanede kaybolduysa; 

eşlerin hal ve hareketi degişir   
 Hanım mutluluğu çarşı pazarda,  evde değil  

dışarlarda arar, 
Erkek huzuru kahve de kumar da içkide 

Ve  haramlarda arar.  
   Đşte o zaman geçim zorlaşır ve olanlar olur.  

Bu duruma düşmeden bu üç şeyin kıymetini bilelim. 
    ����-  Her başarılı erkeğin ardında, onu  
          başarıya ulaştıran bir hanım vardır…….                 
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                  Bu üç şey kaybolunca 
Đşte o zaman huzursuzluk baş gösterir, konuşmalar değişir 
“sevgilim, selvi boylum, gülüm, çiçeğim” diyen eşlerin 
gittikçe konuşmaları değişir. Sevgilim yerini kocakarı diyen 
kelimesi alır, gülüm yerini ise ihtiyar kelimesi alır,                    

   

 Kişinin hanımı ile şakalaşması sevap 
    ����- Kişinin hanımı ile şakalaşması ve hoş sohbet etmesi Allah’ın 
hoşuna gider de her ikisine de sevap yazar ve bu sebeple onları 
helâl bir rızka kavuşturur.                                                        (H Ş) 
 

              EŞĐNE, ĐŞĐNE, ĐBADETĐNE ZAMAN AYIR 
 

 � � � �-Ulema 24 saati üçe bölmüş 8 saat ticaret.8 saat ibadet. 8 saat. 
istirahat  
    ����-Ticaretle uğraşan veya yoğun iş sahipleri akşama kadar 
müşterilerle konuşmaktan evine bitkin olarak döner 
    ����-  Eşi de onun akşama kadar yolunu bekler.  
Onunla konuşmak sohbet etmek günlük hasretini gidermek 
ister. 
Çalışan eşin günlük konuşması gereken kelam sayısını 
tüketmiş olur fakat evde bekleyen eşinin günlük konuşması 
gereken kelamları duruyordur. 
    ����-  Düşün biri konuşmak ister diğeri istemez işte o 
zamanda huzursuzluk başlar. Bu durumu önlemek için aynı 
zamanda, sevap olan eşinle sohbet etmeye de zaman ayırmak 
gerek. 

HÜKMÎ ŞEHĐTLER 
 

    ����-Resulullah (s.a.v.) açıkladı:"Öyleyse ümmetimin şehitleri 
cidden azdır. Bilesiniz: Taundan ölen şehittir, boğularak ölen 
şehittir,  yeter ki hayırlı bir yolculuk olsun. Zatulcenb'ten ölen 
şehittir. Đshalden ölen şehittir, yanarak ölen şehittir, yıkık 
altında ölen şehittir hamileyken ölen kadın şehittir."( Ebu Davut,) (H-iş.) 
                                                                                               

    ����- Kul çoluk çocuğunun nafakasını temin etmek için, evden 
çıktığı zaman, Allah her adımında ona bir derece kaydettirir. 
        ……………………… …………………………………………  (Ramizul ehadis 141) 
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O ŞEREFLĐ VE ĐFFETLĐ HANIMLARA VERĐLEN 
DEĞERLER 

    ���� - Đslâm’ın verdiği değerle hürriyetine kavuşandır! 
 � � � � - Kuranımızın gelişiyle kıymetin zirvesine ulaşandır! 
          O güzel peygamberimizin hükmüyle de şeref kazanan      
          muhterem bir hanımdır! 
 ����- Aile binasının iki temel taşından biri odur eşsiz erkeğin 
de çok şey yapamayacağı açık açık bilinmektedir. O ailenin 
yegâne sultanıdır,  yuvasının biricik koruyucusu, yavrusunu 
içten seven ve bağrına basan annedir! 

    

     
     EY KARDEŞĐM SEN YENĐDEN DĐRĐLMEN GEREK 
            

����- Sen, zevki sefayı değil, seni yaratıp, yoktan var edenin emrini 
takip etmen gerek. Toplumda, izzetli, şerefli ve haysiyetli, başın 
dimdik olarak gezebilmen için, Đslam’ın getirdiği kurallara uyman 
gerektiğini unutma! Đslam’ın getirdiği ve sana verdiği hak ve 
mesuliyeti seni istediğin gayeye ulaştırmaya yeter de artar. 

 

ZAMANIN NE GÜNAHI VAR?  
 

    ����- Zaman azdı, zamanın çocuğu. Zaman kötüdür diye, kötü 
kelimeler kullanılır. Zamanın ne günahı var? Sen küpe sirke 
koyarsan, sirke küpü olur. Bal koyarsan, bal küpü olur.  
    ����- Zamanın insanları kötü ise zaman kötü görünür. Mahalle 
içinde herkes, evinin önünü süpürse, mahalle tertemiz olur. Aile de 
böyle herkes ev halkını, hele hele anne baba evlatlarını iyi yetiştirse 
o zaman toplum da iyi olur. 
 � � � � - Allah Azze ve Celle erkek veya kadın kulunu Đslam 
olarak yetişip ihtiyarladıklarında onlara azab vermekten hayâ 
eder.                                           

                                  GÜNAH NASIL DÖKÜLÜR 
 � � � �-Erkek hanımına, hanım da beyine sevgiyle baktıklarında, 
Cenab-ı Hak ta onlara rahmetle bakar. 
    ���� - Şayet erkek, hanımının ellerini ellerine alırsa, her 
ikisinin de, günahları parmaklarının arasından dökülür gider.                                       
                               ………………………………………………..  (h.ş)(Camiüssağir )            
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                                    SAKIN HOR GÖRME HA!!! 

ONLARDA ĐFFETLĐ, ŞEREFLĐ ANNELERDĐR 
 

            Onlara dil uzatmak kimin haddine? 
 ����Enbiyaları, evliyaları 
  Doğuran. Anneler 
 ����Sultanları, padişahları, 
  Doğuran. anneler. 
 ����Koç yiğitleri, efeleri, 
  Şehitleri doğuran anneler… 
 ����Doğuran, ve ilk hocası olan 
  Kahraman anneler… 
 ����Seni, beni doğuran da 
  yine anneler 

 

  ����- Eşlerinize merhamet edin ki, Allah da size  
merhamet etsin.                               (Hadis-i ş.) 

 

                 KOCA NIN EŞĐNDEN RAZI OLMASI 
 

�\��א� �I א��,�% �� � � �� ر�^�[� א�#��K�3�> َو����1 ��م� َ ْ َ َُ ّ َ ِ َ ْ َ( :�� � � � א�#� �a�b � א�ل� ر�<�"�ل� #�� �Iَ ُ َّ َّ ّ ِ ُ ُ َ َ َ�� �3 �� و�<� �� �3َ َ ّ َ َ ِ ْ َ :
 �� �% � �cא� ر�א�ض� د��3�4\� א��,�% א� �� א���\� و�ز�و���,� ��ة� �� �א� א��� � �e ��َ ّ ََ َ ْ ِ َ َ َ َ َ ٍُ َ َْ َ ْ َْ َْ َ ٍ َ ُ ّ َ.  

���� Ümmü Seleme (r.a.) anlatıyor: "Resülullah (s.a.v.) 
buyurdular ki: "Bir kadının kocası, kendisinden razı 

olarak vefat ederse, cennete girer."…. (Tirmizî, Radâ .(Hadis-i ş.) 
 

         KADIN ERKEK ĐYĐ ĐŞ YAPANA CENNET 
 

 ��� �g א�ت� א�ن� � �iא� �j��א� �3"�א� �Kא� و��� �"�% �1���C א��� �� � א� �J�* ْو� َ َُ َ ََ ِّ ِ َ ِ َ ّ ُ ِ َ ُ َ َ ََ ّ ِ א�ّ �"ُ �I ز� א� ر� �K �3 א�ر� כ� �, �& � �Aא�א� �, �. � �k �1�� ى��� �l א� ت� �% ��ِ ُ َُ َ ّ َُ َ َ ْْ ََ َْ ِ ْ ِ ٍْ ّ َ. 
  

     ����-  Đman edip iyi davranışlarda bulunanlara, içinden 
ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele! O cennetlerdeki bir 
meyveden kendilerine rızık olarak yedirildikçe, bundan önce 
dünyada bize verilenlerdendir bu derler…………………… 
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    ����-  Bu rızıklar onlara (bazı yönlerden dünyadakine) benzer 
olarak verilmiştir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır 
Ve onlar orada ebedî kalacaklardır.               ( BAKARA, 2/25)          
 

    ����Kadın, beş vakit namaz kılarsa, ramazan orucunu tutarsa, 
namusunu korursa, kocasına da itaat ederse ona; “cennetin 
hangi kapısından istersen gir” denilecektir.     ( Ramizul  ehadis 697) 
 

                      BĐR KĐŞĐDE ĐKĐ TANE AÇLIK VAR 
    

����Đnsanoğlunda iki açlık vardır. Birincisi karın açlığı; yani 
yiyecek ve içecek açlığı, ikincisi ise gönül ve ruh açlığı; yani 
maneviyat açlığıdır. Eğer birini doyurur da diğerini aç bırakırsan bu 
durum seni felakete sürükler. Đkisinin de doyuma ulaşması lazım. 
Yani yiyip içerken ibadet ve tâat yapılırsa kişi ancak o zaman mutlu 
olur. 

����-  Kişi, şayet sadece yeme-içme ve nefsi arzularını yerine 
getirip rûhî ihtiyaçlarını gidermezse mutlu olamaz. Đstersen 
dünyanın en zengini ol, gerçek mutluluk iman ve Kur’ân’ın 
emirlerine uymandadır….. 

 

       MUTLULUK ARAYANLARA 
 

Mutluluk imandadır. 
                  Mutluluk Kurân’dadır. 
                  Mutluluk zamandadır. 
                   Đmanla namazdadır. 
                                                                   

                                                                       Mutluluk göklerdedir. 
                           Mutluluk yerlerdedir. 
                           Mutluluk seherdedir. 
                           Niyazlı her yerdedir. 

 

                            NAFAKA  ve GEÇĐNMEK  
 

        ����-Hanımının duracağı yeri elbisesini ve yiyip içmesini                     
(nafakasını) temin etmek koca, üzerine borçtur. Ancak bu 
borç, kadın kendisini kocasının evinde kocasına teslim ettiği 
zaman hak eder………………………………………… 
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- Her altı ayda bir, zevceye elbise takdir edilir.  
- Nafaka ve giyim işleri, kâfi miktar olarak tayin edilir; ne 
israf, ne de kısıntı yapılmaz. 
      
      AVRET YERĐMĐ ELBĐSEMDEN SAKLARDIM  

 

        ����- Hayâ imandandır. Örtünme ise hayâdandır. Onun için 
Resûlullah (s.a.v)Avret yerimi, üzerimdeki elbiseden saklamaya 
gücüm yetmiş olsaydı, elbetteki saklardım.” buyurmuştur 

 

    ����Karıyla koca birbiriyle cinsi yakınlık ettikten sonra, 
kadının sırlarını erkek, erkeğin sırlarını da kadının 

yayması, kıyamet günü en büyük ihanettir.  (Müslim, Nikâh 123 )              
 

ERKEK, KADININ HEM SIRDAŞI HEM ÂMĐRĐDĐR 
 

        ����-Kocanın izni olmadıkça, başka bir erkekle konuşamaz. 
Eğer konuşursa bu takdirde kocanın karısına karşı olan itimadı 
sarsılır. 
        ����- Kadın, kocasının sırdaşı, hayat arkadaşı, müsteşarı ve 
moral vesilesidir. Elbette kocanın hayatta muvaffak olması, 
evinde huzur ve sükûn içerisinde yaşayabilmesi için hanımı ile 
fikir ve iş birliği içinde olmalıdır.  
NOT: Her gün olmasa da kocasından umumi izin gibi benim 
falan yere gitmemde veya falanca kişilerle görüşmemde sence 
bir mahsur var mı? Diyerek izin alması daha da uygun olur. 
    ����- Kocanın izni olmadan dışarı çıkan kadın evine 
dönünceye kadar veya kocası kendinden hoşnut oluncaya 
kadar Allah’ın gazabındadır               (R Ramizul ehadis 530) 

 

                    … KAYIP OLACAKSIN 

Görebilsem olmaz nifak, 
Allah yazar yeşil yaprak, 
Yutar beni kara toprak, 
Bir gün kayıp olacaksın 
 

Garip olsam dağ başında, 
Sultan olsam bin yaşında, 
Nasıl nerde, kaç yaşında? 
Bir gün kayıp olacaksın……………………… 
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           DÜNYA HAYATI, OYUN VE EĞLENCEDĐR 
    

����- “Dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. 
Muttaki olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. 
Hâlâ akıl erdiremiyor musunuz”?  …………… (Kur’ân, Enam, 32)  
 

                            DÜNYAYA BĐR MĐSAL!  
 

    ����-Bir çocuğun bahçede oyun oynadığını düşünün. Orada 
oynamak için 
 ev yapar, çeşme yapar, araba gibi çeşitli şeyler yaparak akşam eder. 
Akşam olunca da yaptıklarının hepsine bir tekme vurur ve bırakır 
gider. Đşte dünya hayatı da böyledir. Hâlâ ibret almıyor musunuz? 
Çocuk misali sende dünyaya bir tekme atıp gitmeyecek misin?  

 

TATLI GEÇĐNMENĐN EN GÜZEL YOLU  
 

    ����-Eşinle konuşmaya güzel sözlerle başla. Mesela; 
“Gülüm, sevgilim, benim eşim, hayat güneşim, kınalı kuzum, 
seni annen, baban, bana kınalı kuzu vermişti. 
    ����-  Sen doksanına değsen bile benim gözümde ve gönlümde 
ilk günkü gibi kınalı kuzusun.  
    ����- Sevgin ise ilk günkü gibi taze. Sen bana önce Allah’ın, 
sonra anne babanın emanetisin” deyiversen iş biter. 

 

Çünkü analar kızını gelin ederken ellerini kınalar; “Hadi nazlı 
kuzum Allah’a emanet ol!” der ve öyle gelin eder. 

  ����Allah (c.c)ın melekleri, hatta yuvasındaki karıncalar, 
denizdeki balıklar bile, insanlara iyiyi ( doğruyu) öğreten 
kimselere salat (istiğfar) ederler.                                                   (h.ş) 
 

           SEVAPTA KADIN ERKEK FARKI YOK  
 

.. و�  � א� א�ت� ���1 ذ�כ� � �iא� �j�������K�+�� �1 ���1 א� ْو� ْ َْ ٍ َ َ ِ ِ َِ ِ َ ّ َ َ َ َْ َ ْ�� �% � �c�3"�ن� א� و����nכ� ���4�$ א� �L �1���o�� �"�pو� ��q�& َא� ّ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َُ َِ ُ َ ْ ٌُ ُِ ْ َ       

    ����-Erkek olsun, kadın olsun, her kim mümin olarak iyi işler 
yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa 
uğratılmazlar.                                               (Ayet-i c.) (NĐSA 124)  
 � � � �- (Kadın, kocasından izinsiz [ana, baba, kardeşleri 
dahil] hiç kimseyi evine alamaz, nafile namaz kılamaz.                                                          
   ………………………………………………..[Taberani] 
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BĐR AKŞAMIN ÖYKÜSÜ  

 

 ����-Bir evin reisi, erkeği, gününü gecesini seferber edip, eşine 
çocuklarına en güzel hayatı yaşatmak için çalışır, çabalar, 
günün akşamına kadar koşturur. Akşam olunca evinin kapısını 
çalar. O anki beklentisi, güleryüzle eşinin kapıyı açıp;  
    ����- “Hoşgeldin sevgilim. Nasılsın? Günün nasıl geçti?” 
deyip, bir tebessümle kapıda karşılamasını bekler. Eğer bu 
ilgiyi görürse, bütün yorgunlukları unutur. Onun için, yeni bir 
hayat başlar.  
Bir de  böyle olmayıp da, o günün yorgunluğuyla kapısının 
zilini çalınca; hanım asık bir suratla karşılarsa veya zil çalınca 
hanım çocuğuna; “Kapıyı aç, herhalde baban geldi.” 
 derse o zaman o günün yorgunluğuna bir o kadar daha 
yüklenir. O güzelim hayat, tersine döner……. 
    ����- Adam bağırır :  “Kocakarı nerdesin?” 
Kadın, cevap verir:“Đhtiyar gel, kaçmadım ya! Buradayım.” 
der. 

Adam gününün yorgunluğunu anlatırken, hanım hiç 
dinlemeden: 
“ Ben bugün öldüm, bittim, kül oldum, şuram ağrıyor, 
buram sancı içinde.” der. 

    ����- Herif çekilir bir tarafa, bakar ki evde sevgi, ilgi yok. 
Eğer varsa televizyonun başına, yoksa odasına çekilir. Biraz 
vakit geçtikten sonra çekilip odasına; 
Dürelenip yatar gider. Đşte hayatta böyle batar gider… 
 

 �-Đffetli, namuslu, terbiyeli ve ahlaklı bir kadının 
bulunduğu ev cennet gibidir. 
 �- Eğer o kadında o vasıflar yoksa o ev cehennem gibidir.  
 �-Hanımı ile helal yoldan olmayıp ters yoldan ilişki kuran melun 
dur.(melun şeytanın bir adıdır)                          (Ebu Davud 8.) (Hadis 
 

����- Kim Müslüman kardeşinden bir şey için özür dilerse o da onun 
özrünü kabul etmezse, Havz-ı Kevser başında cennette yanıma 
gelemez.”                                                           ”(Ramuz’ül Ehadis) 3919- 

…………………………………………………….. 
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BĐR HANIMLA EVLĐLĐK DAHA ĐYĐ 

 
 

א�ب� ��כ��� ���1 �W א� א� �� �"�tא�&�כ� �L �]א��� �. �� ��� א� �u א��" �v�-� �� � �Aא� ���. �� א�ن� �4 َو� َِ ْ ْ َُ ََ َ ُ َْ ُ ِ ِْ َْ َ ْ ِ ْ ُ َ ِّ َ ُ א�ع�ِ �* �x�3�y و�ر� א�ء ����z�Q و� �- �%��َ א� َ َُ َ ََ ُ ْ ِ َ ِ ّ  

    ����-Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdir de) yetimlerin 
haklarına riayet edememekten korkmazsanız beğendiğiniz 
(veya size helâl olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. 
Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın yahut da 
sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten 
ayrılmamanız için en uygun olandır.       (nisa  3) (Ayet-i c.) 
    

 �-Bu ayet, erkek için dörde kadar eş ile nikâhlanma ruhsatı 
verir. Fakat eşler arasında adaleti sağlayamayan, âhirette 
perişan olacağı gibi, dünyada da perişan olur. Đdeal olanı bir 
hanımdır. 

 

ERKEK KADIN ÜZERĐNE YÖNETĐCĐDĐR 
 

 ��� �gא� א���"� �% &��� �"�א��� א�א� � ِ�{ �"���+�|�3 �� ���,���+�* � � �א� �����L א�#� א�ء }�ِ �-�%��� א� א���"�ن� ��{� �" �I ل�� �/��� ْא� ِْ ِ َ َ َْ َ َ َْ ِ ُ َ َ َْ َُ َ ٍّ ْ َْ َ َُ َ َ ُّ ُّ َ ّ َ ِ ِّ َ َ َ َ ِ 

     �-Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün 
kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için 
erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun 
için saliha kadınlar itaatkârdır. Allah'ın kendilerini 
korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de 
namuslarını) koruyucudurlar. 
 �- Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt 
verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola 
gelmeyip dik kafalılık ederlerse) darp edin. Eğer size itaat 
ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. 
Çünkü Allah yücedir, büyüktür. “Baş kaldırmanın manası 
karşı gelme, isyan etme büyük suçlardan sayılmaktadır.” 
 

(Yukarıdaki darp kelimesini bazı tefsir ve mealler kadınları 
dövme olarak tefsir etmişlerdir.  Sözlükteki vurma, dövme, 
çarpma gibi birçok manaya gelmektedir. ) 
 �- Đmam-ı Şafiî’(r.a.)ye göre dövmenin mubah olduğunu, 
ancak dövmemenin daha hayırlı olduğunu söylemiştir…….... 
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 �- Bazı tefsirlerde ise incitmeden dövmenin hatta bazıları 
ise bükülmüş bir bez veya el ile olacağını belirtmişler. Kamçı, 
sopa, kırbaçlarla dövülmeyeceğini beyan etmişlerdir. 

                                                                   (Tefsir-i Kebir C.8 S.22)   ( Nisa 34)  
      
            UFAK KUSURLAR GÖRÜLMEMELĐ 

      �-  Aile reisi erkek karısı ufak tefek kusurlarından onu 
dövmemelidir. Hz Peygamber kadınları kastederek (Allahın 
kullarını dövmeyin) buyurdular. Bu hanımlarını dövenler 
şüphe yok sizin hayırlılarınız değildir.”  Đbni C. S 633.                 

 �-Ancak, Peygamber efendimiz, hata ve kusurundan  
dolayı hiçbir eşini dövmemiştir. 
 
�-O hatalı gördüğün kimse zaman zaman duyuyoruz o 

mazlum çiçeği burnunda kapı dışarı edenlere sormak lazım 
O dışarıda kalan, senin annen olsaydı ona gönlün razı olur 
muydu? 

O dışarıda kalan kapı dışarı edilen senin kız kardeşin olsaydı o 
zaman ne yapardın? Zerre kadar vicdanı olanın böyle yapması 
mümkün mü? Sana hayatını bağışlayan günahsız mazlum o 
garip elinden geleni yapmaya çalışan seni hayat yoldaşı seçip 
sana gönül bağlayan en tatlı canını sana teslim edene sen el 
kaldırıp acımadan vurabiliyorsun? Hem döveceksin, hem de 
beni sev diyeceksin, işte o olmaz kardeşim. Seviyorum dese 
bile gönlün de o tokat acısı gönlünde hançer yarası gibi durur. 
Đnsan olan insan değil en şerefli insana vurmayı hayvana bile 
vururken elleri titrer. Çünkü o bir insandır o evlat doğuran 
kutsal bir annedir, o sana Allahın emanetidir, bu emaneti sana 
nasip eden bir gün senden hesabını mutlaka sorar. Vicdan 
sahibi kimse karıncayı bile incitmekten korkar.  
 

BOYNUZSUZ KOYUN BOYNUZLUDAN HAKKINI ALACAK 
 

:  � � א�ل� ر�<�"�ل� א�#� �Iِ ّ ُ ُ َ َ א� َ �,�3 �p�� � � �"�ق� א��� �iن� א� ��.��oد�َ ِ ْ َ ُ ُ ْ َ ّ ُ ّ َ ُ א�د�َ � �� � ���Z ����א��� � ��َ��"�م� א� َ ُ ّ َ ِ َ ََ ِ ْ َ ْ       

 � ��� �iل� א��� א�ء، و���-� �& �� ��א�ة� א� �J��א�ء ���1 א� �t�3� �cא�ة� א� �J�3��ُ َ َ َْ َ ْ َ َ َِ َِ ْ َ ْ ِ ِ َِ ْ َّ َّ ْ ِ :� �؟ و��� ����iא� � � א�&�כ�;� ��{� ��َ َِ َِ ِ َ َ ْ َ َ ّ َ ْ  
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 �Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:"Kıyamet günü hak 
sahiplerine haklarını mutlaka eda edeceksiniz. Öyle ki kabış 
(boynuzsuz) koyun için, boynuzlu koyundan kısas alınacak,  
taşa (niye bir başka) taş üzerine yüklenip kaldığından; adamın 
adamı niye yaraladığından sorulacak."(Ebu Hureyre) der ki:  
 �- "Biz şunu da işitirdik: "Kıyamet günü, kişiyi tanımadığı 
birisi yakalar ve der ki: "Sen beni hata ve münker işlerken 
görüyordun, fakat ondan men etmiyordun. 
 �-Boynuzlu koyun..." tabirinden gerisi,   
                         Razının ziyadesidir " :           (Müslim, Birr 6,) 

 

SEN BAŞINI BOŞMU SANIYOR SUN? 
 

�&�-�א�ن� ��ن� ��@��כ� <�$�ى� ً��>��-�;� א��� ُ َ َ ْ ُ َ َُ َ َِ ْ ُ ْ َ  

   Đnsan başıboş bırakılacağını mı sanır? (Kıyame 36)  
����- Eğer israf edip, har vurup harman savurdunsa o 

zaman Allah senden hesabını soracak. Çünkü Allah israfı 
haram kılmıştır. 

  � �Aَو� َ� ��א�ء <����� �� و�<��J�Zא��L כ�א�ن� �� �& "�א� א�������� א� �* � � ��ً َِ ََ َ ً َ ِ َ َ َ ُ َ ّ ِ ّ ُ َ ْ َ  

(Zinaya yaklaşmayınız, şüphe yok ki, o pek çirkin bir şeydir ve 
ne fena bir yoldur.)                                             (isra suresi 32.) 

 

����-Eğer helalini bırakıp harama gittinse eşini ihmal edip  
çapkınlık ettinse o zaman Allah senden hesabını soracak. 
Çünkü Allah Đsra suresinin otuzikinci ayetinde  Zinayı haram 
kılmıştır.  

        ����-  Bu husustaki diğer ayeti kerimelerin suresi ve 
numarası  şunlardır   Đsra 32 –   Furkan 68-Ahzap 30- Talak 1- 

 

����- Bir kimse, yabancı bir kadının güzelliğine şehvetle 
bakarsa kıyamet gününde o kimsenin gözlerine eritilmiş 
kurşun dökülür”buyurmuşlardır.                 Fethül K. C:8 S:460 

……………………………………………………………………… 
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ZĐNA ETMEK ĐÇĐN KĐM ĐZĐN ĐSTEDĐ 

 

   �- Bir genç Hz Peygamber'e gelerek: "Ey Allah’ın 
Resulü! Bana zina etmek için izin ver." dedi. Orada bulunan 
sahabeler, böylesine çirkin bir talepte bulunan genci 
cezalandırmak istediler, fakat Peygamberimiz onlara engel 
oldu ve o kimseyi getirmelerini söyledi. 
 Peygamberimiz'le bu genç arasında ilginç bir konuşma geçti. 
Peygamberimiz ona hitaben: 
" Sen annenle bir kimsenin zina etmesini ister misin? 
- O zat-Anam babam feda olsun sana, Vallahi istemem. 
- Kimse (annesinin başkasıyla zina etmesini) istemez. 
- Peki, kızının bir başkasıyla zina etmesini ister misin? 
- Hayır! Anam babam sana feda olsun, Vallahi istemem. 
- Hiç kimse bunu istemez. 
- Peki, kız kardeşinin bir başkasıyla zina etmesini ister misin? 
- Hayır! Anam babam sana feda olsun, Vallahi istemem. 
- Hiç kimse bunu istemez. 
- Peki, halanın bir başkasıyla zina etmesini ister misin? 
- Hayır! Anam babam sana feda olsun, Vallahi istemem. 
- Hiç kimse bunu istemez. 
 
- Peki, teyzenin bir başkasıyla zina etmesini ister misin? 
- Hayır! Anam babam sana feda olsun, vallahi istemem. 
- Hiç kimse bunu istemez." 
Sonra Peygamberimiz, elini o gencin üzerine 
koydu: "Allah’ım! Onun günahını bağışla, kalbini temizle ve 
onun iffetini koru diye dua etti. 
 O günden sonra, bu gencin çok iffetli bir kimse olduğu rivayet 
edilmektedir. 

א� א� ��َ �م� َ �Aز� � �Aא� א�ب� و� �j�& � �Aא� � و��-�� � א��� � و� �K� א� א��� � �� "�א� א� �% �1���C א��� ��א� א� �, ��ُ َ َّ ْ َ ْ َْ َْ َ َ َ َُ َ َُ ُِ ْ َ ْ ْ َ ْ َّ ّ ِ ُ َ ْر����� ���1ُ ِ ٌ ْ א�ن� ِ �v�� �J��� ���K��َ ْ َ ّ َ َ  

�- Ey iman edenler! Muhakkak ki içki, kumar, putlar ve 
kısmet için çekilen zarlar şeytanın işinden olan murdar 
şeylerdir. Artık ondan kaçınınız ki, felâh bulabilesiniz.  

�-  Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza 
düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan 
alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?              

     …….................................................... Maide 90, 91 
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�-Eğer evinde çoluk çocuğunun yiyeceği, eşinin 

giyeceği ihtiyacı varken sen keyfine bakarak içki âleminde 
zevki sefadaysan Allah bunu sana soracak. Çünkü Allah Kur-
an’ da içkiyi  haram kılmıştır. 

�� �� כ� �. �%�� א� ز� و� ُ�C م� �4 � א�د� �z�* א� ��ِ ْ َ َُ َ َُ َ َ � �V�L � �-� �;� א��� �< � �A �� �& א� א� �" �L � �-�� � �A א� و� �" �* � �Tא� א� و� �" �3 כ� �� ��-���$� و� َ%�$� כ� ُِ ِْ ْ ُْ ْ ّ ُِ ُ َ َ ُّ َ ّ ُ ُ ُِ ُ ُِ َ َ َ ََ ْ ٍْ ِ َ 

����-Ey âdemoğulları! Her mescit yerinde ziynetinizi 
takınınız yiyiniz ve içiniz, israf da etmeyiniz. Şüphe yok ki O, 
israf edenleri sevmez.                                                    (Araf 31 Ayet).        

����-Eğer evinde, ailen bir ekmeğe bile muhtaçken elindeki 
kazancını oyuna, kumara, yarışa verirsen Allah onun hesabını sana 

soracak. Çünkü ayeti kerimesinde oyunu eğlenceyi haram kılmıştır. 

�Kכ� ���1 א�����&�"ُ��َ◌����ْ َ ْ ِ ََ َ ْ א� َ �K�,�+���& �1�� � �,��Kא� א�כ��� א��� ���%�3א�س� و� ���Lو���%�א� ��Nכ��� � � �L ��ُ�I���K�,א� א���ْ�-��� א��� � و�َ َ َِ ِِ ِْ َْ ْ ُِ ُ َ َ ُ َ ََ َُ ْ ِ ِِ َ ّ ِ ِ َ ََ ٌ ٌ ْ ِ ِْ ْ
���א�ت� ��+��3כ��� َ �Aכ��� א��� � � א�#�� �V���� כ����Cכ� �"���+��ْو�����◌َ��ُ"�&�כ� ��א�ذ�א� ��%��� �"�ن� �Iُ�� א� َُ َُ ّ َ ُ ُ َ َُ َ ْ َِ َ َ َْ ُ ّ ُ ّ ِ َ َ َِ َ َ ْ ِ َ ْ َُ ِ �و�&�ْ َ����כ� ُ َ ّ َ َ�\  

�-Sana, şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki: 
Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım 
faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha 
büyüktür. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını 
sorarlar. "Đhtiyaç fazlasını" de. Allah size âyetleri böyle 
açıklar ki düşünesiniz.                                      (bakara suresi 219.) 
        ����- Kul zina etmek istediğinde iman çıkıp başında bir 
gölge gibi durur, vazgeçince kendisine iman hemen dönüverir. 
                                                                     ( Ramizul ehadis 163) 
  

����-Eğer eşini ve aileni incittinse, haksız yere onlara 
zulüm ettinse, onları suçsuzken suçladınsa o zaman o mazlum 
sayılır.Ahından sakın. Allah onun hesabını soracak. Çünkü 
Allah, Kurân’ında kul hakkını haram kılmıştır.  

����- “Ümmetimden müflis odur ki, kıyamet günü namaz 
ve zekâtla gelir. Ama, bu arada sövdüğü şu kimse, dövdüğü 
bir başka kimse dahi gelir. Bunun üzerine kendisinin 
hasenatından şuna verilir, buna verilir…………………. 
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            ����- Üzerinde haklar bitmeden kendi hasenatı tükenirse, 
o zaman onların hatalarından alınır kendisine yüklenir. Daha 
sonra cehenneme atılır.”                                                          (Müslim) 

����-Đşte o zaman boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan 
hakkını alacaktır.  

Üstündeki taştan altındaki taş hakkını alacaktır hükmü 
yerine gelecektir.                                                                               (h.ş) 

HERŞEYĐN HAYIRLISINI ĐSTE 
 

  �-Allah’tan (c.c.) bir şey isterken hayırlısını istemek 
lazım. Ömrün, ilmin, malın veya evladın farketmez. Kısaca ne 
istersen hayırlısını iste. Hayırsız olan herhangi bir varlık kula 
sadece cefadır. 

 

Ömrün çilesi ne kadar çoktur, 
Aciz kulunda hiç takat yoktur, 
Ömür verirsen Rabb’im, 
Ver hayırlısını. 
 

Bir yuva kurmak ister her kişi, 
Çok araştırır öyle bulur eşi, 
Eş verirsen Rabb’im, 
Ver hayırlısını. 
 

Ailenin arzusu evlat der, 
Büyütüp eyleyeyim rahat der, 
Asi olacaksa verme Rabb’im, 
Ver hayırlısını. 

    ����- ALLAH-u Zülcelâl’a yemin ederim ki, Bir kadın, 
kocasının hakkını eda etmedikçe Rab’inin hakkını da eda 
edemez                                                                         ĐbnMâce,   

DĐNDARLA EVLENMELĐ 
 

 �-; Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: "Mümin, 
Allah'a takvadan sonra en çok saliha bir zevceden hayır görür.. 

…………………………………… 
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 Böylesi bir kadına emretse, itaat eder. Ona baksa gurur duyar, 
bir şeyi yapıp yapmaması hususunda yemin etse, kadın bunu 
yerine getirerek onu yeminden kurtarır. Kadınından ayrılıp 
uzak bir yere gitse, kadın hem kendi namusunu korur, hemde 
adamın malını korur. Đyiliksever ve dürüst olur.  (K.S. 193.S H ş.)                                                                                                    

 

KADIN EVĐNDE IŞIK GĐBĐ   
 

 �-Đslâmî esaslara riayet eden faziletli bir kadın, evinde bir 
ışık bir güneş gibidir. Dolaştığı her yeri pırıl pırıl parlatır. 
Đslâmi esaslara riayet etmeyen, Đslâm terbiyesinden mahrum 
yetişen bir kadın ise, güzel de olsa evini karanlığa boğan bir 
gece gibidir. 
 �- (Kızını fasıka veren, Allahü teâlânın emanetine hıyanet 
etmiş olur. Emanete hıyanet edenin gideceği yer, 
Cehennemdir.)                                              [S. Ebediyye] 

Anne ve babaların çocuklarını evlendirmede dikkat edeceği, 
göz önünde tutacağı esaslardan biri de yaş haddidir. Akil baliğ 
olan erkek ve kız çocukları evlenmeye her ne kadar müsait 
iseler de birçok cihetten küçük yaşta evlendirilmeleri 
mahzurludur. Mesela; Küçük yaşta evlendirilen erkek çocuğu 
tahsilden, büyümesinden, istikbalini kazanacak güzel bir 
sanattan mahrum olur.                                (Kenzil Đ:S.133, H: 861) 

                  Vah vah vah… Gençlik çok yazık! 
 �-Bir kendini bilmez sahneye çıkıyor. Ne dediği belli, ne 
yediği belli, ne de söylediği belli… …. 
 �- Böyle delilerin peşine o canım kardeşlerim kendini 
kaptırmış, hâşâ onu Đlahlaştırmış kendinden geçmiş. Büyük 
günaha girerek kendine yazık etmiş. 
 �- Uyan ey genç kardeşim! Uyan…Senin bir mazin var. 
Senin Allah’ın, senin Resulullah’ın var. Senin �-Annane var, 
tören var. Onların çizgisini aşıp, kendine yazık etme. 

 

    ����-  Kul lanet ettiği zaman (yani beddua) göğe çıkar, 
önünde gök kapılarının kapanmış olduğunu görünce tekrar…. 
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yere iner, onun da kapılarını kapalı bulunca sağa sola gitmeye 
başlar. Çıkacak yer bulamayınca kime yapıldı ise doğru ona 
gider. Şayet o buna ehil ise kalır. Eğer değilse sahibine geri 
gelir. 
                      HERKES HAKKINI BĐLMELĐ 

 �- Yuvada, erkek kadın sevgi hakkını bilmeli ve bunu 
ödemelidir. Bu sevgi payı yalnız saadeti değil yuvanın ismini 
de korur. 

    �- Yuvada erkek ve kadın birbirinin sevgi ve yaşayışına 
uymalı. Bilhassa kadının uysal oluşu ona saadet kapılarını 
açar. Kadın bir su gibi olup aşağıdan alarak, kocasının hayat 
kabına döküldüğü zaman bu su kabın şeklini tamamlamalı.. 

    �- Yuvada erkek ve kadın birbirinin eş, dost ve sevgilisi 
olmalıdır. Kadın için koca, ana, babasından ve kardeşlerinden 
daha yakın içli dışlı bir sır dostu ve yakını olmalıdır. 

 �- Erkek içinde kadın bunlardan daha üstün ve sevilen bir 
sevgili olduğunu bilmelidir. Yuvada, erkek ve kadın neşeli ve 
şen olmalıdır. Bu neşeyi asıl kadın daha fazla göstermeli, 
daima şen ve şakrak olmalıdır. 

    �-   Yuva, hep güler yüz tatlı söz, nezaket, incelik ve 
mülâyemetle saadet ve selametini ve bereketini devam ettirir. 
Bir erkek hanımına söz geçirmek, istediğini yaptırmak ve 
sevgisini kazanmak isterse tatlılıkla, güler yüz ve nezaketle 
onun kalbini harekete getirmelidir. 

       YUVADAKĐ  FIRTINA SEVGĐYE DÖNÜŞMELĐ 

  �-Yuvada kopan fırtınaları hemen sevgiyle önlemeli. 
Daha çok erkek kabahati yüklenmeli, eşini tatlı dil ve güler 
yüzle okşayarak susturmalıdır. (Bir tatlı söz gözyaşlarını 
kurutur ve barışı sağlar.)Atasözleri.”Đyi söz yılanı ininden, 
kötü söz insanı dininden çıkarır.”  derler. 

   ……………………………………………………… 
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      �- Yuvada geçim daima ölçülü olmalı iktisat ve tasarruf 
esaslarına riayet ederek, gelirden daima birazını saklamalı, 
dosta bile el avuç açmamalıdır. 

       �- Erkeğin edep ve terbiye dâhilinde evdeki otoriteyi 
zedelemeden çoluk çocuğuna güler yüz ile muamele etmesi, 
sabahleyin evden ayrılırken ihtiyaçlarının olup olmadığını ve 
akşam veya diğer zamanlar evine döndüğü vakit nasılsınız 
diyerek tatlı bir dil ile hatırlarını sorması, aile de sevgi 
bağlarını kuvvetlendirir… 

 

    Şu altı şeye söz verin, ben de size 
    Cennete gireceğinize söz vereyim: 
     1- Dilinize sahip olun 
         [ küfür, yalan, gıybet, lanet, malayani gibi.]  
     2- Sözünüzden dönmeyin.  
     3- Emanete hıyanet etmeyin.  
     4- Gözünüze sahip olun. [Harama bakmayın] 
     5- Elinize sahip olun. [Haram işlemeyin]  
     6- Fercinize hâkim olun.) [Hâkim] 

 

CĐNSĐ MÜNASEBETĐ VE NĐKÂHI HARAM OLANLAR  
 

� ���� و��� �.�א� و�<�א�ء <������J�Zא��L ���3 א�&��� כ�א�ن��> �$�I א��� � �Aא�ء א��-�%��� ���1 א� � ��%�כ��t"�א� ��א� &�כ��� א�*�א���כ� �Aًو� ً َ َْ َ ََ َ َ َْ َ َ َ َ ًَ ِ َ َُ ْ َ َْ ُ َُ َ ّ َِ َ َِ َ َ ّ ِ َ ِ ّ َِ َ ُ ِ  

� �A� א���כ��� و��� �Kא���כ��� و��� ���\� ���3��כ��� א���,�א���כ��� و�*�%�א���כ��� و�א��4"��Zَ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ََ ّ َ َ ََ َ َْ َ َ َّ َ ّ ُْ ُ��כ��� و�*�%�א�ت�ِ َ َ َ ْ ُ ُ…  
 

     ����- “Đman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. 
Beğenseniz bile, putperest bir kadından, imanlı bir cariye 
kesinlikle daha iyidir……………………………………BAKARA 221 

�-  Đman etmedikçe putperest erkekleri de (kızlarınızla) 
evlendirmeyin. Beğenseniz bile, putperest bir kişiden inanmış 
bir köle kesinlikle daha iyidir. Onlar (müşrikler) cehenneme 
çağırır. Allah ise, izni (ve yardımı) ile cennete ve mağfirete 
çağırır. Allah, düşünüp anlasınlar diye ayetlerini insanlara 

açıklar�- Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın evlendiği 
kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayâsızlıktır, iğrenç bir 

şeydir ve kötü bir yoldur. ………………………………..NĐSA 22 
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 �-  Sahip olduğunuz cariyeler (Harp esiri olarak)  
müstesna, başkasıyla evli olan kadınlar da size haram kılındı. 

 

BĐR MÜSLÜMAN KĐMLERLE EVLENEMEZ? 
   �-   Putperest, müşrik, ateist, dinsiz ve bunlara                

    ilaveten; 

1.- Öz ve üvey anneleri ile 
2.- Ana, anne ve babaanneleri ile 
3.- Öz ve üvey kızları ile 
4.- Kız kardeşleri ile 
5 -Halaları (emeleri) ile 
6.- Teyzeleri ile 
7.- Erkek kardeşin kızları ile (yeğen) 
8.- Kız kardeşin kızları ile (yeğen) 
9. -Sütanneleri ile 
10.- Sütkardeşleri ile 
11. -Sütkardeşinin kızları ile 
12.- Süt hala ve süt teyzeleri ile 
13.- Hanımlarının anneleri ile (kayınvalide) 
14.- Hanımından olan üvey kızları ile 
15.- Oğlunun hanımı ile (gelini ile), 
16.- Torunu ve torununun çocukları ile 
17.- Torunlarının hanımı ile 
18.- Kişi hanımı ile nikâhlı olduğu sürece  
      Eşinin kız kardeşi halası, teyzesi, ve kız  
      Kardeşinin kızı, erkek kardeşinin kızları ile 
      Bir müslümanın evlenmesi haramdır. 

    

    ����-Yukarıdaki bahsi geçen nikâhı haram olanlarla 
evlenemez,  her hangi bir ilişki kuramaz, cinsi münasebette 
bulunamaz, şehvetli olarak sevişemez,  
 

    ����- Kocalarından para vermek suretiyle boşananlar 
münafıkların tâ kendileridir. Kocasından sebepsiz 
boşanmak isteyen kadına Allah cennet kokusunu haram 
kılmıştır                                                                   (H.Ş) 
    ����- “Bir erkek, sevgiyle eşinin yüzüne bakar ve elini tutarsa, 
bırakıncaya kadar günahları dökülür.”                            (H.ş) 
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                                    ĐYĐ BĐR KADIN    
    ����-Đyi bir kadının süsü, sadeliğidir. Namus ve iffetidir. 
Ahlaklı kadının ağzında hikmet, ruhunda letafet bulunur. 
    ����-  Đyi ve ahlaklı kadın, çocuklarını kendi gibi terbiyeli ve 
ahlaklı yetiştirir. 
    ����-Đyi kadın, kocasının gönlünde, çocuklarının da nazarında 
mukaddestir. 
    ����-Đyi kadının evinden nur çıktığı gibi mezarından da nur 
çıkar. Faziletli ve ahlaklı kadın, ev yapar. Böyle olmayan 
kadınlar ise ev yıkar. 
        

ERKEK KADIN ÜZERĐNE YÖNETĐCĐDĐR 
 

�- Đradeyi-i cüz’iyeyi iyi kullanması lazım gelir. Đradeni 
iyi yönde kullanırsan, Allah’ımız (c.c.) verdiğini razılıkla sana 
verir. Kötüye Doğmak ve doğmamak kulun elinde değil. 
Ancak kulun, elindeki iradeyi-i cüz’iyeyi kullanırsa rızası 
olmadan verir. Ancak bir gün istemeden verdiğinin hesabını 
sorar.                           
                                  NĐYE DOĞDUN 
Doğru eğri seçemezsen, ……Helâlinden içemezsen 
Đman ile göçemezsen,……….Söyle kardeş niye doğdun? 
Secde görmez alınların,……..Haram dolu karınların 
Zarardaysa yarınların, ………Söyle kardeş niye doğdun? 
 

Kadın şu emirleri tutmak mecburiyetinde dir 
1- Koca, hanımının kendisi için süslenmesini istediği ve kadın 
da buna gücü yettiği zaman, süslenmesi 
2- Zevcesini yatağına davet ettiği zaman, hayız ve loğusa 
olmadığı halde, kadın kabul etmesi  
3-Namazı terk etmemesi 
4- Cünüplükten yıkanması, 
5-Kocanın izni olmadan evden çıkmaması. Bu emirlere 
uymalıdır. 
�- Eşinin üzüntüsünü ve neşesini paylaş! Ona yalan söyleme 
bir hayat arkadaşı ol! Yalan, yuvayı içten içe yıkan bir kurttur. 
     ……………………………………………………………………………… 
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            DARGININ DUASI NĐÇĐN ERTELENĐR! 
    ����-Sakın ola ki eşler arasında dargınlık hiç olmasın, çünkü 
Allah Kuran’ında müminin mümine dargınlığını yasaklıyor, 
her ne kadar eşin olsa da senin mümin kardeşindir.  
    ����-Allah, meleklerine dargınlar barışıncaya kadar dualarını 
erteleyin diye emir buyuruyor…………………………..( H.Ş)                                         

    ����- “  Kendilerini erkeklere benzetmeye özenen kadınlara ve 
kendilerini kadınlara benzetmeye özenen erkeklere lânet etti “       
                                                                                                      (tirmizi: Hadis  2785) 

          .                 SAKIN HOR GÖRME!!! 
    ����-Efendim, bazı hanımları hakir görenleri hatta hanımına insanlık dışı 
zulmedenleri görüyoruz. Bu şiiri, onlar için içimden geldiği gibi yazıya 
döktüm. Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Eşlerinize merhamet edin ki, 
Allah ’da size merhamet etsin.” buyuruyor…………………………….27 

 

BĐZĐ GÖREN VAR 
Bizi gören Allah’ımız var, 
Bizi bilen Allah’ımız var, 
Bizi seven Allah’ımız var. 

Yum gözlerini yum, yum haramdan yum Sevgili yavrum. 
Yum gözlerini yum, yum günahtan yum Sevgili yavrum. 

 

Dilin kesme duadan, 
Ümit kesme Mevlâ’dan, 
Kulun sever Yaradan, 
Bizi gören Allah’ımız var. 
Bizi bilen Allah’ımız var. 
Bizi seven Allah’ımız var. 

Yum gözlerini yum, yum haramdan yum Sevgili yavrum. 
Yum gözlerini yum, yum günahtan yum Sevgili yavrum. 

 

       BĐR BĐRĐNĐ SEVMEYEN ĐMANLI SAYILMAZ 
Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe 
de iman edemezsiniz. Size, birbirinizi sevdirecek bir şey 
söyleyeyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırınız.  
Herkesin bildiği bir gerçek vardır. “ Allah dilemeseydi 
yaratmazdı, sevmeseydi de dilemezdi”…………………(H.Ş) 
                ………………………………………….. 
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                   HANIM OTURUYOR SANIR 

 

Hanım bir bu odaya bir şu odaya, 
Đş yetişmez kadın düşer çabaya, 
Bir de hizmet lazım anaya babaya, 
 

Çamaşır yıkanır, bulaşık yıkanır, 
Beyi, hanım evde oturuyor sanır. 

 

Üç öğün yemek pişer, 
Koşuşturmaktan ayakları şişer, 
Derman kalmaz hanım düşer, 
 

Çamaşır yıkanır, bulaşık yıkanır, 
Beyi, hanım evde oturuyor sanır. 

 

Bir sağa bir sola koşar durur, 
Bitmeyince işler dizine vurur, 
Beyi gelir, ederse gurur, 
 

Çamaşır yıkanır, bulaşık yıkanır, 
Beyi, hanım evde oturuyor sanır. 

 

Gün biter, evin işi bitmez mi? 
Đşler aksi aksi gitmez mi? 
Bey, gelip horoz gibi ötmez mi? 
 

Çamaşır yıkanır, bulaşık yıkanır, 
Beyi, hanım evde oturuyor sanır. 

 

Koş mutfağa koş, odaya, 
Đnsan düşmez mi hataya? 
Demez mi sap olamadım bir baltaya? 
 

Çamaşır yıkanır, bulaşık yıkanır, 
Beyi, hanım evde oturuyor sanır. 

 

Çoluk çocuk der; ana ana, 
Dur, durak yok kana kana, 
Bey, ne yaptın der sana, 

 

Çamaşır yıkanır, bulaşık yıkanır, 
Beyi, hanım evde oturuyor sanır. 

          
GÜZEL HANIM ERKEGĐN GÜNEŞĐDĐR   

 � � � �-Güneş doğduğu yeri hem ısıtır, hem mikroplardan korur. 
Güzel hanımda, evinin ve beyinin huzurunu sağlar, kötülükten 
korur. Çiçekler nasıl güneşten gıdasını alıyorsa erkeklerde hanımın dan 
huzur alır…………………………………………………………….. 
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 � � � �-  Đyi bir baba ailesine iyi davranarak evlatlarına örnek 
olur.Kötü kişilere imrenmesini önler. Çocuklarını       şefkatle 
büyütür. Onlara hem günah işlememeyi, hem ev sevgisini aşılar. 
Kötülük yaparak evden kaçmasını da önler.     Resulullah (s.a.v.) 
buyurdular ki: 
 � � � � Mümin olan erkek, mümin olan bir kadınından nefret 
etmesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse başka bir 
huyunu beğenir."                                   (Müslim, Radâ 61, (1469)) (H ş.) 

 
   EĞER EŞĐN MAZLUM ĐSE ONDAN ÇOK KORK             
 

    ����- “Mazlumun bedduasından sakınınız. Çünkü onun 
duasıyla Allah arasında perde yoktur.”                 (H.Ş.Buharî, Müslim) 
 

 Çünkü mazlumun sahibi Allah’tır. O ahını Allaha salar 
nereden geldiğini bilemezsin Allah’ta zalimin cezasını veri 
verir. (zalimin zulmü var ise mazlumun her zaman Allah’ı 
vardır.)  onun için aşağıdaki hadisi şerif de 
zikredilmektedir.                
    ����-  En zalim insan, kendisini dövmeyen kimseyi döven, 
    ����- Kendini öldürmeye teşebbüs etmeyeni öldüren..  
    ����-Bir de nimet ehlinden ayrılıp nimet ehli olmayan kimseye 
katılan. (mesela öz babasını bırakıp başkasını baba edinen) 
kişidir.  
    ����-Kim bunları yaparsa Allah’ı ve Resulü’nü inkâr etmiş 
demektir. 
 Onun hiçbir ameli kabul edilmez artık. ”          (Ramuz’ül Ehadis1) 
 

          DÜN YAŞANMAZ BUGÜNÜ ĐYĐ DÜŞÜN 

    ����-Bir evlat ana-babasının kıymetini kendisi ana-baba 
olunca anlar. Ancak bazen iş işten geçmiş oluyor. Son 
pişmanlık fayda vermiyor. Bazı değerlerin kıymeti 
varlıklarında bilinmiyor ama Yüce Allah bizi kıymet 
bilenlerden eylesin. Âmin    …………………………….                                 
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    ����Uyan ey gafil! Daha dün dedeni, nineni, komşunu veya 
akrabanı mezarlığa kadar götürdün. Ben de elbette buraya 
geleceğim diye hiç düşünmedin mi? Şöyle bir geriye bak! Ne 
yaptın bundan sonra ne yapacaksın?  
    ����- Đyi düşün ve uyan ki dünü tekrar yaşayamazsın yarın ise 
meçhul. Gün bu gündür. Öyleyse gününü dosdoğru bir 
müslüman olarak değerlendirmenin yollarını ara…… 
   ����- Eşler evlenince önceleri cahillik devresi, sonraları çoluk 
çocuk telaşı derken ömür gelip geçmiş oluverir. 
Herkesin kendine göre bir alışkanlığı ve tabiatı vardır eğer 
eşin kötü tabiatlıysa onu sen değiştiremezsin ancak Allah 
değiştirir. Onun için sabredip dua etmelisin. 
 

            HANIM BEYĐNE NEYĐ SÖYLERSE YETER? 
 

����- Hayat ortağım benim gel sevgilim gel yiğidim gel 
aslanım Hiç üzülme malımız yoksa canımız sağ sen 
yanımdasın ya, 

����- Yenimiz yoksa eskimiz var açık değiliz ya, 

����- Türlü türlü aşımız yoksa ekmeğimiz var aç değiliz ya. 

����- Çok çok iyi işimiz yoksa gençliğimiz sevgimiz var ya, 

����- Arabamız yoksa sapa sağlam ayaklarımız var ya, 

����- Paramız yoksa muhanete muhtaç değiliz ya, 

����- Şu kısacık ömürde, dert etme değmez, çok şeyimiz 

       yoksa, inancımız imanımız var ya, 

����-O yeter Sen kasavet etme beyim bir tanem 

     diye bildin mi işte buna kanaat denir o zaman 

����- Sen den Allah razı peygamber razı beyin de razı 

����- Cennet de hazır. 

����- Çünkü Peygamberimiz bir hadisi şerifinde: 

     Beyini razı eden Allah ı razı etmiş olur buyuruyor…… 
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              KADIN NERELERE GĐDEBĐLĐR 

 

1- Yanında mahremi ile hacca gidebilir, 
2- Başkasında ki alacağını almaya gidebilir, 
3- Hasta yatalak anne ve babasına bakmaya gidebilir, 
4- Bilmediğini öğrenmek için fetva sormaya gidebilir  (H.Ş.) 

                                                                                                     

                    EVDE ĐBADET ESASTIR 

 Seher vakti duaların en çok kabul saatidir. Buna bir 
misal verelim, koyunlar tek doğurduğu halde ve her yıl kurban 
kesildiği halde, binlerce sürü halinde çoğalıp gitmektedir.                       

 ����- Köpekler ise her doğumda dört, beş, altı, yedi, 
sekiz gibi çok doğurdukları halde koyun gibi sürüsü 
yoktur…...   
           ����- Sebebi şu dur, seher vakti köpekler uyur koyunlar 
ise ayaküstü ibadettedir. Koyunu olana veya koyun güden 
birine sorarsanız daha iyi öğrenirsiniz sürünün içinden en az 
iki tanesi nöbettedir. 

����- Nöbette ayakta tespih etmektedir o koyun yorulup 
da tam dizlerini bükerken, başka bir iki koyun ibadete kalkar 
ve bu sürü böylelikle sabaha kadar ibadet eder. Ve seher vakti 
koyunlar uyanıktır. 
  Not: Bu konuyu yazarı olarak ve koyun güden biri olarak 
bizzat şahit olduğum bir konudur. 
       
  ����Allah, yetmiş yıllık mesafede genişliği olan bir tövbe 
kapısını batıdan açtı. Güneş oradan (batıdan) doğana kadar bu 
kapı kapanmayacaktır                            (Ramuz’ül Ehadis)      3994 
 
                   ERKEKLEŞEN KADIN VE DEYYUS KĐM 
 

Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki; 
����-Üç kişi vardır, Kıyamet günü Allah onlara nazar etmez; 
����- Anne ve babasının hukukuna riayet etmeyen, 
����-Erkekleşen kadına,  
����-Ve deyyus kimseye,                       ………………. (Nesâî,  69) (H. ş.) 
����- “deyyus” eşini, ailesini kıskanmayana denir……….. 
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                 ĐTAATLĐ AĐLE YE DUA ETMELĐ 

    ����-   Erkek ailesinin Saliha olup, evine ve çocuklarına bağlı 
olduğu tesettür esaslarına riayet ettiği, kendisinin her emrine 
muti olduğu Allah’a ait ibadetlerini severek vaktinde yaptığını 
görüp, ondan memnun olduğu zaman onun yanında veya 
gıyabında dua etmeli ve Allah-ü zül celal Hazretlerine hamd 
ve şükürle bulunmalıdır. Çünkü Allahu Azimüşşan evlada 
karşı atasının zalime karşı mazlumun hanımına karşı erkeğin 
duasını reddetmez kabul eder, kadın evinde gece gündüz 
çalışmaktadır. Evin ekmekçisi, aşçısı, terzisi ve malının 
bekçisi, çocuklarının terbiyecisi, erkeğinin hayat yoldaşı yar 
ve nigarı, dert ortağı ve yuvanın güneşidir. 

               ERKEK ÇOK DĐKKATLĐ OLMALI 

    ����- Kadın geçimsizliği itaatsizliğinden bazen de erkeğin 
idaresizliğinden ve kendi hatalarından dolayı da olabilir. Onun 
için erkeğin çok dikkat etmesi idarece olması, olur olmaz 
şeyleri kadının yüzüne çarparak, başına kakmaması, onu 
inciterek çığırından çıkartmaması lazımdır. Kendisi ile ilgili 
olan veyahut beraber işlenen bir hatayı yalnız kadının üzerine 
yüklemeyip kendisini de suçlandırmalı: (Bu işte benimde 
kabahatim var. Yahut ben iyi olsam mutlaka hanımımda iyi 
olur.) Cenabı hakka karşı tövbe istiğfarla efradı ailesi için dua 
etmeli.  

                  Bazı eşler eşine sonradan ısınır:   
    ����- Eşler arasında olgunluk çağı değişebilir, bazı kişiler 
erken yaşta olgunluğa ulaştığı gibi, bazı kişilerde ancak kırk 
yaşında olgunluğa erişebilir, asıl kemalet çağı da o dur çünkü  
Resulullah(s.a.v.)’me Kuran-ı kerim kırk yaşında inmiştir. 
Onun için bazı eşler birbirine sonradan ısınır.                                                
     ����-  Sac üstünde ekmek yapan bir kadına sorarlar.’’eşine 
alışabildin mi?’’ şöyle cevap verir.’’sac ısındı hamur bitti 
kocam ısındı ömür bitti. ‘’…………………………….. 
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����-Eşler zaman zaman hediyeleşmeli bu hareket, sevgiyi artırır 
Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Selamlaşın ve hediyeleşin. 
    ����-Dinimiz kadın-erkek münasebetlerinde bazı hükümler 

getirmiştir. Nikâhı helâl olan yabancı kadın ve erkeğin baş 
başa kalmamaları, zaruret olmadıkça, birbirine değmemelidir. 
Tedavi gibi zarurî durumlarda ise bakmak, dokunmak caizdir                                       
                                                                   (K.S.4C.318.S.) (Hadis-i ş.) 
    ÇOCUK TERBĐYESĐ NDE AĐLE BĐRLĐK OLMALI 

      Erkek çocuklarını terbiyede ve ev işlerinde ailesine yardım 
etmelidir. Her ne kadar çocuk terbiyesi anaya ait ise de 
babanın da çocuklarını terbiyede mühim vazifeleri vardır. 
Bilhassa çocuğun anasına hürmet ve ita atına baba alakadar olmalı 

Evet, bir erkeğin gerek evine geldiğinde gerekse evinde iken 
çoluk çocuğuna ufak şeyler için bağırıp çağırarak dehşet 
saçması, onları soğutacak derecede baskı yaparak korkutması 
evinde daima suratını asarak kaşlarını çatarak durması Đslam 
ahlakına uygun değildir. Zira erkeği böyle hareketleri ailesinin 
kendisinden tamamen soğuyarak, tiksinmelerine, yanlış, 
hareketlere sevk olur. 

Karısını yabancılardan kıskanmayan erkeğe (deyyus) dendiği 
gibi, erkeğini haram yoldan kıskanmayan kadına da (deyyuse) 
denir. 

 “Allahu Taala deyyus olan erkeğe de deyyuse olan kadına 
da lanet etsin?”buyurmuşlardır.         Bostanül Arifin: (h.ş) 

      ����-    Peygamberimiz buyuruyor ki:(nefsin için arzu ettiğin 
şeyi mümin kardeşine de arzu etmedikçe mümin olamazsın) 
hadisi şerifiyle (çalma elin kapısını çalarlar kapını) atasözünü 
de kulağına küpe yaparak sen de diğer mümin kardeşinin aile 
ve çocuklarına kem gözle bakma ki onlarda senin ailene 
bakmasın. 
  ����-  (Dilini ve fercini [ırzını, namusunu] koruyan 

Müslümana Cenneti söz veriyorum.)(h.ş) [Buhari] 
………………………………………………………………. 
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                             ANA BABA HAKKI   
 

 � %�$�כ� א���כ��� �� �1���3�� א� �� א�&�א� א��� �-�Z�1 א��� �$��א� �"��א� �* א�ه� و� �� � א� �Aو�א� א� �$�� �+�� � �Aر�*�כ� א� �]���Iَو� ََ َ َ َِ ْ َْ َُ َْ ً َِ َِ َ َّ ّ ّ َّ ِْ ِ ِ ِ َ ِ ََ َْ ْ ِ ُ ّ ُّ ُ ْ َ َ ُ َ
و�  א� א� � ���$�Zْא� َ ََ ُ ُ َ�L א� � ��� ��َכ� َ ُ َ א�ِ � �e� � כ� �A�" �I א� �K� �g ��ُ �I א� و� � ����,�% �� � �Aא� א�ف� و� �K� �g ��� �� � ��ً َ َ ُ ًَ ْ َ َ َُ ُْ َ َْ ْ ََ َ ْ َ ٍَ ّ ُ ُ َ  

    ����-“Rabbin, 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.” 

 

    ����-Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger 
ve: "Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, 

şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!" diyerek dua et.                                        
                                                                         (ĐSRA  23-24) (Ayet-i c.) 
    
        BU SORULARI SEN KENDĐN CEVAPLA 
    ����-Seni anan dokuz ay karnında taşıdı, sen onu ne kadar          
taşıdın? 
    ����-Sen, doğunca anan-baban ne kadar sevinmişti, kurbanlar 
bile kesmişti. Bu heyecanı sen, onlara hiç yaşattın mı? 
    ����- Senin olmana ne kadar sevinmişlerdi. Sen anan-baban 
için o sevgiyi gösterdin mi? 
    ����- Seni iki yıl sırtında veya kucağında taşıdı. Sen 
karşılığında onları ne kadar taşıdın? 
    ����-Senin anan en az iki yıl altını temizledi. Karşılığında sen 
ne yapabildin?  
    ����-Senin için en az üç yıl geceleri sabah eyledi, sen anan-
baban için kaç gece sabahladın? 

 

     KĐMĐN RIZKI KESĐLĐR! 
����- Kul anne ile babasına dua etmeyi kestiği zaman, Allah’ da 
ondan rızkı keser.                                  …………   ( Ramizul ehadis 128) 
����- Allah’ın rızası babanın rızasındandır. Rabb’in gazabı 
babanın öfkesindendir (Tevrat’ta yazılmıştır: babasını döven 
öldürülmüştür)                                       ………….   (Ramizul ehadis 3649) 

……………………………………………………………. 
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            EVLATLARINIZI ÖLDÜRMEYĐNĐZ  
 

א�ن� �4 � א�ن� �I.��3,��� כ� א�כ� �� א� �I,��� و� �ز� �& �1� �ق� �� ���� א������J�4 � כ� �د� �A�3"�א� א�و� �. � �� � �Aِو� َ َ ََ َ ُ ْْ ْ ُْ ُْ ََ َ ّ َ َِ ِ ِْ ُْ ُ َُ َّ ََ َُ ُ ْ ٍ ْ َْ َ َ ُ ْ َ� �Nכ��� �� �vَ ً ْ   
 

    ����- “Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. 
 Biz, onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek 

gerçekten büyük bir suçtur.”. 
    ����- Cehalet devrinde kız çocukları öldürme âdetinin ötesinde, 
Ayet kürtajı yasaklıyor.                                                           (ĐS RA 31) (A. c.) 

KÜRTAJ! 
����-Hadislerde "azl"e ruhsat olduğu gerekçesiyle doğum 

kontrolü caiz diyenlere Resulullah'ın azl’le ilgili şu tarifini de 
görmelerini tavsiye ederiz; Müslim başta diğer bir kısım  

        ����- Kütüb-i Sitte müelliflerinin kaydettiği bir hadiste, 
Resulullah'tan azl’ sorulduğu zaman;  ُ◌  "Bu, gizli bir ve'd'dir" 

demiştir. Ve’d, Arapça'da çocukları diri diri toprağa gömme 
fiilidir. 

    ����Şu halde, Resulullah, azli "çocuğun gizlice toprağa 
gömülmesi" olarak tarif etmiş bulunmaktadır. Yani, sebepsiz 

azli tasvib etmemektedir. Azle bile fetva vermeyen dinimizde, 
kürtaj denen çocuk katliamına fetva aramak tamamen boş bir 

gayrettir. 
        ����-Nüfus artışının açlık ve ekonomik sıkıntıya sebep 
olması gibi, 
Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti kerimesinde; “Allah (c.c.) onların 
da sizin de rızkınızı veririz.” diye açık açık izah ediliyor. 
           
                 ALLAH KĐMLERLE BERABER DĐR? 
����- Kur'an-ı kerimde de, Allahü teâlânın sabredenlerle beraber 
olacağı ve sabredenlerin mükâfatlarının hesapsız verileceği 
bildirilmiştir.                                              (Enfal 46, Zümer 10) 
 Karı-koca birbirinin kötü huylarına sabretmelidir! Hadis-i 
şerifte,  
����-  (Hanımının kötü huylarına katlanan erkek, belalara 
sabreden Eyyüb aleyhisselam gibi mükâfatlara kavuşur…. 
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Kocasının kötü huyuna sabreden kadın da, Hazret-i Asiye 
gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Đ.Gazali)                                   
        ����-  Đyi insan, yalnız başkalarına kötülük etmeyen kimse 
demek değildir. Başkalarından gelen kötülüklere de güzel 
sabreden kimsedir. 

 

ĐBRET VERĐCĐ BĐR HĐKÂYE  
 

        ����-Müridin biri, şeyhinin evine gider ve bu mertebeye 
nasıl erdiğini sormak için kapısını açar. Bir de bakar ki, şeyhi 
eşini sırtına almış dolaşıyor. Geri dönmek isterken, Şeyhi 
çağırır: “Sormak istediğinin cevabını gördün” der. Müridi 
içeriye alır. “Vazifem bitince yanına geleceğim” der. Yanına 
geldiğinde; “Đşte gördüğünle bu mertebeye erdim.” Der…… 
    ����-O yüce peygamberimiz boşa söylememiş iki eşten biri 
cennet’tedir. 
    ����-Hanımının zulmüne sabreden erkek, erkeğinin zulmüne 
sabreden kadın, ikisinden biri Cennettedir 
    ����- Bir ev halkı birbirlerine kalple bağlı olursa Allah onlara 
rızkı bol verir ve daima Allah’ın hıfz ü himayesinde olurlar.                      
                                                                                       (h.ş) 
                  EŞĐ VE EVLADI DÜŞMAN OLANLAR  
                                                                    

א���כ��� و� %�"�א� א�ن� ���1 א�ز� �1���C א��� ��א� א� �, �� א� א� ��ْ ُ ِْ َ َ َ ََ َْ ِ َ ّّ ِ ُ َ َ א� ��כ���ُّ � ��$�و� כ� �د� �Aא�و� ْ و� ُ َُ ً ّ ُ َ ْ ِ َ ْ َ َ             

    ���� Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size 
düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, 
kusurlarını başlarına kakmaz, kusurlarını örterseniz, bilin  

ki, Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir…………( TEGABÜN 14) 
    ����-Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız size  bir imtihandır. 
     Büyük mükâfat ise Allah'ın yanındadır.………..( TEGABÜN) 

 

    ERKEKLERE HARAM OLANLAR:  
 

    ����-Hazreti Âli den rivayet edildiğine göre, Allah ondan 
razı olsun- Peygamber Aleyhissalam, bir elinde altın ve 
diğer elinde ipek olduğu halde evinden çıktılar ve şöyle 
buyurdular:….. 



 

 

38 
    ����-"Bu ikisi (altın ile ipek) ümmetimin erkeklerine 
haramdır. Kadınlara helaldir.  

Ancak işaret ve alamet olarak küçük parçalar 
halinde erkekler de kullanabilir. (Terfiye ve apoletler 

gibi.) 
   ����- Uzatma iplikleri ipek, dokuması pamuk ve sair 
maddeden olursa, böyle kumaşları giymekte beis yoktur. 

         
                      ĐYĐLĐĞĐ BAŞA KAKMAMALI 

    ����- (Cennette kadınların az olduğunu gördüm. Sebebini 
sordum. "Onları altın ve ziynet eşyası meşgul etti" 
dediler.)                                                              [Đ. Ahmed] 
kocasına (Senden ne gördüm) diyerek küfran-ı nimette 
bulunmamalıdır! Đki hadis-i şerif meali şöyledir: 
  ����-Kocasına bir iyilik yapmışsa, başına kakmamalıdır. 
Yemek ve giyme gibi hususlarda kocasını üzmemeli, 
yapamayacağı şeyi ondan istememelidir! Kocasının şerefini 
korumalı, her işte onun rızasını kazanıp gönlünü hoş etmeye 
çalışmalıdır! Hadis-i şerifte buyuruyor ki:  

(Koca hakkına riayet, Allah yolunda cihad etmek gibidir.)   
 

HAYÂMI KAYBETMEDĐM YA!  
 

        ����- Resûlullah (a.s)'a Ümmi Hallâd adında bir kadın yüzü 
örtülü olduğu halde gelerek Allah yolunda öldürülmüş olan 
oğlu hakkında sormak istedi. Ashap’tan biri kadına: "Sen, 
yüzü örtülü olduğun halde gelip oğlundan mı soracaksın?" 
dedi. Kadın; “Oğlumu kaybetti isem de hayamı kaybetmedim 
ya," dedi.                                                                                 (K.S.5.C.56.S.) (H. ş.)  

ZĐHAR 
    ����- Akıl ve malik olan bir müslüman erkeğin, zevcesini 
veya zevcesinin bedenini, ruhunu, cesedini, başını, 
yüzünü veya yarısını, üçte birini, mahremlerinden, 
kendisine bakması… haram olan bir uzvuna benzetmesine 
"zihar" denir   
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 ����Adam, karısına: "Sen bana annemin arkası gibisin" 

derse karısı ona haram olur. Yaptığı ziharın keffaretini 
ödemeden karısını öpemez, bir yerine yapışamaz, edemez. 
Ancak kefaleti ödedikten sonra bunlar helal olur.  

����- Zihar yapan kimse, kefaret vermeden önce cima'da 
bulunursa, haram işlediği için Allah’tan mağfiret diler.  
Keffaretinden başka bir şey vermesi icap etmez.  

����- Bir kimse karısına: "Sen bana annemin veya kız 
kardeşimin veya halamın karnı gibisin" demekle Zihar 
etmiş olur.  

Senin başın, bana annemin arkası gibidir. Demekle de 
zihar olur.  

����- Yine senin üçte birin veya dörtte birin bana 
halamın veya annemin arkası gibidir sözleri zihar sayılır.  

Eğer karısına: "Sen bana annem gibisin" derse. 
Niyetine bakılır. Bu sözü karısına hürmet kastı ile 
söylemişse, bir şey lazım gelmez.  
        ����Birden fazla hanımı bulunan bir kimse, 
hanımlarına; "Siz bana annemin arkası gibisiniz." demiş 
olsa hepsinden zıhar etmiş olur. Her birinden keffaret 
vermesi icab eder.  

                           KEFFARET  
    

����- Zıhar için kefaret bir köle azad etmektir. Köle 
bulamayan arka arkaya iki ay oruç tutar. 

����- Yaşlılık veya devamlı hastalık sebebiyle oruç 
tutamayan altmış fakiri sabah-akşam yedirir veya 
kendilerine birer fitre miktarı sadaka verir.  

����- Köle azad eder köle bulamayanın kefareti 
içerisinde ramazan ayı fıtır bayram günü bulunmayan iki 
ayı devamlı olarak arka arkaya fasıla vermeden oruç 
tutmaktır. ….   
                         ………………………………………………………. 
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  Güzel analardan, güzel evlatlar doğar 
 

    ����-Güzelden gelen her şey güzeldir, çünkü Allah’ ımız 
güzeldir, güzeli sever ondan gelenlerde güzeldir.  
        ����-Kötü kadın yoktur, kötü örnek ,kötü çevre, kötü eğitim 
vardır.  
    ����-Kötü erkek yoktur, kötü arkadaş, kötü çevre, kötü 
alışkanlık kötü eğitim vardır.   
    ����-Çünkü Allah’ımız Tın suresinin dördüncü ayeti 
Kerimesinde; 
“Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık”a.c. 
buyuruyor. Onun için kötü kimse olsa dahi kendi kötü olanlar 
bile evladının komşusunun arkadaşının iyi olmasını ister.  
     ����- Nicelerine şahit oluyoruz ki,  kendi kendini beğenmiyor 
ve şöyle diyor, ben şu kötü huyumu sevmiyorum diyor. Böyle 
pişman olanlara tavsiyemiz,  
    ����- Allah’a yalvarıp bu kötü huyumu benden al ya Rabb’i 
diye tövbe etmeliler, o iyilik ve güzellik ruhunu yudum yudum 
içtiği zaman inanıyorum ki dünyaya yeniden doğacaktır.  
     ����- Ben, bu güne kadar  ne yaptım diye bin pişman 
olacaktır; işte o zaman eşinin, evladının sevgisini daha iyi 
anlayacaktır. Bunun örneklerini binlerce kişilerde gördük ve 
görüyoruz.        
                Kadın, erkek çalışmak farz 
 

Erkek ve kadına çalışmak farzdır, hayır ve hasenat 
yapmak ve fakire yardım için bundan fazla kazanmak 
mustahaptır. 
 �Đnsan, kendi ihtiyacı ve geçindirmek zorunda 
bulunduğu kimseler için, israf yapmaksızın ve fazla da 
kısmaksızın orta yollu harcama yapmalıdır.  

 �Gücü yeten herkes çalışmak mecburiyetindedir. 
Çalışamayacak durumda aciz olan kimsenin dilenmesi 
caizdir.- Cami ve mescid içlerinde dilenenlere bir şey 
vermek mekruhtur.Bir kimsenin malının çoğu helal değil 
ise ondan hediye kabul etmek caiz değildir……  
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....               ÇOK GÜNAH OLAN FĐĐLLERDEN BAZILARI 

 1. Küfür ve şirk; (Allah’ı inkâr etmek ve ortak koşmak)….. (Ayet, Muhammed;1 
 2. Adam öldürmek (imânlı kişiyi).......................................... (Ayet, Nisâ; 93) 
 3. Ribâ (Faiz) almak ve yemek,……................................... (Ayet, Bakara; 275) 
 4. Haksız yere yetim malı yemek,………............................ (Ayet, Nisâ; 10) 
 5. Namuslu kadınlara iftira, (zinâ isnad etmek)................... (Ayet, Nûr; 4) 
 6. Savaştan ve savaş meydanından kaçmak,……...……… (Ayet, Enfâl; 16) 
 7. Ana-babaya karşı gelmek,…........................................... (Ayet, Đsrâ; 23) 
 8. Sihir yapmak ve sihire inanmak,..................................... (Ayet, Bakara; 102) 
 9. Kâbe’ye hürmetsizlik etmek,........................................... (Ayet, Mâide; 2) 
10. Zinâ (Fuhuş) yapmak,................................................... (Ayet, Đsrâ; 32) 
11. Alkollü maddeler, (uyuşturucu) kullanmak,..................... (Ayet, Mâide; 90) 
12. Kötü kişilerle arkadaş olmak,…....................................... (Ayet, Furkân; 28) 
13. Hırsızlık yapmak,............................................................. (Ayet, Mâide; 38) 
14. Gerektiği halde şahitlikten kaçınmak,.............................. (Ayet, Bakara; 283) 
15. Yalan yere şahitlik etmek,............................................... (Ayet, Furkân; 72) 
16. Yalan yere yemin etmek,................................................ (Ayet, Bakara; 225) 
17. Gasp (zorla almak, zaptetme),........................................ (Ayet, Kehf; 79) 
18. Rüşvet almak ve vermek,……........................................ (Ayet, Bakara; 188) 
19. Hayvanlarla temasta bulunmak (Cinsel ilişki),…......…… Hadis-i ş Ebû Dâvûd 
20. Hısımlardan ilgi ve alakayı kesmek,………..................... (Ayet, Nisâ; 1) 
21. Peygamber adına hadis uydurmak,………..................... (Ayet, Necm; 3-4) 
22. Namazı vaktinde kılmamak,……..................................... (Ayet, Meryem; 59) 
23. Mazeretsiz Ramazan orucunu vaktinde tutmamak,……. (Ayet, Bakara; 184) 
24. Ölçü ve tartıyı noksan kullanmak,……............................ (Ayet, Mutaffifîn; 1) 
25. Livata (Erkek-erkeğe cinsel ilişki kurmak ve   
 hanımı ile ters yoldan ilişki kurmak),............................... 

(Ayet, Arâf; 81) 

26. Ashâb-ı Kirâma dil uzatmak,........................................... (Hadis-i ş., Buhârî) 
27. Din âlimlerini küçümsemek,............................................ (Hadis-i ş.Taberânî) 
28. Zulmedenlerin yanında olmak, (yağcılık) yapmak,……... (Ayet, Hûd; 113) 
29. Namusunu, ailesini ve yakınlarını kıskanmamak,……… (Hadis-i ş Tahrîm; 6) 
30. Ailesini başka erkeklere pazarlamak,............................. (Hadis-i ş., Nesâî) 
31. Đyiliği emretmeyi, kötülüğü men etmeyi terk etmek,……. (Ayet, Â.Đmrân; 104) 
32. Gücü yettiği halde hacca gitmemek,……….................... (Ayet, Â.Đmrân; 97) 
33. Kur’ân okumayı öğrendikten sonra unutmak,................. (Hadis-i ş., Buhârî) 
34. Diri bir hayvanı ateşe atıp yakmak,................................. (Hadis-i ş..Hanbel) 
35. Kadın, kocasının makul isteğini (mazeretsiz) reddi, (Ayet, Bakara; 223) 
36. Allah’ın rahmetinden ümidini kesmek,............................ (Ayet, Yûsuf; 87) 
37. Allah’ın azabından emin olmak,...................................... (Ayet, Arâf; 99) 
38. Ölü hayvan eti yemek (murdar), ..................................... (Ayet, Enâm; 145) 
39. Domuz eti yemek,........................................................... (Ayet, Nahl, 115) 
40. Başkasının aleyhine arkasından çekiştirmek,……..……. (Ayet, Hümeze; 1) 
41. Kumar oynamak,……….................................................. (Ayet, Mâide; 90) 
42. Đsyân etmek (devlete karşı başkaldırmak),..................... (Hadis-i ş., Buhârî) 
43. Hâkim bilerek haktan ayrılması,................................... (Ayet, Mâide; 8) 
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44. Yol kesip başkasının malınıalmak, fitne-fesatçılık yapmak,… (Ayet, Mâide; 33) 
45. Zihâr (karısını annesine benzetmek),............................. (Ayet, Mücâdele; 2) 
46. Günah işleyene yardımcı olmak,………......................... (Ayet, Mâide; 2) 
47. Şehveti tahrik edici ölçüde müzikle uğraşmak,…….…... (Hadis-i ş., Tirmizî) 
48. Bakılması haram olan yerlerini açmak, vücut hatları belli olacak 

şekilde giyinmek,.. 
(Ayet, Ahzâb; 59) 

49. Dinen farz ve VÂCĐP kılınan hakları ödememek,…….… (Ayet, Bakara; 83) 
50. Đntihar (Kendi kendini öldürmek),.................................... (Ayet, Nisâ; 29) 
51. Đdrar ve büyük abdest gibi necasetten korunmamak,….. (Ayet, Müddessir; 4) 
52. Verdiği zekâtı, sadakayı ve yardımı başa kakmak,…….. (Ayet, Müddessir; 6) 
53. Kaderi yalanlamak ya da inkâr etmek,............................ (Hadis-i ş., Buhârî) 
54. Kâhin ve müneccimi tasdik etmek,.................................. (Ayet, Neml; 65) 
55. Soya-sopa, sülâleye sövmek,......................................... (Hadis-i ş., Buhârî) 
56. Allah’tan başkası adına kurban ve adak kesmek,........... (Ayet, Bakara; 173) 
57. Çocuğu ilimsiz ve itikatsız yetiştirmek,............................ (Ayet, Tahrîm; 6) 
58. Kötülüğe örnek olmak, fenâlığa çığır açmak,.................. (Hadis-i ş., Müslim) 
59. Müslümana silâh çevirmek,............................................. (Hadis-i ş., Buhârî) 
60. Karşısındakini küçük düşürmek için tartışmak,............... (Hadis-i ş., Tirmiz”) 
61. Hadımlaştırmak (Erkeklik uzvunu aldırmak),................... (Hadis-i ş., Buhârî) 
62. Nimete karşı nankörlük etmek,........................................ (Ayet, Đbrahim; 7) 
63. Đhtiyaç fazlası malı ve suyu ihtiyaçlıya vermemek,…..… (Ayet, Haşr; 9) 
64. Zekât vermemek,............................................................ (Ayet, Fussilet; 7) 
65. Başkasının günah ve kusurlarını araştırmak,................. (Ayet, Hucurât; 12) 
66. Bir müslümanın diğer müslümana “kâfir” demesi,…....... (Ayet, Nisâ; 94) 
67. Nikahlı eşleri arasında adaleti gözetmemek,.................. (Ayet, Nisâ; 129) 
68. Elle nefsini uyararak doyuma ulaşmak (mastürbasyon), (Hadis-iA.b.Hanbel) 
69. Ayhâli veya loğusa kadınla cinsel ilişkide bulunmak,….. (Ayet, Bakara; 222) 
70. Stokçuluk yapmak,.......................................................... (Hadis-i ş Đbn Mâce) 
71. Cuma ezanı okunduğunda alım-satımda bulunmak,…... (Ayet, Cuma; 9) 
72. Başkasının kapı veya penceresinden   kötü niyetle bakmak 

(röntgencilik),…………….…………  
(Hadis-i ş., Tirmizî) 

73. Başkasının evine izinsiz girmek,..................................... (Ayet, Nûr; 27) 
74. Gıybet etmek,.................................................................. (Ayet, Hucurât; 12) 
75. Đsraf etmek,..................................................................... (Ayet, Arâf; 31) 
76. Erkeğin, kadına; kadının, erkeğe benzemeye 

çalışması,………………………………………………………. 
(Hadis-i ş., Buhârî) 

77. Đşçinin ücretini vermemek ya da geciktirmek,................. (Hadis-i ş., Buhârî) 
78. Yabancı kadınla tenha bir yerde baş başa kalmak,…. (Hadis-i ş., Buhârî) 
79. Müslümanların gelip geçtiği yollara pislik atmak……… (Hadis-i ş., Müslim) 

 

�-NOT: Yukarıdaki konular; Ayet-i Kerime ve Hâdis-i 
Şeriflerle sabit olup, bazıları birden fazla kaynağı olduğu halde 
sadece bir kaynakla gösterilmiştir. ……   
�- “Her günahkâr, günahlara daldıkça daha çok zevk alır ve     
          batar.” 
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  Şu üç kişi Đnsanların kötüsü dür. 
  

1- Ana-babasına karşı kibirlenip onları hakir gören. 
2- Đnsanlar arsında yalanla dolaşan ve onların arasını, 
birbirlerinden uzaklaştırıncaya kadar bozan. 
3- Karı ile kocasını yalanlar söyleyerek bozmaya çalışan, 
onları birbirlerinden ayırdıktan sonra tutup o kadınla kendisi 
evlenen kişi. 
ن� א�                              َא� ّ ِ� �A �o �-�� �� �% א�ن� �� �nכ� כ� ��� و� א�د� כ��� א� �o ���� א� � و� �j���� א� ���K و� �-��ً � ْ َُ َْ ََ ُ ََ َ َ ِ 6 ٰ ْ ُْ ُ ُُ ّ َ َ ََ َ َ ْ ّ ….. 

 ����-Çünkü kulak, göz, kalp, bunların hepsi ondan sorumlu 
olur                                                                      ĐSRA -36.                                      

  ����-Çünkü göz, kulak, el kalbe açılan pencerelerdir. Bunlar 
haram olan şeylerden muhafaza edilmezse kalbi daima meşkul 
ederek kirlendirir, şehveti tahrik ederek nefsin azgınlığına 
sebep olur. 

    ����-  Bir Hadisi Şerifte Peygamberimiz (S.A.V.); 

 � � � �- “Muhakkak ki sabah namazı ile güneş doğması 
arasında rızık taksim zamanıdır, bu zamanı uykuda 
geçirmek rızkın bir kısmına mani olur.”  (Kenzil Đ 823) 

  ����-Ey Müslüman kardeş: seni halk eden yarattığı bütün 
mahlükatı sana hizmetçi kılan rabbinin ve bu nimetlerin hak 
edilmesine sebeb olan peygamberin sözlerine candan kulak ver 
iyice düşünerek tefekkür et  nimet olarak verilen bu gözler 
sana bir emanettir, harama bakmak için değil. Allahın helal 
kılınmış şeylere bakmak içindir. Dikkat edersen gözlerine 
kapak vermiştir. Haramı görünce kapağı kapatarak kepengini 
çekmen gerek. 

 Kulağa, Göze, Kalbe Karşı Şükür Az!   
“Oysa sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yaratan O’dur. Ne 
kadar az şükrediyorsunuz!”                                 (Ayet-i c.)  
  �  �  �  �-Elin kıymetini eli olmayana sor. Gözün kıymetini bir 
köre sor. Kulağın kıymetini bir sağıra sor. Kalbin kıymetini 
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kalbi hasta olana sor. Dilin kıymetini dilsize sor.  Aklın kıymetini 
mecnun yani deliye sor. O anlatmakta sen de anlamakta biçare 
kalırsın. Bu kadar kıymetli nimeti verene ibadet ve şükretmeyene 
şaşmak lazım. 

  �  �  �  �-Kulun eli, yüzü, gözü, günahtan simsiyah olduğu halde 
mahşere gelmiş. Allah’ın emirlerini yerine getirmemiş, alnını 
secdeye koymamış. Yüce Mevlam sormaz mı o gün? “Ey benim 
gonca gül gibi, sümbül gibi kusursuz yarattığım kulum! Böyle üstü 
başı, eli yüzü simsiyah bir de siyah defterinle huzuruma nasıl 
geldin?” Đşte o zaman yer yarılsa yere girsen ama o gün bu da 
mümkün değil.  

                 MÜ’MĐN KARDEŞĐM  

        ����Kıymetli mü’min kardeşim! Sabahın seher vakti duaların 
kabul saatinde çocuklarını uyarmayıp uyanmasınlar diye üzerini 
iyice örten kardeşim! Sana sesleniyorum: Tahrîm suresinin 6. 
ayetinde mealen Hz. Allah diyor ki: “Yakıtı insan ve taşlardan olan 
cehennem ateşinden ehl-i ayalinizi koruyunuz.” 
����- Sen hiç insan bedeninin ateşte ne kadar yandığını gördün mü? 
Aynen çam çırası gibi çatır çatır yanmaktadır. Ayrıca taşın nasıl 
yandığını hiç gördünüz mü? Bir gidin kireç yakılan ocaklarda 
taşların yanmasını seyredin. O kuyunun içinde iki bin derecede çatır 
çatır yandığına şahit olacaksınız. Sen çocuğunu veya aileni o ateşin 
içine atabilir misin? Eğer atabilirim dersen bir diyeceğim yok. Bırak 
ateşe atmayı, evinde bir kibrit yak ve parmağını üstüne tut. 
Mümkün değil dayanamazsın. Ona göre iyi düşün ve kararını ver.  
 

Ölen Kişi, Batmış Gibidir,Etrafında Kimseler kalmaz. 
 

« Kim, Allah´in kitabından bir ayet veya ilimden bir konu 
öğrense, kıyamete kadar Allah onun ecrini nemalandırır. 
« Yaydığı ilim, peşinde bıraktığı Salih evlât, miras bıraktığı 
Mushaf, Allah yolunda bina ettiği ev ve mescit, akıttığı bir 
çeşme ve nehir, sağ iken malından verdiği sadaka. 
« Allah Cennette Salih kulu için derecesini yükseltir. Kul der 
ki; Ya Rabbi! Nerden bu bana? Allah buyurur ki, çocuğunun 
sana olan istiğfarıyla. Bey haki´de rivayetinde: Çocuğunun 
sana olan duasıyla. diye geçmektedir. (H.Ş.Kitabı-ı suyuki) 

………………………………………………….. 
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           HELE HELE KUL HAKKI 
 

Kul hakkı deyince hep konu komşuyu 
düşünüyoruz,  ya evimizin içendeki aile hakkı, evlatlar 
arasındaki haksızlık, adaletsizlik böyle davrananların 
hakkı; kul hakkı değil mi?Ya eşine kötü davrananın hali 
kul hakkı değil mi?  
            ����-Bir de yemek ve içmekle kul haklarını göz 
önüne alalım. Evinde; yağı, tuzu olmayan, kendisi içki 
içerse kul hakkı olmaz mı? Evinde yiyeceği yokken 
kendi sigara içmesi; kul hakkı olmaz mı? 
    ����-Ailesinin giymeye ayakkabısı yokken, kendisinin 
lüks hayat yaşaması; kul hakkı sayılmaz mı?  

Şöyle bir derinden düşünelim.  
    ����-Bir içki masasında ödediğin parayla, evine ne kadar 
kumanya alırsın? Günlük içtiğin iki liralık bir sigarayı 
hesap ettin mi? Sene de ne yapıyor? Senede 365 gün 2 
liradan 730 lira yapar, bu parayla neler yapılır? Orta halli 
bir ailenin iki aylık evinin masrafıdır. Orta halli bir aileyi 
iki ay aç bırakmış, ekmeğini elinden alıp sigaraya vermiş 
oluyorsunuz. Đkincisi dört kişilik bir aileden her biri yüz 
seksen liraya giyinebilir.  
     ����-Böylece bir ailenin bir yıllık giyeceğini gasp etmiş 
olursun ki; bu da kul hakkıdır. 
 Üçüncüsü; bu gün 2007 değeriyle üç yıl o 
sigarayı içmemiş olsan seni Đslam’ın şartı olan bir hacca 
götürür.  
Buna benzer misaller ve israflar çoktur.  
        ����Ayrı bir kul hakkı daha, bir de içki ve sigara içenin 
yanın da kalanları düşün! O kötü koku ne kadar rahatsız 
ediyor ki; bu da kul hakkıdır. 
        ����-En iyiniz ailesine en iyi davranandır. Aileme ben 
hepinizden daha iyi davranırım. Arkadaşınız öldüğünde 
kötülüklerini anlatmayınız                       (Ramizul ehadis ) 
                               
        ………………………………………………... 



 

 

46 
    DUALAR EN ÇOK HANGĐ SAATTE KABUL OLUR 

 

    ����Cenâb-ı Allah, Kuran’ın da: “(Ey Muhammed!) gecenin bir 
kısmında kalk, yalnız sana mahsus olarak nafile namazı kıl.” 
buyurur.                                                                            (Đsrâ: 79) 
    ����Demek oluyor ki; duâlar, seher vakti daha çok kabul 
görür. Gece yarısından sonra, seher vakti duâların kabul 
saatinde,…. tertemiz bir abdest alıp, tertemiz bir gönülle, 
tertemiz bir namaz , içinden 
    ����-  “Ya Rab! Huzuruna geliyorum” deyip seccadeni 
serersin. Üzerine şöyle bir yayılır ve sarılırsın namaza. 
Secdeye varınca o an kabir, mahşer ve sırat gözünün önünden 
geçer. Rabb’inin seni görüyor olduğunu düşünerek ve ona 
yalvararak ağlaya ağlaya secde ederek gözünden iki damla yaş 
akıtırsan ne mutlu sana! Đşte af ve kulluk budur. 
 

AF ĐSTĐYORUM 
Bir sabahın seherinden, 
Gönül dönmüş seferinden, 
Şu âzâmın her yerinden, 
Günahım sil istiyorum. 

 

Elim açık semalara, 
Gözüm döner pınarlara, 
Okuduğum duâlara, 
Senden kabul istiyorum. 

 

Hayat veren ruhlar gibi, 
Aydınlatan nurlar gibi, 
Dostun olan kullar gibi, 
Kulun olmak istiyorum. 

 

     Nakarat; 
Đstiyorum istiyorum, 
Rabb’im senden istiyorum, 
Dostun olan kullar gibi, 
Kulun olmak istiyorum………. 
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GÜZEL ĐŞ YAPANA ALLAH’DAN ÖDÜL 
 

 ���� �� �W ة��"���Z  �� �% �� �� �t�%�3 �L �1���o�� �"�pو� � �q�& و� א� � א� א� ���1 ذ�כ� � �iא� �b ���K�� �1��ً َُ ِ ِّ َْ ًَ ََ ُ ّ َ ُ َ ََ ٌُ ُ َِ ِْ َ َ َْ ْ ْ َْ ٍ َ ً ِ ِ َ          

    ����-Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, 
onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve 

mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile 
veririz.                                                                 (NAHL97)   

.     
          KADINLAR BĐR BAHÇE GĐBĐDĐR 

 � � א� א�#� �" א��� � &���-�כ��� و� � �A א��" �� �$�I .��� و� �n �T � �yכ��� א��� � �Z א��" �� א� �L כ������ث� �Z � כ� א��� �-�&َ ٰ َ ّ ّْ ُ َْ ِ ِّ 6َ ْ َ ْ ْ ْ ْ ْR �ُ ُ ُ َ َ ُ ُِ ِْ ِ ُ ّ َُ َٰ َ َُ َُ E �ٌ ْ َ….َ◌ 

  �  �  �  �--Kadınlarınız, sizin için (evlat yetiştiren) bir tarladır. O 
halde tarlanıza dilediğiniz gibi varın ve kendiniz için ileriye 
hazırlık yapın.. 

 Bir erkeğin ailesi üzerindeki en büyük haklarından biride 
kadının bedeninde sıhhatinde bir arıza olmadıkça çocuk 
istemesidir.. 

 � � � �-Nasıl ki bir bahçe çiçekçisiz, olmaz kafes altın ve 
gümüşten olsa da kuşsuz olmazsa insanada neşe ve sürur 
vermesi için yuvada çocuğun olması lazım; atalarımız şöyle 
demiştir. (Çocuksuz ev çiçeksiz bahçeye benzer) demişlerdir. 
(Çocuk bulunmayan bir hanede bereket yoktur.) (Çocuk 
kalp meyvesidir ve cennet rızkındandır.)   

   KADININ BÖYLESĐ DE VAR MIŞ? 
 Böylesi de var Allah sabırlar versin. Misafirden hoşlanmayan 

hanımın kocası bir gün arkadaşlarını dâvet eder. 
Arkadaşları atlarına binerek dâvete icâbet ederler. O an hanımı 

ile adamcağız evinde kavga etmektedir. O sırada misafirler 
aşağıdan bağırır. 

        ����-  “Biz geldik, atlarımızı nereye bağlayalım? derler. 
Adam hanımından fırçayı yemiş, şöyle der;”Getirin getirin! 

sizi çağıran şu kopasıca dilime bağlayın!” der.  
……………………………………………………………………………… 
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א�ء ��������א� ة� و� א�و� �$�+����%�כ��� א� �* ���I�"�� א�ن� א�ن� �v�� �J����$� א� � �א� �� َא��� َ ْ ْْ ّ 8َ ْ َْ َ ََ َ ََ ُ ُُ ُ ْ ََ ِ َ ُ َ ُ َ َ ّ ِ  
%�.�,�"�ن� �� ���.�& �3"�ة� �L,��� א� �j��� و����1 א� � � א�#� � ���1 ذ�כ� כ� �$�jو��� � �-��� א��� � و� �K� � א��� �uَ ُّ َ ْ َُ ْ ُ ِ ِ ِْ ُ َِ ْ َ َ ِٰ ِٰ ْ َّ ِّ َ َ ََ َ َ َِ ْ ْ َُ ِ ْ ْ ْ ْ  

ŞEYTANIN DÜŞMANLIĞI!  
        ����Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza kin ve 
düşmanlık sokmak ister. Sizi, Allah’ı anmaktan ve 
namazdan alıkoymak ister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz 
değil mi?”                                                            (Kur’ân, Mâide, 91.) 

    ����- “Sarhoşluk veren her içki haramdır…… (Hadis-i  ş.) 
 

ĐÇKĐNĐN VEHÂMETĐ!          
    ����-Đçkiyi kesin olarak yasaklayan Ayet-i Kerime geldikten 
sonra Hz. Ali (r.a.) şöyle buyurdu; “Bir kuyuya bir damla içki 
düşse, sonra oraya bir minare yapılsa o minarede ezan 
okumazdım. 
    ����-”Yine Hz. Ali; “Bir damla içki bir denize düşse, sonra o 
deniz kuruyup da yerinde otlar bitse orada hayvan gütmez ve 
sütünü de içmezdim.” buyurdu. Hz. Ömer (r.a.) içkinin 
haramlığı konusunda şöyle buyurdu: “Bir parmağım içki 
içerisine girmiş olsa o parmak bende kalmazdı, onu ben kesip 
atardım                                              ...(Kur’ân Dili, c. 2, s. 764). (H.ş.) 

    ����-Đçki içilen yerde selâm verilmez. Çünkü selâm duâdır. 
Đçki içilen yerde namaz kılınmaz. Çünkü içki necistir (pistir). 
    ����- Ey Âdemoğlu! Sen, ateşi çok para ile alıyorsun ama 
cenneti az para ile almıyorsun.” 
 

HARAM OLAN ĐÇKĐNĐN FELÂKETĐ 
 

 �-Hz. Peygamber buyurur ki: "Kötülüklerin anasından 
sakının. Zira sizden önce yaşayanlar arasında çok dindar bir 
zat vardı, hep ibadet eder, bu maksatla insanları da terk ederdi. 
Bir kadın, ona musallat oldu. Bir hizmetçisini yollayarak; 
 �-  “Bir hususta şahitlik yapmak üzere bana bir uğrasın." 
diye kendisine haber yolladı. Adam, kabul ederek kadının 
evine girdi. O eve girince kadın, bütün kapıları kapattırarak 
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odasına aldı. Adam, bir de ne görsün, karşısında kendisini 
beklemekte olan çok güzel bir kadın var. Kadının yanında bir 
çocuk ve içerisinde içki bulunan bir de kap vardı. Adama: 
"Seni buraya şahitlik falan için çağırmadım, (Allah'ı inkâr 
etmen veya) bu çocuğu öldürmen veya bu şaraptan içmen veya 
benimle yatman için çağırdım. Đtiraz edecek olursan imdat 
diye çığlık atıp seni rezil edeceğim der. 
  �-."Adamcağız meselenin ciddiyetini anlayarak 
bunlardan birini yapmaktan başka çıkar yol olmadığı 
kanaatine varır. Belayı en ucuz atlatma yolu olarak şaraptan 
içmeyi tercih etti: "Bir kadeh şarap ver" der. Kadın verir. 
Adam; "Bir kadeh daha" der. Derken 
Sarhoş olarak kadınla temasta bulunur (kendisini küfre atan 
sözler sarf eder) ve çocuğu da öldürür. Sonra kadın ona: 
"Yemin olsun sarhoş olunca önceden yapmam diye reddettiğin 
bütün tekliflerimi eksiksiz yaptın;" der. 
  �- Şu halde içkiden kaçının. Allah'a yemin olsun, imanla 
içki bir arada, bir adamın göğsünde ebediyen bir araya gelmez. 
Bunlardan biri diğerini göğsünden mutlaka çıkaracaktır.(K.S.               
                                                                                                           8.C.160(H.Ş  
 

ĐNAÇSIZ YETĐŞEN EVLAT BABASINI EZMEK ĐSTER 
 
 

(KÂFĐRLER DĐYECEKLERKĐ EY RABBĐMĐZ CĐNLERDEN VE 
ĐNSANLARDAN BĐZĐ SAPITMIŞ OLANLARI BĐZE GÖSTERKĐ 
ONLARI AYAKLARIMIZIN ALTINA ALALIM DA 
AŞAĞILANMIŞLARDAN OLSUNLAR.)            (Fussulet 29)                                          
  �- Eğer evladına dinini imanını tanıtıp 
alıştırmamışsan o da inanmayanlardan olmuşsa yarın 
hayatı mahşerde hakkını ister yakandan yapışıp ya Rabb 
i bana babam dinimi öğretmedi, benim hakkımı alıver 
yarabbi, bana Đslam ismi takmadı şu hakkımı alıver. 
  �- Ya Rabb i bu beni okutmayan babamı ayağımın 
altına alıp onu da aşağılayayım derse halim nice olur? 

………………………………………………..…………………………….. 
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        ����-  Onun (küçük çocuğun) avretini de kapatın. Çünkü 
küçüğün avretinin haram oluşu büyük kimsenin avretinin 
haram oluşu gibidir. Allah avret açıcısını sevmez. ”                 
                                                                                               (Ramuz’ül Ehadis) 3983- 
        ����- (Ey kadınlar!) Tesbih, tehlil ve takdisten 
ayrılmayın. Ve onu parmak uçları ile sayın. Çünkü onlar 
kıyamette mesul olacaklar ve konuşturulacaklar. Gaflet 
etmeyin ki, rahmetten unutulursunuz. ”                             
(Ramuz’ül Ehadis) 

 

EMANETĐNĐN ŞĐKÂYETĐ VE ŞEFAATĐ 
    

����-Emanetin şikâyeti de, şefaati de makbuldür. Dinin 
����evladı����maiyeti����memuriyeti ����-malı ����kulluğu ����-hayvan 
hakları ayrı ayrı birer emanettir. Bunlara riayet ve onları 
muhafaza eden, emanetin manevi şefaati ile cennete gider.  
    ����-Hıyanet eden şikâyet görerek cehenneme düşer. 
    ����-(Göklerdeki meleklerin şefaatleri Rabbi Telalanın 
izninden sonra Rab’bin dilediği ve razı olduğu kimseler 
içindir)  
    ����-Baba ana, iman ile gittiyse, küçükken ölen evlat ana, 
babasını cennete çeker.. 
. 

MÜ’MĐNLER HARAMDAN SAKINSIN 
 

���Iْ ُ  � � �و���,��� ذ���כ� א�ز�כ�[� א�ن� א�#� �L א��" ����� � و�>� �Bא�ر� �j�* "�א� ���1 א� ������ � �V�% ���o �K�3��َ َ َّ َ ّ ِ ْ َ َ ََ ِ ِْ ُ َ ُ ُْ ُ ْْ َ ِ ِ ِِ َ ْ ْ ُ ّ ُ َ ْ א�ُ � ِ�{ � �N���4َ ٌ َ 
"�ن� �+�% �j��ُ َ ْ َ    َ◌ ���I ْو� ُ �و���,��1 َ �L �1 ْ����� א�ر��1�p و�>� �j�* %�א�ت� ���������1 ���1 א� ���o�K�3�� َ َ ّْ ْ ُّ َ ُ ُ َ َ َ ََ ََ ِ ِ َ ْ ْ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ُ ْ ِ

 �1�,�*�"�� �� ��}�� �1�p��K� �� �1�* ����� �� א� و� �,�% �� �א�  �,� �� � �A�1 א��,�. � ����$����1 ز���%� �Aَو� َ َ َّ ُ ّ َ َ ِّ ِ ُ َ َِ ِ ُِ ُ ُِ َ َ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ِ َ َ َ ِّ ْ ُ َ        
                                                                 

        ����-. (Resulüm!) Mümin erkeklere, gözlerini (harama) 
dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu, 
kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, 
onların yapmakta olduklarından haberdardır.              NUR 30 
        ����- Mümin kadınlara da söyle! Gözlerini (harama 
bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. 
Görünen kısımları müstesna olmak üzere, ziynetlerini teşhir 
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etmesinler. Başörtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. 
Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, 
kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin 
oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (mümin 
kadınlar), ellerinin altında bulunanlar (köleleri), erkeklerden, 
ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. tâbi kimseler 
yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında 
olmayan çocuklardan başkasına ziynetlerini göstermesinler. 
Gizlemekte oldukları ziynetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere 
vurmasınlar (Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler).  
    ����-- Ey müminler! Hep birden Allah'a tövbe ediniz ki 
kurtuluşa eresiniz.                                                         NUR 31. 

 

    ����- “Her kim, gösteriş yapmak ve insanların kendisine 
bakması için bir elbise giyinirse, onu çıkartıp atıncaya 
kadar Allah, ona rahmet nazariyle bakmaz (TERGĐB 330/) (H. ş.) 
                 

           ERKEKLERLE ĐLĐŞKĐ KURANLARIN CEZASI 
 

א�د� .��� �I"�م� �� �& א���כ��� *��� א� و� *�כ��� ���1 א�ز� א� �2�3�4 ��כ��� ر� ر�و�ن� �� �C�� َو� ٌ ّ َْ َ َْ ْ ْ ُْ ُْ ُ ْ ُ َُ َْ َ َ َ َِ ْ ِ َ َ َ َ ُ َ َ  
“Neden Rab’inizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp da bu 
işi yapıyorsunuz?  Siz hakikaten iyice azmış bir toplumsunuz." 
                                                                      (Şuara 166) (Ayet-i C 

               

��"�ن� א� �. ��¡�%�כ���  َא� ُّ ْ َ َ َْ ُ ِ �3"�ن�َ �,� �l م��"�I ���.�& א�ء *��� א� �-�%���ل� �T,�"�ة� ���1 د�و�ن� א� �/���َ א� ُّ َْ ٌْ َ ْْ َ ْ ُ َِ َ ِّ َ َِ ِ ُ ْ ِ ً ْ َ َ َ                          

    ����-Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi 
yaklaşıyorsunuz?  Siz gerçekten ne cahil bir güruhsunuz 
öyle!”                                                                                           (NEMĐL 55) (A.c.) 

                                                                                                       

SAPIKLIK YAPANLARIN CEZASI 
  

    ����-Kadınlar kadınlarla, erkekler erkeklerle (cinsi ilişkiler 
kurup fuhuş yaparak kendi cinsiyle) yetindiği zaman, onları 
doğudan çıkacak kızıl bir rüzgârla müjdele (tehdit et). O 
rüzgâr onların aşırı davranarak isyan etmeleri yüzünden, 
kimini kör edecek, kimini de yerle bir edecektir. ” 
…………………………………..(Ramuz’ül Ehadis1.C. 98.s. 360.) (H. ş.) 
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    ����- “Erkeklerin kadınlara bakması haram olduğu gibi, 
kadınların da erkeklere bakması haramdır   (Ramuz  444. 1817.) (H. ş.) 

    ����-Ümmü Seleme (r.a.) anlatıyor; "Ben Resûlullah (s.a.v.)'ın 
yanında idim. Yanında Maymuna Bintu'l-Haris (r.a.) de vardı. 
(Bu esnada) âmâ olan Đbnu Ümmi Mektum bize doğru 
geliyordu. ‘Ona karşı örtünün!’ emretti. 
    ����-  Biz;‘Ey Allah'ın resulü! O, âmâdır. Bizi görmeyen (ve 
varlığımızı tanımayan) bir kimse değil mi?’ dedik. Bunun 
üzerine;‘Siz de mi körlersiniz, siz onu görmüyor musunuz?’ 
buyurdu.                                                          (Ebû Dâvud, Libas 34,  

 

        ����Şu üç kişiye de ateş dokunmayacaktır: Kocasına itaat eden 
kadın, ana-babasına muti olan evlat, kocasının kötü davranışlarına 
karşı tahammül gösteren kadın                      ( Ramizul  ehadis 3337 

 

KĐŞĐ NASIL OLUNCA ALLAH YOLUNDADIR?  
 

����- “Anne babasını, insanlara muhtaç bırakmamak için 
çalışan, Allah yolundadır. Hanımı ve çocuklarını, 

kimseye muhtaç etmemek için çalışan, Allah 
yolundadır. Kendisini de, kimseye muhtaç etmemek için 
çalışan, Allah yolundadır. 

 Hile ve dolap çevirme peşinde koşan, şeytan 
Yolundadır.”                                           (Ramuz’ül Ehadis 1.C. 618.s..) (H. ş.) 

 

         BU KISA YOLCULUKTA NE YAPABĐLĐRSĐN?                       
 

�- Misal; Bir ülkeden başka bir ülkeye geçerken senin uçağın 
yabancı bir havalimanında 5 saatlik rötar yapsa, sana biri gelse 
ve dese ki: “Bende 5 katlı bir apartman var. Çok da hesaplı 
sana vereyim”.Sen ona; “Kardeşim, ben, 5 saatlik buradayım 
ne yapayım apartmanı?” demez misin? “Hayır, çok ucuz, gel 
sana bunu yarı fiyatına vereyim.” diyen kişiye, “Kardeşim sen 
deli misin? Ben yolcuyum.” demez misin? 
 �- Peki, nasıl oluyor da Ey Müslüman Kardeşim; şu 
dünyada yolcu olduğunu, burada kısa bir zaman kalacağını 
bile bile; günaha girip başkalarının hakkını gözetmiyorsun 
ahireti ne çabuk unutuyorsun?............................................... 
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YARATTIĞINI ALLAH KUSURSUZ YARATMIŞTIR 

ر� ���� א� �" �j� א�ر�¢� א��� �� �� א����2 א� � � א��� � "� א�#� �pُ َ ُ ِ ّ َ ُ ْ ُ ِ َ ْ ُْ ِ َ ُ ّٰ َ ُ �� �� �� �� �-�� � �z�-� �iא�ء א� � �£� �Aُ ََ ُ ّ ُِ 6َ ُ R ٰ ْ ْ ُ ْ َ ْ……. 

����-O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) 
kusursuzca var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel 
isimler o’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu 
tesbih etmektedir. O, aziz, hâkimdir.                            HAŞR 24 

 ����- Eşinin gerek kendisine gerekse yaptığı işlere çirkin 
dememeli, beğenmemezlik etmemelidir. Bir kadına yapılacak 
en büyük hakaret ona çirkin demek ve yaptığı işleri 
beğenmeyerek yüzüne söylemektir. Kadın aile yuvasında 
mütemadiyen, ruhen kendi güzelliğini varlığını ve yaptığı 
işleri erkeğine beğendirmek ve kabullendirmekle meşguldür. 
Aynı zamanda muhabbet ve sevgi bağlarının kuvvetlenmesine 
aile saadetinin devam ve bekasına sebeptir. çünkü Allahu 
Azimüşşan her şeyi güzel yaratandır.Onu yaratan Allah olduğu 
için o kendi gözünde çok   çok güzeldir. 

����- (Zencinin birine Türklerden birine şöyle der “sen ne kadar 
siyahsın” demişti.Zenci şöyle cevap verdi “sen boyayı mı 
beğenmedin, yoksa boyayanı mı beğenmedin beni boyayan 
da boyatan da Allah’tır.”) 

Onun için her kulunun kendine göre özelliği, kendine göre de 
güzelliği vardır. 

           Kadının varı yoğu kocasıdır. 
      ����-Elbette her kadın erkeğinin alakasını, kendisi ile meşkul 
olmasını ister. Esasen kadın devamlı surette kendi varlığı ve 
değerinin kendi kocası tarafından kabul edilmesine ruhen 
muhtaçtır. Çünkü baba evinden gelmiş o hanede varı yoğu 
kocasıdır. Böyle yapması ve beklemesi normaldir. Erkeğin de 
bu alakayı göremeyen kadın çok muzdarip olarak üzülür, 
efendisine karşı kalbinde bir tiksinme yer alır, zaman zaman 
geçimsizliklere aile ahenginin bozulmasına yol açar hatta 
kadının bu şefkati evinde göremeyince başkalarında arar…….. 
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DÜNYA HANIMLARI CENNETTE NE HALDE? 

 

�-Rasûlullah!  (s.a.v)’in zevcesi Ümmü Seleme (r.a) den 
şöyle dediği rivayet olundu: 

 �- “Ya Rasûlullah! Allah Teâlanın: “Đri gözlü hurileridir.”     
        Sözünü bana anlat.” dedim. 
 �- “Onlar beyaz tenli, iri gözlü, karakuşun kanatları gibi     
      sürmelidir.” dedi. 
 �- “Ya Resûlullah!! Allah’ın: “Sanki o kadınlar birer yakut 

ve mercandır.” ayetini anlat dedim. 
“Onlar el değmemiş sedefteki inci gibi güzeldirler.” dedi. 

 �-Ya Resûlullah! Allah’ın: “Onlar, toz konmamış yumurta 
gibidirler.” Ayetini anlat dedim. 

“ Onlar yumurtanın zarı gibi beyaz ve naziktirler.” dedi. 
�- “Ya Resûlullah! Dünya kadınları mı üstündür, yoksa iri 
gözlü huriler mi? dedim. 
�- “Elbisenin yüzü astarından kıymetli olduğu gibi, dünya 
kadınları da hurilerden üstündürler.” dedi. 
“Neden Ya Resûlullah!” dedim. Şöyle açıkladı: 
Namazları, oruçları ve Allah’a ibadetleri sebebiyle, Allah 
onların yüzlerini nurlandırır, kendilerine ipek elbiseler 
giydirir. Onların tenleri beyaz, elbiseleri yeşil, ziynetleri 
sarı, buhurdanlıkları inci ve tarakları altındır. Onlar şöyle 
söylerler: 
 �- “Biz, burada ebedi kalacağız. Biz, sevimli ve 
mutluyuz. Asla üzülüp sıkılmayız. Başka âleme göçmeden 
hep burada kalacağız. Biz bu hâlimizden memnunuz ve her 
şeye razıyız. Hiç kimseye kızmaz öfkelenmeyiz. Ne mutlu 
kendilerine eş olduğumuz ve bize eş olan kimselere.” 
�- “Ya Resûlullah! Allah’ın: “Kocalarına sevimli ve 

birbirlerinin   akranıdırlar. ”Ayetini söyle dedim. 
Onlar dünyada ihtiyar, gözleri çapaklı, saçları ağarmış ve zayıf 

olarak ölmüşken Allah, onları cennette bâkire, kocalarına 
sevimli, aşık ve bağlı, birbirlerinin akranı kılacak.”           

buyurdu………… 
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 �- “Ya Resûlullah! Bizim kadınlarımızdan dünyada iki, 
üç ve dört kocaya varanlar oluyor. Cennette bunların 
hangisi kocası olacak?” dedim. Şöyle cevap verdi: 
Ümmi Seleme! O, evlendiği erkeklerden huyu en güzelini 
seçerek (ki o huyu en güzel olanıdır.) Onu bana eş kıl” der. 
Ümmi Seleme! Huyu güzel olan hem dünya da, hem de 
âhirette mutludur. Đki cihanın da iyiliğine kavuşur.” 

(TERGĐB   368/102) (H. ş.) 

        ����- Kişi ailesine, çoluk çocuğuna, sevabını Allah’tan 
umarak harcama yaparsa, o harcadığı ona sadaka olur. 
                                                                        (Ramuz’ül Ehadis 1.C. 121.s. 457.) (H. ş.) 
 

    PEYGAMBERĐMĐZ EVĐNDE NELER YAPAR MIŞ?     

   ����-Ashaptan Esved b. Yezid (R.A) Hz. Aişe (R.A)’ ya 
Resülullah evde kaldığı zamanlar ne işle meşkul olur diye 
sorduğu zaman Hz Aişe (R.A) validemiz (Ev halkına işlerinde 
yardım eder, ezanı işitince namaza çıkar idi.) diye cevap 
vermiştir. (Buhari:                                                                                            

 Yine Aişe (R.A)’den Hazreti Enes (R.A) şöyle nakletmiştir: 

 � � � �- (Resülullah (s.a.v) elbisesini diker, ayakkabısını 
yapar, erkeklerin evlerinde işledikleri bütün işleri, işlerdi.) 

   ����-  Bir erkeğin ailesine tevazu ile ev işlerinde yardım 
etmesi ailede sevgi ve muhabbetin, huzur ve saadetin 
yürümesi ve bereketin artmasına evlilik bağlarının 
kuvvetlenmesine sebep olur…   

 � � � �- Erkeğin, tek başına olan kadınlar cemaatine aynı 
bölümde imamlık yapması caiz değildir, bunun caiz olması 
için cemaatte yer alan kadınlardan en az birinin, imamın 
mahremi namaza katılmalıdır."     (Ramuz’ül Ehadis     (Hadis-i ş.)    
    ����-    Kim, ev halkına bir sevinç verirse, Allah bu sevinçten, 
kendisi için kıyamete kadar mağfiret dileyecek olan, bir melek 
yaratır.          ……………………………..   (Ramizul ehadis 4936) 

. 
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KĐM DAHA MERHAMETLĐ? 

  �  �  �  �Bir kıssa: Gencin biri, bir kıza âşık olur. Kız, şart koşar. 
“Eğer ananı öldürürsen seninle evlenirim” der. O genç eline 
bıçağı alır ve annesine saplar. Kaçarken eşiğe dolaşıp bıçağın 
üstüne düşer yaralanır. Ana yaralı iken koşar çocuğuna. “Bir 
yerin acıdı mı oğlum?” diye yavrusunun boynuna sarılır. Đşte 
ana, işte evlat. 
                        TÖVBE  BÖYLE OLMALI ? 
    ����-Kıymetli kardeşlerim! O güzel sâlih kişilerin hayatı bizlere ne 
kadar güzel örnek olmuştur. Tarih kitaplarında yer alır. Malumunuz, 
Uhud Dağı’nın etrafında Uhud Savaşı sürerken savaş son şiddetini 
almıştı. Sahabilerden Sa‘d bin Ebî Vakkas diyor ki: “Uhud 
Dağı’nda savaşıyorduk. Abdullah bin Cahş yanıma geldi, bana dedi 
ki; yâ Sa‘d sen dua et, ben âmin diyeyim, ben dua edeyim, sen âmin 
de. Rabbimizden duamızın kabulünü isteyelim. Daha sonra iki 
arkadaş bir kaya dibine çekilip dua etmeye başladılar. 
    ����-Sa‘d bin Ebî Vakkas şöyle diyordu: “Ya Rabb’i! En güçlü 
kâfirleri bana göster, onları öldüreyim. Gazi olarak Medine’ye 
döneyim” dedi. Abdullah bin Cahş “Âmin” demişti. Dua sırası 
Abdullah bin Cahş’a geldiğinde Rabb’imden enteresan bir isteği 
oldu. Şöyle diyordu: “Yâ Rabb’i! En güçlü kâfirlerden en az otuz 
tane öldüreyim. Bir tanesi de beni öldürsün. Kulağımı, gözümü, 
burnumu, elimi ve dilimi kessinler.”……………….  
Sa‘d bin Ebî Vakkas “âmin” diyememişti. Abdullah bin Cahş; “Sa‘d 
seninle sözleşmedik mi? Ben senin duana âmin dedim. Sen de 
benim duama âmin de.” deyince istemeyerek de olsa Sa‘d “âmin” 
demişti. Sordu Abdullah bin Cahş’a: “Niye böyle bir duaya ihtiyaç 
duydun?” 

����-Abdullah şöyle cevap vermişti: “Ben dilimle, gözümle ve 
kulağımla çok günah işledim. Bu günahkâr azalarla Rabb’imin 
huzuruna gitmeye hayâ ediyorum. Onun için bu azaların benden 
alınmasını istiyorum .” dedi. Son şiddetiyle devam eden Uhud 
Muharebesi’nde Yüce Allah’tan istediği de olmuştu. Bir ara savaşın 
hızını kaybettiği sırada Sa‘d, Abdullah bin Cahş’ı görmüş en güçlü 
kâfirlerden öldürmüş ama kendi de şehit olmuş. Şehit olunca 
kâfirler onun burnunu, kulağını, elini, dilini ve gözünü kesip 
koparıp atmışlardı. Đşte teslimiyet işte tövbe ve niyet………………. 
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            AF OLMAMIZ  ĐÇĐN NASIL YALVARALIM 
    

    ����- Şöyle yalvaralım; 
    ����- Ya Rabbi ben, senin kulunum, huzuruna gelmek    
         istiyorum. 
    ����- Başka kapı yok ki affa gideyim. 
    ����-  Yesem senin o güzel nimetinden yerim  
    ����-Đçsem senin nurun suyun içerim  
    ����-Göçsem senin toprağına göçerim.  
    ����-O güzel havandan teneffüs ederim. 
    ����-Güneşin doğar her gün üstüme benim. 
    ����- Gücüm yetmez ki, şu cihandan çıkıp gideyim 
    ����-  Ne kadar kusurlu olsam affımı dilerim 
    ����“Ne olur beni affet huzuruna da kabul et ki huzura          
         geleyim deyip;  
    ����-Temiz bir abdest alıp iki rekât tövbe namazı kılarak    
         ellerini kaldırıp. 
    ����- Ey yüce Allah‘ım ellerimi açtım yalnız semaya  
         değil senin mağfiretine güvenerek kapına geldim 
    ����- Beni huzurundan ellerimi de semadan boş çevirme      
          ya Rabbi diye diye 
    ����- Yalvara yalvara iki damlacıkda gözyaşı akıtıverdi mi,       
      işte o zaman iş biter.  

 

GÜNAHIM ÇOK 
 

 

Günahım çok yüzüm kara,              Sen Rabb’imsin yakma nara, 
Ne olur affet sen Allah’ım,               Ne olur beni koyma dara, 
Senin için gönlüm yara.                   Garip pişman hem bîçâre. 
 
Kapına geldim ağlarım,                   Günahımı bilen sensin, 
Korkudan gönlüm dağlarım,            Feryadımı duyan sensin, 
Affına umut bağlarım.                      Umudum var affedersin, 
                                                        Aman affet sen Allah’ım. 

NAKARAT         

Aman affet sen Allah’ım,                 Aman affet sen Allah’ım, 
Allah’ım Allah’ım,                            Allah’ım Allah’ım, 
Aman affet sen Allah’ım.                 Aman affet sen Allah’ım…. 
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DÜNYADA HAKKIN ÜÇ SALĐSE 

    

    ����Bilim adamlarının tahminine göre, bu dünyanın ömrü 250 
milyon seneymiş. Bu hesaba göre 70 yaşındaki bir kişinin bu 
dünyada kalma süresi 3 salisedir. Bu üç salise için bu dünyayı 
sevmeye değermi?Ne yapmak lazımsa bu kısa ömürde onu 
yapmalı. 
                             ÜÇ ŞEYĐN ŞAKASI OLMAZ  
    ����-Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor:"Resûlullah 
s.a.v)buyurdularki:  
Üç şey vardır ki onların ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir:  
1- Nikâh (Şaka ile nikâhlanma),  
2-Talâk ve (Şakayla boşanma) 
3- Rec'at (şakayla dönme.")    ……………(Tirmizi 1194. H. 
    
       ÇEKĐŞMEK  HARAM    
   
Allah ve Resûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra 
korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü 
Allah sabredenlerle beraberdir. AYET 46.ENFAL 
 

Allahımız kulunun darılmasını dargın durmasını hatta çekişmesini 
bile istemiyor eğer bunları yaparsanız korkak ve zayıf olursunuz 
buyuruyor.Peki ne yapmalı ayeti kerimenin sonunda buna da 
açıklık getirmiş sabredin diyor ve sabredenlerle de ben beraberim 
buyurmakta.müminlerin çekişmesine razı olmayan Allah karı 
kocanın çekişmesine hiç razı olmaz ..sabır sabır .sabır. 
SABREDEN MURADA ERER. SABREDENLE ALLAH 
BERABER. 
   
Kur’an’ımız da kaç defa kadın bahsı geçmekte  

����--Üç yerinde içkiyi yasak etmiştir.  
����--Ondört yerde rükûyu emretmiştir.  
����--Onsekiz yerde düşünmeyi emretmiştir.  
����--Altmış dört yerde secdeyi emretmiştir. 
����--Seksen üç yerde namazı emretmişken, 
����--Kadınlar o kadar önemli ki, Allah Kur’an- 

Kerim’inde; “iki yüz kırk beş” defa hanımlardan bahseder.  
……………………………………………………………………..… 
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              KADIN, NE YAPARSA CĐHAT EDER? 

  �  �  �  �- (Kadının cihadı, kocası ile iyi geçinmektir.)  
       ����- (Ya Fatıma, ne mutlu o kadına ki, kocası ondan 
razı olur. Allahu talanın farz kıldığını yapmaktan ve 
kocasına itaatten sonra kadınlar için, yün eğirmekten, 
iplik bükmekten üstün iş yoktur. Bir saat yün eğirmek, 
iplik bükmek veya dokumak, kadınlar için bir yıl ibadet 
etmekten daha sevaptır. Dokudukları her iplik için amel 
defterlerine bir şehit sevabı yazılır.) 
       

 ����-Peygamberimiz, (SAV) kendi kızına ve diğer kadınlara şehit 
sevabı kazanmak için ev işleri ile meşgul olmalarını 
emretmektedir. Peygamberimiz, (Kadının cihadı, kocası ile 
iyi geçinmektir) buyuruldu                                          (Şir’a).                                   
       

          KOCANIN HANGĐ EMRĐNE UYULMAZ?                 

       ����-BĐR kocanın dine aykırı emirlerine uyulur mu? 
       ����- Hiçbir koca, hanımına dine aykırı emir veremez. (Đçki 
içeceksin, namaz kılmayacaksın, açık gezeceksin) diyemez. 
Derse, yapılmaz.  

     � � � �-Peygamber efendimiz, 

����- (Halka isyan olan işte, kula itaat edilmez) buyuruyor.        

                                                                                  (Hakim)                                                                     
bu emirleri Ana-baba da dese, âmir de dese, yapılmaz. Fakat 
yine de güzellikle yapmamaya çalışmalıdır. 
Erkeğin hanımı üzerinde hakkı daha çoktur. Hadis-i şeriflerde 
buyuruldu ki:  

  �  �  �  �- (Kocanın hanımı üzerindeki hakkı, benim sizin 
üzerinizdeki hakkım gibidir. O halde kocasının hakkını 
gözetmeyen, Allahu Tâlâ’nın hakkını gözetmemiş olur.)               
…………………………………………………………[Şir’a] 
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 � � � �- (Kadının üzerinde en büyük hak sahibi kocasıdır, 

erkeğin de anasıdır.)                                                       [Hakim]                                                                       
 

AĞAÇLAR, OTLAR ALLAH’I ZĐKREDER 
 

        ����Şayet dağlara ve bağlara baksan o zaman onlardan ibret 
alırsın. Ağaçların, otların Yüce Allah’a tesbih ettiğini, 
yaprakların avuç açıp semaya doğru dua ettiğini görmez misin? 
(Yaprakların damarlarını yan yana getirsen orada “Allah” 
yazılı olduğunu göreceksin.) Yüce Rabb’imiz bize; “Onların 
tesbihini siz görmez misiniz?” buyuruyor.                          (Đsrâ: 44) 

                     
            O GÜN BABA OĞLUNU SORAMAZ 

 

        ����- Ey insanlar! Rabbinizden korkunuz ve o günden 
çok sakınınız ki o günde hiçbir baba oğlunun ve hiçbir 
oğul babasının cezasından hiçbir şey kurtaramaz. Ancak 
Allah’ın izniyle şefaat olabilir.  ( 1 Đsra 92- 2 Mearic 4-3 
Ta-ha 102- 5 Enfal 22 )  
         
   KIYAMET GÜNÜ KUL HAKKININ HESABI 
    

        ����-Allah Teâla, kıyamet günü kendine ait haklardaki 
noksanlıkları, eksiklik ve kusurları dilerse kulundan 
affedecektir. Fakat kullara ait hakları affetmez, 
affetmeyecektir. O hakların affı, üzerinde kul hakkı bulunan 
kimsenin, dünyada hak sahibi kişiyle helalleşmesine bağlıdır. 
Kıyamet gününe kalan kul hakları, borçlu olan kişinin 
sevaplarından, ibadetlerinden alınıp hakkı olan kimseye 
verilmesiyle ödenecektir. Sevabı, alacaklı olanların haklarının 
ödenmesine yetmezse, alacaklı olan hak sahibinin günahları 
borçlu olan kişiye yüklenmek ya da cezalandırmak suretiyle 
hesabı görülür.  
 

����-O GÜN KĐM, KĐMDEN KAÇACAK?  � � � �- 
 

�ء ���1 א��4���� َي� � � א��� ِو�م� ���� َ ْ ِْ ُ ْ َ ْ ُ ّ َِ َ﴾﴿ �����* א� �� و� א��� ِو� َِ َ َِ ّ ُ﴾﴿�* �� و� �.�� �Zא� �bَو� َ َِ َ ِ َ �����%ِ﴾﴿ 
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Đşte o gün kişi kardeşinden, annesinden ve babasından, 
eşinden ve evlatlarından bile kaçar.      

 37- O gün onlardan her birinin başından aşkın derdi 
ve tasası vardır. 
 38 - Yüzler vardır o gün pırıl pırıldır. 
 39 - Güler ve sevinir. 
 40 - Yüzler de vardır toza toprağa bulanmış, 

       41 - Üstünü karanlık kaplamıştır.   (Abese  30.c 58.s) (A.c.)                                                                                     
                  MAHŞERDE KAÇIŞ 

 

Bir gün ol mahşer yerine cem olunacak, 
Mahkeme-i Kübra orada kurulacak, 
Anadan, babadan, kardeşten kaçılacak. 
 

Karanlık sarmış mahşeri, yavrum nerede? 
Evlat feryat eder, anacığım nerede? 
Bırakır kaçar o gün, kardeş kardeşi de. 
 

Toz toprak sardı anam, sevdiğin yüzümü, 
Dünya’da tutamadım anam tatlı sözünü, 
Nasıl unuttun anam; oğlunu, hem kızını? 
  

                  NAKARAT 
 O gün ana ağlayacak, evlat ağlayacak, 
  Nefsi nefsi bir gün, yok elinden tutacak! 

                                           
        Kocanın Zevcesine Karşı Vazifeleri:        

   1…Ev dışındaki bütün ihtiyaçları temin etmek.  
         2…Helal kazançtan ailesini yedirip giydirmek.  
         3…Abdest, namaz, oruç gibi dini vazifelerini         

      öğretmek.  
         4…Zulüm yapmamak.  
         5…Söz ve hareketlerine hâkim olarak nasihatte        
   bulunmak.   
����- (Kocasına muhabbet gösteren, çocuk doğuran, öfkelendiği an 
veya kocası kendine kızdığı zaman, kocasını razı edinceye kadar 
uyumayan kadın cennetliktir…………………………..[Taberani                        
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                         KAYIN VALĐDEYE DĐKKAT? 
 ����-Her kabahat kaynananın değildir, gelininde değildir. 
 Şöyle ki: Her evin bir yaşayışı olduğu gibi, insanlarında 
ahlaki durumları farklıdır. Đşte her yeni gelin, geldiği evin yabancı, 
garip bir kuş gibi sığınacak bir yuva ararken, geldiği yerin ahlaki 
yaşayış durumlarını bilemez, iyice alışıp öğreninceye kadar 
acemilik çekerek hizmette küçük hatalar yapabilir. Böyle 
durumlarda mü safir sayılan gelin hoş görülmelidir.  
����-Beğenilen güzel işlerine ise, (aferin kızım memnun oldum sağ ol 
yavrum) diyerek ona destek vermeli. Evlilikte yeni kurallar başlar, 
gelinin anası damadın öz anası gibidir.damadın anası gelinin öz 
anası gibidir.eşler bunu hiç unutmaması lazım.kaynana gelini       
Kendi öz evladı gibi muamele etmeli. 
����- Kaynana kendisinin gelinlik günlerini hatırlayarak ona göre 
davranmalı. Đşte bir kayınvalide yeni gelinine böyle muamele eder. 
Bu şekilde devam ederse elbette ki gelin kayın validesine karşı 
hürmeti artacak. Dirlik ve düzenlik meydana gelir.   

Gelin gelin olmaz gittigi ev gelin olur. 
 

     � � � �-Her kaynana bir değildir. Nice insan evladı vardır ki, 
gelinini öz kızı gibi bağrına basar, onun seviyesine iner mutlu bir 
aile yuvası oluverir. 
  �  �  �  �-Bazı kaynanalar evladının sevgisinin bölünmesine razı 
olmaz. O sevgi yüzünden gelini çekemez.unutmamak lazım kayın 
valide gelin olunca eşinden nekadar sevgi beklediyse şimdi sevgiyi 
bölüşme fedakarlık yapma zamanı kayın validede dir. 
����-Ne yazık ki  cahil kayınvalideler gelini getirdikten (10–15) gün 
sonra tavır ve konuşmalarıyla geline kıskançlıkta ve kaba harekette 
bulunur. Gelinin küçük hatalarını görerek ona teselli vermeyip 
üstelik oğluna şikâyet etmeye başlar sinirlenir, kızar, darılır, 
gördüğü işi beğenmez beceriksiz olduğunu söyleyerek, annesinin 
hiç bir şey öğretmediğini söyleyerek başına kakar.  
   �   �   �   �-Annesinin kıskanç ve kaba hareketinden haberi olmayan 
tecrübesiz cahil koca da kabahati, geçimsizliği eşine yükleyerek 
ailesine baskı yaparak onu inciltir. 
          ����-Elbette ki genç tecrübesiz alıngan gelin ise gerek kayın 
validenin gerekse kocasının bu tutumlarına karşı morali bozulur, 
maneviyatı yıkılır bir türlü ne kocsına ne ev halkına yaranamaz  ve 
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kayın validesi ve kocasına karşı sevgisi azalır. Babasından Đslam 
terbiyesi almamışsa aksine onlara karşı çıkarak anne ve babasına 
şikâyet de bulunur. 
          ����-Atalar şöyle demiş: Evladın ile geçinmek için gençliğini 
düşüneceksin. 

����-Gelininle de geçinmek için kendi gelinliğini 
düşüneceksin. 
   �   �   �   �-Atasözleri vardır gelin gelin olmaz gittiği ev gelin olur. 
Đşte o zaman huzur olur. 
 
����-Unutmayın bu günkü gelinler yarın kaynana olacak. 
 
  HANIMINDAN ŞĐKÂYET EDEN ADAM KĐM? 
                     
        ����- Hikâye edildiğine göre bir adam zevcesinden 
şikayet etmek üzere Hazret-i Ömer Efendimize gelir. 
Kapısına varınca zevcesi Ümmi Gülsüm Hazretleri'nin 
halifeye karşı söz yarışında bulunduğunu işitir. 
        ����Adam, kendi kendine: "Ben zevcemden şikâyet 
etmek üzere geldim. Hâlbuki benim halim halifede de 
var." diyerek şikâyetten vaz geçip geri döner. Bu 
hareketini gören halife, adamı çağırtır ve kapıya 
varmışken geri dönmesinin sebebini sorar, adamcağız da 
hadiseyi aynen anlatır. Bunun üzerine  Hazreti Ömer:   

 

        ����-  Zevcemin, benim üzerimde olan 
 şu haklarından dolayı onu bağışlıyorum" der ve sayar:  
  1-O beni haramdan korumakla cehennem          
            azabından kurtulmama sebep oluyor.  
 2-Evden çıktığım zaman malımı ve hakkımı 
koruyor 
 3-Elbiselerimi dikiyor, çamaşırlarımı yıkıyor.  
   4 - Çocuğumun yetiştiricisi ve terbiye et. 
Aşçım ve ekmek pişiricim odur.  
Bunları dinleyen adam: 

           Benim de senin hanımın gibi bir ailem var, ben de onu 
 bağışlayacağım," der ve döner……………………… 
, 
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KADININ KOCASINA KARŞI VAZĐFELERĐ 

 

1 - Ev içindeki temizlik, yemek ve çamaşır gibi 
hizmetleri görmek  
2 - Normal hallerde kocasının cinsi arzularına itaat 
etmek.      

      3 - Kocasına eziyet etmemek.  
4 - Kocasının malını korumak ziyanına sebebiyet 
vermemek. kocasından izinsiz fakirlere sadaka vere-
bilir.  
5 - Kocasından Đzinsiz sokağa çıkmamak.  
6 - Çocuklarını Đslam ahlakı üzere yetiştirmeye gayret 
etmek 
����-Ümmi Seleme'den: Allah'ın Resulü şöyle 
buyurmuşlardır:  

 

     Efendimizin Veda Haccı' hutbesi  
    

����-  Kendi rızasıyla vermedikçe, bir kimsenin 
malı diğer kardeşine helal olmaz. Ben size lazım 
olan şer'i hükümleri tebliğ ettim ve size iki şey 
bıraktım. Onlara sarıldıkça asla sapıtmazsınız. 
Onlardan biri Allah'ın Kitabı, diğeri Peygamber'in 
Sünneti'dir."  

����-Ebü Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, Allah'ın 
Resulü şöyle buyurmuşlardır:  

����-"Kadınlar hakkında hayır tavsiyemi kabül 
ediniz! Çünkü kadın eğe kemiğinden (kaburga 
kemiğinden) yaratılmıştır. Muhakkak ki bu 
kemiklerin en eğrisi, en yukarda olandır (yani 
kadının en eğri tarafı yukarda, başındaki lisanıdır) 
Tamamen doğrultmak istersen onu kırar ve terk 
etmiş olursun. Eğer onu terk edersen eğriliği üzere 
kalır. O halde onlar hakkında hayır tavsiyemi kabul 
edin!"  
����-Bir hadisi şerifte: “Asıl mücahit Allah rızası için kendi 
nefsi ile mücadele eden kimsedir.”                        H.Ş: 307                                                         
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              ELĐN AYAĞIN ŞAHĐT OLDUĞU O GÜN 

 

����“Rab’bi’nin katında bir gün, sizin saymakta 
olduğunuz bin yıl gibidir                            (Hac Sûresi: 47) 

����- “O gün insanın, kendi dili, elleri ve ayakları, 
yapmış olduğu (kötülüklere) aleyhlerinde şahitlik edecektir  

                                                                                                   Nûr: 24) 

      HANIM KADAR ERKEK DE ĐYĐ GĐYĐNMELĐ 

     ����-Ey Ademoğulları! Her mescit yerinde güzel elbiselerinizi 
giyiniz; yiyiniz içiniz, ve israf etmeyiniz. Şüphe yok ki O, israf 
edenleri sevmez.                                       (Araf 31 Ayet). 
 � � � �-Nasıl ki  bir  kadının kocası karşısında güzel elbiselerini 
giyip ziynetlerini takınıp kocasına güzel elbiselerini giyerek 
dışarıdakilere bakmasını muhafaza etmesi lazımsa.  

 � � � �- Erkeğinde hanımına karşı güzel elbiselerini giyip tıraş 
olup saç ve sakalını tarayıp, güzel görünmesi aralarındaki 
muhabbeti artırır. Çünkü güzel ve temiz giyinmek Allah’ın 
emri. 

    ����- “Elbiselerini yıkayıp, tıraş olun dişlerinizi 
misvaklayın (fırçalayın.) Süslenin ve temizlenin çünkü 
Đsrail oğulları, bunları yapmamışlardı ve kadınları da 
(gözleri dışarıda kalarak) zina etmişlerdi. Muh Ehadis, S:25                                                               

 � � � �-Bu hususu ibni Abbas (R.A) şöyle dediği nakledilir. 
(Zevcemin nasıl benim için süslenmeyi arzu ediyorsam, 
benimde onun için süslenmem lazım) Çünkü Cenabı Hak: 

    ����-  (Kadınların erkekler üzerinde hakları olduğu gibi 
erkeklerinde kadınlar üzerinde hakları vardır.)Đbni Kesir 228                        

        KARI-KOCA ARASINDAKĐ EMANET   

ِ�������� א� َ ْ ��ة�َ‘َ �� א��� ، و� ������ � � א��� ���� �������� ���� ��� �� א� א��� �� � �� "�م� א� �� � � $� א�#� �% �� �� א�&� ��ُ ْ َ ُ ُ َُ ْ َ ْ َِ ِ ْ ُ ُ َ ّ َ َ َِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ْ ّ َ…    -

Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: "Şüphesiz Kıyamet 
günü, Allah'ın en çok ehemmiyet vereceği emanet, karı-
koca arasındaki emanettir.”Ondan sorulacak.. 
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                   KĐM ALLAH YOLUNDA 

. 

    ����-Anne-babasını kimseye muhtaç etmemek için çalışan 
Allah yolundadır.  
    ����-Hanımını ve çocuklarını kimseye muhtaç etmemek için 
çalışan Allah yolundadır. 
    ����- Kendisini kimseye muhtaç etmemek için çalışan da 
Allah yolunda gördüğünde ise Allah ona tamamen mağfiret 
buyurur. 
    ����- Hile ve dolaplar peşinde koşan da şeytanın yolundadır.  

            
EŞĐNE ĐLĐM ÖGRETMEK BĐR BORÇTUR 

 

Öğrendiklerinizi onlara öğretiniz!" buyurmuştur…(Buhari, Đlim, 25) 
    ����- “Müjdeleyin ve kolaylaştırın; öğretin, nefret ettirmeyin!» 
buyurmuşlar                                                            (.M, Eşribe, 70) 
    ����- “Kur’ân-ı ve feraiz ilmini öğrenin ve insanlara da öğretin” 
                                                                                                               ( T. Feraiz,) 

    ����- “Haydin (kendi ailelerinizin yanına) dönünüz, onlara 
(dîni)öğretiniz”buyurmuştur                              …     (  Buhari,)  
 

. 

 
               EVLAT ATASININ PARÇASIDIR 

 

 � � � �-Oğulcağızım! Muhakkak ki, o yaptığın şey bir hardal 
tanesi ağırlığında olsa da bir kaya içinde veya göklerde veya 
yer içinde bulunsa Allah (c.c.) onu getirir, meydana çıkarır 
şüphe yok ki, Allah (c.c.) lâtiftir, haberdardır. 
    ����-Evlat; ananın, babanın bir parçasıdır. Ana baba için evlat 
bahçedeki gül gibidir. Đnsan o gülü görünce ne kadar mutlu  
oluyor, koklamaya doyamıyorsa ata da evladını görünce 
görmeye veya koklamaya doyamaz. Bir anne onu dokuz ay 
karnında taşıyor ama bir defa aciz gelmiyor. Senin sırtına beş 
kiloluk bir yük koysalar iki gün taşısan üçüncü gün isyan 
edersin. Ananın isyan etmemesi sadece sevgisi yüzündendir. 
    ����--Allah’tan korkun ve çocuklarınızın arasını, (ihsanda 
hatta sevmede bile) eşit tutun. Allah’tan korkun ve nitekim 
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çocuklarınızın size iyilik etmelerini sevdiğiniz gibi, aralarında 
adaletle eşit muamele yapın                                       (H.Ş)                          
    ����-Allah’a itaat etmek, anneye, babaya itaat etmekdir. 
Anneye babaya isyan eden, Allah’a isyan etmiş olur. (Ramizul 

ehadis 3865 
                               
                         ����-YAVRULARIM����- 

 

       Evlatlarım görmeyince özlerim de özlerim,    
               Yoluna da bakar bakar gözlerim de gözlerim, 

       Sevginizi hep gönlümde gizlerim de gizlerim, 
       Yalan değil hep gerçektir sözlerim de sözlerim, 
       Yavrularım kuzularım sizinledir dualarım. 
 

Evlat gülü yetişir hep ataların bağrında, 
Sevmeseydi taşır mıydı dokuz ay hiç karnında? 
Yavrum diye çağırır hep ister olsun doksanında, 
Bebek gibi sevgisi var ataların yanlarında, 
Yavrularım kuzularım sizinledir dualarım. 
 

       Olmasaydı evlatlar da gelir miydi baharlar? 
       Geçer miydi şu zamanlar leyl-i ne har leyl-i nehar, 
       Atasını unutamaz has evlatlar has evlatlar, 
       Rabb’enağfirlî okuyacak evlatlar var evlatlar var, 
 

 Yavrularım kuzularım sizinledir dualarım.       
 

Evlat ciğer parçasıdır hem özüdür hem özü, 
Ataların ilk muradı hem dünyası hem gözü, 
Garip Yılmaz hep söylerdi içten gelen bu sözü, 
Bahar geçti, yazı geçti şimdi sonbaharın güzü, 
Yavrularım kuzularım sizinledir dualarım. 

    

        

����--Evli insanın iki rekât namazı, bekâr insanın seksen 
rekât namazından eftaldir                           ( Ramizul ehadis 851) 
 

 �--Bir insana bir kötü sözün, üç yumruktan daha fazla 
zararı vardır. 
Bir insana bir tatlı sözün, üç kilo baldan daha fazla yararı 
vardır… 
……………………………………………………………… 
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�- “Birimiz hiddetlendiğinde ayakta ise hemen otursun 
hiddeti giderse (iyi), şayet gitmezse o zamanda yaslansın.” 
Buyurmuşlardır.                                          Ebu Davut: C. 2, S: 549  

�- “Kendi gazabını defedenlerden Cenabı Allah azabını 
defeder (kaldırır)                                      Kenzil Đrfan S:91 H:575 

�-“Akıllı insan, ailesine karşı çocuk gibi olmalı, toplum 
içinde erkeklik sıfatını takınmalıdır.”Lokman 

. “Ey inananlar! Siz Allah'in dinine yârdim ederseniz, O da 
size yârdim eder, ayaklarınızı savaşta sabit kılar.” 

 

�v�b�3"�ة� و�א� �j��א� א���� א��3�pכ� *� َو� ْ َ َِ ٰ َ ّ ِ ََ ْ َ ْ ُ א�ْ �,���3�� � ��َ ْ َ َ ْ ِ                                           

���3.� �"�ى� �� �� �Iא� �+��א� �3�nכ� ر�ز��Iא� ����1 &��ز��Iכ� و� �-�&� �Aَ ْ َ ّ ِِ ُ َُ ِ َ ْ َ َ َُ ْ َ َُ ْ َ ً ْ ُ َ ْ َ  
Ailene Namazı Emret!    

    ����-Ailene namaz kılmalarını emret; kendin de ona sabırla 
devam et. Senden rızık istemiyoruz, (aksine) seni 

rızıklandırıyoruz.  Güzel sonuç,  Allah’a karşı gelmekten 
sakınmadadır.                                                               (taha.132 (Ayet-i c.)                                  

   Çocuklarınızı Ateşten Koruyun!    
    ����- “Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve 
taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, 
Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen, 
emrolunduklarını yerine getiren pek güçlü ve pek sert 
melekler bulunur.                                         (Ayet-i c.)” 

 

               KĐM GÜZEL BĐR KOLYE GĐBĐDĐR? 

 � � � �-Đyi bir kadın evinin ve erinin kolyesi gibidir. Eğer evinde 
sevilir ise, gerdana takılan kolye gibidir. Kolye nasıl parlarsa, 
kadın evin de öyle parlar ve neşe saçar. 

 � � � �-Eğer eri onu severse kolye gibi onu göğsü üzerinde taşır. 
Kalbinin en derin yerindedir. Sevilen kimseyi o derin yerden 
kimse söküp atamaz. ………………………………………. 
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Yuvada, erkek ve kadın daima temiz, süslü güzel görünmeli. 
Hep evlendikleri gibi birbirine karşı hazırlanmalı ve birbirine 
kavuşmak, görüşmek isteyen tap taze iki aşık, sevgili gibi 
olmalı. Bilhassa kadın buna daha çok itina etmeli. 

 � � � �-Yuvada erkek ve kadın aralarındaki sevgi ve alakayı 
söyleyen biraz kıskançlık olmalıdır. Yalnız bu ölçülü olmayı, 
aşırı olmamalıdır. Aşırı kıskançlıklar itimadı sevgi ve 
muhabbet bağlarını koparır, saadeti paralar. Yuvada erkek ve 
kadının nazı sevgi olmalı, sövmek olmamalıdır.(Aradaki bazı 
anlaşamamazlıklar hep açık bir dil, seven bir kalple 
görülmelidir.)    

            ���� Kadınlara iyi davrananların değerli kişiler, kötü 
davrananların ise âdî kimseler olduğu; insanın evinde 
çocuk gibi, fakat dışarıda erkek gibi davranması gerektiği 
Đslâm büyükleri tarafından ortaya konmuş                                                                

                                                                         (Ramuz’ül Ehadis) 

 ����+���$�و�ن� � �Aא� ���&� �Aא� ��1 و� �cِو���א� �3�4 �\� א� ُ َُ َْ َ ِ َِ ِّ َ ْ ِ ْ َ ََ ّ ْ ُ ْ َ  

Đnsanlar ve Cinler Đbadet Đçin Yaratılmıştır!    
“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye 
yarattım.”  (Seni, beni Allah boşuna yaratmadı.)    (Zariyat56)                                                    

Peygamberimiz Buyurdu ki: Namaz Günahları Giderir! 
 � � � �- “Birinizin evinin avlusunda bir nehir aksa da bunun 
içinde günde beş sefer yıkansan acaba bedeninde hiç kir 
kalır mı?” sorusunu soran Efendimiz (s.a.v.); “Đşte namaz 
da böyledir, suyun; kiri ve pası giderdiği gibi namaz da 
günahları giderir.” cevabını vermiştir.           (Hadis-i ş.) 

  Rabb’imize En Yakın Olduğumuz Zaman?    
“Kulun Rabb’ine en yakın olduğu zaman secde hâlidir. 
Öyleyse secdede iken çok dua edin.”                 (Hadis-i ş.) 

Şeytan Sizi Bağlar! 
“Sizden biriniz uyuduğu vakit şeytan, onun ense köküne 

‘Haydi uyu, gecen uzun olsun!’ diyerek üç düğüm vurur. Eğer 
o kimse uykudan uyandığında Allah’ı zikrederse bir düğüm 

çözülür. Abdest alırsa bir düğüm daha çözülür. Namaz kılacak 
olursa bir düğüm daha çözülür ve gönlü rahat olarak sabahlar.         

……………………………………………………………………. 
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GERĐDEN GELEN IŞIKTAN FAYDA OLMAZ 

 

    ����- Üç oğlu olan bir kişi en büyük oğlunu çağırır ve ona; 
“Öldüğümde benim için çok sevap işler yap.” der. Oğlu, 
“tamam” der. Ortanca oğlunu çağırır. Ona da aynı şeyleri 
söyler ve “tamam” cevabını alır. Küçük oğlu ise; “Baba bu 
gece camiye gidip geldikten sonra cevap vereceğim” der. 
Camiye giderken fenerin ışığını arkaya alır. Baba, önünü 
göremeyince düşer. “Oğlum neden ışığı önüme tutmadın” 
deyince; “babacığım arkadan gelen ışık insana fayda vermez 
ışığını önden götür.” 
 diye cevap verir! 
 �- Rasullullah (s.a.v.) buyuruyor ki: “Kabir, ya cennet 
bahçelerinden bir bahçe; yahut cehennem çukurundan bir 
çukurdur.” Cehennem, yalnız ve bîçare kalınacak bir yerdir…. 
 �- Her hangi bir adam, babasının yüzüne şefkat ve 
merhametle bakarsa, bu onun için, kabul edilmiş bir hac 
sevabı gibi kayda geçer.                           (Ramizul ehadis 4729) 
    ����- Đki hanımı olan bir kişi, birine fazla meylederse, kıyamet 
gününde bir tarafı çökmüş bir halde gelir.     (Ramizul ehadis 5485) 

 

inanmayanların Hali!    
 

“Đnkâr edenleri Đslâm’a çağıranın durumu; bağırıp 
çağırmaktan başka bir şeyi anlamayan hayvanlara haykıran 
çobanın durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, 
kördürler; bu yüzden hiçbir şey anlamazlar.        ” (Ayet-i c.)  

Yüce Allah Kur’anın da 18 yerde “Düşün” diyor. Ve şöyle bir 
bak, ayrıca bu kâinat da bir Kur’an’dır. Đyi düşün.  
Seni bir damla sudan koca bir insan yapanı düşün.  
Bir tek çekirdekten yüce bir çınar ağacı ve çamı daha nice 
varlıkları yaratanı düşün.  
Beş metre yerin dibindeki saçak, yerin üstündeki ağacın 25 m. 
tepesindeki meyveye, yaprağa suyu göndereni düşün. Düşün 
bunun pompası nerede? 
100 gram bir böbreğin, tependeki saça, ayağındaki tırnağa 
suyu aynı oranda ulaştırmasını düşün…………………………  
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En büyük mucize milyarlarca kişinin parmak izi bir başkasının 
parmak izine uymadığını düşün. 
Yeryüzündeki çiçekleri, kuşları, rengâ renk otları düşün. 
Ebrulu, katmerli çiçekleri düşün. Bunları kim rengârenk 
boyamış? Bunların boyaları nerden alınmış?  
Bir de bu dünyanın dönüşünü düşün.  Bu arz 1920 Km. hızla 
dönüyor da yerinden, hiçbir şey düşmüyor. Bunu dengede 
tutan Allah’ı düşün. Bir bağda yanyana kabak karpuz kavunu 
düşün. tefekleri birbirine karışmış toprak aynı ama tatları ve 
renkleri ayrı ayrı, biri şekerli, öbürüne benzemez. Biri kırmızı, 
diğeri beyaz. Hiç birbirine karıştırmayanı düşün. 
Seher vakti kalk üzerinde direksiz duran gökkubbeye bak, 
ibret al. Düşün. Allahın varlığını birliğini ve büyüklüğünü 
düşün de, ibret al. 
 �-Her gece ölüyorsun, sabah canlanıyorsun. Bu yetmez mi, 

bu öldükten sonra canlanacağına isbat değil mi? 
 

 �- “Kadının odasında kılmış olduğu namaz, salonda 
kıldığından, salonda kıldığı evinin avlusunda kıldığından, 
evinin avlusunda kıldığı ise mahalle camiinde kıldığından 
daha hayırlıdır.                                                                                      (H-i ş.) 
 

             EN KÖTÜ ŞEY MAHREME BAKMAK 

     ����- Đslam dini mahremi olmayan kadın ve erkek arasında 
şehveti kamçılayan açıklığı birbirine bakmayı, dokunmayı, bir 
arada bulunmayı men ettiği gibi, gerek umumi banyo ve 
haramlarda ve gerekse evlerde kendi cinsleriyle bir birleriyle 
zarüret olmadıkça avret mahallerini açmayı göstermeyi ve 
bakmayı da men etmiş ve haram kılmıştır. Bakana ve 
baktırana lanet vardır. 

 � � � �- “Benim başka bir kimsenin avret yerine bakmamdan 
ve başkasının avret yerine bakmasından üç sefer ölüp 
dirilmem bana daha sevimlidir “                Tenbiül Gafilin S: 158.                                        

….…………………………………………………… 
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Kadınları Camilerden Men Etmeyin! 

 � � � �- “Hanımlarınızı camilerde namaz kılmaktan men 
etmeyin. Ama, namazlarını evlerinde kılmaları onlar için 
daha hayırlıdır.”                                                              (Hadis-i  
(Vaaz dinlemek; dinini ve fıkhını öğrenmek için camiye 

gitmeleri daha uygundur. 
 

Kadının Allah’a En Yakın Olduğu Yer Neresidir?   
 

����- “Kadın, insanın ar ve namusudur. Evinden dışarı çıktığında 
şeytan ona yaklaşır. Kadının Allah’a en yakın olduğu yer evidir.              

                                                                                   (H-i ş.)  
“Ey kadınlar! Sizden herhangi biriniz mescide gireceği zaman 
koku sürünmesin                                                                               Hadis-i ş.)”                                                                           

    ����-Erkeğin, tek başına olan kadınlar cemaatine imamlık 
yapması caiz değildir. Bunun caiz olması için cemaatte yer alan 
kadınlardan en az birinin, imamın mahremi namaza 
katılmalıdır."                                                   (Ramuz’ül Ehadis 1.C. 825.s    

ة� و�  א�ز�ر� � ����ر� و� �Aِو� ٌ َ ِ َ َُ ِ َ َ�$ א�ن� �� ْز�ر� א��4�ى� و� َ ْ ِْ َ ٰ ْ ُ א�َ �,�3 � �¤ � �3�� א���� �Q َع� �� ِ ْ ِ ٰ ِ ٌ َ َ ْ ُ ُ  ….. 
           

����-Kimse, Kimsenin Günahını Yüklenemez!    
 

 � � � �- “Hiçbir günahkâr, başkasının günahını yüklenmez. Eğer 
günahı ağır gelen kimse onu taşımak için (başkalarını) çağırsa, 

bu çağırdığı akrabası da olsa, onun yükünden bir şey 
yüklenmez. Sen ancak o kimseleri uyarırsın ki, onlar 

görmeden Rab’lerinden korkarlar, namazı dosdoğru kılarlar. 
Kim (günahlardan) temizlenirse o, kendi menfaatine 

temizlenmiş olur. Dönüş   Allah’adır.                                                           
                                                          (Ayet-i c.)  

                       ĐKĐ BĐN SENE YAŞAYANDAN ĐBRET    
 

����-Rivayete göre ZULKARNEYN (a.s) iki bin sene 
yaşamış. Vasiyetinde; “Ben ölünce elimi kefenin dışında 
bırakın. Herkes görsün” buyurmuş. Geride kalanlar vasiyetini 
yerine getirmişler. Vasiyete göre iki bin sene yaşadığını ama 
eli boş gittiğini belirtmiş.  

………………………………………………………………………………… 
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OĞULUM  NAMAZI DOSDOĞRU KIL  
 

“Oğulcağızım insanlara yüzünü çevirme ve yeryüzünde 
çalımla yürüme, şüphe yok ki, Allah hiçbir böbürleneni, 
öğüneni sevmez. Ve yürüyüşünde dengeli ol ve sesini alçalt, 
muhakkaktır ki; seslerin en çirkini, elbette ki, eşeklerin sesidir.                                            

                                                                 (Lokman: a. c) 
����- Münafığın alameti üçtür, 

    ����- Konuştuğu zaman yalan konuşur, 
    ����- Vaat ettiği zaman sözünde durmaz, 
    ����- Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder  
                                                                         .                          (Ramizul ehadis 22)  
                            ����    DĐNLE OĞUL   ���� 
Güveneceksen Hakk’a güven sen, Unutur beni ehl-i ayâlim, 
Düşman olur sana, dostum diyen, Ne gerçek kalır ne hayalim, 
Faydalanmak ister, düşkün halinden, Ne kadar hatırlarsa evlatlar, 
Düşenlerin hiç dostu olmaz oğul!... O kadar bekle evlâdın dan oğul!... 
 
Yazdıklarımın var gerçek yanı,  Kıl namazını, tut orucunu, 
Yaşadım bunları oldu anı,  Edâ et hakka olan borcunu, 
Her insanın var bir kötü yanı,  Ver zekâtın, edâ et haccını, 
Herkese sırrın anlatma oğul!...   Hak emrine uymayan, olma oğul!... 
                       

                                OTURMA ADAB-I 

     ����-Bir erkek kendi evinde anası, kızı, gelini, kız kardeşi 
halası ve teyzesi gibi gerek yakınları yanında ve gerekse başka 
bir yerde yabancı kadınlarla otururken gerilerek edep dışı 
oturmamalıdır. Zira bu hal Đslam edebine aykırıdır.  

 � � � �- “Peygamberimiz insanın namazda veya yabancı 
kadınlar yanında azalarını uzatıp gerilmesini men etmiştir, 
ancak aile ve cariyeleri yanında yapabilir.” Dara Kutni Muhtarul,        

    ����- “Çıplaklıktan kaçının. Zira sizden ayrılmayan ve 
daima sizinle beraber olan kimseler (Hafaza ve rahmet 
melekleri) vardır. (Bunlar ancak tuvalette ve erkek ailesine 
yaklaştığı zaman ayrılırlar. O sizlerle beraber olanlardan 
utanın ve onlara (avret yerlerinizi örterek) ikram edin 
…………………………………………………..(Tirmizi Tesettür)  
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 � � � �-Hz Aişe (R.A) validemizden mervidir ki:“Ben hiçbir 
vakit, Resülüllahın avret yerini görmedim.”. Đbni Mace:C: 1 S:619 

         BABA EVĐN DĐREĞĐDĐR 
 �Babalar evin direğidir. Evladın ise yüreğidir. Direksiz 
evin ne kadar dayanıksız olduğunu düşün. Annenin hakkı 
neyse babanın hakkı da odur. Ana olmadan evlat olmayacağı 
gibi baba olmayınca da yine evlat olmaz. 
    ����Peygamberimiz buyuruyor ki: “3 kişinin burnu sürtülsün;  
 

1)Yanında anıldığım halde benim üzerime salavât getirmeyen 
kişinin burnu yere sürtülsün. 2)Ramazân ayı girip de 
bağışlanmadan çıkan kişinin burnu yere sürtülsün. 3)Anne ve 
babası yanında yaşlılığa erişip de onlar sâyesinde cennete 
giremeyen kişinin burnu yere sürtülsün.”           (Hadis-i Şerif) 
 � “Cennetin kokusu beş yüz senelik mesafeden duyulur.Yaptığı 
iyiliği başa kakan, anaya babaya karşı gelen ve içki tiryakisi bu 
kokuyu alamaz.”                                                         (Hadis-i Şerif) 

BABALAR ĐÇĐN 
Küçüktüm ben canım babam, doya doya sevemedim, 
Bir demet gül verip sana, ellerinden öpemedim, 
Baba hakkı o kadar çok, hiç birini veremedim, 
Affet beni canım babam, kıymetini bilemedim. 

 

Şefkat dolu kanadını, açıp beni incitmedin, 
Şu dünyada sefa sürüp, rahat bir gün göremedin, 
 

Ağır hasta yatağımda derman, derman ağlarken ben, 
Hep yanımda bulundun, sen babasızlık çektirmedin. 

 

Olmasaydı babalar da, olur muydu analar? 
Đkisi de olmasaydı, olur muydu yavrular? 
Yavrum diye ana-baba canlarını paralar, 
Rahmet için evlatlara kanatların açarlar. 

 
Canım babam, kanım babam, 
Şol cennete yolum açar, 
Duaların senin babam……………… 
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KĐBĐRLENME! 
 

    ����- Evvelin bir damla murdar sudan üremiş değil misin? 
Yine âhirin soğuk bir ceset ile sona erecek değil misin? 

 

        ����- Dünya varlığı ile kibirlenip, övünenler, 
Hani seni sevip, senin için can verenler, 

Tahammül edemezler de mezara atıverirler. 
 

ÖĞÜT 
        ����- Hangi dost var ki, bekler mezar başında? 

Đster olsun dostun on sekiz yaşında, 
Baki dost bulamazsın Allah’tan başka. 

 

EN GÜZEL EN BÜYÜK DOST ALLAH  
 

����Sevgili din kardeşim! Büyüklük ne bir yaratılana ne de 
bir insana yakışmaz. Zaten evvelin bir damla murdar sudan, 
âhirin soğuk bir cesetten ibaret değil mi? Hep görüyoruz; 
öldüğünde hayat boyu yaşadığın evinde bir gece bile 
bırakmıyorlar seni. Candan dostların ve çok çok yakınların 
mezarlıkta üstüne toprak örterler. Đçlerinden biri “bir durun” 
bile demez. 

 ����- “Bu kişi, bu toprağın altında nefes alamaz, orada 
yalnız ne yapar, durun, örtmeyin” diyen biri çıkmaz. Eline her 
küreği alan; “Bir kürek de benim toprağım nasip olsun.” der 
ve seni kapatmaya devam ederler.Đşte akıbet bu. Neyine 
güvenip kibirleneceksin dostum? 

����Kim vefalıdır göster. Hangi kadın var ki kocası 
öldüğünde mezar başında bekler? Hangi koca var ki hanımı 
ölmüş de hanımının mezarı başında bekler? Hangi ata veya 
kardeş mezarı başında insanı bekler? Đşte hepsi  vefasız. Sen 
ölme yoksa o soğuk bedenine ellemeye bile korkarlar. Vefalı 
dost ancak Yüce Allah’tır. 
        ����Đğreti saç takan, ciltlerini iğne ile dövdürüp renkle boyayan 
ve boyalandıran (süsleneceğim) diye tabii güzelliklerini bozan 
kadınlara lanet etti.” Dediği rivayet 
olunmuştur…………………………………….Et Tergip C: 3 S: 120 



 

 

76 

Çobanın Ezanı ve Namazı!   
“Allah (c.c.), bir dağın tepesinde koyun bekleyen çobanın ezan 
okumasından ve namaz kılmasından hoşnut olur ve şöyle der: 
‘Benim şu kuluma bakın! Ezan okuyor, namaz kılıyor, yani 
benden korkuyor. Yemin olsun, kulumu affettim ve onu 
cennetime koydum.”                                                         (Hadis-i ş.) 

ÜÇ YERDE KĐMSEDEN FAYDA YOK 
 

����Hz. Ayşe’yi (r.a.) ağlarken gören Peygamberimiz 
(s.a.v.), niçin ağladığını sorar. Rasûlullâh’a (s.a.v.) 
“Cehennemi hatırladığım için ağladım! Siz, kıyamet günü, 
ailenizi hatırlayacak mısınız?” deyince Efendimiz ona şu 
cevabı vermiştir: 
    ����“Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz;        

    ����-  Mizan yanında; tartısı ağır mı geldi hafif mi, öğreninceye 
kadar, 
    ����- Sahifelerin uçuştuğu zaman; kendi defteri nereye 
düşecek, onu öğreninceye kadar,  
����-Sıratın yanında cehennemin iki yakası  ortasına  kurulunca,  
bunu geçinceye kadar.”                                           (Hadis-i Şerif) 
    ����Ayşe anamız Ehl-i Beyt’ten olduğu halde cehennemden korkup 
ağlarsa bizim ne yapmamız lazım?  

����Kulun gizli ibadet edenlerini Allah (c.c.) gizlice cennete 
koyacaktır. Mizanı görmeden suali görmeden sıratı görmeden 

cennete gireceklerdir. 
 

AĐLE REĐSĐNĐN EŞĐNE ŞEFAATĐ  
����-Kişi, cennete girdiği zaman Rabb’inden anne ve 
babasını, hanımını ve çocuklarını soracak. Allah ona; 
“Onlar, senin amel ve derecene ulaşmadılar.” diye hitap 
edecek. O da; “Ya Rabb’i, ben hem kendim, hem onlar 
için amelde bulundum.” diyecek,  şefaat edecek.” Bunun 
üzerine onların da, ona katılmaları için Allah emir 
verecek.                                    (Ramuz’ül Ehadis 1.C. 147.) (H. ş.)        
 

�-Bir yuvanın, mutluluğu için iki sihirli  SÖZCÜK lazım. 
Birincisi  SEVMEK , ikincisi SEVĐLMEK. 
 . 
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        “ÜMMETĐMĐ VER YA RAB” DEDĐĞĐ GÜN 
  �- Bir rivayete göre, Mahşer günü Cenab-ı Hak Cebrail’e 
(a.s.) “Git Rasûlümü çağır kalksın” diye emrettiğinde Cebrail 
(a.s.) bir bakacak ki yeryüzü değişmiş dünya dümdüz olmuş . 
“Yâ Rabb’i! Ravzâ’yı bulamıyorum” deyince Yüce Mevlâ: 
“Benim nurumu takip et” diyecek ve nur Rasûlümüzün 
Ravzâ’sına dikilecek. O gün Cebrail (a.s.) gelip şöyle 
çağıracak: 
  �-  “Kalk ya Muhammed! (s.a.v.) Bugün imdat günü; 
kalk yâ Muhammed! (s.a.v.) Bugün şefaat günü; kalk ya 
Muhammed! (s.a.v.)…. Bugün merhamet günü.” Rasûlümüz 
(s.a.v.) kabri saadetlerinden kalkacak ve hemen Cebrail’e 
(a.s.); 
   �-  “Yâ Cebrail! Benim ümmetim cehenneme atıldı da 
bana haber vermeye mi geldin?” diye soracak. Cebrail (a.s.); 
“Hayır yâ Rasûlallah! Senden önce bu âleme kimse gelmedi. 
Senden önce kimse canlanmadı.” diye cevap verecek. O zaman 
Rasûlümüz (s.a.v.) hemen secdeye kapanıp şu ifadelerle 
ağlamaya başlayacak: 
  �-“Yâ Rabb’i! Bana ümmetimi ver. Kızım Fâtıma’yı ve 
torunlarım Hasan ile Hüseyin’i değil Senden ümmetimi 
istiyorum ümmetimi” Yüce Allah (c.c.); “Kalk yâ 
Muhammed! (s.a.v.) Bugün secde günü değil, ümmetini çağır, 
bugün şefaat günüdür.” der.  
  �- Rasûlümüz sancağını çekip hemen sahabileri ile 
birlikte müezzinleri çağırır ve: “Ezan okuyun.” der. 
Müezzinlerin boyları uzar. “Ezan okuyun, ezan okuyun ki 
ümmetim beni bulsun. Onların kulakları ezana alışıktır. Ezana 
gelip beni bulurlar” der. 
 

����- Sabah ve ikindi vakti melekler nöbet değişirler. Allah’ımız 
(c.c.) bildiği halde meleklere sorar: “Ey meleklerim, kullarımı nasıl 
bıraktınız?” Eğer kul namaz kılıyorsa: Yâ Rab, namaz kılarken 
bıraktık” derler ve şahitlik yaparlar. Ya namaz kılmayan için ne 
derler? Şimdi iyi düşün…………………………………….. 
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ALLAH YOLUNDA ÖLENLERE ÖLÜ DEMEYĐN 

����Allah’ımız (c.c.) buyuruyor ki: “Allah yolunda 
öldürülenlere ölü demeyin onlar ölü değildir.”     (Bak: 154                            

����- Hakiki imanlı bir insan, vatanını, dinini, namusunu, 
mukaddesatını korumak için ölürse Allah’ımız o insana 
“ölü demeyin” diyor. Đşte onlar şehittir, şehitler 
ölmezler. 

                         ŞEHĐTLER ÖLMEZLER 
 

Ah alsancağım bir aldı mı eline, 
Çekinmeden giderler savaş yerine, 
Din için namus için gider ölüme, 
Canını verirler vatanı vermezler, 
Şehitler ölmezler şehitler ölmezler. 
 

Vatanını seve seve beklerken, 
Kalırsam gazi ölürsem şehidim derken, 
Hep bir ağızdan Allah-u Ekber derken, 
Canını verirler vatanı vermezler, 
Şehitler ölmezler şehitler ölmezler…… 

 
Şehidim ister ki sancağım düşmesin, 
Minaremde ezan okunsun susmasın, 
Şehidime kimse göz yaşı dökmesin, 
Canını verirler vatanı vermezler, 
Şehitler ölmezler şehitler ölmezler. 

 

Koçlara yakılır kına kurban diye, 
Yiğide kına yakılır vatana kurban diye, 
Düşman kaçar Mehmetçik geliyor diye, 
Canını verirler vatanı vermezler, 
Şehitler ölmezler şehitler ölmezler. 
 

Vatan uğruna akıtır kanlarını, 
Allah yolunda verirler canlarını, 
Canından aziz bilirler bayrağını, 
Canını verirler vatanı vermezler, 
Şehitler ölmezler şehitler ölmezler. 

…………………………………………………………….                       
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                  Sen Evladını yakabilir misin? 
 ����-.SAHABĐLERDEN Enes bin Mâlik hazretleri şöyle anlatır:  

Peygamber efendimiz zamanında Alkame isminde bir genç vardı. 
Hep ibâdet ile meşgûl olur, yaz-kış oruç tutardı. 

 Bu genç hastalandı. Fakat dili tutulup birşey söyleyemiyordu ve 
çok azap çekiyordu .Durumdan Resûlullah efendimiz haberdâr 
edildi. Peygamber efendimiz,  

Hz.Ali ile Ammâr bin Yâsir hazretlerini gönderdi. Onlar, gence 
Kelime-i Şehâdet telkîn ettikleri hâlde, genç söyleyemiyordu. 
Peygamber efendimize durumdan haberdâr edildi. Peygamber 
efendimiz, sordu:  

����-Alkame'nin ana-babası var mı? Yâ Resûlallah, ihtiyâr bir annesi 
var.- Annesini buraya getirin .Annesi gelince, Peygamber efendimiz 
buyurdu ki:- Alkame'ye ne oldu?  

- Yâ Resûlallah, Alkame çok iyidir. Hep ibâdet ile meşgûl olur. 
Ama ben ondan râzı değilim. Çünkü o, hanımının rızâsını, benim 
rızâmdan üstün tutmaktadır. - Dilinin tutulması bu 
yüzdendir.dedi.peygamberimiz Ona hakkını helâl et de dili açılsın 
dedi.  
����-Yâ Resûlallah, O benim hakkıma riâyet etmedi dedi. 
 Hakkımı helâl etmem.Bunun üzerine Peygamber efendimiz,  Ey 
Bilâl Eshâbı çağır, odun getirsinler. 

Alkame'yi yakalım. Çünkü annesi, ondan râzı değildir“ buyurdu. 
Kadıncağız bunları işitince dedi ki:  

����-Yâ Resûlallah, oğlumu benim gözümün önünde mi 
yakacaksınız?evet dedi’ Kalbim buna nasıl dayanabilir dedi 
Peygamberimiz buyurdular ki Cehennem ateşi, dünya ateşinden çok 
daha kızgın ve yakıcıdır. Sen ondan râzı olmadıkça, onun hiçbir 
ibadeti  kabul değildir.  

Kadıncağız bunları işitince ağlamaya başlayıp dedi ki:  

-Yâ Resûlallah, ben ondan râzı oldum, hakkımıda helâl ettim.  

Böyle söyledikten sonra oğlunun yanına gitti ve oğlunun dili 
açılmış, sesini duydu. Kelime-i şehâdeti rahatlıkla söylüyordu.Ve 
Aynı gün de vefât etti. 

����-Eşine ve evladına nekadar dargın olursan ol onu alev 
alev yanan bir fırına atıp fırının kapanı kapata bilirmisin 
onları yakabilir misin? Halbuki ahiret ateşi dünya 
ateşinden yetmiş kat daha şiddetli Hayır . Hayır,böyle bir 
azaba kimsenin gönlü razı olmaz o zaman şimdi onları 
affet ki  onlar  orda yanmasınlar  Çünkü ALLAH af 
edicidir, af edeni sever. 
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KÂBE KĐMĐN ÖNÜNE GĐTMĐŞTĐ?  
    

����- Rivayete göre Đbrahim Ethem Hazretleri, Kâbe’yi ziyaret etmek 
için yola çıkar. Her iki adımda iki rek’at namaz kılmak suretiyle Kâbe’ye 
gece vakti varır. Bir bakar ki Beytullah yerinde yok. Yüce Rabb’imden 
niyaz eder ve Kâbe’yi sual eder. 

����-  Yüce Rabb’im; “Ben, bir has kulumun önüne gönderdim.” der. 
Đbrahim Ethem; “Acaba ben iki adımda iki rek’at kıldım. Đki adımda dört 
rekat kılan mı vardı da Kâbe onun önüne gitti?” diye düşünür. Yüce 
Mevlâ’m, Beytullah’la arasındaki perdeyi açar bir bakar ki, bir kişi, 
anasını sırtına sarmış Beyt’i tavaf ediyor. Yaklaşır yanına “Sen kimsin ve 
bu mertebeye nasıl erdin?” dediğinde; “Ben Yemenliyim. Küçükken 
anneme söz verdim. Seni hacca götüreceğim dedim. Fakat bir türlü zengin 
olup bir binek alamadım. Anamın son anları onu sırtıma aldım üç aydır 
onu taşıyorum. Fakat gücüm kalmadı. Elimi açtım Rabb’ime  

����- Yâ Rabb’i! Artık gidecek takatim kalmadı. Ya beni anamla 
Beytullah’a uçur ya Beytullah’ı buraya getir ki anama verdiğim sözü 
yerine getireyim dedim. Yüce Mevlâ’mın takdirinde beni uçurmak 
yokmuş. Amma Beytullah’ı önüme getirdi. Ben de anama verdiğim sözü 
yerine getiriyorum” dedi. Đlla ana illa ana. Evladın arar yana yana.          
                     (Şefkatlidir analar.)  Beytullah taşdan ibaret değildir.                  
            
                                  

  Anacığım kadrini de bilemedim bilemedim, 
 Sen ağlarken gözyaşını silemedim silemedim, 
 Başkasında şefkatini göremedim göremedim, 

 

               Sensiz bulamam ben anam cennetin yollarını, 
Açıver sen anneciğim şefkatli kollarını. 

 

Boynuna da sarılıp da akıtsam gözyaşımı, 
Dizine de koyabilsem garip dertli başımı, 
Hep özünle severdin sen indirmedin kaşını, 

 

               Sensiz bulamam ben anam cennetin yollarını, 
Açıver sen anneciğim şefkatli kollarını. 

 

Öksüz kaldım başkasına anneciğim diyemem, 
Rızan olmayınca anam cihanlarda gülemem, 
Bin yıl sırtımda taşısam hakkın yine ödeyemem, 

 

Sensiz bulamam ben anam cennetin yollarını, 
Açıver sen anneciğim şefkatli kolların 
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����-Đmanlı kadın, hamile olduğu zaman, gündüzü oruçla, 
geceyi ibadetle geçiren, kendini Allah’a veren, Allah yolunda 
savaşan kişi gibidir. Karnındaki çocuk tekme sallayıp onu 
rahatsız ettiği zaman, onun ecrinin büyüklüğünü hiçbir 
mahlûk bilemez. Doğurduğu zaman, her emişinde ve 
soğurmasında bir kişinin hayatını kurtarmışçasına ecir alır. 
Çocuğu sütten kesildiği zaman, melek gelip “Aferin sana” 
diye iki omzuna vurur, “Haydi yeniden başla.” der. 

 

SEVGĐ DEDĐGĐN BÖYLE OLMALI 

����-Eskiler şöyle anlatırlar gencin biri çok sevdiği bir kızla 
evlenir, üç günlük evliyken başından istenmeyen bir olay geçer. 
Hapse düşer ve 30 yıla mahkum olur. Eşi onu sık sık ziyarete gider. 
Onun gençliğine acıyan koca bir gün şöyle der; ben 30 yıl 
mahpuslukla hayatım mahvoldu, senin hayatın da mahvolmasın. Bir 
daha ziyaretime gelme, benim gibi iyi birini bulursan onunla evlen. 
Eğer beni çok seviyorsan bekle,  evimizin önündeki akasya ağacına 
kırmızı bir eşarp bağlarsın bende mahpustan 50 yaşımda çıktığımda 
o eşarbı görürsem beni  sevdiğini anlarım bu mutluluk bana yeter 
der bu üç gün lük eşinin sözünü dinler hasretini kalbine gömer çok 
çok özler ama söz dinler bir daha ziyarete gitmez başka biriyle 
evliligi aklından bile geçirmez 30 yıl biter adam mahpustan evine 
döner.Saçı sakalı bembeyaz. Evinin önüne vardığında bir de bakar 
ki akasya ağacında 100 tane eşarp bağlı. O üç günlük gelinin saçları 
ağarmış, dişleri dökülmüş, beli bükülmüş ama buram buram sevgisi 
gönlünde sıcacık olduğu halde hala o gelin olduğu evde duruyor 30 
yıl aradan sonra o üç günlük damadın yolunu bekliyor. ……….. 
Damat şöyle der. Otuz yıldır usanmadan gözledin beni sevgilim 
gözün hep yollarda.Sevgi budur  bekledin beni kışlarda  karlarda 
aylarda hem yıllarda  

               ����Yazarım aşkımı dökerim satıra 
Garip der ki kalanlara olsun hatıra 
Şan şöhret değil muradım 
Đstediğim sizden bir Fatiha 

Asıl gayemiz Allah (c.c.) ve Rasûlü’nün rızasıdır. 
Rabbim cümlemizi rızasına muvaffak kılsın! ÂMĐN……….. 
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PARAYI YAKANA NE DEMELĐ 

        ����- Bilim adamlarının bildirdiklerine göre iki binden fazla 
zararı olan sigaranın toplum içinde de yeri yoktur. Mesela:  
1) Sigara içen biri camide safa durduğunda yanındaki içmeyeni 
rahatsız eder. 
 2) Sigara içen birinin namaz kıldığı seccadeye sigara kokusu 
siner.  
3) Sigara içen eş, yan yana yattığında içmeyen eşine rahatsızlık 
verir. Bunlar hep birer haktır. Sen birisinin elindeki parasının 
altına kibriti çakıp aktığını görsen ne dersin? Ha parayı dikine 
yakmışsın ha sigara ile yatay yakmışsın farkı var mı?     
 

                 ����SĐGARA ĐSTENMĐYORSUN ARTIK���� 
                                                              
                                                               Girme aklıma beni şaşırtma, 
Seni içimde istemiyorum git,                 Cebime girip de paramı aşırma, 
Ne olur gönül birazcık sabret,                  Đstemem seni sabrımı taşırma, 
Đyiyi kötüyü gönül fark et,                  Đstenmiyorsun sigara hadi git git , 
Đstenmiyorsun sigara sen artık git.           Ben seni bıraktım sen de beni terk et. 
 

 Đstemeden seni aldım elime,                   Eve ocağa zehir saçarsın, 

 Hep görenler acır şu halime,                   Akciğerde yaralar açarsın, 
 Beni sen götürürsün ölüme,                    Beni bırakıp gitmiyorsun, nâçarsın, 
Đstenmiyorsun sigara git git,                    Đstenmiyorsun sigara hadi git git, 
 Ben seni bıraktım sen de beni terk et.     Ben seni bıraktım sen de beni terk et. 
 
Đçiyorum zararın bile bile,                        Zehirledin girdin bedenime, 
Değmezsin sen hiç bir övgüye,                 Bırakmıyorum bilmem niye, 
Hadi seni bıraktım git güle güle                Çok yazık sana gönül verene, 
Đstenmiyorsun sigara hadi git git,              Đstenmiyorsun sigara hadi git git, 
Ben seni bıraktım sen de beni terk et.       Ben seni bıraktım sen de beni terk et.                                 
 

Kanser ettin beni girdin kanıma,               Ne kış bırakırsın beni ne de yaz, 

Ne kadar katilsin kıydın canıma,               Bırak rahat nefes alayım biraz, 
Seni bıraktım koymam yanıma,                 Ne kadar çirkinsin desem gene az, 
Đstenmiyorsun sigara hadi git git,              Đstenmiyorsun sigara hadi git git, 
Ben seni bıraktım sende beni terk et.         Ben seni bıraktım sen de beni terk et. 

 

����-Eşinin üzüntüsünü ve neşesini paylaş! Ona 

hiç yalan söyleme bir hayat arkadaşı ol! Yalan, 
yuvayı içten içe yıkan bir kurttur. 
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ĐNSAN ÖLÜNCE KIYMETĐ ANLAŞILIRMIŞ. 

 

-Kel ölünce sırma saçlı, kör ölünce badem gözlü olurmuş. 
Đnsanoğlu maddi ilimleri yutsa, eşyaya binip gökte uçsa bu 

huyundan yine vazgeçmezmiş… 
 

                              
                     
 
 
                               Mezar taşı 
 
                                                        
Mevlana hazretleri bizlere nasıhat olsun diye şöyle dermiştir 
 eşin ölünce. Mezar taşını öpeceğine sağlığında yanağından öp 
sene, demiş 
 �- Elbet bir gün iki yumurtanın biri kırılacaktır. Bu şiiri iki 
eşten biri gidenin peşinden okuyacaktır. Birbirinin kıymetini 
bilip sevgisini şimdi yüzüne söylemeli, bir gün elden gittimi 
mezarının üstünde gözlerinden dolu gibi yaşlar akarak 
sevdiğini söyleyeceksin ama duyurman çok zor olacak. 
 onun için sevdiğini bugün yüzüne söylersen hem sen hem de 
eşin mutlu olacaktır. 
 

                  Sevgi duygusu ve arzusu  
    

    ����-Uzanmış o  makberesine yatıyor canım benim  cananım 
       O kadar yalnız bir yer ki, bir tek sen varsın Allah ım 
 

Aç kolların aç ben geldim,  ben geldim, canım ben geldim cananım  
O kadar  yalnız o benim canım, ona rahmeyle rahmeyle  Allah’ım 

    ����-Boynun eğmiş o garibim yatıyor hep bir köşe de  
Çürümüş  kefeni kalmış nazik bedeni kuru  yerde 
Ayrılınca sen bu canandan sallandı  gökler yerle de 
 
Aç kolların aç ben geldim,  ben geldim, canım ben geldim cananım  
O kadar  yalnız o benim canım, ona rahmeyle rahmeyle  Allah’ım 
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    ����-Hayat güneşim battı onsuz bu dünyam zindan olmuş 
Ah Kırılmış tahtaları, toprakları üstüne dolmuş, 
Sararmış o gül yanakları  tomurcuk gülleri solmuş 
. 
Aç kolların aç ben geldim,  ben geldim, canım ben geldim cananım O 
kadar  yalnız o benim canım,  ona rahmeyle rahmeyle  Allah  
 

����-Sevenler ayrılınca çekermiş hasretini, yokluğunu 
Aç gözlerin aç, cananım benim için bölüver uykunu 
Gel sevgilim, gel canananım özledim ben gül kokunu 

 
Aç kolların aç ben geldim,  ben geldim, canım ben geldim cananım  
O kadar  yalnız o benim canım, ona rahmeyle rahmeyle  Allah’ım 

    ����-Tatlı tatlı  farksız geçen o güzelim  bir ömürmüş  
 Şu dünya ya, ne gelmiştir  ne yaşamış ne yürümüş. 
Çökmüş canımın kabri otlar çiçekler bürümüş 
 

Aç kolların aç ben geldim,  ben geldim, canım ben geldim cananım  
O kadar  yalnız o benim canım,  ona rahmeyle rahmeyle  Allah’ım 

    ����-Işığı yok feneri  yok gece gündüz bileni yok  
O kadar dar daracık bir yer ki şikayeti olanı yok   
Sağdan sola dönecek bir imkanı yok  imkanı yok  
 
Aç kolların aç ben geldim,  ben geldim, canım ben geldim cananım  
O kadar  yalnız o benim canım,  ona rahmeyle rahmeyle  Allah’ım 

    ����-Hayalimde yaşa bir gel, düşlerimde yaşa bir  gel  
Çekilmiyor sensiz hasret geçmez oldu , aylar günler 
Hazan oldu  şimdi  bağlar yeşermiyor   o sünbüller  
 
Aç kolların aç ben geldim,  ben geldim, canım ben geldim cananım 
 O kadar  yalnız o benim canım, ona rahmeyle rahmeyle Allah’ım 
 
   ����- “Benim bedenim cehennem ateşine dayanır” diyorsan, al eline 
bir kibrit yak parmağını da ateşin üzerine koy bakalım ne 
kadar dayanabileceksin? Dayanman mümkün değildir- iyi 
düşün! Dünya ateşinin şiddetinden ahiret ateşi yetmiş kat daha 
fazla. 

. 



 

 

85 
Ozürlü kişinin tesbihi!      (Bir Anı) 

 

 � � � �- Eli ayağı olmayan bir kişi camiye gider ve Allah’a hamd 
ve tesbih eder. Dışarıdan camiye giren başka bir kişi onu 

görünce: “Elin-ayağın yok, nasıl şükrediyorsun? diye sorana. 
O zat şöyle der: “Rab’bime çok şükür, O’nu zikreden kalbim 

sağlam, O’nun ismini anan dilim sağlam, niçin şükretmeyeyim 
ki? Bu azalar Allah’ındır ve Allah’ı tesbih ediyorlar.”    

KUR’AN’I KERĐMĐN KAÇ YERĐNDE NAMAZ 

Ey Müslüman Kardeşim! 

    ����- Rabbimiz, Kur’ân-ı Azîmü’ş-Şân’ında 83 yerde 
namazı, 43 yerde: “ekîm” kelimesiyle namazı dosdoğru 
kılmayı, 13 yerde rükû etmeyi ve 64 yerde de secdeyi 
emretmektedir. Bu 83 yerdeki namaz emrinin 33’ü, zekâtla 
birlikte zikredilmiştir. Peygamberimiz ise hadisi şerifinde 
namazı ibadetlerin en hayırlısı olarak tavsiye 
etmiştir.(K.S,2324.) 

*** 
    ����- Đşveren bir patronu düşün! Đşçisine 83 defa şu işi yap 
diye bir emir verir. Sıkı sıkı tembih eder. Fakat işçi o işi 

yapmazsa işveren onun hakkında ne düşünür? 
����-Ana babayı düşünün? Oğluna veya kızına 83 defa şu işi 
yapacaksın der. O iş yapılmazsa acaba o ana baba evladına 

nasıl muamele eder dersiniz?  
83 defa namaz emrini veren ne işverenindir, ne de baban. 
 (Sana el veren, ayak veren, göz veren, kulak veren, eş 
veren, iş veren, azık veren, rızık veren, hayat veren, seni 

yoktan var eden; RAB’bindir bu emri veren!)  
 

               ����-Đşte Hayat Bu, Đyi Düşün! 
 

Dünyada insan ömrü ortalama 70 yıldır. 
Bunun 15 senesi çocukluk çağlarına gidince geriye 55 

yıl kalır. 
55 yılın toplamı 20.075 gün eder. Eğer Günde beş 
vakit namaz kılsan; her vakit namaz da 20 dakikanı 
alsa günde 100 dakika yapar. 55 yılda namaza 

ayırdığın zaman; 1.394 gün veya 33.458 saat eder. 70 
yıllık koskoca bir ömür de namaz ibadeti için 

harcanan vakit 3 yıl 9 ay 29 gün eder. 
*** 
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����- Sana çok cömert birisi 70 altın verse, senden bu 
altınların 3.5’unu kendisine geri hibe etmeni istese, 

bunu vermemek nankörlük olmaz mı? 
 

GÜNAH ĐNSANDAN NASIL AKAR? 
 

  �“Mü’min kul abdest almaya başlar; ağzını yıkadığında 
günahları ağzından, burnunu temizlediğinde burnundan, 
yüzünü yıkadığında yüzünden, kollarını yıkadığında 
ellerinden, başını mesh edince kulaklarına varıncaya kadar 
başından, ayaklarını yıkayınca tırnaklarının altına varıncaya 
kadar ayaklarından günah çıkar, gider. Sonra mescide kadar 
yürümesi ve kılacağı namaz nafile (bir ibadet) olur.  Peki, 
abdest almayandan namaz kılmayandan günah nasıl 
dökülecek?                                                             

                                                                              (H.ş)                                                                 

ÇOK MEŞGUL DĐN KARDEŞĐM! 
Namaz vakti geldiğinde 

Seni iş bekler, işçi bekler, patron bekler 
Amir bekler ve memur bekler. 

 
DĐKKAT! 

 

O saat de Allah da  senden namaz bekler.  
 Đyi düşün kararı ona göre ver. 

 

  �- Kıymetli din kardeşim şöyle bir iyice düşünelim  
Adem aleyh isselam cennette yasak olan  meyveden yedi 
Diye cennetten kovuldu, şeytan aleyhillane  bir emre uymayıp 
secde etmedi diye huzurdan kovuldu bunlar birer emri 
tutmamışlardıYa günde beş emri tutmayana beş vakti namaz 
kılmayana nederler huzura varmaya hiç yüzümüz kalır mı? 

�א� כ�א�&�"�א� ��+��3�K"�ن� َ��"�م� ���J,�$� ���3��,��� א���-�%�.�,��� و�א���$���,��� و�א�ر����3,��� }�ِ َُ َُ ْ َ َُ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُُ َْ َ ََ َِ ِ8 ُ َ َِ ْ ْ َ ُ َ َ ْ  
    

����      Elin, Ayağın Şahitliği!  ���� 
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“O gün, kendi dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarına dair 

aleyhlerinde şahitlik edecektir.”1 (Ayet-i c.)  
����       Azaların Dile Đkazı!        ���� 

“Ademoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları, dile şöyle der: ‘Bizim 
hakkımızda Allah’tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen dürüst olursan 
biz de dürüst oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız!’ derler.”2

 (Hadis-i ş.) 
*** 

“Ey iman edenler! Hep birden Allah’a tevbe ediniz ki kurtuluşa 
eresiniz.”3 (Ayet-i c.)  

 ���� Eğer kötülük yaptınsa biran önce bu kötü huyundan 
vazgeç çün ki; ecelin ne zaman geleceği hiç belli değil           
 
                    BUGÜN ĐYĐ GEÇĐN 

 

Aşamazsın dağları belki yetmez ömrün, 
Baharın gelmeden soluverir gülün, 
Beklemeden çatıverir belki ömrün. 
Bu gün varsın ya, yarın hiç olabilir, 

                   Bugün iyi geçin, yarın geç olabilir! 
 
Güvenme varlığına, hem gençliğine, 
Belki dönemezsin bir daha evine, 
Bugün sen, yarın başkası geçer yerine. 
Bu gün varsın ya, yarın hiç olabilir,  
Bugün iyi geçin, yarın geç olabilir! 

 
Var mı senedin ermek için yarına? 
Nazar et iman dolu olan bağrına, 
Hata yapma der, gizlice kulağına. 
Bu gün varsın ya, yarın hiç olabilir,  

                    Bugün iyi geçin, yarın geç olabilir! 
 
Elin ayağın şahit olacak mahşerde, 
Günah işledik diyecekler, falan yerde, 
Ağza lar doğru konuşacak, hem dilin de. 
Bu gün varsın ya, yarın hiç olabilir,  

                          Bugün iyi geçin, yarın geç olabilir!
                                                 
1 Kur’ân, Nûr, 24. 2 Tirmizî, Zühd, 61, (2409). 3 Kur’ân, Nûr, 31, 
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SORU Her müslümanın en az bilmesi gerekli 

32 FARZ nelerdir? 
CEVAP 32 FARZ şunlardır: 

   * 6 Đmanın şartı,  * 3 Guslün farzı,  
   * 5 Đslâm’ın şartı, * 2 Teyemmümün farzı, 
   * 4 Abdestin farzı, * 12 Namazın farzı. 

SORU  Đmanın şartları kaçtır ve nelerdir? 
CEVAP 
 

Đmanın şartı 6’dır: 
1. Allah’ın varlığına, birliğine inanmak, 
2. Allah’ın meleklerine inanmak, 
3. Allah’ın kitaplarına inanmak, 
4. Allah’ın peygamberlerine inanmak, 
5. Ahiret gününe, öldükten sonra 

dirileceğimize inanmak, 
6. Hayrın  ve  şerrin  Allah’tan  olduğuna; 

kısacası kadere inanmaktır. 
SORU  Đslâm’ın şartları kaçtır ve nelerdir? 
CEVAP 
  

Đslâm’ın şartı 5’dir: 
1. Kelime-i Şehâdet getirmek, 
2. Günde beş vakit namaz kılmak, 
3. Ramazan ayında bir ay oruç tutmak, 
4. Zengin olan kişinin malının kırkta bir 

zekâtını vermesi, 
5. Zengin olanın ömründe bir defa hacca 

gitmesi. 
SORU  Teyemmümün farzı kaçtır ve ne zaman yapılır? 
CEVAP  
  

Teyemmümün farzı ikidir.  
1. Niyet ve 2. Darp.  
Yani önce niyet edilir, sonra eller toprağa 
vurulur, yüz mesh edilir, eller tekrar 
toprağa vurulur, kollar mesh edilir.       
Su bulunmadığında teyemmüm yapılır, 
su bulunduğunda teyemmüm bozulur. 

 
. 
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SORU  Guslün farzları kaçtır ve nelerdir? 
CEVAP       Guslün farzı üçtür ve şunlardır: 

1. Üç kere ağıza dolu dolu su vermek, 
2. Üç kere buruna dolu dolu su vermek, 
3. Bütün vücudu kuru yer kalmamak şartı 

ile yıkamak. 
(Gusülden önce namaz abdesti almak sünnettir.) 

Gusül abdesti şöyle alınır:  

Önce gizlice besmele çekilir. Niyet edilir. Avret 
mahalli yıkanır. Namaz abdesti gibi abdest alınır. 
Bu arada 3 defa ağıza dolu dolu, 3 defa buruna 
dolu dolu su alınıp dökülür. 3 defa başından, 3 
defa sağından, 3 defa solundan su dökülerek ve 
vücudu ovarak kuru yer kalmadan yıkanılır. Başa, 
sağa-sola su dökmek yerine akarsu altına durmak 
(fıskiye ile akan suyun altında durmak veya akarsu 
hükmündeki göl, deniz, ırmak, gibi sulara dalmak) 
da aynıdır. 

SORU  Đstinca ve Đstibra nedir, nasıl giderilir? 
CEVAP       Đstinca : Büyük ve küçük abdestten sonra 

(pislikten) temizlenmeye denir. 
Đstibra   : Küçük abdestten sonra akıntının 

kesilmesine denir. 
Đstibra şöyle giderilir:  
a) Đdrardan  sonra öksürmek, 
b) Tepinmek ve eğilip-doğrulmak,  
c) Birkaç dakika beklemek (veya kendi yaşı sayısınca 

adımlayarak yürümek)  lazımdır.  
Her kişinin idrar sızıntısı zamanı farklıdır, sızıntı sona 
erdikten sonra (abdest alınız). Đdrar yaparken veya 
yaptıktan sonra üzerinize “idrar sıçramasından 
sakınınız. Çünkü kabir azabının çoğu ondandır”. (Hadis) 
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SORU  Namazın farzları kaçtır ve nelerdir? 
CEVAP  12’dir; 6’sı dışında, 6’sı içinde. 

Namazın Dışındaki Farzları 
1. Hadesten Taharet : Kişi abdestsiz ise abdest almak. 

Gerekli hallerde gusül 
yapmaktır, 

2. Necasetten Taharet : Pisliklerden temizlenmek, 
3. Setrulavret……….. : Örtünmesi gereken yerler  

(erkeklerde belinden diz 
kapakları arası, kadınlarda ise 
el ve yüzün dışında kalan) 
yerleri örtmektir, 

4. Đstikbâl-i Kıble….... : Kıbleye (Kâbe’ye) dönmek, 
5. Vakit………….…… : Namazı vaktinde kılmak, 
6. Niyet………….…... : Kılacağı namaza niyet etmek. 

Namazın Đçindeki Farzları 
1. Đftitah Tekbiri : Namaza başlarken “Allâhu Ekber” 

diyerek başlamak, 
2. Kıyam……… : Namazda ayakta durmak, 
3. Kıraat………. : Namazda Kur’ân okumak, 
4. Rükû……….. : Namazda eller dizlere erişecek şekilde 

eğilmek, 
5. Secde………. : Namazda secde etmek, 
6. Kâide-i Âhire : Namazın sonunda (Ettehıyyâtü’yü 

okuyacak kadar) oturmak.  
SORU  Günde kaç vakit namaz vardır? 
CEVAP  Beş vakittir. Aşağıda tabloda gösterilmiştir. 

NAMAZ 
TOPLAM 
REKAT ĐLK SÜNNET FARZ SON SÜNNET 

Sabah 4 2 (Kuvvetli Sünnet) 2 - 
Öğle 10 4 (Kuvvetli Sünnet) 4 2 

Đkindi 8 4 (G. Müekked Sünnet) 4 - 

Akşa
m 

5 - 3 2(Kuv.Sünnet) 

Yatsı 10+3 4 (G. Müekked Sünnet) 4 2+3 Vitir 
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SORU Cünüp, hayızlı ve nifaslı kişilerin 

yapması HARAM olan şeyler nelerdir? 

CEVAP  
 
 
 
 
       

Şunlardır: 
a. Kur’ân-ı Kerîm’e yapışamaz ve 

okuyamaz. 
b. (Kâbe’yi) tavaf edemez, cami ve 

mescidlere giremez, 
c. Namaz kılamaz, âyet okuyamaz.  
Kadın hayız ve nifas müddetince: 
a. Namazları üzerinden düşer. 
b. Oruç tutamaz, daha sonra kaza eder. 
c. Cinsi münasebette bulunamaz. 
d. Her iki halinden sonra kan kesilince gusül 

etmek farzdır. 
Not: Hayız; Kadının ayhali, Nifas; Doğum 

sonrası halidir 

SORU  Abdestin farzları kaçtır ve nelerdir? 
CEVAP  
  

Dörttür,  
1- Yüzü yıkamak, 2- Kolları yıkamak,  
3- Başa meshetmek, 4- Ayakları yıkamak, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Açıklama; Abdest nasıl alınır? 

Önce eller yıkanır.  
3 defa ağıza su alıp dökülür. 
3 defa burna su çekilir. 
3 defa yüzünü saç bitiminden kulak 
yumuşağından çene altına kadar yıkanır.  
3 defa kollar dirseklerle beraber yıkanır. 
1 defa başın dörtte biri mesh edilir. 
Şahadet parmakları ile kulaklar, 
başparmaklarla da kulağın arkası 
meshedilir. Diğer parmakların tersiyle de 
boyun meshedilir. 
Ayaklar üst topukları ile beraber yıkanır. 
Not: Azalar yıkanmaya sağdan başlanır. 
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SORU  Namaz Nasıl Kılınır? 
CEVAP  Şöyle kılınır;  

1- Soru 100’de anlatıldığı gibi abdest alınır. 
2- Kıbleye dönüp niyet edilir. Misal; Niyet ettim Allah 

rızası için bugünkü öğle namazının farzına.  
3- Ellerinin avuç içini kıbleye döndürerek baş parmağını 

kulağının yumuşağına değdirip Allah-u Ekber denir. 
Kadın ellerini göğüs hizasına kaldırır. Göğüs üzerine bağlar 

4- Erkek ellerini göbek hizasına bağlar (Subhaneke) okunur. 
5- Euzu besmele çekilip, Fatiha yani Elham-ı Şerif okunur. 
6- Ya bir süre veya üç ayet kadar zamm-ı sure okunur. 
7- Rüku ye gidilir. Kadınlar 45, erkekler 90 derece eğilir. 
8- Rükude en az 3 defa Subhane Rabbiyel Azım denir. 
9- Tekrar doğrulup, Semiallahü limen hamideh denir. 
10- Secdeye varıp, en az üç defa sübhane Rabbiyel ala denir. 
11- Oturumuna doğrulur. Bir defa sübhanallah diyecek kadar durulur. 
12- Tekrar secdeye varıp üç defa sübhane Rabbiyel ala denir. 
13- Tekrar ayağa kalkar. Besmele, Fatiha, Zamm-ı süre okur. 
14- Namaz böyle devam eder. Ancak farz namazların ilk iki 

rekatinde Fatihadan sonda zamm-ı süre okunur. Diğer 
rekatlarda zamm-ı süre okunmaz. 

15- Sünnetlerde ve nafilelerde zamm-ı süre, yani fatihadan 
sonra süreler okunur. 

16- 3 veya 4 rekatli farzların ve sünneti müekkedelerin ilk 2 
rekatten sonra oturulduğunda yalnız Ettehıyyatü okunur. 

17- 2 rekatli, 3 rekatlı ve 4 rekatlı namazların sonunda 
oturulduğunda Ettehıyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, 
Rabbena Atina, Rabbenağ firli duaları okunur, selam verilir.  

18- Sünneti gayri müekkedelerin  ve nafilelerin 2 rekaattan fazla 
olanların her iki rekat sonunda oturulduğunda Allahümme Salli 
ve Allahümme Barik duaları okunur. Ayağa kalkıp sübhaneke 
ve diğer sureler okunarak namaza devam edilir. (Tüm 
hareketlerde Allah-ü Ekber denir.) 

19- Yalnızca vitir namazında üçüncü rekatta fatiha ve zamm-ı 
sureden sonra iftitah tekbiri gibi Kunut tekbiri alınır. Peşinden 
Kunut duaları okunarak rüku ve secdeye öyle gidilir.  

    ����Anadan doğduk geldik pazara, kefen alıp gideceğiz mezara.. 
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                               ĐÇĐNDEKĐLER

 1-Ön Nasihat 
 1-Karı Koca Arasında 
 1-Şimdi Doğru Ol 
 2-Hani Reçete? 
 3-Eşsiz Hayat Sıkıntılı 
 4-Onun Đçin Hayat Müşterek  
 4-Her Dört Dakika 
 5-Eşler Emanettir 
 6-Sizin Hayırlınız… 
 6-Peygamberin Geliş Sebebi  
 6-Çoban Kimdir? 
 7-Bir Çobanı göz önüne alalım 
 8-Hak Đnsanı En Güzel Şekilde 
 8-Đzin Olmazsa (Şiir) 
 9-Güzel Hanım Güneştir 
 9-Hanede sevgi yoksa 
10-Üç Şey Kaybolunca  
10-Eşine Zaman Ayır 
10-Hükm-i Şehit 
11-O Şerefli Đffetli Hanım 
11-Sen Yeniden Diril 
11-Zamanın Ne Günahı Var? 
12-Sakın Hor Görme! 
12-Kocanın Razı Olması 
12-Đyi Đş Yapanlara Cennet 
13-Bir Kişide Đki tane açlık var 
13-Mutluluk Arayanlara (Şiir) 
13-Nafaka Geçimlilik 
14-Avret Yerimi Saklardım 
14-Erkek Kadının Sırdaşı  
14-Kayıp Olacaksın! (Şiir) 
15-Dünya Oyun ve Eğlence 
15-Dünya Bir Misal 
15-Sevapta Fark Yok 
16-Bir Akşamın Öyküsü 
17-Bir Hanımla evlilik daha iyi 
17-Erkek Yöneticidir 
18-Ufak Kusurlar Görülmemeli 
18-Boynuzsuz Koyun… 
19-Başın Boş mu sanıyorsun? 
20-Zinaya Đzin Đstedi 
21-Zinaya Đzin Đstedi 

       22-Her Şeyin Hayırlısını Đste 
       22-Dindarla Evlenmeli 
       23-Kadın Işık Gibi 
       23-Vah Vah Gençlik 

24-Herkes Hakkını Bilmeli 
24-Yuvadaki Fırtına 
25-Nikâhı Haram Olanlar 
26-Kimlerle Evlenemez 
27-Đyi Bir Kadın 
27-Erkek Yöneticidir 
27-Niye Doğdun 
28-Dargının Duası Niçin Ertelenir 
28-Sakın Hor Görme 
28-Bizi Gören Var (Şiir) 
29-Hanım Oturuyor Sanır (Şiir) 
29-Güzel Hanım Erkeğin Güneşidir 
30-Eşin Mazlum Đse Kork 
30 -Dün Yaşanmaz Bugünü Düşün 
31-Eşi Neyi Söylerse Yeter 
32-Kadın Nerelere Gidebilir 
32-Evde Đbadet Esastır 
32-Erkekleşen Kadın 
33-Đtaatli Aileye Dua 
33-Erkek Çok Dikkatli Olmalı 
33-Eşine Sonradan Isınır 
34-Çocuk Terbiyesinde Birlik Olma 
35-Ana Baba Hakkı 
35-Soruyu Kendine Sor 
35-Kimin Rızkı Kesilir 
36-Evlatlarınızı Öldürmeyiniz 
36-Kürtaj 
36-Allah Kimlerle Beraberdir 
37-Đbret Verici Hikâye 
37-Eşi Evladı Düşman Kim 
37-Erkeklere Haram Olanlar 
38-Đyiliği Başa Kakmamalı 
38-Hayâmı Kaybetmedim Ya! 
38-Zihar 
39-Keffaret 
40-Güzel Anadan Güzel Doğar 
40-Kadın Erkek Çalışmak Farz 
41-Günahı Çok Olan Fiiller 
42-Günahı Çok Olan Fiiller 
43-Şu Üç Kişi Kötüdür 
44-Mümin Kardeşim 
45-Hele Hele Kul Hakkı 
46-Dualar Hangi Saatte Kabul Olur 
46-Af Đstiyorum  (Şiir) 
47-Güzel Bir Đş Yapana Ödül 
47-Kadınlar Bahçedir  
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47-Böylesi de var mı? 
48-Şeytanın Düşmanlığı 
48-Đçkinin Vehameti 
48-Đçkinin Felaketi 
49-Evlat Babasını Ezmek Đster 
50-Emanetinin Şikayeti Şefaati 
50-Müminler Sakınsın 
51-Kadınları Bırakıp… 
51-Sapıklık Yapanların Cezası 
52-Kim Allah Yolundadır? 
52-Yolculukta Ne Yapabilirsin 
53-Allah Kusursuz Yaratmıştır 
53-Kadının Varı Yoğu Kocasıdır 
54-Dünya Hanımı Cennette… 
55-Peygamberimiz Neler Yaparmış 
56-Kim Daha Merhametli 
56-Tövbe Nasıl Olur? 
57-Affımız Đçin Nasıl Yalvaralım? 
57-Günahım Çok (Şiir) 
58-Hakkın Üç Salise 
58-Üç Şeyin Şakası Olmaz 
58-Bir Huri Dünya ya Gelse 
58-Kur-anda Kadın Bahsi 
59-Kadın Nasıl Cihat Eder  
59-Kocanın Hangi Emrine Uyulmaz 
60-Ağaçlar, Otlar Zikirde 
60-O Gün Baba Oğlunu Soramaz     
60-Kul Hakkının Hesabı 
60-Ogün Kim Kaçacak 
61-Mahşerde Kaçış (Şiir) 
61-Zevcesine Karşı Vazifeler 
62-Kayın Valideye Dikkat 
62-Gelin Gelin Olmaz… 
63-Hanımından Şikâyet Eden 
64-Kadının Vazifeleri 
64-Efendimizin Veda Haccı 
65-Elin Ayağın Şahitliği 
65-Erkek de Đyi Giyinmeli 
66-Kim Allah yolunda 
66-Eşine Đlim Öğretmek Borçtur    
66-Evlat Atasının Parçasıdır  
67-Yavrularım(Şiir) 
68-Ailene Namazı Emret 
68-Çocuklarınızı Ateşten Koruyun 
68-Kim Güzel Bir Kolyedir 
69-Şeytan Sizi Bağlar 

70-Geriden Gelen Işıktan… 
70-Đnanmayanların Hali 
71-En Kötü Şey Mahreme Bakmak  
72-Kadınları Camilerden Men Etme. 
72-Hiç Kimse Günah Yüklenemez 
72-Đbret  
73-Oğulcağızım 
73-Dinle Oğul(Şiir) 
73-Oturma Adab-ı 
74-Baba Evin Direğidir 
74-Babalar Đçin (Şiir) 
75-Kibirlenme Đnsanoğlu 
75-Öğüt 
75-En Güzel En Büyük Dost 
76-Çobanın Ezanı Ve Namazı 
76-Üç Yerde Fayda Yok 
76-Aile Reisinin Eşine Şefaati 
77-R. S.A.V Ümmetim Dediği Gün 
78-Allah Yolunda Ölenler 
78-Şehitler Ölmez(Şiir) 
79-Evladını Yakabilir misin? 
80- Kabe Kimin Önüne Gitmişti? 
80-Şefkatlidir Analar(Şiir) 
81-Sevgi Dediğin Böyle Olmalı 
82-Parayı Yakana Ne Demeli 
82-Sigara Đstenmiyorsun(Şiir) 
83-Mezar Taşı 
83-Sevgi Duygusu  
84-Sevgi Duygusu 
85-Özürlü Kişinin Tesbihi 
85-Kuranın Kaç Yerinde Namaz 
85-Đşte Hayat Bu, Đyi Düşün 
86-Günah Nasıl Akar? 
86-Meşgul Din Kardeşim 
87-Azaların Dile Đkazı 
87-Bugün Đyi Geçin(Şiir) 
88-32 Farz Ve Detayları 
89-32 Farz Ve Detayları 
90-32 Farz Ve Detayları 
91-32 Farz Ve Detayları 
92-32 Farz Ve Detayları 
93-Đçindekiler 
94-Đçindekiler 
95-Hayra Davet 
95-Yegane Gayemiz 
95-Hani Reçete 
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                          HAYRA DAVET 

Bu kervana sende katıl yerin göğün kötülüklerle dolu olduğu şu 
zamanda göklerde insanları saptıran internetler yerlerde ise 
insanları saptıran incillerin sokaklarda alenen dağıtıldığı bu 
günlerde imanlı gençlerimizin elimizden çalındığı bu günlerde 
dinimizin ve dini vazifelerimizin öğretilmesi için imkânı olan her 
Müslümanın vazifesi olduğuna inanıyorum. 
�- Şu bir gerçek ki gençlerimiz tuzağa düşmekte cami yerine 
kiliselere götürülmekte Kuranımızın. 83 yerindeki  namaz emrini 
bilmemekte haramı helalı okumamış akla gelmedik günaha 
batmakta onları bataklığa sürüklenmekten  onların elinden tutmak 
en büyük sevap.Rabbimiz öyle buyuruyor bir kişiyi kurtarmak 
bütün insanları kurtarmış gibi sevap, bir kişiyi öldürmek bütün 
insanları öldürmüş gibi günah. Bu kitapcığımızda ayrıca 
gençlerimizin bugün en çok ihtiyacı olan şu konular geçmektedir: 
otuz iki farz detayıyla gusul namaz. 
79 çeşit büyük günah haram ve helal.bu günün insanları 
�- Erkek olsun kadın olsun ilâhi emirleri birçoğu kulaktan duyma 
kaynağını tam bilmeden amel etmektedir. 
�-Misal Hanımlarla ilgili bahsi geçen 245 âyet-î kerimenin belki 
yüzde onunun emrini bile bilmeyenler var. 

Onun için onları uyarmak hepimizin görevi. 
�-Kıymetli din kardeşim; bu kitapçığımızdan eşine ve dostuna 
vererek sevap defterinin daimi açık kalmasını istersen bu kervana 
sende katıl. 
�- Misal; birkaç arkadaşına çay ısmarlamış sayıver. 

Hatta cenaze, mevlit ve özel toplantı günlerinde dağıtacağın 
iki putur şeker yerine bu kitapçıktan dağıtarak, hem sevap alırsın 
hem de hatıran kalır. 
 

    YEGÂNE GAYEMĐZ DĐNĐMĐZE HĐZMETTĐR 
 

HAYRA DAĞITMAK ĐSTEYENLER 
Bizleri arayın yardımcı olalım, bu kitapçıktan gerek toptan gerek 
perakende yek ün olursa üzeri fi atının çok çok  altında bastırıp 
hayra dağıta bilirsiniz. 
�- Yukarıda ki anlatılan şekilde bu kitapçık şuana kadar 
60 bin dağıtılmıştır. Đlgilenenlerin bilgisine arz olunur.   
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                             HANĐ REÇETE 
    ����- Şu kısacık ömür için hastalandığında kapı kapı dolaşıp 

en iyi doktoru ve en iyi reçeteyi arıyorsun da, niçin ebedi hayat 
süreceğin ahiretin için en iyi bilgiyi ve reçeteyi aramıyorsun? 

����-Sizi bir candan yaratan ve ondan da gönlünün ısınacağı eşini var 
eden  A’raf189   ����-Allah’ımız ayeti kerimelerinde, aile yaşantımızın 
sevgiyle olabileceğini defalarca bizlere bildirmiş.                                                   

  SEVGĐ-SEVGĐ- SEVGĐ-SEVGĐ- SEVGĐ-SEVGĐ- SEVGĐ. lazım.                                                  
                                               

                       SEVGĐYLEDĐR HAKKIN RIZASI 

              EN BÜYÜK DUA EŞĐN DUASI 

              EVĐN REĐSĐ PADĐŞAH OLSA  

              SEVGĐYLE YAŞAR AĐLE YUVASI 

        ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

����-YAZAR 1940 DOĞUMLU. SAMSUN BAFRALI. 1956 DA 
BAFRADA HAFIZLIK YAPTI. 1957-1961 ARASI  ĐSTANBUL FATĐH 
MEDRESELERĐN DE ĐSMAĐL BAYĐRĐ(BACAĞI KESĐK) HOCA  
EFENDĐDEN KIRAAT VE SULTAN AHMET ĐMAMI  GÖNENLĐ 
MEHMET HOCA EFENDĐ, HIRKAYI ŞERĐF ĐMAMI NĐYAZI HOCA 
EFENDĐ, EDĐRNEKAPI ĐMAMI ABDULLAH HOCA  EFENDĐ VE 
DĐĞER BĐR ÇOK HOCA EFENDĐLERDEN DERS ALDI. BĐR SÜRE 
ĐMAMLIK YAPTI. EMEKLĐ. ŞĐMDĐ TĐCARETLE MEŞKUL.                 

����KĐLĐM MATBAASI. 2 mat. Fatih işhanı, 204. (0212 612 95 59) ĐST.                             

                            ����      Adres VE Dağıtım.    ���� 

                              Gönül incileri  
     Çatal çeşme sokak üretmen han. 27-29-z-7 
       Tel (212) 528 55 40 -- 0505 443 87 98 
                                          Cağaloğlu- Đstanbul. 
             
                Web Adresi www.gonulincileri.com 
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        ���� Bandrol Uygulamasına Đlişkin Usul ve Esaslar 
             Hakkında Yönetmeliğin 5.Maddesinin 2. Fıkrası              
             Çerçevesinden Bandrol Taşıması zorunlu değildir.  


