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ÖN NASIHAT 


-BİZLERİ YOKTAN VAR EDEN 

İstediğini istediğine veren, istediği vakit almak kudretine sahip 
olan yüce Allahımız’a sonsuz hamdû senalar olsun. 


-O güzel Resulü Muhammed Mustafa (s.a.v.) ‘e, ashabına 
binlerce salat-û selâm olsun. 
 
  - ÜLKEMİZDE bile evli  her   100 eşten 20’sinin boşandığı şu 
son yıllarda,  bu kitapçığın ne kadar ihtiyaç olduğuna 
inandığımız için yazmış bulunuyoruz.  
      
  - İmkânı olan her Müslüman’ın çevresine, eşine ve 

dostuna bu, Allah ve Resulünün emirlerinin bulunduğu 

kitapçığı dağıtarak büyük bir iyilik yapacağına inanıyorum. 

Çünkü: 

  - Peygamber Efendimiz; S.A.V. “Unutulan 1 hadisimi 

yayana 100 şehit sevabı vardır”  buyurmuştur.  
  

  - DARGIN EŞLERİ BARIŞTIRAN, HAK İÇİN SEVENİ KAVUŞTURAN 

SÖNEN ATEŞİ ALIŞTIRAN KİTAP… 

( ( Varsa hatan; yüreğinde yara, çareyi ;148-151.. sayfalarda ara! )) 
     

- Bu emeğimizi boş etmesin yüce yaradan 
      -Bizleri unutmayın sizler de duadan!  
  


 
 
. 
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ŞEREFLİ BEYEFENDİ VE HANIM EFENDİLER!  



-Sen bu günün açılmış saçılmış, eşinden boşanmış, bekârlık 
sultanlıktır diyerek yalan atıp dolap çevirenlere bakma. Allah emri 
peygamber sünnetini terk edipte, çeşit çeşit boyalara giren, kendini 
daha dünyada iken ateşe atan şaşırmışlarına kanıp sakın özenme! 


-Onlar bir defa şaşırmış, dönüşü olmayan bir çıkmaz yola girmişler, 
çoktan pişman olmuşlar. Ama ellerinden bir şey gelmiyor. Herkes 
hâlinden şikâyetçi ama, gülerek rol yapıyorlar. Sen bir kötülüğe 
bulaşmadan sabırla, dinimizin emrettiği yolu takip et! 
 

-O güzel gençliğini de harap etme, dinin gösterdiği yoldan sapma ki 
yolun sonu cennete ulaşsın. 
    Sünnet üzere giden Müminleri, Allahın Resulü kucak açıp 
beklemekte, 
 

- Hz. Fatıma anamız da kollarını açmış, sünnet üzere evlenen 
sünnet üzere yaşayan hanımefendilere komşu olmayı bekliyor. 
Rabbim Cümle ümmeti Muhammed’in hanımlarını muradına erdirsin,   

- Fatıma anamıza komşu etsin; Rabbim cennet cemalini gördürsün!      
                                                                                                          Amin…… 

…….. ٓ  ا ٰاِمُنوا بِاللٰ ِه َوَرُسوِلهٓ  يَن ٰاَمُنوٓ  اَي َُّها الَّذ ٓ  يَا   

  

            Allah’ımız Kur’an-ı Kerim’inde bizi uyarıyor: 


”Ey iman edenler! Allah'a, elçisine,  indirdiği kitaba ve 
bundan önce indirdiği kitaba iman edin!        ” (nisa -136) 
-Ne diyor iman edenlere; iman edin buyuruyor. 
 

-Demek ki ben müslümanım demek yetmiyor. 

Onun dediğini yaşamak, tatbik etmek lazım. 
 

-.Eşler olarak, lüzumsuz yere boşu boşuna boşanmayı değil, 
bizleri yaratıp bizleri yoktan var edenin emrini tut ki,izzetin, şerefin ve 
haysiyetin artsın, başın dimdik olarak  yaşayan biri ol! 
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E Ş L E R   N A S I L 
 

M U T L U   O L U R? 
 

KUR’ANI KERİM VE HADİS-İ ŞERİFLER IŞIĞI 

ALTINDA, YÜZLERCE MUTLU ÇİFTİN EVLİLİKTEKİ 

TECRÜBELERİNDEN 

 

Evlilere ve Evleneceklere altın öğütler 



-Elli yıldan beri mutluluk içinde yaşayan ve hala 
yaşamaya devam eden yüzlerce eşlerin altın öğütleri 
ve mutluluk tavsiyeleri: 
 

           Bu kitapçığın ikinci bölümünde; 
 

Düğün günü sohbetleri 135-147.SAYFALARDA 
                                   
 
. 
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    Bu kitapçık her evli çiftin evinde bulunmalı,  
     Evli bay ve bayan mutlu olsun veya olmasın bu kitabı                      
      bir defa degil birkaç defa mutlaka okumalı, 




- Bu kitapçığı Sabırla bıkmadan usanmadan 
okuduğunuzda sorunu olanlar inşallah sorunlarına cevap  
 bulacak, hayatında çok şeyler değişecektir. 
-Çünkü bu kitapçıkta Allahımızın emirleri var. 
-Çünkü bu kitapçıkta Resulümüzün emirleri var. 
-Çünkü bu kitapçıkta o güzel sahabelerin hayatı var. 
-Çünkü bu kitapçıkta mutlu yaşayan eşlerden öğütler var. 
-Yani, bu kitapçıkta sizlere iyi bir rehber olabilecek birçok 
konu bulacaksınız… 


-Bu kitapçığımızı bir defa değil birkaç defa okumanızı ve 
okutmanızı tavsiye ederiz. 
 -Tüm okurlarıma ve eşlerine şimdiden Allahtan sabır, 
saadet ve mutluluklar dilerim… 
 

                           Kıymetli okurlarım! 


Şu üç günlük dünyada bir derdin olunca, doktor doktor 

gezip en iyisini profesörünü bulmaya çalışıyorsun. 
Çeşitli reçete ve ilaç yazdırmaya çalışıyorsun da 
 Evlilikte ki sorunun olduğunda iplerin kopma noktasına 
gelinceye kadar bunun doktorunu bunun çaresini mükemmel 
reçeteyi neden aramıyorsun?  
                        
                       inşallah reçete bu kitapta! 
         
- Bir doktora gittiğini düşün. Doktor sana birçok 
tavsiyelerde bulunduktan sonra ilaçlarını yazarken reçetene 
bir de iğne yazar. Bu iğne evvela zor gelebilir acı gelebilir 
ama sonucu şifa olur. 
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- İşte bu kitapçığımızdaki ayet-i celile, hadis’i şerif ve 
tavsiyeler de ağır gelebilir. Unutmayın ki şu üç günlük 
dünyada bu emirler zor gelse de neticesi inşallah şifa olur. 
Bir de bunun şifası inşallah yarın mahşerde olacaktır. 
  Onun için İslam’ın getirdiği kurallara uyman seni doğruya 
güzel’e, ta cennete götüreceğini de unutma! 
                     

                              Sevgi nedir? 
  

 -Evlilikte güzel geçinmenin sırrı nedir? 
Hem hayat arkadaşın hem de sen 

-Eğer Allah’ın emrine uyarsanız 
-Eğer Resulümüz’ ün sünnetine uyarsanız 
-Eğer bir de ataların altından kıymetli olan şu 
satırlardaki yazılı tavsiye ve öğütlerine uyarsanız 
inanıyorum ki inşallah yolda kalmaz mutluluğa ve 
cennete ulaşırsınız.Allah’ımız ayeti keimesin de bizlere 
buyruyorki“Siz ve eşleriniz sevinç içinde olduğunuz 
halde cennete giriniz..                                   ZUHRUF  70“                                                                     
 

              Evlilikte yuva kurmanın çimentosu sevgidir. 
    Bu yuvada sevgi çimentosu yoksa ufak bir sarsıntıda bu 
yuva yıkılır. Aman çimentoyu yani sevgiyi eksik etmeyin, 
       

   
        Evlilik temelini, neye göre kurulmalı, 
Kişinin kasasına masasına değil gönül kafesine bakın. 
Evine,  arabasına,  parasına değil, gönül yuvasına bakın. 
Maddiyatla yapılan evlilik, maddiyat bitince bu temel  bu 
yuva yıkılır, 
Eğer yıkılmayacak yuva  ararsanız, kişinin  kesesine degil  
o gönülde sevgisine bakın ? o gönülde aşk var mı ? onda 
insanlık var mı ? bakın. Eğer bunlar varsa o temel üzerine 
kurulan evlilik yuvası kolay, kolay yıkılmaz. 
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     KARI KOCA BİRBİRİNİN ELBİSESİDİR 
 

لَُّهنَّ  لَِباس   َوأَنُتم   لَُّكم   لَِباس   ُهنَّ  

 

 Allahımız  Eşleri ne güzel anlatmış, tıpkı bir elbise gibi: 
“Onlar sizin için bir elbise siz de onlar için bir elbisesiniz”                                  
                                                                               (bakara.187)” 
 

        
Ne güzel bir ifade Allahım! Siz birbiriniz için 
         elbisesiniz. Elbisesi olmayan ne olur, çıplak kalır. 

Kocası olmayan kadın ve karısı olmayan erkek de 
 çıplak gibidir. 

 

 

                 Şunu hiç aklınızdan çıkarmayın:  
 

Elbiseyi bedene uydurun. Sakın bedeni elbiseye 
uyduramaya kalkmayın uyduramazsınız. Bu, ya dar gelir ya 
da bol gelir uymaz! 
 

   İşte tıpkı bu neye benzer? Gittiğiniz evin kuralına siz 
uyun çünkü onları sizin kuralınıza uydurmaya kalkmak 
bedeni elbiseye uydurmak gibi olur. 
    

-Evlilikte mutlu olmak için sadece ‘eş’ olmak yetmez.  
-Evlenmiş olmanın yeterli olmayacağını bilmek gerekir.  
-Sadece eş olmak yetmez; ‘arkadaş’ olmak gerekir. 
 -En uzun süren evlilikler ise ‘arkadaş’ olarak süren 
evliliklerdir.. 
 

”Erkeklerden ümmetimin hayırlısı, hanımlarına iyilik 
yapandır.  
Kadınlardan ümmetimin hayırlısı, kocalarına iyilik yapandır.                                                             
“                                                                        ……..(H.ş.) 
. 
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 kocalarına iyilik yapan kadınlardan her birine günde, 
sabreden ve sevabını Allah’ı Teâlâ’dan bekleyen, 
 Allah yolunda harp edip ölen bin şehit sevabı verilir, 
                                                  (H.ş.) (sav) zevcesi Meymûne’den (r.anha) 
 

 Kadın erkeğin hayat boyu  en değerli şeref  misafiridir! 
 

- Erkek yirmi yıldır görmek isteyip de göremediği hasretini 
çektiği herhangi bir dostunu veya  arkadaşını nasıl misafir 
ederse o misafiri memnun etmek için kusursuz saygı ve 
sevgi gösteriyorsa 
 O eve misafir olarak gelen gelin de küçükken büyümüş 
yürümüş o da yirmi yıldır arzuladığı beklediği evine 
sevdiğine gelmiş hem öyle gelmiş ki, 
 
Gönlünü, canını, malını hatta hayatını sana feda ederek 
gelmiş. Allahın emaneti olan bu gelinede, en az o misafir 
arkadaşın kadar, hat ta,  daha da fazla,  saygı, sevgi ve 
muhabbeti gösterilip ona göre davranmak lazım. Bu da  
o hanımefendinin en tabii hakkıdır.   


-Böyle bir sevgiyi ve saygıyı yedi kat yabancı misafire 
gösteren erkek,  elbette onun daha güzelini hayatını sana 
feda eden misafirperverliğini canı ciğeri olan eşine 
göstermelidir. Bu da sana gönül veren eşinin tabii hakkıdır. 
 

Erkek de Kadın’ın  hayat boyu  en değerli şeref  misafiridir! 
 

-Kadın ise, yine yirmi yıllık görmediği, yirmi yıldır özlemini 
çektiği herhangi bir dostu ve arkadaşını nasıl misafir edip 
nasıl memnun edip onu incitmeden üzmeden ağırlarsa,  
en az o misafir arkadaşı kadar, en çok duasına muhtaç 
olduğun, sana gönül veren, yirmi yıldır yolunu gözleyen, 
seni eş olarak kabul edip , Canyoldaşı olarak seçen kocaya 
gösterilmesi lazım; bu da erkeğin en tabi  hakkıdır. 
 
. 
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- Ey güzel insanlar, işte yolunu beklediğin en ağır 
misafirin senin eşindir, 
 Bu sevgi, bu saygı, her gün, hatta ömür boyu olmalı. 
O evde, misafir hürmet görüyorsa, ev sahibi niçin 
görmesin? 
Böyle kabul edilmeli. Böyle olursa o evde mutluluk dolup 
taşar ve her gün artar. Unutma ki şu dünyada hep misafiriz. 


-İmanlı ve birbirini Allah için seven karı koca daha şimdiden 

birbirini Cennet dostu olarak kabul etmeli ve birbirini tebrik 

etmeli. Eşler birbirini severse Allah da onları sever,        
  
- Dil vardır, durmaz  tesbih çeker 

-Dil vardır, insanı cennete çeker 
-Dil vardır, insanı cehenneme çeker 
-insan ne çekerse dilin elinden çeker… 

 

           Eşler mutlu olmak için ne yapmalı? 


-HANIM İLE  BEY BİRİBİRİNE  GÖNÜL VERMELİ, 
-HAYAT  YÜKÜNE  BERABER OMUZ  VERMELİ 
-VARLIKTA , DARLIKTA BİRLİKTE GÖĞÜS GERMELİ…


 -Mutlu evlilik bir şans değildir; çaba harcaman gerekir, 
emek gerekir, sabır gerekir, özveri gerekir, uzlaşma anlaşma 
gerekir… 
 

-Mutlu ve iyi bir evliliğin sırrı, bir ilaç terkibi gibi karışık 
olabilir. 
-Biraz sevgi, biraz saygı, biraz güven, biraz sabır, biraz da 
eşlerin ödünler vererek yapması gereken fedakârlıklar 
vardır. Mutlu bir evliliğin ilaç terkibi ve karışımı şunlardır: 

 

-Seveceksin, sayacaksın, güveneceksin, 
                           Ve sabredeceksin! 
                       -İşte bunlar temel maddeleridir. 
. 
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               HERKES SORUMLULUK ALMALI 
 

-Müslüman’ın aile hayatında, hanımla bey aynı inançta 
olmalı, 
Verecekleri kararları birlikte istişare ile vermeli. 


- Biri ötekini zorlamamalı baskı yapmamalı. 
Aile reisi olan beyin haklı isteklerine hanım itaat etmeli. 
Hanımın haklı isteklerine beyi yerine getirmeli. 
 

-Müslüman’ın aile yuvası, gizli sırlarını gizleyip 
günahlardan korunacağı bir yuva olmalı. 
Ailenin kurduğu yuva binaya benzer. Temeli ne kadar 
sağlam atılırsa o kadar dayanıklı olur. Bu yuva öylesine 
sağlam olmalı ki kadını zelil, erkeği sefil ve rezil etmemeli. 

               

   
  Evlilere ve Evleneceklere altın öğütler 

 

-Elli yıldan beri mutluluk içinde yaşayan ve hala 
yaşamaya devam eden, binlerce eşlerin altın öğütleri 
ve mutluluk tavsiyeleri… 
 

-Sahabe-i Kiramın kızlarından; "Esma’nın kızı  Hâris’e  
evlenirken annesi şöyle vasiyette bulunmuştu; ‘Kızım, 
evimizden ayrılıp başka bir eve gidiyorsun. Orada ilk kez hiç 
görüşmediğin ahlakını bilmediğin bir kimse ile buluşacaksın. 

 

-Doğup büyüdüğün, senelerce yaşadığın bir yuvadan 
çıkarak, yabancı bir yere gideceksin, huyunu, suyunu 
bilmediğin bir insanla yaşayacaksın. onun için şu 
tavsiyelerime kulak ver: 

 
 
 
 
. 
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                  -Sen ona yer ol ki ,    o da sana gök olsun. 
                  -Sen ona ev ol ki,       o da evin direği olsun.  
                  -Sen ona cariye ol ki, o da sana köle olsun.  
 

 
-Ona sıkıntı verme ki sana sevgisi azalmasın.  
    Ondan uzak kalma ki, oda seni unutmasın!  
  

     Eşine şunu söylemek hakkındır hanım kardeşim; 
 

     Beyaz kefenimle tertemiz çıkmak istiyorum! 


-Benim sana gelirken giydiğim gelinliğim ne kadar beyazsa, 
içindeki gelinin kalbi,  o kadar beyazdır, o kadar tertemiz olarak 
sana geldim ki, 

 
    -Bundan böyle bu temizliğimle senin yanında bir ömür 
geçirmek, bu günkü mutluluğu öğleye kadar değil, 
                Ölene kadar sürdürmen için geldim! 
 

-Yine bu ömrün sonunda bu haneden,  o giydiğim beyaz 
gelinlik yerine o beyaz kefenimle tertemiz çıkmak istiyorum.” 
Demek,  yaşamak senin hakkın. 
              
       
-Düşmanın kurşunu değil , Dostun gülü incitir . 
-Düşmanın ateşi değil,    Dostun külü incitir. 
 

 

Şefkatte  Güneş  gibi ol,  güneş iyinin de  kötünün de üstüne 
doğar. 

Merhamette  rahmet gibi ol., râhmet bülbülün de akrebin de 
üstüne yağar.   ( Böyle yapan mutlu olur ) 
 
. 
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EY İNSAN OĞLU! UNUTMA Kİ SİZİ DE  BİZİ DE TAKİP EDEN VAR! 

 

ْنَساُن َاْن يُ تْ َرَك ُسًدى  َاََيَْسُب اْْلِ
- ( İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır.     ( Kıyamet/36 ) 
Yüce Mevla’m yukarıdaki ayeti kerimesinde bizlere, 
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  
kimse,  beni görmez mi zannediyorsunuz?  
 

                    

( Allahımız:Ben kuluma şah damarından daha yakınım)  
Dediğini. unutmayalım. Allah’ın seni gördüğünü, (Kıyamet/36), 

 sağında solundaki meleklerinde senin her hareketini 

gördüğünü, günah işlerken ona şahit olduklarını, Allahın 

kamerasına da çekildiğini, bir gün bunların hesabının teker 

teker sorulacağını hiç aklından çıkarma! 
 
         AYRILIĞA SEBEP OLAN ŞU ÜÇ ŞEY: 

                     

       -1 –Sevgi 
-2 –Saygı 
       -3 –Güven 

 
-Eğer bunlar bir hanede kaybolduysa, 
-Hanım mutluluğu çarşı pazarda arar. 
-Erkek huzuru kahvehanelerde arar. 
İşte o zaman geçim zorlaşır ve olanlar olur. Bu duruma 

düşmeden bu üç şeyin kıymetini bilelim. 
 

            Ümmetin Hayırlısı Kimmiş? 
 



                                                                           

                                                       12             Eşler Nasıl Mutlu Olur, 

 
-Ümmetimden erkeğin en hayırlısı, annenin çocuğuna 
lütuf 
 ve merhameti gibi hanımını okşayan, ona acıyan, lütfeden, 
tatlılık ve yumuşaklıkla muamele edendir. 
-Bunlardan her birine, her gün sabredici ve sevabını 
Allah’ı Teâlâ’dan bekleyici oldukları halde, Allah yolunda 
cihat ve gazada ölmüş yüz şehit sevabı verilir. 
-Peygamberimiz böyle buyurunca, bu esnada 
 Ömer İbn-i Hattâb, (r.a.): “Ya Resulullah, kadın için bin şehit 
sevabı verilmesi nasıl oluyor?” diye sordu: 
 

Peygamberimiz cevaben:  
-Ya Ömer, sen kadınların erkeklerden ecir ve sevap 
bakımından daha büyük ve efdal olduğunu bilmiyor musun? 
Zira Allah’u Teâlâ, erkeğin hanımının kendisinden razı 
olması,ve ona dua etmesiyle, kadın o erkeğin cennetteki 
derecesinin daha yükseğine çıkarır.,        ,(Gunye’tut Tâlibin c.1 s.71                                                                                                                   

      
                    Hiç aklınızdan çıkarmayın! 
 

-Taş atanlara güller atılmaz, 
-Sopa atana gülücük atılmaz, 
-Tek taraflı hiç bir aşk olmaz… 
 

   -Eğer evinde mutluluk varsa her gün düğün bayram  
   -Eğer evinde huzur yoksa o zaman evin sana zindan  
 

- Karısı mutlu olmayan erkek mutlu olamaz. 

- Mutlu olmak isteyen erkek önce hayat arkadaşını 

mutlu etmelidir.  Zarûretler haramı mübâh kılar          

                              
  ( ( Varsa hatan; yüreğinde yara..çareyi ;148-151.. sayfalarda ara! )) 
 
                               CENNETE KADAR, 

-Yuva kuran şu güzel yavrular 
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- Huriler gibi bakın mutlular, 

-Bu mutlu neşeniz bitmesin hiç 
-Sürsün sürsün cennete kadar 

 

Bu sevgi bu muhabbet bitmesin dünya pazarında 
Bu sevgi bu muhabbet bitmesin ahiret mezarında 

Bu sevgi bu muhabbet bitmesin mahşer mizanında 
Bu sevgi bu muhabbet sürsün sürsün cennete kadar 

 

Hayat yoluna da tutun el ele 
    Mevlam giydirsin cennette hülle 

Öyle sevin ki birbirinizi 
   Ayırmasın Mevlam cennette bile 

 

Bu sevgi bu muhabbet bitmesin dünya pazarında 
Bu sevgi bu muhabbet bitmesin ahiret mezarında 

Bu sevgi bu muhabbet bitmesin mahşer mizanında 
Bu sevgi bu muhabbet sürsün sürsün cennete kadar 

 

 Nikâh da vardır büyük keramet 
Dileriz haktan sağlık selamet 

  Hiç Solmasın şu gonca gülünüz 
Hayat boyu hep sürsün saadet 

 

Bu sevgi bu muhabbet bitmesin dünya pazarında 
Bu sevgi bu muhabbet bitmesin ahiret mezarında 

Bu sevgi bu muhabbet bitmesin mahşer mizanında 
Bu sevgi bu muhabbet sürsün sürsün cennete kadar 

 

Eşler geldiler dostlar geldiler, 
 Düğün Derneğe şeref verdiler 
Kumrular gibi Gelinle damat 
Yuva kurmaya karar verdiler 

 

Bu sevgi bu muhabbet bitmesin dünya pazarında 
Bu sevgi bu muhabbet bitmesin ahiret mezarında 

Bu sevgi bu muhabbet bitmesin mahşer mizanında 
Bu sevgi bu muhabbet sürsün sürsün cennete kadar 

 

Kadınlar evinde kaptan gibidir 
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  -Kadın evinde gemi kullanan kaptan gibidir. Evini çok iyi 

kullanıp  durumu idare etmeli, çok dikkatli olmalı, evin rotasına  

uymalı, kurala aykırı hareket etmemeli, zira kaptanlık hiç ihmale 

gelmez.  Ev, aynı deniz gibi zaman zaman ılımlı, zaman zaman 

fırtınalı günleri olur. 
 

 İşte o fırtınalı zamanda, kırmadan, dökmeden,  gemiyi karaya 

oturtmadan, evin ahengini bozmadan, daima alttan alarak 

durumu idare etmelidir. 
 

-Mesela kayınvalideden duyduğunu eşine, eşinden duyduğunu 

kayınvalidesine  veya bir başkasından duyduğu dedikoduyu bir 

başkasına aktarmamalı, idareci olmalı. 

Eğer kadın idareci olmaz da pusulayı şaşırıp idare edemezse 

sonucu çok kötü olabilir. 

 
     ERKEK KADIN ÜZERİNE YÖNETiCiDiR  
 

َل اللَُّه َبْعَضُهْم َعَلى َبْعض   ٰ   الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِبَما َفضَّ 



-“Allah'ın, insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün 
kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için, 
erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur”(.nisa,34) 
  
-Ey aziz milletin torunları! Senin ecdadın öyle muhterem, öyle 
şefkatli, öylesine merhametli idi ki, değil insanı incitmek;  
dağdaki ormanı, damdaki hayvanı incitmekten korkardı. Dağlara 
ağaç kesmeye giderken, baltasının ağzını kapatırdı; diğer 
ağaçlar onu görüp korkmasınlar diye. 
 

-Kurbanlık hayvanı kesmeye götürürken bıçağı arkasına 
saklardı; hayvan onu görüp ürkmesin de, bana hakkı geçmesin 
diye. 
. 
Sen böyle ince düşünen, vebalden korkan ecdadın torunusun. 
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-İyi düşün! Bunu sadece okuyup geçme! Kendine şiar edin. 
Canlı bir çiçek kopardığında, kopan yerde bir su oluşur. İşte o 
çiçeğin gözyaşıdır, o ağlıyor… 
 

-Yaş bir ağaca bir balta vurunca orada bir yaşlık ve su 
görürsün. İşte o, ağacın gözyaşıdır. O ağaç da ağlıyor… 


-Peki, insana zulüm, dayak, işkence yapılırsa 
 o insan ağlamaz mı? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste… 
 

    Kulun Kalbini Kıran Rabbini Karşısına Alır 
 

-  Bir Müslüman’ı incitmek, kalbini kırmak, Kâbe’yi       
      Yetmiş kere yıkmaktan daha günahtır. 

 - Peygamber efendimiz; mübarek elleri ile Kâbe’yi 

göstererek;  
-"Ey Kâbe, sen Allahın evisin! Sen mübareksin! Fakat bir 
Müslüman, bir müminin kalbini kırsa, 70 defa seni 
yıkmaktan daha büyük günaha girer” buyuruyor    (R.Nasıhin) 
 

“Sakın incitme bir Cân’ı 

 Yıkarsın arş-ı Rahman'ı” 
 

- “Dostun attığı gül baş yarar” demişlerdir (Necip Fazıl) 

 
      

En şerefli varlık insandır, bundan daha hası yok, 
Kırma eşin kalbini, yapmaya ustası yok 

 



                      

       ( - merhameti Olmayana, Merhamet Edilmez!!!" H.ş   ) 
 
. 
                 Sevgi ışıktır 
 

http://islamnuru.yetkin-forum.com/t2354-merhameti-olmayana-merhamet-edilmez-hz-muhammed-sav
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Unutma ki Sevdiğin Kadar Sevilirsin 

Hakkın emridir bu sevgi sen bilirsin 
Sevgi her sabah doğan bir güneş gibidir, 
 Öyle sev ki o da sana güneşim ayım desin, 
 

Sevgi ışıktır aydınlatır, sevgi bir umut 
Hep gülümse neşeli ol dargınlığı unut 
Sevgilim bir tanem tatlım ayım güneşim de 
Sevgi barış, Sevgi bahar, sevgi sükût, 
 

Başın dik olsun, sevdalı ol manalı bakış, 
Sevgi dolu sözünle rahmet gibi kalbe akış, 
Sevgi hayat, sevgi dertlilere derman 
Can evine gir nakkaşlar gibi işle nakış, 
 

Ömür kısa aldatmasın dünya bakın 
Tut ellerini sevgilinin bırakma sakın 
Sevgi Gonca gül gibidir solmasın 

         Can canan olsun sana senden yakın 
 

     UFAK KUSURLAR GÖRÜLMEMELİ 

 

-Aile reisi erkek, karısını ufak tefek kusurlarından dolayı onu 
dövmemelidir. Hz. Peygamber, kadınları kastederek (Allahın 
kullarını dövmeyin) buyurdular. Bu hanımlarını dövenler, 
şüphe yok sizin hayırlılarınız değildir.                 İbni M. S 63 

 

                         Eşinizi yıpratmayın 


-Şüphesiz müminler birbiri ile kardeştirler; öyle ise dargın 

olan kardeşlerinizin arasını düzeltin.                    .Hucurat 10.;                                            
  
  -Eşiniz de sizin mümin kardeşinizdir, hele hele hem 
eşiniz hem de din kardeşiniz olunca daha önemli ona göre 
davran.            
-Unutmayalım ki düşmanımız olan şeytan en çok eşlerin 
arasını açmak için uğraşıyor. Buna karşı Allah'ın yardımını da 
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isteyerek eşinizin değerini bilmeniz ve küskün durmamaya 
gayret edelim. 
-Sevgili eşimiz hayattaysa ve birlikteysek buna şükretmeliyiz. 
 Bir de eşini kaybedene sor,  kıymetini o zaman anlarsın.  
Bize verilen bu nimetin hatırına küçük hataları hoş görmeliyiz. 
Birbirimizin değerini daha iyi bilmeliyiz. 
 

- Yinede unutmayalım ki;İ 
Küskün durmak eşinizi yıpratır. Küskün geçen günleri 
içinden ahlar çekerek geçer. O ahlar da senin aleyhine olur. 
               

               Eksik arayan eksik bulur 


-Mutlu ve huzurlu bir evlilik için, öncelikle mükemmeli aramayın; 
mükemmelin sonu yoktur. Mükemmeli aramaktan vazgeçip, 
kusursuz insan ve kusursuz bir evlilik düşüncesini kafanızdan 
çıkarın. Elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadarıyla görev ve 
sorumluluklarımızı yerine getiren, anlayışlı, nazik ve saygılı bir eş 
olmaya çalışmalısınız. 

 

          Eşinizi sevin! Hem de çok sevin 
 

-Eşinizi sevin! Hem de çok sevin ve gözünüz ondan başkasını 
görmeyecek şekilde ona bağlanın!  
Atalar şöyle demişler: eğer sen düdüğünü öttürmezsen, biri gelir 
senin düdüğünü öttürür. 


-Eğer eşin senin yanında, senden sevgi bulamazsa, sevgisi 
dağılır. Bu sevgiyi evlatlarda,  ya da malda, ya arabada, ya kedi 
köpek gibi hayvanlarda, veya başka başka arkadaşlarda arar. 
Ama eşinizin sırtına konan bir yükte olmayın, sırtında taşımasını 
istemeyin. Çünkü o da insandır. Gün gelip yorulur bir gün sizi 
sırtından atabilir." 

 
 
. 

  GÜZEL BAKAN GÖZ GÜZEL GÖRÜR 
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-Eşinize nasıl ve ne niyetle bakarsanız öyle görürsünüz. 
Dünya güzeli olarak bakarsanız ve cennet hûrisi gibi bakarsanız, 
Allah da size onu dünya güzeli ve huri gibi gösterir. Siz de eşinizi 
daha çok sever ve evinize bağlanırsınız.. 
 

       “Bir Saliha kadın bin tane kötü erkeğe bedeldir.  


-Bir rivayete göre; Bir hanım ardarda yedi gün eşine olan 

hizmetlerinde kusur etmez ise,  bu ahlakını devam ettirse, bu 

kadına cehennemin yedi kapısı kapanır. Cennetin sekiz kapısı 

açılır. 

 Bu kapılardan hangisinden arzu ederse sorgu ve suale gerek 

kalmadan oradan cennete girecektir.” 

 

      ELİN, AYAĞIN YAPTIKLARINA ŞAHİT OLACAK! 
   

-O gün, kişinin kendi dilleri, elleri ve ayakları, yapmış 
olduklarına dair aleyhlerinde şahitlik edecektir,.       
                                                                                           ayeti kerime.nur 24) 

-Şu dünyada,  keşke dilim olmasa idi de geri         
     Söylemeseydim. Günah küfür işlemeseydim,  
-elim olmasaydı da sana vurmasaydım, haramı da       
      Tutmasaydım. 
    
-Ayağım olmasaydı da harama gitmeseydim, 
   -Gözüm olmasaydı da harama bakmasaydım, 
-Kulağım olmasaydı da günah olan gıybeti 
duymasaydım kim diyecek? 
-O mahşer günü şu saydığımız azalarından dolayı özürlü 
olup bu saydığımız günahları işlemeyenleri görüp; keşke 
ben de bunlar gibi özürlü olsaydım diye onları görüp 
kıskanacaklar. 
 

   ( ( Varsa hatan; yüreğinde yara.. çareyi ;148-151.. sayfalarda ara! )) 
                           
                        Azalar konuşacak 
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-Evvela eşine zulmedenler, asi olanlar, geri söyleyenler, 
Eşini dövenler,  
Elleri dile gelecek; benimle vurdu diyecek, 
 Keşke, elim olmasaydı da eşime vurmasaydım diyecek, 
 

-Dili, dile gelip  benimle geri söyledi;  benimle, küfretti  
diyecek, 
-Gözü dile gelip;   helali varken benimle harama baktı 
diyecek, 
-Kulağı dile gelip;  benimle gıybet dinledi, günah işledi 
diyecek, 
-Ayaklar dile gelip; günaha benimle gitti ve günah işledi 
diyecek, 
 İşte bu azaları;  önce eşine yaptıklarından dolayı sual 
olunacak! 
 

-Keşke,  bu azalarım olmasaydı da şahitlik yapmasaydı, 
diyecek;  amma hiç bir faydası olmayacak. 
-O kişi azalarına şöyle diyecek: neden aleyhimize şahitlik 
yapıyorsunuz? Siz de benimle birlikte yanacaksınız! Diyecek.  
 
Azalar, şöyle cevap verecek : Bu bizim elimizde değil! Biz’i 
konuşturan konuşturuyor! Diyecekler. Yani azaları Allah 
konuşturacak! 

 

                 ALEYHİNE KİM ŞAHİTLİK EDECEK 


-Küfredenin, asilik edenin, geri söyleyenin dili dile gelip ben 

söyledim, 
eli ile dövenin,vuranın,; günah işleyenin,elleri dile gelip benimle 
şu şu günahı işledi diye aleyhine şahitlik edecek. 
Tekme ile insan dövenin ayakları ile günaha yürüyüp gidenin 
ayakları dile gelip benimle gitti benimle vurdu benimle yürüdü 
diyerek, aleyhine şahitlik edecek,  
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-Bunları duyan insan o azalarına yahu ne yapıyorsunuz, bakın 

benimle siz de cehenneme gideceksiniz, benimle yanacaksınız 
deyince azalar cevap verecek: vallahi biz kendiliğimizden 
konuşmuyoruz bizi biri konuşturuyor! 

-İşte en yakının olan eşine bu azalarla zulmettinse, bir de 

şahidin kendinden olunca, 
Yüce ALLAHIMIZ (c.c), sormaz mı ey benim has gül gibi 
yarattığım bülbül gibi şakırdayan kulum! Sana elini ayağını 
gözünü kulağını pırıl pırı tertemiz yarattığım kulum! Bu emanet 
olan azalarımı nasıl kirlettin günahlar işleyip onları perişan ettin, 
diye sorduğunda, hangi yüzle o yüce Rabbimin yüzüne 
bakacaksın yüzün kızarmaz mı, ah o an yer yarılsa da yere 
girsen o gün o da mümkün değil… 
 

-Ebu Süfyan’ın hanımı Hind, Müslüman olmadan önce, 

babasının ve amcasının intikamı için Vahşî’ye mükâfat vâd 
etmişti. 
 

Vahşî, Uhud’da taş arkasına pusuya girip yalnız Hz. Hamza’yı 
gözetirdi. Hz. Hamza sekiz kâfiri öldürüp saldırırken, Vahşî 
mızrağını atarak, Hz. Hamza’yı uhud savaşında  şehit etti; 
öldürdü. 
 

-Uhud Savaşında Peygamberimiz birkaç kâfire bedduâ etmişti. 

“Vahşî’ye niçin lanet etmiyorsun” dediklerinde, buyurdu ki:  

- Miraç’ta, Hamza ile Vahşî’yi kol kola, birlikte cennete 

girerlerken görmüştüm! 
 

Hicretin sekizinci yılında, Mekke fethedildiği gün, Vahşî, 
Mekke’den kaçtı. Bir zaman uzak yerlerde kaldı. Sonra pişman 
olup, Medine’de mescide gelip, selam verdi. Resulullah 
efendimiz selamını aldı. Vahşî dedi ki:  

-Ya Resulullah! Bir kimse Allaha ve Resulüne düşmanlık 

yapsa, en kötü, en çirkin günah işlese, sonra pişman olup temiz 
iman etse, Resulullah’ı canından çok seven biri olarak, huzuruna 
gelse, bunun cezası nedir? 
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-Resulullah efendimiz buyurdu ki:  

-İman eden, pişman olan affolunur. Bizim kardeşimiz olur,. 

-Ya Resulallah! Ben iman ettim. Pişman oldum. Allah’ı Teâlâyı 
ve Onun Resulünü her şeyden çok seviyorum. Ben Vahşî’yim. 
 

-Resulallah efendimiz, Vahşî adını işitince, Hz. Hamza’nın 

şehit edilmiş hâli gözünün önüne geldi. Gözleri yaşlandı. 
 
Vahşî, öldürüleceğini anlayarak kapıya yürüdü. Eshab-ı Kiram 
kılıçlarına sarılmış, işaret bekliyordu. Vahşî, “Son nefesimi 
alıyorum” derken, Cebrail Aleyhisselam geldi Allahü teâlâ 
buyurdu ki:  
 

-Ey sevgili Peygamberim! Bütün ömrünü puta tapmakla, 

kullarımı bana düşman etmeye uğraşmakla geçiren bir kâfir, bir 
Kelime-i Tevhid okuyunca, ben onu affediyorum. Sen, amcanı 
öldürdü diye Vahşî’yi niçin affetmiyorsun? O pişman oldu. Şimdi 
sana inandı. Ben affettim. Sen de affet! 
 

-Herkes, "Öldürün!" emrini beklerken, Resulullah efendimiz 

buyurdu ki: - Kardeşinizi çağırınız! 
Kardeş sözünü işitince, saygı ile çağırdılar. Peygamber 
efendimiz Vahşî’ye, “affolunduğunu” müjdeleyerek buyurdu ki:  
- Fakat seni görünce dayanamıyorum, elimde olmadan 
üzülüyorum. 
 

Hz. Vahşî, Resulullah’ı üzmemek için, arka saflarda oldu çok 
yakınına gelmedi. Mahcup, başı önünde yaşadı. 




-şimdi aynaya bakalım bizim kızdığımız eşimiz, 

darıldığımız eşimiz, affedemediğimiz eşimiz, vahşiden daha 
da vahşi mi ki onu af etmeyelim? 
. 
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-Biz aciz ümmetleriz Allahın Resülünün en sevdiği amcasını 
öldüreni, affediyor da, biz haşa resulullahtan daha muteber biri 
miyiz? Affetmek Allahın şanındandır, bu konudan ders al! 
- Kin güdücü olma affedici ol! 

 
Azaları günah işleyenler, parmaklarıyla tesbih çeksinler! 

-Rasûlullah .s.a.v buyurduki: "Size tesbih, tehlil, takdis, tekbir 
çekmenizi tavsiye ederim. Bunları parmaklarla sayın. Zira 
parmaklar (Kıyâmet günü nelerde kullanıldıklarından) suâl 
edilecek ve konuşturulacaklardır."                       (Tirmizî, Daavat 131).  
 

-Parmaklar dahi nerelerde kullanıldığından suâl edileceğine 

göre, Günah işleyen şu azam olacağına hiç olmasa diyebilir 

misin? 
- (Din kardeşiyle bir yıl dargın duran, onu öldürmüş gibi 
günaha girer.)  (h.ş.)                                                [Beyheki]  

 

- (İnsanların amelleri, pazartesi ve perşembe günleri Hak 
Teâlâya arz olunur. Hak Teâlâ da, kendisine şirk koşmayan 
herkesi affeder. Ancak bu mağfiretten birbirine kin tutan iki 
kişi istifade edemez. Cenab-ı Hak, “O iki kişi barışıncaya kadar 
amellerini getirmeyin” buyurur.)                                             [İ.Malik] 

 

-Ameller Haftada iki defa pazartesi ve Perşembe günleri 
Allaha arz edilir, bu da üç günde birdir, ne yapıp yapıp 
ameller yani defterler Allahımıza teslim edilmeden 
dargınsak barışmalı, kusur işledikse de tövbe etmeliyiz ,  
 
-Ademoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları, diline şöyle derler: 
‘Bizim hakkımızda Allah’tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen dürüst 
olursan biz de dürüst oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız!’ derler                            
                                                                                .Tirmizî, Zühd, 61, (2409)                                                                                                                                                                                                         

     Her başarılı erkeğin peşinde bir hanım vardır, 
     Her başarısız erkeğin önünde de bir hanım                                    
                         Vardır  derler… 
 
. 
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HANIM BEYİNE NE SÖYLERSE MEMNUN EDER, 

EŞİNİ MEMNUN EDENLER CENNETE GİDER, 
 

 

-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 diyebildin mi? 
işte buna kanaat denir. 


- O zaman senden Allah razı olur, peygamber de razı olur, 
eşin de razı olur, böyle yapanlar Allah (c.c)’ın  cennetini bulur! 
-Çünkü Peygamberimiz bir hadisi şerifinde: 

-Beyini razı eden Allah’ı razı etmiş olur” buyuruyor.( H.Ş.) 
                 

NE YAP YAP İNSAFI ELDEN BIRAKMA 
 

-Günümüzde bazı erkekler eşlerinin hem çalışıp eve 
para getirmesini, hem evin tüm işini yapmasını, hem de 
çocukların tüm sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini 
bekliyor. Görevlerden biri ihmal edildiği zaman: 

Ev neden kirli? Neden çamaşırlar yıkanıp ütülenmedi? 
Yemek zamanında neden hazır değil? Market alış-verişi neden 
yapılmadı? Faturalar neden yatırılmadı? Çocukların ödevleri 
neden yaptırılmadı? Veliler toplantısına neden gidilmedi? Bu  
çocuğun karnesinde neden zayıf var?” Sorular, sorular, sorular 
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- Kadınlar da :“Yeter artık, evin tüm işini üstüme yıkıyorsun. 
Ben de çalışıyorum senin gibi yorgun geliyorum işten, bir kere 
de sen yap yemeği, çamaşır birikmişse söyleneceğine makineye 
at yıkasın. Sen görürsün, bundan sonra hiçbir işe ben de elimi 
sürmeyeceğim…” Suçlamalar, suçlamalar, suçlamalar…  
-Dır dırdır dır bıktım artık, biraz huzur ver be kadın…” 
-Oh valla ne güzel beyimiz söyleyince dır dır olmuyor, biz 
ağzımızı açınca dırdır oluyor. Bir kez olsun bana hak ver…” 

 Sürüp giden tartışmalar,kavgalar.. Çare ne? Anlayıştır.  
   

-“Anlayış” olmadıktan sonra, eşlerin birinin veya ikisinin 
çalışmasının bir önemi yok. Bu defa da erkek işten yorgun geldiği 
için, televizyonun karşısına geçip kafa boşaltmak isteyecek; kadın 
tüm gün evde olduğu için eşinin kendisiyle ilgilenmesini, 
kendisini gezdirmesini, tüm gün çocuklarla kendisi ilgilendiği için 
akşam eşinin ilgilenmesini bekleyecek...  

 

  Eşinizin ana babası Ebu Cehil’den Daha Kötü Biri mi?  
 

-Ebu Cehil, Peygamberimize her seferinde eziyet vermek 

için elinden geleni yapan, Peygamberimiz Kabe'de namaz 

kılarken üzerine deve işkembesi atan, arkasına geçip hücum 

ederek abasıyla boğmak isteyen, Peygamberimizi öldürmek 

için tuzaklar kuran azılı bir din düşmanı idi. 
 Allah Resulü ona iman etmesi için 110. defa ayağına gitti yine de 
iman etmedi, buna rağmen, 
oğlu İkrime Müslüman olmuştu, Efendimiz (s.a.v) sahabilere 
“Sakın İkrime’nin babası hakkında kötü söz söylemeyin,der.  
Ebu Cehil, İkrime’nin babasıdır. Aralarında atalık evlatlık bağı 
vardır. 
 
 -Ebu Cehil hakkında söylenen kötü sözler oğlunu incitebilir 
demiştir,  Eşinizin ana babası  Ebu Cehil’den Daha Kötü Birimi, bu 
mümkün degil. Allah resulü alakayı kesmemiş,bu kadar cefadan 
sonra 110 defa ayağına gitmiş,eşinin anne babası Ebu cehilden 
daha kötü birimi ki, onların ayağına gitmezsin sen onlardan 
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alakayı keseceksin,hiç senin başına işkembe geçirdiler mi,Seni 
boğmaya kalktılar mı,bundan alınacak çok dersler var, 

1- Sizler de ne olursa olsun, eşinizin ana babasını ve akrabalarını   
kötülemeyin. Eşinizin hangi yakını Ebu Cehil’den daha kötüdür, 
 

2- Eşinizle ufak kırgınlık yaşadığınızda onun ayağına gidip 
boynuna sarılıp beni affet dediniz de bu olmadı mı? 
Yeri gelince aman şefaat ya Resulullah diyoruz, lakin onun bu 
alçak gönüllü hareketini uygulamıyoruz, yok öyle. 
Eşinizle mutlu bir hayat sürdürebilmek için bu olayları hiç 
aklınızdan çıkarmayın o zaman mutluğu yakalarsınız. 
 

KALP ALLAH EVİ KIRMA ONU 
 

-Sözler, Bazen acıdır bazen hicivlidir 
Düşünmeden konuşmak, ne fecidir 
Bin düşünüp bir söyle demişler 
Sözler bazen ok gibi  canı  incitir 
 

Taş sanma karşındakini o da insandır 
O da senin gibi belki Senden yamandır 
kalp kırmanın öyle büyük vebali var ki 

Kabe’yi Yetmiş defa yıkmaktan günahtır  
 

Pişman olursun bir gün fayda vermez  
İş işten geçer,  zaman geri gelmez 
Sakın kırma seni sevenin kalbini 
kırılan kalp, kolay kolay, tamir edilmez... 
 

Anlaşmak ne güzeldir insan bir düşünse 
Gönül almayı gönül yapmayı bir bilse 
ağzından  çıkan kelam tatlı güzel ise  
Yaşamak ne güzeldir sevse  hem sevilse 
    

                  

   ( - merhameti Olmayana, Merhamet Edilmez!!!" H.ş   ) 
. 

http://islamnuru.yetkin-forum.com/t2354-merhameti-olmayana-merhamet-edilmez-hz-muhammed-sav
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                     Kötü söz kalpte leke olur 
 

-Sakın eşine kötü söz söyleyip kalbinde leke yapma.  Her kötü 
kelime, karşıdakinin kalbinde, damla damla, siyah bir leke olur. 
Bu durum devam ettikçe, eşinin kalbi sana karşı kararır sana 
karşı yüzü gülmez, yüzü gülse de gönlü gülmez.  
-Hani derler ya, sana kalbim kırık; işte o siyahlanan kalpten 
sonra eşin senden soğur. 

 

  Eşlerin birbirlerini mutlu etmesi hiç de zor değil 
 

-Eşimizi mutlu etmek için neler yapabiliriz: 
Eşine alaylı konuşma, soğuk şakalar yapma,  övgünü yap  
nezakette cömert davran, içten ve samimi ol. 
                   
 

                   Mutlu olmak herkesin hakkı 
 

-Özellikle bir arada mutlu ve huzurlu olmak için yuva kurmuş 
olan, üstelik çocukları da olan karı ve kocanın iyi geçinmeye, 
birbirlerine saygı ve sevgi göstermeye daha çok ihtiyaçları 
vardır. 
-Bir erkeğin iş hayatında başarılı olması için, eşinin desteğine 
çok ihtiyacı vardır, 
 
-Her başarılı erkeğin arkasında onu başarıya götüren bir kadın 
vardır. Evin hanımı, beyine karşı memnuniyetini belirtiyorsa 
erkeğe güven gelir. 


-Eğer eşim beni beğeniyorsa, gerçekten iyi bir kişiyim der." 
  Hangi mesele çıkarsa çıksın, onunla başa çıkacağını 
düşünerek evden ayrılır ve dünyaya meydan okumaya 
hazırlanır. 
-Kadının eşinden duyduğu devamlı tatminsizlik, adamı 
etkileyecek ve kendinden şüphelenmeye, güveni azalmaya 
başlayacaktır Halbuki eşini yüceltici davranan kadın kendine 
güven duygusu aşılar. 
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-Başkalarının dolduruşuna gelen erkekler, sen kazak erkeksin 
sen şöyle yaparsın sen böyle yaparsın diyerek karısını 
ezdirenler, kendine dikkat etmeli. Böyle duruma düşen erkek 
kendisine saygısını kaybeder. 
 
-Bu durumda kadın, yine de kocasıyla tartışmaya 
girmemeli, alaycı ve kamçılayıcı sözlerden kaçınmalı, 
başkalarının yanında eşini aşağılamaktan, kırıcı 
davranışlardan kaçınmalı. 
                      
             Kadın eşinin sırdaşı olmalı 

   

-Kadın, eşini aynı zamanda can dostu, sırdaşı olarak 
gördüğü için, tüm dertlerini eşine anlatır “haklısın canım” 
demesini bekliyor. 

  

-Tüm kusurların ve eksikliklerin insan için yaratıldığını 
bildiğimiz zaman, evlilikte de, hayatta da karşılaştığımız 
zorlukların ve problemlerin daha kolay üstesinden gelebiliriz. 
Evlilikte karşılaştığımız olumsuzlukların, 
Allah'ın bir takdiri olarak görmeliyiz ve olumsuzluktan sonra, 
büyük bir lütfun bizi beklediğini bilmeliyiz.  

  

-Aslında tüm bunları hepimiz biliyoruz, önemli olan bilmek 
değil uygulayabilmektir.  


            YUVADA Kİ FIRTINA SEVGİYE DÖNÜŞMELİ 
 
-Yuvada kopan fırtınaları hemen sevgiyle önlemeli. Daha 
çok erkek kabahati yüklenmeli, eşini tatlı dil ve güler yüzle 
okşayarak susturmalıdır. 




 - merhameti Olmayana, Merhamet Edilmez!!!       " H.ş  

            . 
           
            . 

http://islamnuru.yetkin-forum.com/t2354-merhameti-olmayana-merhamet-edilmez-hz-muhammed-sav
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                  Dil, iki tarafı keskin bir bıçaktır. 

-Kılıçların yarasına merhem vardır ama dil yarasına merhem 

yoktur diyor .İmam-ı Birğivi 
 

- (Bir tatlı söz gözyaşlarını kurutur ve barışı 
sağlar.)Atasözleri.”İyi söz yılanı ininden, kötü söz insanı 
dininden çıkarır.”  derler. 

 
   Haddini bil, kanaat et, 

     Çok konuşma, rahat et. 
                                  Şakaya da dikkat et. 


-Yine mutluluğu engelleyen hususlardan biri de şaka yapma 
ve takılmada, şakanın dozunu kaçırma. Alay edici sözlerden 
kaçınmalı. 


-Eşler birbirlerinde teşekkür edebilecekleri şeyler aramalılar. 
Güzel sözler söylendiğinde, sizi daha fazla şeyler yapmaya 
itecektir. Teşekkürü ve tebessümü hiç eksik etmeyin, bunlar çok 
önemlidir. 
 

-Tebessümün ifade ettiği şeylerden birisi  
"Seni çok seviyorum” . Doksanında da olsan, ilk günkü gibi 
seviyorum, dünyaya bir daha gelsem yine seni seçerdim 
deyivermeli. Bunu sen söylersen, karşındakinin sana muhabbeti 
ve sevgisini Allah artırıverir; O ne etmeye kadir değil!  
Sen gülümseyince daha güzel oluyorsun de, onun yanında 
değerin artar,  Fakat tebessümün içten ve samimi olması şarttır. 

 

BİR AKŞAMIN ÖYKÜSÜ  
 

-Aslında karı-kocanın temelinde, erkek eve girerken 

muhakkak tebessümle içeri adımını atmalı ve selâm vererek hal 
hatır sormalıdır. Kadın da onu yine tebessümle kapıda 
karşılamalı ve gününün nasıl geçtiğini sorarak merak etmelidir. 
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 -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. 
                    
                            İŞİNE GİDEN BABA 
 

-İşine gitmek üzere sabahleyin evinden çıkan bir baba, ne iş 
yapıyorsa o işte devamlı çalışması sonucu yorgun bir halde 
akşam evine döner. Nefes almaya bile takati kalmayacak şekilde 
yorgun düşer. 
Evindeki küçük çocuklar: 
-Baba baba!” diye karşılayıp boynuna sarıldıkları zaman tüm 
yorgunluğu o anda gider. Rahata kavuşur. 
- İşte o anda hanımı da yüzüne gülüyorsa mesut bir kişi olarak 
çocuklarıyla meşgul olmaya başlar ve Ondan zevkli ve mutlu kişi 
olamaz, 
 

                      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. 
-Ancak adam evine döndüğünde dırdır eden, sürekli 

şikâyetçi olan ve azarlayan bir eşle karşılaştığında bütün 
mücadelesi, heyecanı ve hevesi kaybolur. 
 

-Adam bağırır :  “Koca karı nerdesin?” 
Kadın, cevap verir:“İhtiyar gel, kaçmadım ya! Buradayım.” 
der. 
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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. İşte hayatta böyle batar gider… 
 

-İffetli, namuslu, terbiyeli ve ahlaklı bir kadının 
bulunduğu ev cennet gibidir. 
-Eğer o kadında o vasıflar yoksa o ev cehennem gibidir. 



-Bir başka konu Özellikle hanımlar beylerinin ilgisizliğinden çok 
sık yakınırlar. Evde yapılan bir değişikliği veya kıyafetindeki bir 
yeniliği erkeğin fark etmesi gerekir. Yoksa hanım kırılacaktır. 
 

.                          Eleştiri gerekiyorsa? 
 
-Tabii her zaman övgü yapılmaz. Bazen eleştiri de gerekir. 
  Eleştiriye gönül alıcı bir sözden sonra başlanmalı. Diyelim ki, 
hanım yemek yapmış ve tuzunu fazla kaçırmış. Yüz ekşitilerek 
-amma tuzlu demek yerine, "Hanım, yaptığın yemek gerçekten 
çok güzel ve lezzetli. Ancak biraz tuzu fazla gibi geldi" demek 
çok yararlı olacak. 
 

-Ve erkeğin sinirli oluşunu şöyle söylemekte fayda var:  
"Bey, sen ılımlı sakin birisisin fakat seni biraz sinirli görüyorum. 
Acaba sebebini açıklayabilir misin demeli. 
 

-Eleştiriyi şahsi olmaktan uzak tutmalı, kişiyi değil davranışı 
eleştirmeli. 
  Evin hanımı o gün yemek yapmadı; 
-Hanım, sen çok güzel yemekler yapardın bugün nasıl olduysa 
yemeğin tadı yok". Veya temizlik tam yapılmamışsa;  Senin 
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daha iyisini becerebileceğini biliyorum. Herhalde biraz 
yorgundun veya zamanın azdı" denilebilir. 


     -Emretme yerine rica etmeli veya istemelidir. 
-Şunu yap demekten, Şunu yapar mısın demek daha etkili Olur. 
 

                       Para para para 


-Bazıları mutluluğu hep parada, zenginlikte sanır.             

         Hayır para rahatlatır, ama mutlu etmez. 
-Para iş görmek için yaratılmıştır, sevmek ve biriktirmek 
için değil. 

 


-Bugün insanları mutlu yapar zannedilen, aksine       
           Mutsuz yapan şeyler… Mesela: 
         

            -daha fazla para, daha çok cinsellik, 
          

-daha çok yiyecek, daha çok içki, 
            -daha çok uyuşturucu, daha fazla eğlence, 
        

           -daha çok mal istemek insanları doyumsuz ve aksine 
mutsuz yapar. 
 
  

    İnsanın başına gelen belalar dili yüzündendir, 
 

Dildir insan gönlünü  yıkan 
Dildir insanı günaha sokan 
Dildir insanı alev alev yakan 
Dildir insanı cennete sokan 
 

Dil  vardır insanı cennete çeker 
Dil vardır insanı cehenneme çeker 
Dil vardır durmaz  tesbih çeker 
insan ne çekerse dilin elinden çeker 

Baş dille tartılır, Dilin cismi küçük, cürmü büyük 
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BİR KİŞİDE İKİ TANE AÇLIK VARDIR 
 

-İnsanoğlunda iki açlık vardır: 
1.si karın açlığı, yani yiyecek ve içecek açlığı, 
2.si ise gönül ve ruh açlığı, yani maneviyat açlığıdır. Eğer birini 
doyurur da diğerini aç bırakırsan bu durum seni felakete 
sürükler. 
 

-İkisinin de doyuma ulaşması lazım. Yani yiyip içerken ibadet 
ve taat yapılırsa, kişi ancak o zaman mutlu olur. Kişi, şayet 
sadece yeme-içme ve nefsi arzularını yerine getirip, ruhî 
ihtiyaçlarını gidermezse mutlu olamaz. İstersen dünyanın en 
zengini ol, çünkü Allahü Azimüşşan, 
( RA'D suresi, 28,de“Kalpler ancak Allahın zikriyle tatmin olur).”  
. 

gerçek mutluluk iman ve Kur’ânda ve emirlerine uymandadır. 
 

-Başına büyük bir felâket veya kaza gelen insanlar bile mutlu 
olabilir. Meselâ felç geçiren bir insanın, hayatının geri kalan 
kısmını çok mutsuz geçirmesi gerekmez. 


-Para her zaman kazanılır,bulunur, fakat eş, çocuk, aile, her 
zaman bulunmaz. 
Simit satılır, limon satılır yine de para kazanılır. 
Para ile mutluluğu kazanamazsın. 
 

Zarüreti olmayana Evlenmek hem farz hem de sünnet 
 

-İçinizde evli olmayanları, köle ve cariyelerinizden nikâha 
layık olanları evlendirin. 
Eğer onlar fakir ise Allah onları keremiyle zengin eder..                          
                                                                                           a.c.(nur.32)” DUA İNSANI                

-»Nikah, benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimle 
amel etmezse, benden değildir. »(h.ş.)(Zarûretler haramı mübâh 

kılar) 
 

Geniş bilgi için, tefsir, fıkıh ve ilmihallere bakınız. 

. 
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        Eşinizi muma çevirmekten vazgeçin 
 

-Şayet eşinizi mum gibi eritip istediğiniz şekle sokmayı 
düşünürseniz baştan kaybedersiniz. Çünkü eşinizin çocukluktan 
beri alışıp geldiği alışkanlıkları bir anda değiştirmek kolay 
olmadığı gibi; böyle bir şeye kalkışmak da doğru değildir.  
 
-Dinimiz karı ve kocanın birbirleri üzerinde hakları 
olduğundan bahseder.  İşte:                                
 

-” Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınların 
da erkekler üzerinde hakları vardır.”                                  ayet  bakara.228)” 


--Erkek için de, kadın için de iyi geçinmek, fedakârlık ve sabır 
ister. (her nimetin bir külfeti olur).  
 
-İyi geçinmek için, sıkıntılara katlanmak ve her zaman kendini 
haklı görmemek gerekir. Her zaman Ben haklıyım demek 
geçimsizliğe yol açar. Bak ki şair ne der: 
 
                         Mutlu bir hayat nasıl olur 

 

Şu yalan dünyada çekilse de binlerce çile 
O kadar tatlı nazik davranın ki birbirinize 
Sözünüz haliniz rakip olsun öten bülbüle 
Ayırmasın Mevla’m sizi cennette bile 

 
Eviniz saray olmasa da gönlünüz saray olsun, 
Yediğiniz bal olmasa da diliniz bal olsun, 
Halkın sevmesi değil sizi yüce hak sevsin 
Mevla’m sizi bizi kem gözlerden korusun 
 
Geçinip gidin tatlı tatlı, dünya senin olsa ne olur 
Gönül verme dünya malına bugün yoksa yarın olur, 
Eşin dostunla övünme bugün senle yarın el olur, 
Her söze, kulak verme insanın hası hak yanında belli olur. 

 
. 
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Allahımızdan büyük mükâfat almak için şunlara dikkat 

 

-Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, 
 mümin erkeklerle, mümin kadınlar, 
 itaatkâr erkeklerle, itaatkâr kadınlar( itaatte kusur etme), 
 doğru erkeklerle, doğru kadınlar(doğruluktan ayrılma), 
sabreden erkeklerle, sabreden kadınlar(hayatta sabırlı ol), 
 

-Allah korkusuyla ürperen erkekler, Allah korkusuyla 

ürperen kadınlar, 
sadaka veren erkeklerle, sadaka veren kadınlar, 
 oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar,  
namuslarını koruyan erkeklerle, namuslarını koruyan 
kadınlar, 
 

 -Allah’ı çokça anan erkeklerle, çokça anan kadınlar var 
ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükâfat 
hazırlamıştır.                                                        Ayet ahzab -35 


        Evliliğinizi güç savaşına çevirmeyin 
 

-Eşlerden birinin ötekine "istediğim gibi olacaksın, her 
dediğime evet diyeceksin, bu evde ben ne dersem o olacak"      
şeklindeki dayatmalar, eşini bir robot gibi görüp onu uzaktan 
kumandayla idare etmeye kalkışmaktır. 
  
-Hiçbir eş idare edilmekten hoşlanmaz. O zaman evlilik bir güç 
savaşına döner. Oysa evlilik güç savaşı değil ki, "ben güçlüyüm, 
idareyi elime geçireceğim" diye asla düşünmeyin. Evlilikte, yan 
yana, el ele ve omuz omuza olunmalıdır. 
 

                               Eşinizi boğmayın 
 

-Kimi eşler, "eşimin ipini sıkı sıkıya tutayım ki, bir yere 
kaçmasın" düşüncesine kapılıyor. Ne var ki, evlilik Hacivat-
Karagöz oyunu değildir ipleri sıkı tutmakta bir işe yaramaz. 
 

. 
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                          SEVGİ NEYMİŞ 
 

-Sevgi, sürekli yakılması gereken bir ateş gibidir, boşluk kabul 
etmez..Ateşi odunla kömürle desteklediğimiz gibi; sevgiyi de 
muhabbetle, aşkla desteklemek gerekir. 


- Gönül’e sevgiyi doldurmazsan onun yerine kin girer, 
haset girer; nefret ,kıskançlık gibi kötü huylarla  dolar.Gönül 
bahçenden sevgiyi hiç ayırma! 
 
 

-Sevgi açık bir deyişle gülü dikeniyle sevmektir, gülü 
avuçlarken avucuna gülün dikeni batsa da bunun hesabı gülden  
sorulmaz.  Gülün sevgisi ve güzelliği karşısında o acıyı 
hissetmemektir. 

                           Gülünü seven dikenine katlanır. 
 

-Yani her eşin bir annesi bir babası ve yakınları vardır. Sen eşini 
seviyorsan, onu doğuran anayı, onu yetiştiren babayı ve onun 

yakınlarını hoş karşılaman lazım. 
 


-Gittiğimiz yeri değiştiremeyeceğimize göre, o zaman 
kendimizi değiştirip, gittiğimiz o yuvanın kuralına uymaya 
çalışalım. 
 

-kurala uymayan, sarayda bile kederli olur, 
-kuralına uyan zindanda bile mutlu olabilir 

 

“Kişi sevdiğiyle beraberdir.”        H.Ş. Buhari, Edeb 96                                                         

 1-Sen Allah’ı sev ki Allah’ta seni sevsin, mağfiret etsin. 

  2- Sen Peygamber’i (s.a.v.) sev ki, o da seni sevsin, şefaat etsin. 

  3- Sen Mümin kardeşini sev ki, o da seni sevsin dua etsin. 
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         4-Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.)  

   mümin olmadıkça cennete giremezsiniz; Birbirinizi 
sevmedikçe mümin olamazsınız.                          ( H.Ş.) 

5-Dinin temelinde cennete giden yolun, din kardeşini sevmekten 
geçtiğini unutmayalım, 



-Müslüman Müslüman’ın kardeşidir; Ona zulmetmez. 



-İnsanın eşi de din kardeşidir, onu (düşmanına) teslim etmez. 

Yani, sevdiğini sevmediğin kişilere itmek, şeytana kul etmek 

gibidir. 

 

-Sevdiğin’in  gözü kulağı ol, ona öyle sevgi ver ki, gözü senden 

başkasını görmesin. Sevilen, sevgilinin burnunda burcu burcu kokar, 

kendini öyle sevdirir ki, o başkasının kokusunu bile almasın, senden 

hep güzel şeyler duysun. 

 

- Erkekler Marstan, Kadınlar Venüsten gelmedi ya, 
. 

         
           - Başkasına acımayan insan,  

          -kendisine acınacak biçaredir. 

          -Acımayan insan, sevmeyi bilemez,  

          -Acımayan insan, fedakâr olamaz. 

          -Acımayan insan, yararlı olamaz.  

-Acımayan insan, duygulanamaz, 

          -Duygulanamayan kişi de güzelliği bilmez. 

 
-Peygamberimiz s.a,v, birbirinizi sevmedikçe gerçekten iman 
etmiş olmazsınız.” buyurmaktadır. 
Sevilmeden sevemezsiniz. Sevgiyle büyümeyen, büyüyünce 
başkalarını çok zor sever. 

       
       . 
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           Çocuklarınızı sevgiyle büyütün. 
. 
Sevgiyle hallolur bütün müşküller, 
Sevgi hazinedir olmayan neyler, 
Güle sevgidendir öter bülbüller, 
Sevgiler altından başa bir taçimiş, 
Kalbi taş olsa da sevgiye muhtacimiş. 
 
Taht olur sevgiler gönül evine, 
Arkadaş olurlar, insan-ı kâmile, 
Yağ olur, gönlünde yanan kandile, 
Sevgiler altından başa bir tâcimiş, 
Kalbi taş olsa da sevgiye muhtacimiş 
 
Ruhuna sevgiyle işler nakkaşlar, 
Uğruna aşılır dağlarla taşlar, 
Uğruna eğilir binlerce başlar, 
Sevgiler altından başa bir tâcimiş, 
Kalbi taş olsa da sevgiye muhtacimiş 
 
Sevgi karşısında kul olur şahlar, 
Sevgi gönüllerde bulur hayatlar, 
Sevgiyle hastalar bulur şifalar, 
Sevgiler altından başa bir tâcimiş, 
Kalbi taş olsa da sevgiye muhtacimiş 
 
Yavrunun ne kadar zordur mihneti, 
Analar sevgiyle çeker zahmeti, 
Rabbim Sevgi ile verir rahmeti, 
Sevgiler altından başa bir tâcimiş, 
Kalbi taş olsa da sevgiye muhtacimiş 

 

-Sizi ip değil  zincir değil sevgi bağlar 
 

-O Gönülden gönüle bir yol gider yolu görülmez. 
-Kişi sevdiğine bağlanır ipi görülmez. 
-Sevdiğin burcu burcu kokar gülü görülmez. 
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Elli yıllık evli çiftten altın öğütler 
 

-Bu tecrübeli nasihatlerim altından kıymetlidir. Eğer bunlara 
uyarsanız, dünyada mutluluğa, ahirette’de ebedi saadete 
ulaşırsınız. 
 

-Önce hanım kardeşim çok kanaatkar ol,  kocan tarafından 
getirilen her şeyi memnuniyetle kabul et!  Çünkü kanaat, kalbi 
huzura kavuşturur. 
-Söylenenleri daima iyi dinle ve kocanın meşru emirlerine itaat 
et! 
-Evin ve her şeyin her zaman, temiz, muntazam ve düzenli 
olsun! 
-Evini ve eşyasını iyi koru! 
Sakın yaptığın iyilikleri başa kakma! 
İyiliğe karşı iyilik çabuk unutulur, 
- fakat kötülüğe karşı yapılan iyilik unutulmaz. 
 

-Kocanın sırlarını hiç kimseye söyleme! Karı-koca arasındaki 
sırlar, çok gizli olduğundan, kabre beraberinde gömülmelidir. 
 

-Sırlar senin esirindir, eğer onları başkasına söylersen, sen 
onların esiri olursun; sırların seninle mezara gitsin. 
 

-Eşinin yakınlarına güzel muamelede bulun! Kocanın hatası 
olursa yalnız iken kırmadan dökmeden, yumuşak bir şekilde 
söyle! 
-Eşinin üzüntüsünü ve neşesini paylaş! Ona her yönüyle iyi bir 
hayat arkadaşı ol!  
Asla yalan söyleme  
 

.-Yalan, yuvayı içten içe kemiren ve yıkan bir kurttur. 
 

-Aranızdaki problemleri kendiniz halledin! Sakın bunları,  
başkaları ile paylaşmayın. Kimseden medet ummayın! Çünkü 
şimdiki dost bildiklerin bir gün düşmanın olabilir. 
        
             . 
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           O güzel analarımız, Hz.Âişe (r.a) Ve                                
          Hz. Fâtıma’ya yapılan çeyizlerin örneği 
 

Hz.Âişe anamızın çeyizi Hz.Fâtıma anamızın çeyizi 

 
1- Hurma lifi ile doldurulmuş deriden 
minder, 

 
1- Hurrma lifi ile doldurulmuş yüz 
yastığı, 

2- Bir adet sedir, 2- Bir adet sedir, 
3- Bir adet hasır, 3- Bir adet yünden yatak, 
4- Bir adet yatak, 4- Üç adet minder, 
5- Yünden bir perde, 5- Bir adet battaniye, 
6- Bir adet maşraba, 6- Bir adet seccade, 
7- Bir gömlek, 7- Bir adet yer kilimi, 
8- Bir kilim, 8- Su içmek için maşrapa, 
9- Bir deve, 9- İki adet el değirmeni, 
10- Su kabı, 10- Bir adet su testisi, 
11- Su tası, 11- Bir adet tulum, 
12- Un ve hurma çanağı, 12- Yemen işi iki elbise, 
 13- Bir adet elek, 
 14- Bir adet havlu, 
 15- Bir adet koç postu, 

        
            Yukarıdaki tablo insana ne dersler veriyor? 
 

-Eşyam yok veya az diye evlenemeyenlerin, eşini üzenlerin 
kulakları çınlasın. 
-Hz. Fâtıma anamıza yapılan çeyizi, Sahabeler merak ederler. 
Bakmaya geldiklerinde bir türlü meraklarını gizleyemezler ve 
sorarlar: 


- “Ya Resûlullah! Bu yaptığın çeyizin manaları nedir?” 
Resûlullah (s.a.v) özetle şöyle cevap verir: 
“Rabbimin sevmediği israftan kaçınan kimse olarak, bu çeyizi 
hazırlattım.” 
                   Eğer geçim ve eşya yüzünden evliliğinizi   
-nasıl kurtarabilirim? diyorsanız sizler de bunun için 
karşılıklı olarak fedakarlık yapabilmelisiniz. Allahın 
resülünün yaptıklarından örnek alın yeter. 
 
            . 
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                  SAKIN  ŞEYTANA  KARDEŞ  OLMA              
    
  -  Allahımız, kur’anında israfı haram kılmış, haddini aşma;  
ne normal günlerde, ne de düğünlerde haddini aşarak, saçıp 
savurarak düğün yapma, Allahımız bakın neler buyuruyor: 
 -Çünkü saçıp-savuranlar, şeytanın kardeşleri olmuşlardır; 
şeytan ise Rabbine karşı nankördür.(a.c.)            ayet.İsra 27- 

 

-Hz. Ömer .r.a. şöyle demişti «Bana kusurumu gösteren 
kimseye Allah rahmet eylesin» derdi ve Selman-i Fârisî'den 
kusurlarını sorardı.  
 

-Bir gün Selman-ı Farisi onun yanına girince, «Benim 
hakkımda hoş görmediğin bir şey duydun mu?» diye sorar. 
Selman af dileyerek bir şey söylemek istemez. 


- Fakat Hz. Ömer ısrar edince «Duyduğuma göre sofranda 
iki çeşit yemek bulunduruyorsun. Ayrıca biri gece, öbürü 
gündüz giyilmek üzere iki kat elbisen varmış» der. 


- İşte Sahabe-i kiramın hayatı, bizlerin örnek almamız gereken 
onlar… 
- Kadının güzel huylusu, eşine Cennet nimetidir. Hanım 
kardeşim, sen de kocana cennet nimeti ol. Sakın ha, azap 
çektirme! 
                        

            Sevgini ilk günkü gibi sakla, 
 

-Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da 

onun bir ihtiyacını giderir.  



-Kim bir Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple 

Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır.  

-Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da Kıyamet 

günü onun kusurunu örter.                         Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim 

 (Sen de eşinin kusurlarını ört hoş gör ki, Mevlay-ı Zülcelal 

de mahşerde senin kusurlarını örtsün.) 
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                  Kadının varı yoğu kocasıdır 
 

-Elbette her kadın erkeğinin alakasını, kendisi ile meşgul 
olmasını ister, buna ruhen muhtaçtır. 
-Çünkü baba evinden gelmiş, o hanede varı yoğu kocasıdır. 
Böyle yapması ve beklemesi gayet normaldir. 


-Erkeğinde bu alakayı göremeyen kadın, çok muzdarip 
olarak üzülür, efendisine karşı kalbinde bir tiksinme yer alır. 
Zaman zaman geçimsizliklere, aile ahenginin bozulmasına yol 
açar; hatta kadın bu şefkati evinde göremeyince başkalarında 
arar. 


-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. 
 
    -Eşinden gücünün yetmeyeceği şeyleri              
     isteme! (Allah’ımız bile kuluna gücünün       
           yetmediğini yükü yüklemez ,) ayeti celile) 

 

                    Kavgasız bir hayata ne dersiniz? 
             
               - Allahımız çekişmeyi yasak etmiş, 
Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra 
korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. 
Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir     ….  AYET.c. 46.ENFAL 
                                                                         
                 Sabreden zafere ulaşır 
 

-Allah’ımız kulunun darılmasını, dargın durmasını, hatta 
çekişmesini bile istemiyor. Eğer bunları yaparsanız, korkak ve 
zayıf olursunuz buyuruyor. Peki ne yapmalı? Ayet-i kerimenin 
sonunda buna da açıklık getirmiş; sabredin! diyor ve  
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sabredenlerle de ben beraberim buyurmakta. 
- müminlerin çekişmesine razı olmayan Allah; karı kocanın 
çekişmesine hiç razı olmaz ..sabır sabır sabır… 


-Kuvvetli kimse demek, güreşte başkalarını yenen değil, 
ancak öfke anında kendisine hâkim olandır.     Tenvir,  H.Ş. 
                

               İki eşten biri cennet’tedir 
 

-O yüce peygamberimiz boşa söylememiş  
-Hanımının zulmüne sabreden erkek, 
-Erkeğinin zulmüne sabreden kadın, Cennettedi 


-Ey biçare din kardeşim, Belki de imtihan oluyorsun 
 

Çünkü cenabı Allah sevdiği kullarını imtihan eder, 
ADEM - a.s. cennetten çıkarmakla imtihan etmişti, 
Nuh aleyhisselamı eşi ve evladını suda gark etmekle imtihan 
etmişti. 

-Allah, kâfirlere, Nûh’un karısı ile Lût’un karısını bir 
misal verdi.  

-O iki kadın, kullarımızdan birer salih kulun  

(Nûh ile Lût peygamberlerin) nikâhları altında idiler. 
Böyle iken (iman etmeyerek) kocalarına hainlik ettiler. 
Onun için kocaları da onları Allah’ın azabından zerre 
kadar kurtaramadı. O iki kadına şöyle denildi: Girin ateşe, 
diğer girenlerle beraber!                   …………………tahrim-10 

-Nuh Aleyhisselam 95o yıl gibi uzun bir süre tebliğ 
yapmış olmasına rağmen karısı kendisine iman etmedi. 
Gemisine de binmedi. Eşinin sırlarını düşmanlarına 
söyledi,  küfürde ileri gitti, Nuh Aleyhisselâm’a mecnun 
dedi . İnanmayanlarla  birlikte suda boğulup gitmişti.  

                                                                                                         .(Taberî-Tefsir 28/169, 2-169    
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      - Şimdi hanımı ile geçinemeyenlere bir sormak lazım; 

acaba senin geçinemediğin hanım, Nuh (as)’ın hanımından daha 
hain mi ki, o hanımdan durmadan şikayette bulunuyorsun? 
Sormak lazım hanımın iman mı etmiyor, 

sırlarını dışarımı anlatıyor, sana mecnun mu diyor, bunları 
söyleyenle beraber Nuh 950 yıl ömür geçirdi ve peygamberlik 
yaptı  sen nasıl oluyor da şu üç günlük ömründe Allahın bir 
kulunu idare edemiyorsun buna rağmen Nuh (as)  Allahın sevgili 
bir peygamberi idi, o peygambere hanımının asiliği bir zarar 
vermedi, sen hanımının hangi zararından korkuyorsun, 

-Yakup(a.s) en sevdiği oğlu Yusuf’u kaybetmekle, imtihan, 
Yusuf (a.s)’mı yedi yıl zindana atmakla,…………. imtihan 
Yunus (a.s)’mı balığın yutmasıyla,…………………. imtihan 

-Dostum dediği İbrahim (a.s)’ı da üç çeşit, imtihan etmişti 

           -1- malı ile- 

          - 2-canı ile- 

         -  3 – evladı ile, 

    Hepimizin çok duyduğu bu konu hatırlatmak istiyorum, 

  - İbrahim Aleyhisselam çok ibadet ederdi, çokta mal mülk sürü 

sahibi idi,melekler rabbimize  sual ettiler, ya rabbi;  İbrahim (a.s) 
çok mal verdiğin için mi sana ibadet ediyor, rabbim hayır dedi, o 
beni sevdiği için ibadet ediyor, 

  

- 1-İmtihan için, bakın dedi. Cebrail (as)’mı fakir kıyafetinde 

İbrahim (a.s)’ın yanına gönderdi. O fakir, İbrahim (a.s)’a: Bana 
Allah için bir şeyler ver! Dedi. O Allah için deyince mal varlığının 
üçte birini verdi, o fakir güzel bir tesbih söyledi, 

-‘Subbuhun kuddusün rabbüna ve rabbül melaiketi verruh’ 
   okuyunca İbrahim (a.s)’ın çok hoşuna gitti şu duayı bir daha oku 

dedi. Okuyunca tüm malının üçte ikisini verdi, bir daha oku dedi 
yine okudu malının tümünü verdi. 
İşte malı ile böyle imtihan etti… 

-2-Hep bildiğimiz duyduğumuz şey, onu nemrut ateşe attı; 

daha havada iken Cebrail (a.s) geldi, Ona: Rabbinden bir isteğin 
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var mı? diye sordu. O da, beni Rabbim görüyor mu diye sordu, 
evet görüyor ve duyuyor dedi. Öyleyse beni görenden ve 
duyandan ne isterim deyince, onun için yanan ateş güllük bir 
bahçe oluverdi, 
 

-3-Üçüncü imtihanı yine bildiğimiz gibi, ibrahim (a.s) doksan 

yaşında vermiş olduğu tek evladı olan İsmail ile imtihan etti, 

evladını kurban et onu kes dedi 
Mümin olan insan dünyayı kendi imtihanı için bir ganimet bilmeli 
. Kendi kendimize şu soruyu sormalıyız: 


--Ben Hz. İbrahim’in yerinde olsaydım İsmail’imi kurban 
eder miydim ? 
-Ey yavrucuğum! Sen İsmail olsaydın kurban olmaya Yüce 
Allah’a teslim olup itaat eder miydin? 
--Ey Hanım kardeşim Sen  Hacer olsaydın ismailde senin oğlun 
kocan olsaydı  kocana itaat edip kocanın dedigine inanıp oğlunu  
kesilmesine ve kurban edilişine razı olup sükûnetle karşılayıp 
şeytanı etrafından kovar mıydın? İsmail’oğlun olsa bıçağını 
kocanın  eline teslim eder miydin?bunları yapanlar kazanıyor, 
 işte teslimiyet bu kardeşim  kocaya itaat,bu kadar önemli,  


-Hz.İbrahim, Nemrud tarafından ateşe atıldığında canı ile, 
Hz.İsmail’i kurban etmesi emredildiğinde evladı ile, 
ovaları kaplayan bütün sürülerini bağışlamakla da malı ile 
imtihan edildi. Üç imtihanı da kazandı. 

-Kur'an-ı kerimde,(Sözünün eri İbrahim) diye övüldü,(Necm 37) 
(Müminler içinde Allah’a verdiği sözde duran nice erler var.)                                  
                                                                                                                    [Ahzab 23] 

-Elbette İbrahim, sadık bir Peygamberdi.)                 [Meryem 41] 

- (İsmail, sözünde sadık resul bir Peygamberdi.) [Meryem 54] 

- (Doğruluk iyiliğe, iyilik Cennete götürür. İnsan doğruluk ile 

Allah indinde sıddıklardan yazılır.)                 H, şerif [Müslim] 
 

-İbrahim a.s.. Rüyada, oğlu Hz.İsmail’i kurban ederken görür. 

Hanımı Hz.Hacerin yanına gider. 
. 
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-Ey Hacer, gözümün nuru oğlum İsmail’e en iyi elbisesini 

giydir, saçını tara, onu bir dostun ziyaretine götüreceğim, bir 
bıçak ve ip de getir. 

-Bıçak ve iple bu nasıl misafirliğe gidiş? Belki Allah’u Teâlâ 

bize bir koyun verir. 
İblis, bunu duyunca, bana iş düştü diyerek Hz. Hacer’in yanına 
gelir. 
 

-Ey Hacer, İbrahim, İsmai’i nereye götürdü? Ziyarete. Hayır, 

kurban etmeye... 

- Nasıl olur? Bir baba, oğlunu kurban eder mi? 

-Ama (Rabbim emretti) diyor Hacer. Eğer Allah’ı Teâlâ 

emretmişse, Ona bin can feda olsun der. 
İblis, bu sefer Hz. İbrahim’e gidip der ki: 
- Oğlunu nereye götürüyorsun? Ziyarete. Hayır kurban 
edeceksin, o rüya şeytanidir! 

-Hayır, gördüğüm rüya Rahmani idi. Oğlunu kesmene gönlün 

razı mı? 

-Ey melun, şunu yakinen bil ki, dünyadaki herkes benim 

evladım olsa ve Rabbim hepsini kurban etmemi emretse, hepsini 
kurban ederim. 
Şeytan, Hz.İbrahim’den ümidini kesip, Hz.İsmail’in yanına gelir: 

-Ey İsmail, nereye böyle?-Ziyarete.- Hayır baban, seni 

kesecek. 
 Beni niçin kesecek?- (Rabbim emretti) diyor. 

-Eğer Allah’ı Teâlâ emretmişse, bin canım dosta feda olsun. 

İblisin vesvesesi bitmeyince Hz.İsmail, babasına der ki: 

-Bu beni rahatsız ediyor. 

- Ona taş at, uzaklaşsın.Taş atıp Minaya geldiklerinde,     

   -Hz.İbrahim oğluna der ki:- Canım yavrum, başımızda bela 

var. Bilemiyorum niçin had cezasına müstehak oldun? 

-Oğlum, rüyamda, seni boğazladığımı görüyorum. 
Ne dersin?                                                                             ….   (Saffat 102) 

. 
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-İnsan, sitem kamçısını yemedikçe kımıldamaz. Babacığım, 

sana ne emrediliyorsa yap. İnşallah, beni sabredicilerden 
bulacaksın. Başımı vermek benim için bir an sürer. Ama kendi 
elinle oğlunu kurban etmek, gönlüne zor ve ağır gelebilir. Üç 
arzum var: 

-Birincisi: Ellerimi ve ayaklarımı sıkı bağla! 

- Belki hançerem [gırtlağım] hançerine dayanamaz, 
 elimi, ayağımı oynatır da seni üzerim. 

-İkincisi: Beni yüzükoyun yatır, yüzümü görme, ben de 

yüzünü görmeyeyim ki, belki coşarım da, senin babalık sevgin 
harekete gelir, ikimiz de, emri yerine getirmekte kusur ederiz. 

-Üçüncüsü: Annem beni göremeyince dayanamaz, onu teselli 

et ve iyilikte bulun. 
 
                        O ana Melekler de ağlamıştı 
 

-Hz.İsmail ağlarken melekler de ağlar. Babası, bıçağı boğazı 

üzerine koyunca, oğlu güler. 

-Yavrucuğum, bu halde iken niçin gülüyorsun? 

- Gördüm ki bıçakta Besmele yazılı, dostun ismi yazılı olan 

bıçak, nasıl keser? 

-Hz.İbrahim, olanca kuvveti ile bıçağı çakar, bıçağın ağzı 

döner ve kesmez. Kızıp, bıçağı yere çalar. Bıçak Allah’u 
Teâlâ’nın emriyle dile gelip der ki: 

-Bana niçin kızıyorsun? Sana kes diye emreden, bana da 

kesme diye emrediyor. O zaman şu lütuf nidası erişti: 
 

- (Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin.  

Güzel amel işleyeni işte böyle mükafatlandırırız.  
Bu açık bir imtihandı. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç 
fidye verdik) 
 
 
. 
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-Hz.İbrahim, gökten inen koçu yakalayınca, oğlunun bağlarının 

çözüldüğünü görür. Yavrucuğum, bağlarını kim çözdü? 

-Beni ölümden kurtaran dost, bağlarımı çözdü. 

-Ey oğlum, şimdi dua et, ne istersen Allah’ı Teâlâ kabul eder. 

 
Hz.İsmail şöyle dua etti: 
 

(Ya Rabbi, Kıyamette, mümin olan herkesi mağfiret eyle!) 
(Bütün müminleri mağfiret ettim ve bağışladım) müjdesi geldi.                                     
                                                                               ….  (R.Nasihin) 

-Acaba şu yukarıda anlatılan imtihanların birisini bize verilmiş 

olsa şu halimizle böyle bir imtihanı kazanabilir miydik? 
anlaşamadığımız eşimiz bizi ateşe mi atıyor evladını kurban et 
mi diyor,bütün servetini Allah için vereceksin mi diyor… 
 

-Eğer kendini Allaha dost kabul ettinse, o zaman imtihan’a  
hazır ol 

-Çünkü Allah’ı aziymüşşan, sevdikleriyle alışveriş yapar,onları 
imtihan eder. Eğer eşine zalim diyorsan, kendim de 
mazlumum diyorsan, sana Allahın bir imtihanı olduğunu 
unutma, 


-Bu imtihan daha çok peygamberleri ile, evliyaları ile, dost 

olanları ile olur. 
 

-Hanımının zulmüne sabreden erkek, erkeğinin zulmüne 
sabreden kadın, ikisinden biri Cennettedir. 
 

-Cennet kadınlarının en iyisi şu dördüdür: Firavun'un hanımı 

Müzâhim kızı Âsiye, İmran kızı Meryem, Huveylid kızı Hatice ve 
Muhammed (sav) kızı Fâtıma. Bunların en üstünüyse Fâtıma'dır.”           
                                                                                              …..     (Buhari, Müslim) 
 

-Allah, imran kızı Meryem’i, Firavun’un hanımı Âsiye’yi ve 

Musa’nın kız kardeşi Gülsüm’ü cennette Bana zevce olarak 
vermeyi hükmeyledi                                             …  İbni Mâce ) 
.. 
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-Kim hanımının uyumsuzluğuna sabrederse (sabrın zorluk ve 

şiddetine göre) ALLAH o beye Eyyüb Aleyhisselamın sabrına 
verdiği mükâfat gibi mükâfatlar verebilir. 
 

-Kim de beyinin uyumsuzluğuna sabrederse (yine sabrın 

şiddet ve zorluğuna göre) Allah-ü Teâlâ o hanıma da Firavun’un 
hanımı Asiye’nin sabrına verdiği sevabı verebilir.”  (İmam Gazali) 
 

-Erkeklerden kemâle eren çoktur, kadınlardan ise Firavun'un 

karısı Âsiye ve İmran kızı Meryem dışında kemâle eren 
olmamıştır. Âişe (r. anhâ)'nın diğer kadınlara üstünlüğü ise, 
tiridin öbür yemeklere üstünlüğü gibidir."        … (Buhari, Enbiyâ, 32) 
 

-Firavun’un karısı Asiye’nin boyun eğmesi karşısında 
düşünmeye davet eder. Ki o kadın gelip geçici 
nimetlere,Firavun’un sarayına, süs ve ihtişamına gönül 
vermeyip, 
-Allah’ın mümin kullarına vaat ettiği bitmeyecek tükenmeyecek 
nimetlerine ve yıpranmayacak köşklere kalben iman etmiş ve 
Rabbine şöyle yalvarmıştır: 
   
  ‘Rabbim, katında cennette bana bir ev yap.  
-Beni Firavun’dan ve yaptıklarından kurtar. Beni zalimler 

topluluğundan kurtar.’                                           Tahrim: 11 


-Firavun’un karısı Asiye yüksek ve geniş bir sarayda yaşıyordu 
bir kadının arayıp istediği her şey vardı. Öyle ihtişamlı öyle 
güzeldi ki, görenleri hayrete düşürüyordu,  o mümin kadın 
bunlardan hiçbir şeye meyletmedi. Nefsi bunlarla mutmain 
olmamıştı. Biliyordu ki, bunların tamamı geçici; bir gün yok 
olacaktı. Sonunda gideceği yer karanlık bir kuyu idi. Biliyordu ki, 
kendisi ya ebedi cennetlik ya da ebedi cehennemlik olacaktı. 
Kabri ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem 
çukurlarından bir çukur olacaktı. 
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-  O Bu (dünyanın) şatafatlı nimetlerinden yüz çevirdi. 
Cennette katında bir ev isteyerek mülkün sahibine yöneldi. 

-Rabbim katında cennette bana bir ev yap’ ayetinde ki 
katında kelimesi üzerinde düşünmek gerekir.  

-Sizin yanınızda bulunanlar tükenir, Allah’ın katında 
olanlar ise ebediyen kalır.                             ”     a.c.Nahl: 96 

-Bazı hanımlar kocasının çok sert erkek, sabredilmez, 
dayanılmaz olduğundan şikayet ederler. 
Bu sert koca, Allahlık davası güden asiye anamızın kocası 
olan Allahlık davası güden  Firavundan da mı sert? Onun 
zulmüne sabredip cenneti kazanan, 


-peygamberimize de ebelik eden Allah dostu Asiye 
anamızı gözünün önüne alıp sabrını göster ki, Allah da sana 
o güzel Cennetini versin,  

-Ey hanım ve bey efendi mümin kardeşim 
İmtihan, imtihan, yine de imtihan… Bu dünyada bu imtihanı 
kazanmamız lazım. Allahımız imtihanı kazananlardan 
eylesin! 

-Sevgisi olmayan insan, dalı budağı çiçeği meyvesi 
olmayan ağaçlara benzer; 
 başka bir deyişle çiçeksiz bahçeye benzer. 
 

-Kendi var amma işareti yok; kendi var amma sevgisi 
yok… İşte Tek taraflı aşk, duvara aşk ilan etmek gibidir. 
       
       Sabredip itaat edene nasıl köşk verilecek? 

-İşte bu yirmi köşk –ki biz bunları itaat köşkleri diye 
isimlendirdik- Allah-u Teala bunları; cihat ederek, çokça 
namaz kılarak, oruç tutarak, nafile ibadetler yaparak, 
müminleri teselli ederek ve bunların dışındaki faziletli 
amelleri işleyerek 
 . 
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  itaat eden kadın mümin kulları için hazırlamıştır. 
1- Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) in köşkü ve 
diğer nebilerin köşkleri-       2- Şehitlerin köşkleri 
3- Cihat eden müminlerin köşkleri 
4- Cennetin en yüksek derecesinde bir köşk 
5- İnciden yapılmış bir köşk-  6- Kıskançlık köşkü 
7- Önü arkasından, arkası da önünden görünen köşkler 
8- Allah için mescit yaptıran kimse için bir köşk 
9- Kuşluk (namazı) köşkü 
10- Nafile oruç tutan kimse için bir köşk 
11- Reyyan-                             12- Hamd köşkü 
13- Haklı iken kavgayı kesen kimse için bir köşk 
14- Doğruluk köşkü-                15- Cennetin dereceleri 
16- Ziyaret köşkü-                    17- Sevgi köşkü 
18- Zikir köşkü 
19- İşlerini Allah’a havale eden kimse için bir köşk 
20- Tüm Müslümanlar için hazırlanmış bir yurt. 
         
          CENNETTEKİ   İNCİDEN  KÖŞK KİMLER İÇİN ? 

 -Hanım kardeşim eğer itaatkarsan bak derecen 
kimlerle beraber, 
a-Bu, peygamber eşi Hatice annemiz’in köşküdür. 
b-Bu, cennet ehli bayanların efendisinin köşküdür. 
c-Bu, canıyla ve malıyla eşine bağlı, itaatkâr, vefalı ve tertemiz 
kadının köşküdür. 

İşte bu, Rabbine itaat eden ve eşine itaat eden, ihlâslı 
mümin kadınların mükâfatıdır. 
                   
                     ÜÇ ŞEYİN ŞAKASI OLMAZ 

 

-Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: "Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: 
‘Üç şey vardır ki onların ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir: 

 Nikâh (Şaka ile nikahlanma), Talâk (Şakayla boşanma) Rec'at  
(şakayla dinden dönme.)                             (Tirmizi 1194. Hadis-i ş) 
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                            ÇEKİŞMEK HARAMDIR, 
 

-Affedici ol! Allahımız affedicidir; affedeni sever, 
hele hele hata eden eşinse, veya dargınlık eşler arasında 
ise,  buna ne Allah ne melekler razı olur. 
 ilk affeden sen ol; Sen kazan; ne kaybın olur… 
 

-Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz, 
       birbirinizi sevmedikçe de gerçek iman etmiş olamazsınız. 
 



-Resulü Ekrem s.a. v.buyuruyor: 

-Bir kişinin kardeşini üç günden fazla terk edip küs 

durması helâl değildir. İki Müslüman karşılaşırlar, biri bir 

tarafa, öteki öbür tarafa döner. Hâlbuki bu iki müminin 

hayırlısı önce selâm vermeye başlayandır."  

- Yine Hz. Peygamber dargınlığın dinî açıdan tasvip edilmediğine ve 

bu durumun manevî boyutuna şu sözüyle işaret etmiştir:  

 

-Erkek olsun, kadın olsun, dünya işleri için, müminin 
mümine darılması, onu terk edip uzaklaşması, caiz değildir.  
 

-Akrabayı ise, hiç olmazsa haftada veya ayda bir ziyaret 
etmeli, kırk günü geçirmemelidir. 
 
-Hadis-i şerifte, (Sana darılana git, barış! Zulüm yapanı 
affet. Kötülük yapana iyilik et!) buyruldu. (İbn-i Ebiddünya) 


- (Birbirinizle münasebeti kesmeyin! Birbirinize arka 
çevirmeyin! Birbirinize kin ve düşmanlık beslemeyin! 
Birbirinizi kıskanmayın! Ey Allah’ın kulları kardeş olun! Bir 
müslümanın diğer kardeşine darılarak 3 günden çok 
uzaklaşması helal değildir.)                                                   [Buhari] 





                                                                           

                                                       52             Eşler Nasıl Mutlu Olur, 

 
- (Birbirine dargın iki kimseden, hangisi önce selam 
verirse, günahları af olur. Verilen selamı öteki almazsa, bu 
selamı melekler alır. Selam almayan kimseye de şeytan, 
sevinerek iltifatta bulunur                              . [İbni Ebi Şeybe] 
 
- (Müslüman kardeşine, üç günden fazla dargın duran 
kimse, ölünce Cehenneme gider.)                       [Nesai]



- (İki kişinin arasını düzeltmek, nafile oruç ve 
namazlardan daha faziletlidir.)                            [Taberani]  


-Mevlam sana eş vermiş, al yanına ya al peşine 

-Emanet et Allaha, Bir gülücük ver öyle git işine, 

-Eşinden razı olan karı kocanın Bereket yağar aşına, 


-Mezardakilerin Pişman Olduğu Şeyler için, Dünyadakiler 

Birbirini Yiyor."                                                                          İ. Gazali (Rh.Aleyh)  

 

         Eşini mutlu edemeyen eşlere müjde! 


-Evli olan ancak eşini tam anlamıyla mutlu edemeyen eşlere 

müjde. Vereceğimiz öğütleri uygularsanız, hem siz hem de eşiniz 

mutluluğu yakalayacaktır.. 


- Uzmanlar, erkeği mutlu etmenin çok zor bir olay gibi 
gözükmesine rağmen, aslında çok kolay olduğunu belirtiyor. 
Yapılan araştırmalara göre, erkeklerin eşlerinden istediği bazı 
şeyler var. 
- Nedir bu istekler? Kadınlar eşlerini mutlu etmek için 
gerçekten çaba harcıyor mu, İşte size bal gibi tavsiyeler: 
 

-Şikayet  Etmeyin: Eşinize, ikide bir kayınvalidenizi şikayet 
etmeyin. İleride kendinizin de kayınvalide olacağınızı hiç 
unutmayın. 
 
 
 
. 
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-Örnek verirken dikkat: Falancanın kocası şöyle yapıyor, 
böyle yapıyor diyerek; başka erkekleri eşinize örnek 
göstermeyin. 
 

-Kim bilir, O örnek gösterilen erkeklerle evli olan kadınların da 
nice dertleri olduğunu bir düşünün. 


- Sorunları yerinde ve zamanında söyleyin: 

Kocanız eve geldiğinde kapıdan girer girmez, “musluk su damlatıyor, 

şu dolabın kapağı bir türlü tutmuyor, çocuklar hiç durmuyor gibi 

sorunları söylemeyin. Bunları söyleme zamanını bekleyin. 

 

-Kendinizi hediye beklentisine kaptırmayın : 
-Her doğum gününüzde, evlenme yıldönümünüzde, anneler 
gününde, sevgililer gününde, yılbaşında; eşinizden illa ki bir 
hediye bekleyip onun için gönül koymayın. 
 
-Eşinize sürekli şuraya dokunma burayı kirletme dikkat et 
Onu şuraya koyma” “Bunu şuraya atma” demeyin. 
 

-Sabırlı olun: Bir isteğinizi 10 defa tekrar tekrar söyleyip, 
eşinizi bıktırmayın. Sabırlı olmak için çaba harcayın. 


-Eşinizi sıkmayın: Eşinizi iş yerinden lüzumsuz yere sürekli 
telefonla arayıp, rahatsız etmeyin. 
 

-Fazla kıskanmayın: Kocanızı iş arkadaşlarından 
kıskanmayın. Eğer eşinizin ahlakından eminseniz, işyerinde de 
değişmeyecektir. Her an kıskançlık tavrı içinde olursanız ilişkiniz 
çok kötüye gidebilir. 
Kıskanmak sevgiden gelir; ancak zan ve aşırılık, 
Sizin sıhhatinizi bozar. Zan aynı zamanda günahtır. 
İnsan insanın aynasıdır, karşındakine bakınca kendini görürsün. 
 

-Ceplerini karıştırmayın: Eşinizin ceplerini karıştırmayın, zira 

eşler arasında güvensizlik meydana gelir. 
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-Sürpriz yapın: Zaman zaman eşinize sürprizler hazırlayın. 
Kadın erkeğine; erkek kadınına sürprizler hazırlamalı, eşinin 
nelerden hoşlandığını bilmeli, bu konuda biraz kafa yormalı.. 
 

-Eşinize Yardımcı olun: Mesela eşinizin çayına şeker atıp 
öyle verin. Bir şeker atmakla ölecek değilsiniz ya! Unutmayın, 
çok önemsiz gördüğümüz hizmetler, bazen çok önemli olabilir. 


- Hemen tepki göstermeyin: Mesela halıya bir şey dökülse 
görmezden gelin. Halı eşinizden daha kıymetli değil. Bunu 
unutmayın. 
. 

-Eşyaların yeriyle oynamayın: Evdeki eşyaların yerini ikide bir 

değiştirip, eşinizi şaşırtmayın. Onu sıkboğaz etmeyin 
 

- Başkalarına bakıp bakmadığını kontrol etmeyin. 
Alışverişe çıkarken: Eşinizle alışverişe çıktığınızda, onu 
saatlerce dolaştırıp, canından bezdirmeyin. 


- Alacağınıza kısa sürede karar vermeye çalışın. 
 Her seferinde bir mülk alıyormuş gibi, saatlerce eşinizi 
dolaştırmayın. 


- Seni seviyorum!  deyin: Abartmadan, yeri geldiğinde 
kocanıza, “Seni seviyorum” deyin. 
 

-Surat asmayın: Yeni bir giysi giydiğinizde, saçınızı 
kestirdiğinizde veya boyattığınızda, eşiniz sizdeki değişikliği fark 
etmiyorsa, bunu anormal bir sorun haline getirmeyin, 
 o an dalgın olabilir, iş düşünüyor olabilir. Belki de bunu sonra 
görüp telafi edecektir. 
 

-Bütçe açığına dikkat edin: Bütçenizin kaldıramayacağı 

harcamalara girmeyin. Çünkü bu davranış biçimi size kavga olarak geri 

dönebilir. Sonuçta siz çok daha fazla üzülebilirsiniz. 

 

. 
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- Hani atasözü vardır; devenin yükü tamam olunca 

tavşan postu ilave etsen deve çökermiş. 
 

-Bedenini bilin: Eşinizin kaç numara ayakkabı giydiğini, 
giysilerinin kaç beden olduğunu mutlaka öğrenin. Bir gün lazım 
olabilir. 
 

-Her zaman gülmesini beklemeyin: Eşinizden her gün, her 
zaman size ilgi göstermesini; daima gülümsemesini, hayatınızın 
her zaman aynı kararlılıkla olmasını beklemeyin. Hayat 
müşterektir. Her anı bir olmayabilir, 


-Eşinizi saygıyla dinleyin: Gittiğiniz misafirlikte, ya da size 
birileri geldiğinde, eşiniz konuşurken; ağzından lafı almayın. 
Herkesle birlikte siz de eşinizi saygıyla dinleyin. 
 

-Mesajlarını gizlice okumayın: Eşinizin cebine gelen mesajları 

gizlice okumak hatasına düşmeyin.  

Eşinize güvendiğinizi bilmesini sağlayın. 
 

-Siz hamle yapın: Herhangi bir nedenden dolayı eşinizle 
küstüğünüzde, barışmak için ilk hareketi eşinizden beklemeyin. 
Barışma hareketini siz başlatın. Ne kaybedersiniz ki? 
 
-Kahvaltı hazırlayın: Eşiniz sabahleyin saat kaçta evden 
çıkarsa çıksın, mutlaka kendisine kahvaltı hazırlamaya çalışın. 
Onu güler yüzle uğurlamaya özen gösterin. 
               
               GÖZÜN KÖR MÜYDÜ HERiF ? 
 

-Kadının biri her gün eli dolu gelen kocasına kapıyı açar. 
Getirdiklerini alır ve yerler, içerler,  hiç“Allah razı olsun!” demez.  
 On yıl geçmiş, bir gün adam eli boş gelmiş. Elinde bir şey 
göremeyen hanım kocasının yüzüne bakmış; 
“Aaaa!  Adam, senin gözün kör müydü?” demiş. 
Sadece eline değil, kocanın yüzüne de bakmak gerek 
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                          Eşlere öğütler 
 

-Ey asil evlat! Senin de asil bir ecdadın var. Onlar da senin gibi, 
genç ve iffetli kızlardı. Gelin oldular, 
Tertemiz bir ruhla, daha dün Osmanları, Yavuzları, Fatihleri Sultanları 
doğuranlar tertemiz anneler, senin gibi değil miydi? 
-Böyle bir sultan annesi olmak, senin de hakkın, cihan sultanı anası 
olamaya bilirsin ama, 
En azından kendi evinin sultanı olmak, senin de hakkın değil mi? 
 

- Selamünaleyküm! EY!  ANNELERİN  GÜZEL  ANNESİ 

NE KADAR  GÜZEL  ANALAR  YARATTIN SEN YARAB! 

- SENİN YOLUNA KİMİ EVLADINI FEDA EDİYOR 

KİMİ MALINI,  KİMİ DE EN KIYMETLİ CANINI FEDA 

EDİYOR…ilk şehit Sümeyye anamız,resulümüzü koruyan 

Rümeysa anamız, Hatice, Ayşe, Fatıma, Ey güzel 

analarımız,ayrıca bizim hatunlarımızdan da sizlere binlerce 

selatü selam olsun, 

 
            EMANETE UYANLAR CENNETTEDİR 
 

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

cennetler içinde ağırlananlardır.                (MEARİC32–33–34–35) 

 

               -Eşleriniz size Allah’ın emanetidir, 

-Emanetlere ihanet etmeyiniz. 

-Eşlerinize merhamet edin ki, Allah da size 
Merhamet etsin. (H.Ş.) 

 
-Bir ev halkı birbirine kalple bağlı olursa, Allah onlara rızkı 

bol verir. 
                 -Mümin kardeşim: şu kısa ömürlü dünyamızda 
her mahlukun bir yuvası vardır; kuşların, böceklerin, ehil ve 
yabani mahlukun yuvası olduğu gibi, insanların da yuva 
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kurmasına dinimiz çok ehemmiyet vermiş, mutlu bir hayat için  
evlenip yuva kurmayı emretmiş. 
                        

                           İşte Rabbimizin Eşlere verdiği kıymet 
 

-Kendileriyle huzura kavuşmanız için, size kendi 
nefislerinizden eşler yaratıp, aranızda sevgi ve merhamet 
var etmesi de O'nun ayetlerindendir. Şüphesiz ki bunlarda 

düşünen bir kavim için ayetler vardır. …..a.c. Rum.21, 
                   

َها َوَجَعلَ  َواِحَدة   نَ ْفس   ِمنْ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي ُهوَ . َها لَِيْسُكنَ  َزْوَجَها ِمن ْ   إِلَي ْ


-Allah, sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile huzur 
bulsun diye eşini de ondan var edendir.               a.c. araf. 189 


-Şu yukarıdaki iki ayeti kerimede Yüce Rabbimiz erkeklere, bir 
konuya dikkat çekmekte. O da huzur, mutluluk, sevgi ve 
muhabbetin ancak eşler arasında, yani evlilikte daha önemli  
olacağını buyurarak, büyük bir vebal yüklemektedir. 
 

           Geniş bilgi için, tefsir, fıkıh ve ilmihallere bakınız 

 
-Çünkü Allahımız evlilikte, sevgiyle yaşamayı öğretmekte, 
evlilikte sükunetle; yani adam olmayı öğretmektedir. 
 

-Allahımız ayet-i kerimesinde (liteskünü) buyurarak, erkekleri  
huzur bulmaya ( sakin olmaya, yani evlenince uslu  olmaya ) 
davet etmektedir.) 
-Evlilikte merhamet etmeyi öğretmekte, 
Evlilikte iyi düşünüp kararını ona göre vermeyi öğretmekte. 
 
                       

Onun için hayat müşterektir 
                         Hayat arkadaşını Ne kadar Seversen 

Sen de o kadar sevilirsin! 
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-Senin veya benim bu düzeni bozmaya gücümüz yetmez. 
-Damat bey dikkat! Bir hanede erkeğin olduğu kadar kadının 
da olması gerekir. Yalnız başına ben şöyle yaparım, böyle 
yaparım demenin hiç bir anlamı yoktur. Yuvanın temel taşının 
biri kadın, diğeri erkektir, tek başına yuva kurulmaz, 


-Efendimiz (SAV) in “Annenize sövmeyiniz” ihtarına mukabil 

Ashap-ı Kiramın :” Ya Resulullah! Hiç bir insan annesine söver 

mi?” sorusuna mukabil ;   
-Siz karşınızdaki insanın annesine söverseniz oda sizinkine 

söver, dolayısıyla siz annenize sövmüş gibi olursunuz” 
 

-İşte eşler arasındaki sevgi de böyledir. Eğer sen eşinin anasını 

babasını kardeşini akrabalarını ne kadar seversen, eşin de senin 

anne baba ve akrabalarını o kadar sever.  
 

-Hele hele evin gelini, eşinin anne babasını ve akrabalarını daha 

çok sevmek durumunda. Çünkü kendi anasının evinde on sekiz 

yirmi sene kalmış, eşinin anne babası ve akrabalarının yanında 

kırk elli sene hatta ömür boyu kalacak.  Yani daha çok kalacağı 

yerde, hem sevmeli, hem de sevilmeli, bunu iyi hesap etmeli. 
                                    

-Bir başka rivayette: “Kadın küskünlükle kocasının 

yatağından ayrı olarak sabahlarsa, melekler onu lanetler” 

denmiştir.                                                             [Buharî, Nikâh 85,) 
                                                                       
     -Ey İnsanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu 
hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz, kadınları 
Allah'ın emaneti olarak aldınız, onların namuslarını ve iffetlerini, 
Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde 
hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır"  
                                                                             [Et--Terhıb, c. 3, sh. 334.]                       
 
 

    ( - merhameti Olmayana, Merhamet Edilmez!!!" H.ş   ) 
. 
… 

http://islamnuru.yetkin-forum.com/t2354-merhameti-olmayana-merhamet-edilmez-hz-muhammed-sav
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           Kadın Kendini Niçin Mutsuz hisseder? 
 

-Kadınların yarıdan fazlası mutsuzluktan şikâyet ediyor ve bunu 
genellikle erkeğe bağlıyorlarsa, burada bir problem var demektir. 
 Kadınların çoğunun ifade ettiği şekilde, problemi tamamen 
erkeğe bağlamak hem doğru olmaz, hem de bizi çözüme 
götürmez. 
insan karşıdakini suçlarken kendini de hesaba çekmeli ,durup 
dururken o erkek bağırıp çağırmaz, durup dururken bu adam dün 
iyi de bugün kötü olamaz.  
 

-Eğer mutsuzluk varsa ‘ iki tarafı da sorgulamalı. Öncelikle de 
şikâyetçi olan üzerinde, yani kadın üzerinde yoğunlaşmalı. 
- Kadının evlilikle ilgili beklentileri ve evlilikteki tavırlarını 
gözden geçirmeli. 
Kadınların yüzde 80’inin, belki daha fazlasının şikâyetçi oldukları 
evliliğe ve evlilik içinde erkeğe nasıl baktıklarına bakmalı. 
 

- Pek çok kadın, evli olduğu erkeği kontrolü altında tutmaya 
çalışır. Buna mecbur olduğunu sanır, ama yanlış. 
-Bunun için de, sürekli olarak erkeği ‘denetleme’, ‘sorgulama’, 
‘yargılama’ davranışı gösterir. 
Böyle bir durum kadın için yorucu,  erkek için de incitici ve 
soğutucu olur . 
 - Evliliğin erkeği (ruhuyla, bedeniyle, duyguları ile) satın 
aldığını zannetmek yanlıştır. 
 

-Erkek Hanımı tarafından bedeni , malı, mülkü ile, tüm duyguları 
ve ruhu ile, hanımı tarafından  sahiplenildiğini gören erkeğin, 
huzurlu olması mümkün mü; tabi ki yanlış . 
 

-Yukarıdaki konunun tam tersi de olmamalı. Yani kadın, 
evlenmiş olmakla, kendisini erkeğin kölesi gibi de görmemeli.  
Bu da mutluluğa gidecek kapıların kapanmasına sebep olacak bir 
anlayıştır. Bu da yanlış,. 
-Eğer eşlerden biri öbürüne:  ‘Yanımda olmasan da beni 
düşüneceksin’ diyorsa. Davranışları o anlama geliyor. Bir gün 
telefon açmasam, ‘bugün beni niye hiç aramadın?’ diye           
hesap soruyorsa, bu da yanlış. 
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-Erkeği ailesi ile eşi arasında tercih yapmaya zorlamamalı, 
Erkeğin annesi, oğlunun evliliği ile yakından ilgilenmek ister. 
Onun gözünde gelin tecrübesizdir. Ona yol göstermek ister. 
Halbuki Kendisi de bir zamanlar yeni gelindi, kaynana bunu 
unutmamalı. 
 

-Kaynana ve kayın peder, hep kendi dediklerini yapmalarını 
arzu ederler. Hâlbuki yeni evlenen kızlar ise işlerine 
karışılmamasını, kocaları ile yalnız bırakılmalarını beklerler. 
Özellikle kocalarının anneleri tarafından yönlendirilmesinden 
rahatsız olurlar. Bu da yalnış. 
 
-Kaynana ile gelin arasında oluşan sürtüşmeler, çatışmalar 
erkeği çok rahatsız eder. Hiçbir erkek eşi ile annesi arasında 
tercih yapmaya zorlanmak istemez.  
 

. -Aksi halde, annesi ile eşi geçinemeyen, kavga eden bir 

erkek, ‘Eş bulunur, ama ana bulunmaz’ diyebilir. Siz oğlunu 

evlendirmiş bir anne olsanız ne derdiniz acaba? 
 

              Evlilik uzun bir yolculuktur 
 

-Evlilik hayat yolculuğuna çıkmak demektir. Nasıl insan bir 
yolculuğa çıkar, o yolun yokuşu inişi; yazı kışı; yağmuru dolusu 
olduğu gibi, düzü bayırı,virajı ve zorlukları olur. 

 

- insan da evlenince elbette başka bir haneden birisi ile,belki 
başka bir ırktan biri ile, belki de hiç görmediği biri ile hayat 
yoluna evlenmeye çıkıyorsun işte o yolun tüm cefalarına 
zahmetlerine katlanmaya hazırım demektir. 
 

-Hani evlenme memuru soruyor ya: sen iyi günde kötü günde 
belki çileli bir ömürde, hep birbirinizin  yanında ve bu hayat 
yolcuğuna  hazır mısın diye sorulunca, sen evet demiştin ya 
,bunu hiç aklından çıkarma. 
 
 
. 
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    Peygamberimizin ölüm anındaki son üç vasiyeti 


-Vasiyet etti. Konuşurken pelteleşen dili sonunda sustu, şöyle 
buyuruyordu: 
 

- Namaz, namaz ,namaz. 

-Elinizin altındakilere, onlara güçlerinin üzerinde yük 
yüklemeyin. Kadınlar hakkında Allâh'dan korkun. 
Allah'dan korkun.Onlar sizin elinize düşen birer esir gibidir.. 
Onları Allah'in emaneti olarak aldınız. Avret yerleri Allah'in 
buyruğu uyarınca size helâl oldu...» 
 

ELİNE DİLİNE BELİNE SAHİP ÇIK 
 

Razı ise senden Allahın hem eşin 
İki cihanda tamamdır senin işin, 
Mutlu ol Sonu cennettir bu işin, 
Bülbül bahçe gülünden çeker 
Kişi ne çekerse dilinden çeker.  
 
Dost olmaz seni sevmese candan  
Hayır gelmez böylesi insandan  
Yaklaşma sakın böyle olandan  
Kötü dost insanı kötülüğe çeker  
Kişi ne çekerse dilinden çeker.  
 
Akıl ermez şu Dünya işine 
Takılma sakın kötü peşine 
Elden duyup  darılma eşine 
bazen kaynana bazen gelin çeker  
Kişi ne çekerse dilinden çeker.  
 
Kötü söz sahibinindir aldırma 
 doğru söyle kimseyi kandırma 
Allah kulu darda koymuyor ama,  
Kul var Allah'ın kulundan çeker  
Kişi ne çekerse dilinden çeker. 

. 
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SEN NEYİ KİMDEN SAKLIYORSUN 
 

- Allah’ı Aziymüşşan 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 şerifte dikkat çeken bir özellik var, 
Allah’ımızın, günde 360 defa kuluma bakarım demesinde 
büyük bir mana olsa gerek. 24 saati, 60 dakika ile 
çarpıldığında 1440 dakika eder. 360’ı 4 ile çarparsan yine 
1440 eder. 

- Yani her dört dakikada bir kontrolde olduğunu unutma. 

Allah kulunun ne yapacağını, gönlünden neler geçirdiğini 
bildiği halde, iyilik mi düşünüyor kötülük mü düşünüyor diye 
kulun kalbine bakıyor. 


-Yukarıdaki hadisi şerif buna işaret etmektedir. Büyük bir 

kontrol altında olduğunu unutma. Allah’ı Aziymüşşan Kuran-ı 
Kerimin Kaf Suresinin 16. ayet kerimesinde;  
“Ben kuluma şah damarından daha yakınım” buyuruyor. 
Şah damarı, iki kulağın alt hizasında boyun bölümündedir. 
Kula bundan daha yakın ne olabilir ki, ne eşi olabilir ne de 
arkadaşı… 
 

- Peki, bu kadar yakın olan Rabbimiz yanında kul hiç 

günah işleyebilir mi? yalan söyleyebilir mi? 
  
-.Eşini aldatabilir mi? Sen neyi saklıyorsun; kimden 
saklıyorsun, lakin hiç bir şeyi saklayamadığın biri var ! 
O da Allahımız. 
 
-Eğer günah bir iş yapıyorsan, hadi diyelim eşini aldattın, hadi 
diyelim halktan gizlendin, sana şah damarından yakın olan Allah 
(c.c)’ın seni gördüğünü, onun meleklerinin seni seyrettiğini; 
hatta o an senin resmini çekerek, hareketini kameraya alındığını 
unutma! 
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- Bir gün bunların mahşerde o halkın içinde teşhir edildiği 

gün, kulun eli, yüzü, gözü, günahtan simsiyah olduğu halde 
mahşere gelecektir. 

. 

 -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?” İşte o 
zaman yer yarılsa yere girsen, ama o gün bu da mümkün değil. 
             

                     Daha nelerden sorulacak 
 

-Kalbi Dakikada 80 atan bir kişinin,  24 saatte yüz 
onbeşbin iki yüz atar. Bu her bir nabzın, nereye ve nasıl 
tüketildiğinden sorulmaz mı? 

 Allah’ı zülcelalin evi olan o kalp, hep Allah Allah diye 
çarpıp Allah’ı tesbih ederken, o an sen ne ile meşgul oluyordun? 
Sevap bir işi mi, yoksa günah olan bir işi mi yapıyorsun?  
             
-Bir kişi, bilimsel anlamda 24 saatte 25 bin ile 30 bin arası 
nefes alıp verir. Cin suresinin son ayet-i kerimesinde Yüce Allah 
her şeyi sayıyla verdiğini bildirdiğine göre bu 25 bin nefesin 
hangisini hayra, hangisini şerre harcadığını kullarına sormaz mı? 
 

              Eşini aldatan bakın  nasıl günaha batıyor?                         

ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسبِيلً "   َنى إِنَّ َوالَ َتْقَرُبوا الزِّ  

- (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 İsra suresinin otuzikinci ayetinde, Zinayı haram 

kılmıştır.  

-Dikkat gereken çok önemli bir uyarı Allahım’ız zina 

yapmayın yerine hiç yaklaşmayın diye bize emrediyor, 
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-  Bu husustaki diğer ayeti kerimelerin suresi ve 

numarası şunlardır:İsra 32 –   Furkan 68 - Ahzap 30-  Talak 1- 

- Bir kimse, yabancı bir kadının güzelliğine şehvetle  

 - Zina, bekar evli herkes için çok büyük günahtır. işte 
âyet-i kerime mealleri, 

-Müminlere söyle, harama bakmasınlar ve avret 
yerlerini haramdan korusunlar!)                    a.c.  [Nur 31, 32] 
 

-Fuhşun açığına da, gizlisine de yaklaşmayın!) a.c [Enam 151] 
Buradaki yaklaşmayın demek, zinaya götürecek 
sebeplerden, hareket ve işlerden sakının, 
luzumsuz yere yabancı kadınları düşünmeyin, onlarla 
konuşmayın, onların seslerini dinlemeyin, onlara bakmayın, 
onlarla tokalaşmayın demektir.  
             
                 Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:  

-Allah indinde zinadan büyük günah yoktur.) [R. Nasıhin] 

-Sizin için en çok korktuğum şey zinadır.)…… [Taberani] 

-Zina fakirliğe yol açar.) …………………………..[Beyheki] 

-Gençliğini zinadan koruyan [mümin] Cennete girer.)   
                                                                                  [Beyheki] 
(Bir kadın, beş vakit namazını kılar, kendini zinadan korur, 
kocası ile iyi geçinirse, dilediği kapıdan Cennete girer.)  
                                                                                                         [İbni Hibban] 

-Bir yerde, zina ve riba çoğalırsa, o yerin halkı, belaya 
maruz kalır.)                                                               [Hakim]                                                                        

-Zina edenin yüzü Cehennemde ateşle yanar.) [Taberani] 

-Zina edenlerin avretlerinin kokusu,(öyle kötü kokarki ) 
bütün Cehennem halkına eza verir.)                     [Bezzar]  

-Kötü kadınlar, çoğalıp, zina toplum içinde yayılırsa, halk, 
daha önce görülmemiş bulaşıcı hastalıklara maruz kalır)                  
                                                                                  [Beyheki]  

-Namusunuzu koruyun, zina etmeyin! Namusunu 
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koruyana Cennet vardır.)                                                   [Hakim] 

-Onun bunun karısını, kızını ayartan bizden değildir.)  
                                                                                                           [İ Ahmed].        

-Zina eden, aynı şeye maruz kalır.)                  [İ.Neccar] 

-Çalma elin kapısını, çalarlar kapını", "Eden bulur"                                
                                                                          denmiştir.] 

                           Göz zinası 
-Kadına, şehvetle bakanın, gözlerine erimiş kurşun 
dökülüp, Cehenneme atılır.)                                            [M. Enhür]  

-Harama bakmayan gözler, Cehennem ateşi görmez.)                         
                                                                                [İsfehani] 

-Komşu kadına, arkadaş hanımına şehvet ile bakmak, 
yabancı kadına bakmaktan on kat daha günahtır. Evli 
kadınlara bakmak, kızlara bakmaktan bin kat daha günahtır. 
Zina günahları da böyledir.)                                               [Taberani] 

-Avret yerini açana, başkasının avret yerine bakana Allah 
lanet etsin!)                                                              [Beyheki] 

-Kadının yüzünden ve iki eli ayasından başka bütün 
bedeni avrettir.)                                                       [M. Enhür]  

-Kadınlarla bir arada yalnız kalmaktan sakının. Allahü 
teâlâya yemin ederim ki, bir kişi bir kadınla yalnız kalınca, 
aralarına şeytan girer.                                             [Taberani] 
                 

           Hazret-i Âişe validemiz buyurdu ki:  
 

-Peygamber efendimiz, kendisine helâl olan kadınlardan 
başka, hiçbir kadınla tokalaşmadı.)                 [Buhari, Müslim] 
Kadınların, Kur'an-ı kerim, mevlid, ilahi okuyarak seslerini 
erkeklere duyurmaları haramdır. [Hoparlör, radyo ve TV ile 
duyurmaları ise mekruh olur.]                    (Tergibüssalat, Hadika) 
Zinanın zararları çoktur. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: 
 

-Zinanın dünyada üç zararı vardır:  
1- Güzelliği ve parlaklığı giderir, 
2- Fakirliğe yol açar,  
3- Ömrün kısalmasına sebep olur. 
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                    Âhiretteki üç zararı: 
 
1- Allah’ı Teâlâ gazap eder. 
2- Sorgu suali, hesabı çetin geçer.  
3- Cehennem ateşinde azap çekmeye sebep olur.   [Taberani]                

-Zina, haram olan ilişki demekse de, harama bakmak da 
gözle işlenen haram oluyor. Bu harama göz zinası deniyor. 
Bir hadis-i şerif meali şöyledir: 
 

-Gözlerin zinası harama bakmak, kulakların zinası 
müstehcen söz dinlemek, 

 -dilin zinası fuhuş konuşmak,  

-ellerin zinası namahremi tutmak, 

 -ayakların zinası günah olan yerlere gitmektir.)   [Buhari] 
Burnun da zinası olur. Bir hadis-i şerif meali: 

-Koku sürünüp dışarı çıkan ve kokusunu duyurmak için 
bir topluluğun yanından geçen kadına ve ona bakana [onu 
koklayana] zina günahı yazılır.)                                   [Nesai] 
 
Buradaki de burnun işlediği koklama zinası oluyor. Bir de, 
kadına bakmışsa, göz zinası da oluyor. Öperse dudak zinası 
işlemiş oluyor. Şehvetle veya lüzumsuz konuşursa dil zinası 
olur. Dokunursa veya zaruretsiz tokalaşırsa el zinası olur. 
Bir hadis-i şerif meali şöyledir: 
 

-Kişinin başına demir bir şişin saplanması, yabancı kadına 
dokunmasından daha hafif kalır.)                   [Taberani, Beyheki] 
O halde zinanın her çeşidinden uzak durmalıdır. Kur’an-ı 
kerimde, (Zinaya yaklaşmayın) buyuruluyor. Bu, zinaya 
götürecek bütün işlerden uzak durun demektir. 

 
            
  ( ( Varsa hatan; yüreğinde yara..çareyi ;148-151.. sayfalarda ara! )) 
 
. 
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       ZİNA ETMEK İÇİN KİM İZİN İSTEDİ 


- 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. 
- Peygamberimizle 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. 

- 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.                                                  (Ahmet b. Hanbel, V, 257). 

               
 
. 
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                           Ey zinaya sempati duyan insanoğlu 



-Ey zinaya sempati duyan onu normalmiş gibi gören, 
insan oğlu! Felan yapıyor ,benim ondan eksik neyim var 
diyen hanım efendi ve bey efendi Mümin kardeşim! bu kadar 
ayeti kerime ve hadisi şerif ve yukarıda konusu geçen zatın 
yaşadığını bir göz önüne  alalım: 
- peygamberimizin  sorduğu suali biz size soralım bir de 
kendi kendinize sorun; bu zina senin yakınına yapılsa kabül 
edebilir miydin?  Nasıl düşünürdün, nasıl kabul ederdin? Bir 
de bunun azabı ateşi cehennemi var! 


-Sen hiç insan bedeninin ateşte nasıl 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 veya bir 
volkanı gözünüzün önüne getirin. Sen hiç o ateşin içine 
kendini  atabilir misin? Eğer atabilirim dersen bir diyeceğim 
yok. Bırak ateşe atmayı, evinde bir kibrit yak ve parmağını 
üstüne tut. Mümkün değil dayanamazsın.  
-Dünya ateşinin şiddeti cehennem ateşinden 70 kat daha hafiftir.  
Ona göre iyi düşün ve kararını kendini ve aileni o ateşten 
koru! 
 
- “Benim bedenim cehennem ateşine dayanır” diyorsan, al eline 

bir kibrit yak parmağını da ateşin üzerine koy bakalım ne kadar 

dayanabileceksin? Dayanabilirsen ne âlâ! Şayet dayanamazsan -ki 

dayanman mümkün değildir- iyi düşün!  
 

Annen annen annen… 

-Bir gün bir Zat, Peygamber Efendimize: Yâ Rasûlallah! En 
çok kimle iyi geçinmeliyim?»diye sorar. Peygamber efendimiz: 
«Annenle» buyururlar. Adam: «Sonra sırada kim gelir?»diye 
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sorar.-Peygamber efendimiz, yine «Annen» diye cevap buyurur. 
Adam yine:«Daha sonra sırada kim gelir?» 
diye sorar. Peygamber efendimiz yine : «Anan» diye cevap 
buyururlar. Adam bir daha «Sonra sırada kim gelir?» diye 
sorunca, Peygamber efendimiz bu defa «Baban» diye cevap 
buyurdular                                                      h.ş.Buhârî ile Müslim\’in.                                                        

                    Bugünü Yarını Unutma! 

-Dünün yavrusuydun, bu günün gelinisin; bu günün gelinisin 
yarının annesi olacaksın. Ne ekersen onu biçersin. Bu gün 
hürmet edersen, yarın sana  hürmet olarak, iyilik olarak 
dönecek,işte o zaman, Allahın Resululünü methettiği; ayağının 
altında cennet olan anne sensin. 

-Ayağının altı cennet olan,  biri hiç kötülük düşünebilir mi? 
Asilik edip geri söyleyebilir mi? Ayağı cennete basarken, o 
cennetin üstünde günah işleyebilir mi? Seni binlerce melek; 
binlerce huri seni görmek isteyip aşık olurken,böyle bir kul 
Allahın emrinden çıkabilir mi?  

Ayrıca aşağıdaki dört kişiye cennet aşık Sen ne yap yap;dilin tut 
Cenneti kendine aşık et,dünyada ahirette rahat et, 
 

-Aşıktır Cennet Kur’ân okuyana, 

-Aşıktır Cennet açları doyurana, 

-Aşıktır Cennet orucun tutana. 

-Aşıktır Cennet ( senin gibi ) dilin tutana, 
 

-Kendine gel ey şanslı cennet kuşu hanım kardeşim! 
kendine gel, değerini bil; hak yanında analar altın gibidir , 
sakın ha altın olan değerini pul etme! 
-Babalarınıza iyilik edin ki, çocuklarınız da size iyilik 
etsinler…”                                                                  (Hâkim, IV, 170/7258) 
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- “Babanın oğluna duası, peygamberin ümmetine 
duası gibidir.”                                                                     (Süyûtî, II, 12/4199) 

-Cenâb-ı Hak, cümlemizi ana-babasına itaat eden ve 
onları memnun ederek huzûr-i ilâhîye varan bahtiyar 
kullarından eylesin…Âmîn 
 -Kıtmir bir köpekti. Eshab-ı kehfin köpeği idi.hayvan 
olmasına ramen İstisna olarak Cennete gitti. Siz kim 
olduğunuza değil, kimlerle olduğunuza bakın. 
-Size dargın olana  iyilik edin, hediye verin. Rahat 
edersiniz.  
Kırıldığınız Müslümana iyilik edin, sevmediğinize bile 
ihsanda bulunun sıkıldığınız insana güler yüz gösterin. 
Dinimizde buna fütüvvet denir. 
                   

            -Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem: 
“Hanımların hayırlısı o kadındır ki; baktığın zaman seni mesrur 
eder, sevindirir, emredersen itaât eder, olmadığın zaman da seni 
ve malını muhâfaza eder.” Buyurmuş ve Âyetlerini okumuştur 
 
-. Efendimiz, Bak zevcelerinin saçlarını mübarek elleriyle 
tutardı. Saçlarının yıkanmasına yardımcı olurdu. 
 

- İki şeyi unutma: 
 1- Allahın seni her yerde gördüğünü  
 2- ölümü hiç unutma. 
 

      İki şeyi de unut: 
1-Yaptığın iyilikleri ,2 
2- sana yapılan kötülükleri.  
-Her iyinin de bir hatası olabilir. Böyle kişilerin 

hatalarını değil, iyi taraflarını örnek almalıyız,! Çünkü 
Peygamber efendimiz:  
- (Bir müminin iyiliğini unutup, kötülüğünü 
hatırlayanı Allah sevmez) buyuruyor. 
 
 
. 
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-Kalbi en fazla nurlandıran şey; kızdığınız zaman, 
kızdığınız kişiye dua etmektir. İşte bu, kalbini 
nurlandırır. Kızdığına Allah hayrını versin deyiver. 
 

-Omzumuzda iki müfettiş var, devamlı teftiş 
halindedir. Şu hâlde, az konuşup, ağzınızdan çıkan 
sözün size hayır ve şer yazıldığını unutmayın.      


-Ağızdan çıkan söz, ya sağ tarafa yazılır, 
 ya da sol tarafa. Aman, aman dikkat söze! 
 

- Bir söz söylerken, hem kendinizin, hem 
karşınızdakinin ahiretini düşünerek konuşun. 
 

      İhlâssız amel, mühürsüz para gibidir. 


- Duanın iki kanadı vardır biri  helal yemek  
      diğeri doğru söylemek 


-Ağız haram yemez, dil de yalan söylemezse, edilen 
duâ kabul olur. Haram yiyenin 40 gün duâsı kabul olmaz. 
Tıbben de kan değişimi 40 günde tamamlanır. Ne 
çekiyorsak dilimizden çekiyoruz. 

-İnsanın Allaha ilmi ve sevgisi arttıkça, nefsinden soğur, 
nefret etmeye başlar. Bu hâle kavuşmak, Allahın lütuf ve 
ihsanıdır. O kulunu sevdiğinin alametidir. 

. 

-Güler yüzlü olmayan insan, insan sevgisini kazanamaz. 
 

-Yanlış vasıtaya binen istediği yere değil, vasıtanın 
götürdüğü yere gider. Mesela Paris’e giden uçağa binen, 
Kâbeye varamaz. Ehlisünnet vel cemaat, kurtuluş ve 
saadetin tek vasıtasıdır. Dürüst olan doğru yere varır, 
-Hiç bir zaman, hiç bir şekilde, halinizden şikâyetçi 
olmayın. Her zaman şükredici olun,şükür bereketi artırır, 
Beterin de beteri vardır. 
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-Dertlerinizi kullara değil, Allahü teâlâya arz edin.           

Çünkü, Karunu yer yutarken,Karun Musa aleyhisselama 70 defa 

kurtar beni ya Musa demiştir. Allahımız ,Musa’ya vahyetmiş: Ey 

Musa! Ne katı kalplisin? Sana yetmiş defa sığındılar. Zatıma 

yemin ederim ki bana dua etselerdi, beni yanlarında bulurlardı 

ve dualarını kabul ederdim.” Yani kul, yardımı kuldan değil; 

yalnız Allahtan beklemelidir.. 

 Herkes, derdinin ve belasının kendi kusurundan ve 
hatasından dolayı olduğunu unutmasın, 
Herkese iyilik yapamasakta kötülük yapmaya hakkımız yok! 


-Mümin kardeşinizin duâsını almaya çalışın. Kurtuluşun 
onun duâsında olabileceğini unutmayın, eşinizin de bir mümin 
kardeşin olduğunu ve ondan da dua almayı unutmayalım. 
 

-Genç iken şehvetten, yaşlı iken şöhretten uzak dur! 
 

Alçak gönüllü olan kurtulur, kibirli olan yanar. 
 

-Kovanından çıkmayan arı bal yapmaz. 
-Sevmeyi bilmeyen kimse mutlu olamaz 
-Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni 
işgal eder. 


-Kusursuz insan olmaz, Kişi kusurunu bilmesi 
onun için tövbedir. 
 

-İnsanın imanına musallat olan dört şey vardır;  
-Sağında şeytan,  
-solunda nefis,  
-arkasında kötü arkadaş, 
 -önde ise dünya’dır.  
                   
                 Çık çıkabilirsen böyle bir aradan 

Cümlemize yardım etsin yaradan 
 



                                                                           

                                                       73             Eşler Nasıl Mutlu Olur, 

 
BEŞ DAKİKA GÖZÜNÜ YUM 



-Kızdığın zaman bir kefeni  düşün ve Hayalen o 
kefene gir! 

   -Şöyle gözünü yum; beş dakika düşün. Kendini ölmüş ve tabutta 
kabul et. Sen dostlarını görüyorsun, onlar seni görmüyor. Çocukların 
hüngür hüngür ağlıyor. Babacığım! Sensiz biz ne yaparız, canım 
babacığım veya anacığım deyip yanaklarında tomurcuk tomurcuk  
.yaşlar akıyor. Eşin tabutuna sarılmış, saçların dağıtmış, perişan, 
gözleri ağlamaktan kızarmış, tabutuna sarılmış; 
 “Evimin direği, gözümün nuru, sevgilim, eşim, hayat güneşim, sensiz 
ben ne yaparım. Beni de al yanına, beni de al! Canım hayatım, bir 
tanem…” deyip etrafında dönüyor. Sen musallâda ona bakıyorsun. 
Elinden hiçbir şey gelmiyor. Komşular ve cemaat başına toplanmış, 
hoca soruyor; 
 
-Ey cemaat bu mevtayı nasıl bilirsiniz?  Der. Cemaat senin için 
acaba ne der o an sen ah bir iyi deyiverseler dersin? Hoca: 
“Hakkınızı helal ettiniz mi? diye tekrar sorar. Ahh o zaman kim bilir 
aklından neler geçer. ‘Bütün malımı mülkümü versem de şu cemaat 
bana iyi deseler birde haklarını helal etseler dersin. Çünkü 
(Kırk Müslüman, bir Müslümanın namazını kılarsa, Allahü teâlâ, 
ölü için yaptıkları duayı kabul eder.)                        H.ş [Müslim] 
 
O an hoca cemaate ölüyü nasıl bilirsiniz, hakkınızı helal ettiniz mi  
diye sorduğunda eşinin senin için ne demesini beklersiniz,iyi 
düşün, 
-Seni alıp mezara koyarlar. En sevdiğin, üzerine üzerine toprak 
doldurur. Sevdiklerin gözyaşları içinde dönüp giderler. Hoca 
gelmiş başına da telkin verir. Üstüne buram buram kar yağdığını 
düşün. Ne yapabilirsin? Kor ateşlerin üstüne konulacağını düşün. 
O an elinden ne gelir? Çünkü  

 “Peygamberimiz (s.a.v.): kabir ya cennet bahçesinden biri ya da 
cehennem çukurundan biridir.” buyurmuştur. Sen orada o daracık 
yerde ne yaparsın? Birde yerin ateşle dolu olursa bunu unutma, 
Ve bunu yaşa. Ondan sonra gözünü aç, bunu sık sık yap. O biricik 
Eşine, hiç dargınlık küskünlük azarlama yapabilir misin? 
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-İnsanlar iyilik gördüklerine muhabbet beslerler, 

eşinize elinizden geldiği en büyük iyiliği yapın, yedi kat 
yabancıya yaptığın iyiliği , eşinden esirgemek nankörlük 
olmaz mı? 
 

-Din kardeşimin bir ihtiyacını görmek, bir sene nafile 

ibadet etmekten daha önemlidir. 
- (Ana ile evladın, kardeşle kardeşin arasını açana lanet olsun.)                                                                                                               
          Sakın bunu yapma,                                           [İ.Mace] 

                                                                                                            

- (Allah, ikiyüzlü erkek ve kadınlara ve inkârcılara, ebedi 

kalacakları Cehennem ateşini hazırlamıştır. Allah lanet etsin! 
Onlara devamlı azap vardır.) sen bunu sakın yapma, a.c. [Tevbe 68] 

 

Çok eskiden güzel bir adet vardı 

-Ecdat; yani dedelerimiz zamanında güzel bir adet vardı. Gelen 

gelin, üç yıl beş yıl gibi uzun süre kayın pederi ile açıktan 

konuşmazdı. Sanki küskün gibi, sebebi ona karşı kötü anlayacağı 

bir söz geri söylerim de kalbi kırılır diye. 

İşte bu nedir; haya, yani utanmak, haya eşittir iman denir,, 
 

-Kıymetli gelin kızımız; sen belki bu adeti tam uygulayıp 

konuşmamazlık yapamayabilirsin,kendine adet et, en azından üç 

yıl beş yıl,  Kayın pederine kayın validene karşı söyleme, onlara 

karşı gelme. İnan ki hep senin iyiliğine olur, onlar başlar senin 

iyiliğini anlatmaya; seni çevreye methetmeye… 

-Evdeki gelin kaynana da din kardeşidir,eşler din kardeşidir, 


-Bu nedir? Hayâ.  Bu nedir? Utanma. 
Bu gibi adetler denenmiş, hep iyi sonuçlar alınmıştır. 
Onun için insana en çok lazım olan şu aşağıdaki: illa haya! 
 
 

                    -  İnsanı hayvandan ayıran edeptir. 
 

. 

http://islamnuru.yetkin-forum.com/t2354-merhameti-olmayana-merhamet-edilmez-hz-muhammed-sav
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-Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanları, ahlâkı en 
güzel olanlarıdır. Sizin hayırlınız, kadınlarına/eşlerine en hayırlı 
olanlarıdır."                                     (İbn Hıbbân, Nikah, 4176. Tirmizî,  


-İnsana günah olan bir şeyi yapması emredildiği zaman, bu emir 
dinlenmez ve o kişiye itaat edilmez.              " (Buhârî, Ahkâm, 4.  


-Rasûlüllah’a ‘Kadının üzerinde en büyük kimin hakkı vardır.’ 
diye sordum, ‘Eşinin hakkı vardır.’ diye cevap verdi."…demiştir.       
                                                                   (Nesâî, es-Sünenü’l-Kübrâ 

 

HERKESE EN ÇOK LAZIM OLAN HAYA! 

Gezdim Halep ile Şam’ı, eyledim ilmi talep, 
Meğer ilim bir hiç imiş; İlla edep, illa edep! 

                                                                                         (Yunus Emre) 

                  Dinimiz baştanbaşa edeptir. 


-Kur'an-ı kerimde mealen buyruluyor ki:  
(İman edenler arasında kötülüğün, hayâsızlığın yayılmasını 
isteyenler ve sevenler için dünyada da ahirette de elim bir 
azap vardır.                                                                                 a.c.   [Nur 19] 

 

-Utanma, ar, namus, çirkin şeylerden sıkılma veya edebe 
uymayan bir şeyin meydana gelmesinden dolayı kalpte 
meydana gelen rahatsızlıktır.  


-Hayâ imandandır. İmanı olan cennettedir. Fuhuş 
kötülüktür. Kötüler Cehennemdedir.(H.ş Et-Tergib vet-Terhib, Buhari)  
 

-Haya ile iman, beraberdirler. Biri gidince, diğeri onu takib eder.                                                                   
                                                               (Hadis-i şerif-Nisab-ül-Ahbar) 
-Allahü tealadan haya ediniz! Hakiki manada Allahü tealadan 
haya etmek, kötü düşüncelerden uzak durmak, helal lokma yemek 
ve ölümü hatırlamaktır. Ahireti isteyenler dünyanın zinetinden 
süsünden uzaklaşır. İşte bunları yapmak, Allahü tealadan hakkıyla 

korkmak demektir..                                           (Hadis-i şerif-Tirmizi, Taberani)  

 . 



                                                                           

                                                       76             Eşler Nasıl Mutlu Olur, 

 
HAYÂSIZ İNSAN, HALK İÇİNDE ÇIPLAK OTURAN KİMSE 

GİBİDİR...                                                                      HZ. EBU BEKİR R.A.  

 -Allahü tealadan hayâ etmeyen kimse, insanlardan da hayâ 
etmez.                                                                                      (Zeyd bin Sabit)  

-Hayânın en kıymetlisi, Allahü tealadan utanmaktır. Ondan sonra 
Resulullah’tan (sallallahü aleyhi ve sellem) hayâdır. Daha sonra 
insanlardan hayâ etmek gelir..                                 (Muhammed Hadimi) 

 
AVRET YERİMİ ELBİSEMDEN SAKLARDIM 

- Hayâ imandandır. Örtünme ise hayâdandır. Onun için 
Resûlullah (s.a.v); “Avret yerimi, üzerimdeki elbiseden 
saklamaya gücüm yetmiş olsaydı, elbette ki saklardım.”       
Buyurmuştur. 
 
-Allah resülüne sorarlar yaresül Allah- 124-bin 
peyğamberden sonra sen niçin geldin,Allah resülü şöyle der 
yarım kalan ahlakı tamamlamak için geldim der, 

 

Edep - Hayâ - İffet 
 

-Edep, güzel terbiye, iyi davranış, güzel ahlak, hayâ, nezaket, 
zarafet gibi manalara gelir. Mesela terbiyeli çocuk, edepli çocuk 
demektir. Hadis-i şerifte, (Evladınızı edepli, terbiyeli yetiştirin) 
buyruluyor. 
Hadis-i şerifte, (Sizin en iyiniz, ahlakı en güzel olandır) 
buyruldu. 
 

-Hazret-i Ömer, (Edep, ilimden önce gelir) buyurdu. Çok 
heybetli olmasına rağmen, edebinden, hayâsından Resulullahın 
huzurunda çok yavaş konuşurdu. Peygamber efendimiz de, bir 
kimsenin yanında iki diz üzerine oturur, ona saygılı olmak için 
mübarek bacağını dikip oturmazdı..                   Ebu Said Hudri hazretleri,  

 

- (Resulullah s.a.v-hayâsı, bakire İslam kızlarının 
hayâsından daha çoktu) buyurdu. (Hayâ, baştanbaşa hayırdır.) [Müslim]                                                                       
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- (Hayâsız olan hep kötülük eder.)                         [İbni Mace] 

- (Mümin, ayıplamaz, lanet etmez, çirkin söz söylemez ve 
hayâsız değildir.)                                                                                  [Tirmizi] 
- (Hayâsızın dini olmaz ve hayâsız kişi Cennete giremez.)                                                                                                                   
                                                                                       [Deylemi]    
-Kadın erkek ilişkilerindeki konuları ve tuvalet için kullanılan 
kelimeleri aynen açık açık söylemek insanlığa uygun 
değildir.kinayeli söylemeli, 
Hayayı yok eder, ve iyileri gücendirir. Böyle kelimeleri söylemek 
gerekince, açık olarak değil, kinaye olarak söylenir.  
 

-Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve 
hoş bir esenlik dileği olarak selam verin.                     a.c. (Nur, 24/61) 

            

Eşinizle dost ve arkadaş olun  
 

-‘Neden ben arkadaş gibi davranayım,dersen 
 -Arkadaşlık  fedakârlık değil, daha çok kazançlı olmak içindir.  
Hiç kimseyle kendinizi zorlayarak arkadaş olamazsınız.  
- Eşinizle arkadaş olmak, içinizden gelmiyorsa 

    işiniz zor demektir. 
 

-Bir kadının kocasıyla “arkadaşlık” düzeyinde olup olmadığını 
bilmesi için, ‘Bir arkadaş nasıl davranır’ diyerek, davranışlarını 
gözden geçirmesi gerekir. 


- Kendi ile barışık olmayan kişi, kendine karşı, insafsız ve 
anlayışsız olan, kendini anlamayandan, başkasını anlaması 
nasıl beklenebilir? 
 

-Evlilik her ne kadar iki kişi üzerine kurulu bir birliktelik olsa 
da, herkesin bildiği bir gerçek var ki; yuvayı dişi kuş yapar.  


-Erkekler eşlerinden birçok fedakârlık bekler. 
 Mesela Erkek kendini güçlü hissetmeyi ve eşini korumayı ister,  
- Erkek olarak, karısının desteğini görmeyi her zaman arzu 
eder… 
. 
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              Mahrem konuları edeple sormak lazım  
 

-Bir kız, mahrem konuları annesine sorar. O da bilmezse, 
annesine, (Babamdan öğren) der. Babası da bilmezse, 
babasının, bilen birisine sorması gerekir. 
 
 -Babası yoksa, ağabey, amca, dayı gibi mahrem 
akrabalarından öğrenir. Bunlar da öğrenip bildirmezse, o zaman 
mektupla veya telefonla, kendinden değil de, misal (Bir başka 
kadının muayyen hâli şu kadar devam edip kesilse, ne gerekir) 
şeklinde sormak daha uygun olur. 
  
 -Bir kadının kocası, bu bilgileri öğrenip hanımına anlatmazsa, 
kadın, en uygun bir yolla bunları öğrenebilir. Bilenlerden bu 
konuları edep dairesinde sorması ayıp olmaz.  
 

-Peygamber efendimiz, mahrem konuları anlatırken,  
(Allahü teâlâ, hakkın anlatılmasından çekinmez) 
buyurmaktadır.                                                           (Tirmizi) 
 
-Aynı anlamda âyet-i kerime de vardır: 
(Allahü teâlâ, gerçeği söylemekten çekinmez.) a.c. [Ahzâb 53] 

 

- (Aşkını gizleyip, iffetini muhafaza ederek, sabredenin 
günahlarını, Allahü teâlâ affedip Cennetine koyar.) 
                                                                                                                   [İbni Asakir]  

-Demek ki, dinimizde iffeti muhafaza etmek ve sevgisi 
sebebiyle günah işlememeye sabretmek, çok sevaptır. 
 

- buyruldu ki:  
(Ümmetimin üstün olan kimseleri, aşk belasına maruz 
kalınca iffetini muhafaza edenlerdir.        H,şerif .  [Deylemi]  

  yani aşık olup günaha girmemeli                       
 

  

       ( - merhameti Olmayana, Merhamet Edilmez!!!" H.ş   ) 
. 

http://islamnuru.yetkin-forum.com/t2354-merhameti-olmayana-merhamet-edilmez-hz-muhammed-sav
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                         iffetli olmak için 
 
-İnsana en büyük zarar, kötü arkadaştan gelir. Kötü 
arkadaşlarla düşüp kalkan, kendini kötülük içinde bulur. 
İyi insanlarla beraber olan kimse, bir müddet onlar gibi iyi iş 
yapmasa bile, onların yanında kötülük edemez duruma gelir.            
                                                                                Hadis-i şerifte  
 

- (İnsanın dini arkadaşının dini gibidir) buyruluyor.(Tirmizi) 
 

- (İffetli olursanız, kadınlarınız da iffetli olur. Ana-babanıza 
ihsan ederseniz, çocuklarınız da size ihsan eder!) [Taberani] 
 

- (Kötülükten korunmak için evli ve nikahlı yaşamak ve 
iffetli olmak gerekir.)                                                  [İbni Asakir] 

 

-Allahü teâlâ, insan neslini devam ettirmek için, erkek ve 
kadınları birbirlerine cazip kılmıştır. Aynı zamanda,  
Allahü teâlâ, Kur'an-ı kerimin birçok yerinde, iffetini 
koruyabilene, büyük mükafatlar vaat etmiştir. 
 
 - (Müminler, namazlarını huşu içinde kılar, boş, lüzumsuz 
şeylerden yüz çevirir, zekatlarını verir, iffetlerini korur, 
emanet ve verdikleri söze riayet eder.)          a.c.  [Müminun 1-8]  

 

-Dünyadaki pek çok rezaletler, cinayetler, kavgalar, 
kıskançlıklar, özetle bütün fenalıklar, iffetsizlik yani hayasızlık 
yüzünden meydana gelmektedir 

 

-Özellikle büyük şehirlerde iffet işi tehlikeli bir yoldadır. Bir 
genç kızın, kendi başına yalnız kendi aklı ve anlayışı ile iffetini 
muhafaza etmesi, cidden güçtür. 

-  O genç kız, eğer biraz da güzelse, hatıra ve hayale 
gelmeyen tehlikelerle çevrilmiş demektir. Bu tehlike, okulda, 

yollarda, otobüste, komşularda, hatta evinin içinde, telefonda,                                              
internette yakasını bırakmaz.  
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-Kızlarımız, tehlikeler karşısında aciz bir mahluk olarak, 

ahlaksızların elinde bir oyuncak olmamalıdır.  
  
 -Manevi zarar, yeri doldurulamaz. Ahlaksızların içinde genç 
kız için şerefle yaşamak çok güçtür. İffetli bir kız, diğer bazı 
kızlar gibi, flört yapmaya heveslenmemeli. Bu tehlikeli bir 
tecrübedir. Esasen flörtle yapılan evlilik, çok zaman mutluluk 
getirmez. 
-İffeti muhafaza için, gençleri zamanında evlendirmeli, iffeti 
zedeleyecek yerlerden uzak durmalıdır. Gençliğin hakkı adı 
altında çeşitli eğlenceler, özellikle lise ve üniversite çağlarındaki 
genç kızlar için birer tuzaktır. Bunun tuzak olduğuna inanmayan 
bir kız, tuzağın içine düştükten sonra, aklı başına gelir. Fakat iş 
işten geçmiştir.  
 

-Tuzağın görünüşteki cazibesine kapılan kızlar, erkeklerin 
elinde çabucak birer oyuncak hâline gelir. Kendine güvenen bir 
kız bile, onların karşısında sonuna kadar dayanamaz. Yakışıklı 
bir erkeğin aldatıcı gülümsemesi karşısında, aldana bilirler. Artık 
o kız, tuzağa düşmüştür. 
 
- O tuzaktan kurtulan pek azdır veya hiç yoktur. Halbuki, o 
tuzak dediğimiz eğlence yerlerine gitmemek daha kolay bir iştir.  
(Göz görmeyince, gönül katlanır) diye bir atasözü vardır. 
Oraya gitmeyen bir genç kız, oranın tehlikesinden kurtulmuş 
olur. Giderse, kurtulması zor olur, 
 

-İffet; bir genç kızın veya kadının, değer biçilemeyen bir 
mücevheridir.  
 

Kızlardaki ve kadınlardaki   Bu mücevheri ele geçirmek için, 
Allahü teâlâdan korkmayan her erkek bütün şeytanlığını kullanır. 
 

- Ele geçirdikten sonra, maksadına erişmiştir. Artık o, 
mücevherlikten çıkmış, adi bir taş olmuştur. Sokağa atılıverir. 
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Bu alışverişte, erkek, bir namus hırsızı, kadın ise, mücevherini 
çaldırmış, bir zavallı oluverir.  
- İmam-ı Rabbani h.z. (Edebi gözetmek, (Allahı) zikirden 
üstündür. Edebi gözetmeyen Allah’a kavuşamaz) buyuruyor.  
 
(Birinin karısını ayartıp aldatan bizden değildir.) [Ebu Davud] 
 

-Kocasına ihanet edip başkasına kaçan kadın, kaçtığı erkeğe 
de ihanet edebilir. Çünkü o ihanete alışmıştır;  


- zira o erkeğe ya malı için veya yakışıklı gördüğü için yahut 
genç gördüğü için, hangi sebep olursa olsun, ondan daha 
zengini, ondan daha güzeli, ondan gencini bulunca ona da 
kaçmayacağını kimse garanti edemez. Bir gün ona da tekmeyi 
vuruverir, 
 

-Allah korkusu olmayan, her şeyi yapabilir. Onun için, kadın 
olsun erkek olsun böyle aldatmacalara sakın kanmayın. 
       - Sözünü dinlerken, yavrunun elinden tut, uğraşma 
       - Kuşu kafesten uçurup pişman olup peşinden koşma 
 

illa edep illa edep illa haya 
 

-Peki bu kadar tehlikelerin çaresi, ilacı nedir? 
Birincisi, küçük yaşta gönlüne Allah korkusu yerleştirmek, 
 

İkincisi, evladına her ne yaparsan Allahın gördüğünü 
öğzetmek, 

 

Üçüncüsü, Allahımız Kaf süresinin 16. ayetinde 

 (Ben kuluma şah damarından daha yakınım) 
dediğini unutmayalım. 
Ve sağında solunda iki meleğin onu gördüğünü günah işlerken 
onların şahit oldup Allahın kamarasına çektigini  ögretmek, 
 

-Buda nasıl olur küçük yaşta ona dinini öğretmekle,haramı 
helali öğretmekle olur. 

 . 



                                                                           

                                                       82             Eşler Nasıl Mutlu Olur, 

 

            RASÛLÜMÜZ MİSAFİRİN OLSA 


Allah’ımız (c.c.) Kur’ân’da şöyle buyuruyor: “Mümin 
kadınlara da söyle: gözlerini harama bakmaktan çevirsinler, 
iffetlerini korusunlar. Süslerini, kendiliğinden görünen kısmı 
müstesna, teşhir eder gibi açmasınlar. Başörtülerini 
yakalarının üzerine kadar salıversinler.”                                       
a.c.   (Nûr: 31) 



İmanlı muhterem hanım kardeşim! Rasûlümüz 
Muhammed Mustafa (s.a.v.), aniden misafirin olsa ve evine 
geliverse ne yaparsın? Hoş geldin sefa geldin buyurun,Yâ 
Rasûlullâh deyip misafir kabul etmeye, evin ve giyimin 
müsait mi? Şöyle bir gözden geçir ve düşün. Sen salât-u 
selâm getirdiğinde o büyük  

 
Peygamberimiz (s.a.v.) ruhani olarak icabet etmiyorlar 

mı? Seni, beni görmüyorlar mı? Eğer onu evimize misafir 
alamazsak, nasıl ondan yardım ve şefaat isteriz? Hangi yüzle 
onun yanına gideriz? 
 



Rasülümüz “Cennet anaların ayağı altındadır” 
buyurmuş. Sen ya annesin ya anne adayısın. Unutma ki  
Ayağının altında cenneti olan birisi, böyle mübarek bir insan 
(evinde veya evinin dışında)açılıp saçılabilir mi, hiç günah 
işleyebilir mi? 


- (İnsan, salih iki komşusundan utandığı gibi, gece gündüz 
kendisiyle beraber olan yanındaki iki melekten de 
utanmalıdır!)                                                                    [Beyheki] 
 

 Hanım kardeşim, Müslümanın evine ruhen Rasûl’ü gelir, 
evliyalar gelir, melekler gelir. Onları nasıl karşılaman 
gerekiyorsa evine, giyimine ve hayatına öyle yön ver. 
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  BAŞINA ÖRTÜNÜ TAKARSIN YAVRUM 

 

Başına örtünü takarsın yavrum, 
Sen Hakk’ın emrine bakarsın yavrum, 
Cahilin kalesin yıkarsın yavrum. 

 
Sen bakma şeytana her uyanlara, 
Günaha girip de heppek yananlara, 
Sosyetede söylenen o yalanlara, 
Başına örtünü takarsın yavrum, 
Yoksa hakkın huzuruna nasıl çıkarsın yavrum. 

 
Var mı açılıp da günaha girmek? 
Yakışır onlara sadece gülmek, 
Onlar için pek kolaydır âsi gelmek, 
Başına örtünü takarsın yavrum, 
Yoksa hakkın huzuruna nasıl çıkarsın yavrum. 

 
Yok mu insanlarda aklıyla fikir? 
Üzerin kapatmaz aklından fakir, 
Bir gün soracaktır Münkir ve Nekir, 
Başına örtünü takarsın yavrum, 
Yoksa hakkın huzuruna nasıl çıkarsın yavrum. 

 
Kıymetsiz şeyler açıktadır sokaklarda, 
Kıymetli eşyalar saklanır kasalarda, 
Kimi diskotekte kimi barlarda, 
Başına örtünü takarsın yavrum, 
Yoksa hakkın huzuruna nasıl çıkarsın yavrum. 

                . 

             HAYANIN AHİRETTEKİ KIYMETİ 

        



-Kıyâmet günü olunca, perde gerisinden bir münâdi (bir ses) 
şöyle seslenecek; 
-Ey mahşer halkı! gözlerinizi kapayın; Fatıma 
  binti Muhammed geçecek."                              (K.S. 13.C 44.S) (Hş.) 
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-O,öyle bir  hayalı ve iffetli anamızdır ki, cennete geçerken 
mahşer halkına gözünü yumduran Hz. Fâtıma annemizdir. 
 

-Hanım kardeşim! O Resulümüzün kızı ise, sen de aynı 
Resulun ümmetisin! Sen de aynı hayayı; utanmayı yaşayıp, Hz. 
Fâtıma ile mahşerden Cennete neden gitmeyesin? 



-Sakın eşine kötü söz söyleyip kalbinde leke yapma.  Her kötü 
kelime, karşıdakinin kalbinde damla damla siyah bir leke olur. Bu 
durum devam ettikçe, eşinin kalbi sana karşı kararır sana karşı 
yüzü gülmez, yüzü gülse de gönlü gülmez.  
-Hani derler ya, sana kalbim kırık; işte o siyahlanan kalpten 
sonra eşin senden soğur. 

 

-Bakmışsın yataklar ayrılır, 
-Sonra odalar ayrılır, derken 
-Felaket çanları çalmaya başlar, 


-Hanım mutluluğu çarşı pazarda arar, 

-Erkek huzuru kahvehanelerde arar. 

Amma nafile, mutluluk yuvadadır, yuvada, 
 

-(H.Ş.) Kıyamet günü ilk suale çekilecek olan kadınla kocasıdır. 
Vallahi o kadının elleri konuşur, ayakları şahitlik yapar. Kocasına 
karşı yumuşak davranıp davranmadığından bile sorulur.  ,Bidây,2/53)                                                                                                      
                                                             

             - Mutluluk elinde varken haddini aşma, 
              - Kuşu kafesten uçurup peşinden koşma! 

 
işte böylesine Kahraman ana Denir! 



-Bizleri bir müddet karnında, sonra kollarında taşıyan, 
ölünceye kadar kalplerinde taşıyan annelerimize gösterilecek 
sevgiye saygıya layık, başka bir varlık yaratılmamıştır. 
Evinin yükünü, evlât terbiyesini omuzlarına alan anneler, 
İşte onlar sevgiye, saygıya, layık olan ve ayağının altı cennet ol 
an o annelerdir. 
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-işte onlar yeryüzünün melekleri gibidir. Nice anneleri 
görüyoruz ki, yavrusunun uğruna canını veriyor. 
Ayağına diken batsa anam dersin, karnın acıksa anam dersin, 
yaralansan anam dersin  

Anaların hası odur ki; evladına gelen kötülüklere karşı 
kalkan olur! 

-Ana gibi yâr olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz demişler. 
 

Aile reisi (evin beyi) ailesinin çobanıdır 
-Yarın ruz-i mahşerde eşinden ve evlatlarından şöyle 
sorulacak: 



-Eşini haramdan korudun mu? 
-Yedirdin mi, giydirdin mi? 
- Dinini İlmihalini öğrettin mi? 
-Ona duracak yer temin ettin mi? 
- Namazı emrettin mi? 
-Merhametli davrandın mı? 
-Evlatlarına güzel isim koydun mu? 
-Evladını okuttun mu? 
-Onu kötü çevreden korudun mu? 
-Ona imanlı bir eş seçtin mi? 

         -Şayet kocası başkasından öğrenerek de olsa ailesine 

öğretmezse, kadın öğrenmek için başkasına gidebilir. Kocası 

mânî olursa günâhkâr olur. Erkek bu gibi meseleleri ihmal 

etmekle, kadın dışarı çıkmasından bir mes'uliyyet doğarsa 

günahta ortaktır.                                                                  (İ. Gazâlî - İhya 2/124-125). 

 

Bir çobanı göz önüne alalım 
 

-Önündeki gütmekte olduğu koyunun her birinden 
sorumludur, çünkü ona bu vazifeyi veren zat, hiçbirini ayırt 
etmeden vermiştir. O çoban hiç diyebilir mi ki; şu siyah 
koyunu veya şu beyaz koyunu sevmiyorum, onu bırakayım da 
kurt yesin. 
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-Evin reisi de aynen çoban gibidir. Eşi ve evlatları arasında 
hiçbir ayrım yapamaz. 
Bu kızdır, bu oğlandır gibi veya bu beni sever, öbürü sevmez 
gibi. 
-Şu kızımdan, şu oğlumdan Sorumlu değilim gibi bir ayırım 
yapamaz: Çünkü Rabbim huzurunda sürü sahibi ağa olanın, 
çobandan sürüsünü sorduğu gibi, ev reisinden de ev halkını 
soracaktır. 


-Çünkü Allah’ımız Tahrim süresinin 6. ayetinde: (Kendinizi 
ve ailenizi  cehennem azabından  koruyun) buyuruyor. 


EVLAT ATASININ PARÇASIDIR 
 
-Evlat, ananın babanın bir parçasıdır. Ana için evlat; bahçedeki gül 
gibidir. İnsan, o gülü görünce ne kadar mutlu oluyor, koklamaya 
doyamıyorsa, ata da evladını görünce görmeye, koklamaya 
doyamaz. 
-Bir anne onu dokuz ay karnında taşıdığı halde, bir defa acizlik 
getirmiyor. Senin sırtına beş kiloluk bir yük koysalar, iki gün taşısan 
üçüncü gün isyan edersin. Ananın isyan etmemesi sadece sevgisi 
yüzündendir. 

                 ya hayır  söyle yada sus 


-İbni Mübarek hazretleri, çocuğunu şikayet eden, birine (Çocuğa 
beddua ettin mi?) diye sordu O da, evet deyince, (Çocuğun 
ahlakını sen bozdun) buyurdu. ** 
- (Bir kimse lanet edince, lanet edilen buna müstahak değilse,o 
lanet  kendine döner) buyrulmuştur.                                              (Beyheki) 
-Lanet olsun demek, Allah’ın rahmetinden uzak olsun demektir 

   


-Eşinle karşılaşınca ona bir gül ver
-Gülün yoksa o zaman bir gülüver, 
-Öyle sev Öyle sev Öyle sev ki, 

-Her gün bir yabandan geli geli ver, 
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           Evlat şiiri 
 
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 duâlarım. 
 
 
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 duâlarım. 
 
Olmasaydı evlaTlar da gelir miydi baharlar? 
Geçer miydi şu zamanlar leyl-i nehar leyl-i nehar, 
Atasını unutamaz has evladlar has evladlar, 
Rabb’eneğfirlî okuyacak evladlar var evladlar var 
Yavrularım kuzularım sizinledir duâlarım. 
 
 
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 duâlarım. 
 

                                        ZAVALLI ADAM 
 

-Adam mezar taşına şöyle yazmış; 
Karıcığım, sana hastayım dedim dedim inanmadın. Aha da 
öldüm!  Şimdi de inanma bakayım! 
 

                     MANAVLARA BİR SORU VERİN! 


-Manavlar neden elmaların kırmızısını üstüne koyarlar ? 
Müşteri beğensin görüp,  iyi  alsın diye değil mi ? 
. 
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-Peki insanlar en kıymetli şeylerini neden en gizli yere, hatta 
kasalara saklarlar ? 
Çok kıymetli oldukları için olsa gerek, değil mi? 
Beş dakika bir düşün, o zaman bulursun, 
 
                            PEKİ BİR SORU DAHA  


-Dükkanlarda bulunan mallar mı daha kıymetli olur ? 
Pazarlarda çıkan mallar mı daha kıymetlidir ? 
Bunu çocuklara sorsan onlar da bilir. 
                   

                      İYİ DÜŞÜN! Hanım kardeşim: 
 

-Halbuki sen altından, mücevherden hatta bütün mahluklardan 
üstün ve şereflisin. 
Bu kıymetini bil, bir daha düşün! 
 

Çünkü Allah’ımız, Tin Suresinde; “İnsanları en güzel surette 
yarattım.” buyuruyor. İşte sen de onlardansın! 


-Hiçbir insan, Allah’ın yarattığından daha güzel olamaz. 
öyleyse kıymetini bil, açılıp saçılmadan,ne demek istediğimizi 
bul? 

DÜNYA ZİYNETLERİ NELER? 
 
-“Mal ve evlat, dünya hayatının süsüdür. Ama bakî kalacak 
salih ameller, sevap olarak da, amel olarak da, 
Rabb’imin katında daha hayırlıdır”            a.c. (Kehf, 18/46) ( 
 

kayın valide sakin ol, sinirine hakim ol ? 
 

-Her kabahat kaynananın olmadığı gibi, gelininde değildir.  
Şöyle ki: Her evin bir yaşayışı farklı olduğu gibi, insanların 
yaşantısı ve ahlaki durumları farklıdır. Gelin olan her yeni 
gelin, geldiği eve yabancısı, sığınacak bir yuva arayan garip 
bir kuş gibidir.  
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Böyle bir gelin; o anki geldiği yerin ahlaki yaşayış  durumlarını 
bilemez. 


-iyice alışıp öğreninceye kadar acemilik çekerek, hizmette 
küçük hatalar yapabilir. Böyle durumlarda misafir sayılan gelin 
hoş görülmeli ve affedilmeli. 
 

-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 da gelinin öz anası gibidir.  
Eşler bunu hiç unutmaması lazım. Kaynana geline kendi öz 
evladı gibi muamele etmeli.ozaman probilem olmaz, 
 

-Kaynana, kendisinin gelinlik günlerini hatırlayarak, ona 
göre davranmalı. İşte bir kayınvalide ,yeni gelinine böyle 
muamele eder. Bu şekilde devam ederse elbette ki gelin, 
kayın validesine karşı hürmeti artacak. Dirlik ve düzenlik 
meydana gelecektir. 
 

                Gelin gelin olmaz gittiği 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. Unutma 
kayın valide, gelin olunca eşinden ne kadar sevgi bekledinse, 
şimdi sevgiyi bölüşme, fedakarlık yapma zamanı kayın 
validede, 


-Ne yazık ki cahil kayınvalideler, gelini getirdikten (10–15) 
gün sonra tavır ve konuşmalarıyla geline kıskançlıkta ve kaba 
harekette bulunur, 
 



                                                                           

                                                       90             Eşler Nasıl Mutlu Olur, 

 
.-Gelinin küçük hatalarını görerek ona teselli vermeyip, 
üstelik oğluna şikâyet etmeye başlar; sinirlenir, kızar, darılır, 
gördüğü işi beğenmez. Beceriksiz olduğunu söyleyerek ve 
annesinin hiç bir şey öğretmediğini söyleyerek başına kakar. 
-Annesinin kıskanç ve kaba hareketinden haberi olmayan 
tecrübesiz cahil koca da, kabahati ve geçimsizliği eşine 
yükleyerek ve ona  baskı yaparak onu incitir. 
 

-Elbette ki ;genç ,tecrübesiz alıngan gelin ise, gerek kayın 
validenin ,gerekse kocasının bu tutumlarına karşı morali 
bozulur, maneviyatı yıkılır bir türlü ne kocasına ne ev halkına 
yaranamaz.  Böyle durumlarda kayın validesine ve kocasına 
karşı sevgisi azalır,ayrılmayı bile düşünerek bir çıkış yolu 
arar,  
Babasından İslam terbiyesi almamışsa ,aksine onlara karşı 
çıkarak anne ve babasına şikâyet de bulunur. 
 

  kişi kişinin aynasıdır (karşısındakine bakınca kendini görür).h.ş. 

-HATALI BİR KUL YARATTI MI HİÇ YÜCE HAK 

- HATA ARIYORSAN GEÇ AYNAYA KENDİNE BAK 
 

                   ONDA O KAFA NE ARAY 


-Karadenizli hemşerimin birisi, hanımını sık sık dövermiş. Bir 
gün yine hanımını bir sebeple dövmek istemiş. Hanım kaçar, 
Karadenizli kovalar derken yolda bir kişiye rastlar. Hanım önde 
Karadenizli peşinde! Bir vatandaş sorar: “Nereye gidiyorsun 
hemşerim?”der. Karadenizli:“ 
Şu hanımı yakalayıp döveceğim”. der. Hanım da durur bakar. Yolda 
rastladığı adam şöyle der: 


-Kardeşim, hanımlar dövülmez. Onlara sevgi, saygı ve 
güzellikle terbiye olur der. 
Durup bunu dinleyen hanımı, döner nasihat eden adama 
şöyle der:“Bu adamda o kafa! NE ARAY “ 
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     KİŞİ 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.                                                                
                                                                                  R- Ehadis 1.C. 618.s. 2571.) 
                                                                                             

               AİLE REİSİNİN EŞİNE ŞEFAATİ 
 



-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.                                                     ( R- Ehadis 1.C. 147.s. 574.) 
 

-Mutluluğu gittiğin yerde arama, onu giderken sen 
götüreceksin.hanım kardeşim, 
            

TATLI GEÇİNMENİN GÜZEL YOLU 
 

Hak indinde insan çok yüce. 
Muhabbeti sevgiyi Hak verince 
Seven sevdiğinden ayrı kalınca 
Onun bir gecesi uzar olur bin gece 

 

-Eşinle konuşmaya güzel sözlerle başla. Mesela; 
“Gülüm, sevgilim, benim eşim, hayat güneşim, kınalı kuzum, 
seni annen, baban, bana kınalı kuzu vermişti, de. 


- Sen doksanına değsen bile benim gözümde ve gönlümde 
ilk günkü gibi kınalı kuzusun. 
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-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. 
 

SEVAPTA KADIN ERKEK FARKI YOK 
 

-Erkek olsun, kadın olsun, her kim mümin olarak iyi 
işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar 
haksızlığa uğratılmazlar”                                   NİSA 124) 
 

-İffetli, namuslu, terbiyeli ve ahlaklı bir kadının 
bulunduğu ev cennet gibidir. 
-O kadında bu vasıflar yoksa o ev cehennem gibidir. 


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

 

İnsanoğlunun açlığa tahammülü vardır; Azaba asla! 
 

-Ilk Müslüman Kadınlar, kocalarına;  ve kızlar da babalarına 

dışarıya uğurlarlarken onlara şöyle derlerdi : 

 «Sakın haram kazançlara sapma. Biz açlık ve sıkıntıya 

dayanırız, ama cehennem azabına dayanamayız» derlerdi.  

Hanım kardeşim: bu tembihi eşine sıkça sen de tenbih et! 


-HELALİNDEN VEREREK BİZİ HARAMINDAN KORU YARAB! 
 

-“Ümmetimden müflis odur ki, kıyamet günü namaz ve 
zekâtla gelir.  
Ama, bu arada sövdüğü kimse, dövdüğü kimse  
(haksızlığa uğrayan eşi ve ehl-i iyali), başka alacaklı 
kimseler de gelir. 0ndan haklarını alır; kendine bir şey kalmaz.  
işte müflis; yani iflas eden bu kimselerdir.h.ş."          (Müslim) 
                    
                   .. 
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                         KADIN EVİNDE IŞIK GİBİDİR 
 

-İslâmî esaslara riayet eden faziletli bir kadın, evinde bir 
ışık; bir güneş gibidir. Kadıda Dolaştığı her yerin mirobunu 
kırar,  pırıl pırıl parlatır… 
 

-Karanlıkla savaşmayın, bırakın aydınlıkta rahat nefes 
alın. 
İslâmi esaslara riayet etmeyen, İslâm terbiyesinden 
mahrum yetişen bir kadın ise, güzel de olsa evini 
karanlığa boğar,o evde gün yüzü görülmez, 


-(Kızını Fasık’a (Allahın emirlerine uymayan,sapık kişiye) veren, 
Allahü tealanın emanetine hıyanet etmiş olur. Emanete hıyanet 

edenin gideceği yer, Cehennemdir.)                           [S. Ebediyye] 

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

             Vah vah vah Gençlik çok yazık! 


-Bir kendini bilmez sahneye çıkıyor. Ne dediği belli, ne 
yediği belli, ne de söylediği belli…İnançtan mahrum,dinden 
uzak kişilerin yaptığı hareketlere katılan kardeşlerim,dikkat!  


-Böyle delilerin peşine o canım kardeşlerim kendini 
kaptırmış, hâşâ onu İlahlaştırmış; kendinden geçmiş. Büyük 
günaha girerek kendine yazık etmiş olur. 


              -Uyan ey genç kardeşim! Uyan… Senin bir mazin 
var. Senin Allah’ın, senin Resulullah’ın var. Senin; 
-Ananen var, tören var.  
-Onların çizgisini aşıp, kendine yazık etme! kendini 
bilmezlere kanıpta, onların gittiği yoldan gitme! 

 
. 
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                   FARKI NE? 
 

  Bir haneyi düşünün ki 
  Şiddet hakim, zulüm hakim; 

Cehennemden farkı ne? 

  Bir kişi düşün ki, söz dinlemez nasihat anlamaz; 
Cahilden farkı ne? 

  Bir hane ki düşün, hizmet var şefkat var ibadet var, 
Cennetten farkı ne? 

  Bir kişi düşün ki, namaz var, niyaz var, tesbih var; 
  Aklında Allah (c.c.) var; 

Bu kişinin meleklerden farkı ne? 

  Bir hane düşün ki, selâm verip alınmayan, 
        Misafire ikramda bulunmayan; Kabirden farkı ne? 

 
  Bir kişi düşün ki, ezan okunur icabet etmez, söz 
  ona kâr etmez, camiye gitmezse; Ölülerden farkı ne? 

                  

                 Eşin  kadrini bilmeli 
 

Birgün ömrün bitip öleceksin 

Birgün o kara yere gireceksin 

Eger eşine zulümler  ettinse 

Ogün nasıl cevap vereceksin 

 

 Neyapacasın  o kuru yerde 

 Nasıl yata caksın kara yerde 
 Çok ararsın ogün  eşin kıymetini 
 Eşim nerdesin,diyeceksin nerde 

 


        ( - merhameti Olmayana, Merhamet Edilmez!!!"   H.ş   ) 

. 

http://islamnuru.yetkin-forum.com/t2354-merhameti-olmayana-merhamet-edilmez-hz-muhammed-sav
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Anacığım kadrini de bilemedim 

 

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 sarılıpta 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 
 

                 HERKES HAKKINI BİLMELİ 
 
-Yuvada erkek ve kadın birbirinin sevgi ve yaşayışına 
uymalı. Bilhassa kadının uysal oluşu, ona saadet kapılarını 
açar. Kadın bir su gibi aşağıdan akarak, alttan alarak  
hareket ederse, hanımlığını gösterir ve kendi kazanır. 


- Erkekle kadın birbirinin eşi, dostu ve sevgilisi olmalıdır. 
Kadın için koca; ana babasından ve kardeşlerinden daha 
yakın, içli dışlı bir sır dostu ve yakını olmalıdır. 


-  Yuva, hep güler yüz, tatlı söz, nezaket, incelik ve 
mülâyimlikle 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. 

 
. 
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                             İYİ BİR KADIN 
 

-İyi bir kadının süsü, sadeliğidir. Namus ve iffetidir. Ahlaklı 
kadının ağzında hikmet, ruhunda letafet bulunur. 


- İyi ve ahlaklı kadın, çocuklarını kendi gibi terbiyeli ve 
ahlaklı yetiştirir. 


-İyi kadın, kocasının gönlünde, çocuklarının da nazarında 
mukaddestir. 


-İyi kadının evinden nur çıktığı gibi mezarından da nur çıkar. 
Faziletli ve ahlaklı kadın, ev yapar. Böyle olmayan kadınlar 
ise ev yıkar. 
 

               KADININ KOCASINA KARŞI VAZİFELERİ 
 

1- Koca, hanımının kendisi için süslenmesini, 
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. 
6-Eşinin üzüntüsünü ve neşesini paylaş! Ona yalan söyleme bir 

hayat arkadaşı ol! Yalan, yuvayı içten içe yıkan bir kurttur. 
7 - Ev içindeki temizlik, yemek ve çamaşır gibi hizmetleri 
görmek 
 
8 - Kocasına eziyet etmemek. 
9 - Kocasının malını korumak ziyanına sebebiyet 
vermemek. kocasından izinsiz fakirlere sadaka verebilir. 
10 - Çocuklarını İslam ahlakı üzere yetiştirmeye gayret 
etmek 

           
 
            . 
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                 BİZİ 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. 

               
                    İÇERDE İKİ KEPÇE YEDİM 


-Hanımı misafir sevmeyen bir adam, eve misafir davet eder 
misafiri odaya alır mutfağa hanımın yanına gider hanım çok 
sinirlenir neden misafir kabul ettin diye elindeki kepçe ile adama 
iki kepçe vurur.  
 

-Yine de bir şeyler hazırlar adam alır misafire götürür misafir 
yemeye başlar adam sinirinden yiyemez misafir ev sahibine 
sende yesene der ev sahibi çaktırmadan şöyle der ben az önce 
içerde iki kepçe yedim der, 
               

              Tabiat kanununda hep vardır, 
 

-Sert olan bir cisim yumuşak olanı yıpratır,Misal eğer sert bir 
malzeme kullandığımız bıçakların madeni yumuşak olduğundan 
eğe bıçağa sürtülünce, bıçak yenerek  
Bileylenmiş olur; insanlar da böyledir. Sert olan eş karşısındaki ni 
daima yıpratır, o yumuşak huyluyu yıpratarak hakkını alır. 
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          DARGININ DUASI NİÇİN ERTELENİR! 
 

-Sakın ola ki eşler arasında dargınlık hiç olmasın, çünkü 
Allah Kuran’ında müminin mümine dargınlığını yasaklıyor,.her 
ne kadar eşin olsa da, o senin mümin kardeşindir. Onun için 
onunla dargın durmak, Allah indinde yasaktır.  
  

-Allah meleklerine: Dargınlar barışıncaya kadar 
dualarını erteleyin! diye emir buyuruyor.                      ( H.Ş)                                
  Allah korusun , Ya darğınken Azrail a.s. geli veris ne yaparız ,  

 

Bu nedenle dargınların arasını düzeltmeye çalışmak, her mümin 
için dini ve ahlaki bir görevdir. Bu maksatla, yalanın büyük 
günahlardan olmasına rağmen, üç yerde söylenmesine izin 
verilmiştir:  
1. Savaşta. Zira savaş bir hiledir. 
2. İki dargın kişinin arasını barıştırmak isteyen kişi için. 
3. Hanımıyla kendi arasını düzeltmek isteyen kişi için.(Tirmizi) 

             
-(hareketiyle ve giyimiyle) Kendilerini erkeklere benzetmeye 
özenen kadınlara ve kendilerini kadınlara benzetmeye özenen 

erkeklere lânet etti                                         “(tirmizi: Hadis  2785) 
                 

    Bir hikaye: Dua insanı nasıl değiştirir? 
 

-Bir gün patron şoförü ile seyahat ederken ezan okunmaya 
başlar. Şoför patronuna: müsaade ette şu camide namazımı 
kılayım, hemen gelirim der. Patron da müsaade eder, şoför 
camiye gider. Camiden cemaat çıkar şoför çıkmaz, patron 
caminin penceresine gider bakar ki şoför ellerini açmış dua 
edip ağlıyor; caminin pencere camına tıklar: 

  -Yahu herkes çıktı, sen ne duruyorsun orda hadi gel der. 
Şoför beni salmıyor ki geleyim! Der. Yahu seni kim salmıyor 
deyince , şoför cevap verir: seni camiye salmayan beni dışarı 
salmıyor der. 
 

Patron üzülüp hemen abdest alıp tövbe ederek camiye girer; 
namazını kılar, ellerini açıp dua ederken şöyle der:  
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 Sana şükürler olsun yarabbi! Bana kapını açtın der. 
 Öte yandan şoför şöyle seslenir: Burada bir saattır sana 
kapısını açması için gözyaşı döktük der. İşte kıssadan hisse… 
insanın başkası için yapmış olduğu dua nasıl kabul oluyor! 

                         
                      KADIN EVİN HERŞEYİDİR 


-Kadın evinde gece gündüz çalışmaktadır. 
Evin ekmekçisi, aşçısı, terzisi ve malının bekçisidir, 
çocuklarının terbiyecisi, erkeğinin hayat yoldaşı yarı ve nigarı, 
dert ortağı ve yuvanın güneşidir. 
 
         EŞİN MAZLUM İSE ONDAN ÇOK KORK 
-Mazlumun bedduasından sakınınız. Çünkü onun 
duasıyla Allah arasında perde yoktur       .(H.Ş.Buharî, Müslim) 
              

 -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, Kurânında kul hakkını haram kılmıştır. 


-Çünkü mazlumun sahibi Allah’tır. O, ahını Allaha salar; 
nereden geldiğini bilemezsin. Allah da zalimin cezasını veri 
verir. 
 (zalimin zulmü var ise mazlumun her zaman Allah’ı vardır.)  
- 

ALLAH C.C.kime hayır dilerse,ona musibet verir" H' Şerif / Buhari 

-Kullarımdan herhangi birine, bedeninde, malında veya 
evladında bir musibet tevcih ettiğim vakit, bu musibeti Sabr-ı 
Cemil ile karşılarsa, kıyamet günü onun için mizan kurmak ve 

defter açmaktan haya ederim"                      Hadis'i Kûdsi / Hakim, Deylemi 

 

  -Efendim, bazı hanımları hakir görenleri hatta hanımına 
insanlık dışı zulmedenleri görüyoruz. Bu şiiri, onlar için 
içimden geldiği gibi yazıya döktüm. 
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  HANIM OTURUYOR SANIR 
 

Hanım bir bu odaya bir şu odaya, 
İş yetişmez kadın düşer çabaya, 
Bir de hizmet lazım anaya babaya, 
Çamaşır yıkanır, bulaşık yıkanır, 
Beyi, hanım evde oturuyor sanır. 
 

Günde 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 gelip birde ederse gurur, 
Çamaşır yıkanır, bulaşık yıkanır, 
Beyi, hanım evde oturuyor sanır. 
 

Gün biter, evin işi bitmez mi? 
İşler aksi aksi gitmez mi? 
Bey, gelip horoz gibi ötmez mi? 
Çamaşır yıkanır, bulaşık yıkanır, 
Beyi, hanım evde oturuyor sanır. 
 

Koş koş mutfağa koş, odaya, 
İnsan düşmez mi  bir 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. 

          

  - merhameti Olmayana, Merhamet Edilmez!!!       " H.ş                   

           . 

http://islamnuru.yetkin-forum.com/t2354-merhameti-olmayana-merhamet-edilmez-hz-muhammed-sav
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      EŞİN  İTAATLİ İSE ONA DUA ETMELİ 
 

- Erkek; ailesinin saliha olup evine ve çocuklarına bağlı 
olduğu, tesettür esaslarına riayet ettiğinde kendisinin her 
emrine itaatli olduğunda, Allah’a ait ibadetlerini severek 
vaktinde yaptığını gördüğünde, ondan memnun olduğu 
zaman, onun yanında veya gıyabında dua etmeli ve Allah-ü 
zülcelal Hazretlerine hamd ve şükürde bulunmalıdır. 
 
. 

 
-Çünkü Allahu Azimüşşan, evlada karşı atasının, 

Zalime karşı mazlumun, 
-Hanımına karşı erkeğin duasını reddetmez kabul 
eder                                                        .(H.Ş.) 

 

 
               ERKEK ÇOK DİKKATLİ OLMALI 
 

-Geçimsizlik bazen Kadının itaatsizliğinden; bazen de 
erkeğin hırçın idaresizliğinden ve kendi hatalarından dolayı 
meydana gelebilir. 
 Onun için erkeğin çok dikkat etmesi, idareci olması lazım, 
olur olmaz şeyleri kadının yüzüne çarparak, başına 
kakmaması gerekir. 
 

-Bu sebeple eşini inciterek çığırından çıkartmaması lazımdır. 
Kendisi ile ilgili olan, veyahut beraber işlenen bir hatayı yalnız 
kadının üzerine yüklemeyip,o evdeki olumsuzluklara kendini 
de ortak etmelidir. 


- (Bu işte benim de kabahatim var veya  ben iyi olsaydım 
mutlaka hanımım da iyi olurdu diyebilmeli ve Cenabı hakka 
karşı tövbe istiğfarla, efrad-ı ailesi için dua etmeli. 
   
      
. 
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   Allah (C.C)  isterse kişiye kendi günahlarını gösterir 


- Allah (C.C) bir kulun iyiliğini isterse, ona kendi kusuırunu ve 
günahlarını gösterir.


-Fakat insanların birçoğu kendi kusurlarını görmez. İnsan 
başkasının gözündeki çöpü görür de, kendi gözündeki merteği 
görmez. Derler, 
 
. 

   şairin biri eşine söyle seslenir: 
 
«Kusurlarımı görmeyi yalnız Allah bilsin, 
Sevgini azaltma ki Allah da seni sevsin. 
 
Kızdığım zaman sakın lanet eyleme, 
beni öfkelendirecek sözler söyleme. 
 
 hakkımda duyduğunun aslı var sayma, 
 aslını öğrenmeden beni tefe koyma. 
 

 işin iç yüzünü sen iyi bilemezsin. 
  Şeytana uyup belki beni sevemezsin. 
 
 Kalpler kırılır kalbe üzüntü girince 
Kırık kalpte aşk durmaz Sevgi gidince.» 

 

          Bazı eşler eşine sonradan ısınır: 
 

-Eşler arasında olgunluk çağı değişebilir, bazı kişiler erken 
yaşta olgunluğa ulaştığı gibi, bazı kişiler de ancak kırk 
yaşında olgunluğa erişebilir, asıl kemalat çağı da odur çünkü. 
 
-Resulullah(s.a.v.)’e Kuran-ı kerim kırk yaşında inmiştir. 
Onun için bazı eşler birbirine sonradan ısınır.bu zamanı 
beklemekte fayda var. 
 
. 
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-Sacın üstünde ekmek yapan bir kadına sorarlar. 
       ’’eşine alışabildin mi?’’ şöyle cevap verir. 
       - Saç ısındı hamur bitti, kocam ısındı ömür bitti der, 
 

 
-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.)H-i ş.) 

 

-Hanımı ile helal yoldan olmayıp ters yoldan ilişki 
kuran melundur.(melun şeytanın bir adıdır)      (Ebu Davud 8.) 

(Hadis 
 

         
          Allah resülü .s.a.v şöyle buyruyor, 

- (Dilini  [ırzını, namusunu] koruyan 

 Müslümana Cenneti söz veriyorum.)                  (h.ş) [Buhari] 

 

 

                  BU SORULARI SEN KENDİN 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? 
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-Seni dokuz ay karnında iki yıl sırtında veya kucağında  
ömür boyuda kalbinde 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? bu hakkı ödemeye gayret et,  
                            

KİMİN RIZKI KESİLİR! 


-Kul anne ile babasına dua etmeyi kestiği zaman, Allah 
da ondan rızkı keser.                                                      ( R- ehadis 128) 



-Allah’ın rızası babanın rızasındandır. Rabbin gazabı, 
babanın öfkesindendir. (Tevrat’ta yazılmıştır: babasını 
döven öldürülmüştür.                                     R- ehadis   (3649) 

 
                 ALLAH KİMLERLE BERABER? 
 

-Kur'an-ı kerimde de, Allahü teâlânın sabredenlerle 
beraber olacağı ve sabredenlerin mükâfatlarının hesapsız 
verileceği bildirilmiştir.                                                  (Enfal 46, Zümer 10) 

  



-(Hanımının kötü huylarına katlanan erkek, belalara    
sabreden, Eyyüb aleyhisselam gibi mükâfatlara kavuşur, 
-Kocasının kötü huyuna sabreden kadın da, Hazret-i 
Asiye gibi sevaba kavuşur) buyuruldu.                    (İ.Gazali)  
                                                   

                  
                     İBRET VERİCİ BİR HİKÂYE 
 

-Müridin biri, şeyhinin evine gider ve bu mertebeye nasıl 
erdiğini sormak için kapısını açar. Bir de bakar ki, şeyhi eşini 
sırtına almış dolaşıyor. 
 
. 
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Geri dönmek isterken, Şeyhi çağırır: “Sormak istediğinin 
cevabını gördün” der. Müridi içeriye alır. “Vazifem bitince 
yanına geleceğim” der. Yanına geldiğinde; “İşte gördüğünle 
bu mertebeye erdim.” Der… 
                         

-Bir ev halkı birbirlerine kalple bağlı olursa, Allah onlara 
rızkı bol verir ve daima Allah’ın hıfz ü himayesinde 
olurlar.                                                                     h.ş)  
 
             EŞİ VE EVLADI DÜŞMAN OLANLAR 
 

- 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) 
 

Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanları  
affeder, kusurunu başına kakmaz, kusurlarını örterseniz, 
(hadis’i.ş-s.a.v. allahta sizin kusurunuzu örter,buyruyor)
                    
                İYİLİĞİ BAŞA KAKMAMALI 
 

-Allahın Resulü (s.a.v.):(Cennette kadınların az olduğunu 
gördüm. Sebebini sordum. "Onları altın ve ziynet eşyası 
meşgul etti" dedi. Ahmed] 


-Kocasına (Senden ne gördüm) diyerek iyilikleri başa 
kakmamalıdır! İki hadis-i şerif meali şöyledir: 
 

-Kocasına bir iyilik yapmışsa, başına kakmamalıdır.  
-Yemek ve giyme gibi hususlarda kocasını üzmemeli, 
  -  
-Kocasının şerefini koruyup onun rızasını kazanmalı, 
 

 

 - (Koca hakkına riayet, Allah yolunda cihat etmek gibidir .(H.Ş.) 

 

      . 
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          Güzel analardan, güzel evlatlar doğar 
“GÜZEL BELDEDEN GÜZEL BİTKİ ÇIKAR”,                        a.c.(A’raf(Ayet, 
 

-Güzelden gelen her şey güzeldir, çünkü Allahımız güzeldir, 
güzeli sever ondan gelenler de güzeldir. 
-Kötü kadın yoktur, kötü çevre, kötü eğitim vardır. 


-Kötü erkek yoktur, kötü arkadaş, kötü çevre, kötü alışkanlık 
kötü eğitim vardır. 


-Çünkü Allahımız Tin suresinin dördüncü ayeti Kerimesinde; 
“Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık” 
buyuruyor.                                      
-Onun için kendi kötü kimse olsa dahi 
evladının,komşusunun, arkadaşının iyi olmasını ister. 
 

Kadına da erkeğe de çalışmak farz 
 

- (Talebül kesbi farizetün ala külli müslimin ve 
müslimetün.) 


-“Erkek ve kadına çalışmak farzdır”……                ….(H.Ş.) 
 
 

        KADININ BÖYLESİ DE VARMIŞ? 
 

-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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-Çalıştım çabaladım ne gelirse elimden, 
              -Hayatta ne çektimse çektim hep dilimden… 

 
-Bülbüle sormuşlar: bu güzel sesle neden kafestesin? 
- Ne çektimse şu dilimden çekiyorum, demiş 
                

  EMANETİN ŞİKÂYETİ VE ŞEFAATİ 
-Emanetin şikâyeti de, şefaati de makbuldür. 
-Dinin, 
-Eşinin, 
-Evladın, 
-Memuriyetin, 
-Malın, 
-Kulluğun hakkı, 
-Hayvan hakları ayrı ayrı birer emanettir. 

 Bunlara riayet eden  ve onları muhafaza eden, emanetin 
manevi şefaati ile cennete gider. 
-Bu emanetlere ihanet eden, şikâyet görerek cehenneme 
düşer. 


-Baba ana, iman ile gittiyse, küçükken ölen evlat; ana, 
babasını cennete çeker. (H.Ş.) 
 

-Erkeklerin kadınlara bakması haram olduğu gibi, 
kadınların da erkeklere bakması haramdır  (Ramuz  444. 1817.)  


-Ümmü Seleme (r.a.) anlatıyor; "Ben Resûlullah 
(s.a.v.)'ın yanında idim. Yanında Meymune Bintu'l-Haris 
(r.a.) de vardı. (Bu esnada) âmâ olan İbnu 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, 

 
 
.. 
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   -Kişi ailesine, çoluk çocuğuna, sevabını Allah’tan umarak      

        harcama yaparsa, o harcadığı ona sadaka olur. 
                                                                                    (R-’ül Ehadis 1.C. 121.s. 457 

                
             Erkekleri mutlu etmek kolay 
 

-Bir erkeğin eşinden en çok beklediği şeylerin başında 
takdir edilmek,  ve şefkat gelir. 
Kadınların evde kocalarına karşı çok hassas, ve adeta 
hizmetkâr olmalı, kadınsı oyunlar yaparak eşini tatmin eden 
biri olmalı.  
Maalesef günümüzde kocasını eleştiren mi sorarsın, dır dır 
eden ve hatta onu hor gören mi sorarsın. İşte bunlar 
tamamen yanlış. 
 

- Kadınlar evde sürekli çalışan bir temizlikçi gibi 
davranmamalı, kadınsı taraflarını öne çıkarmalı. 
       

- Kocası eve geleceği zaman hazırlanmalı öyle temizlikçi 
gibi elinde paspas önünde önlük hizmetçi kıyafetinde degil, 
güzel elbise giyinip onu her gün yabandan geliyormuş gibi 
karşılamalı, geldiğinde onu kapıda karşılamalı: “hoş geldin 
beyim, günün nasıl geçti, 
 Buyur bey, yorulmuşsundur, istirahat et, diye onu bir 
misafir gibi karşılamalı. 
 

-En azından yedi kat yabancı misafire gösterdiğin iltifatı 
giyimi kuşamı saygıyı canın ciğerin olan eşine de 
göstermen lazım; bu eşinin tabii bir hakkıdır. 
Sen bunu göster ki dışarıda giyimli kuşamlılara gözü 
takılmasın gözü hep seni görsün. 
Bu kıyafet her zaman mümkün olmasa da genellikle buna 
çok dikkat etmeli, mükemmelin sonu yok. Elinden geleni, 
Yap ki senin o güzellik zamanın eşinin gözünden hiç 
gitmesin. 

. 
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   Atalar şöyle demişler 
 
Çayır çimenden gelir, 
Kahve yemenden gelir 
Yari temiz güzel olan 
Her gün yabandan gelir 



-Kadınlar özellikle yakın çevrelerinden çok etkilenir. Öyle 
ki, evvela anneleri, sonra  yakın arkadaşları ve iş 
arkadaşları, böyle bir durumda sana verilen öğütlerin 
iyilerini al kötülerini dinle sonra çöpe at, hiç taşıma çünkü 
kötü öğütler insanı kötülüğe götürür, 

 
 

-Kadın ve  erkek, cinsel arzularını bir mahzur olmadıkça 
helal olan yoldan, birbirinin arzusunu yerine getirmeli 
Buda en büyük haktır birbirlerinin isteklerine saygı 
göstermeli, eğer müsait değilse onu güzel bir dille 
kırmadan gücendirmeden müsait olmadığını anlatmalı, 
-Bu da çok mühim, mutluluğun en başında gelen 
faktördür. 



-Kadın kocasının izni olmadan (farz oruç dışında) oruç 
tutar da orucu sebebiyle kocasının arzularını karşılamaktan 
kaçınırsa Allah ona üç haram işin günahını yükler.” 
-Kişi cinsel ilişkide karısını çağırdığı zaman karısı ocak 
başında yemek pişiriyorsa da kocasının davetine icabet 
edecek.” 

-Kişi karısını yatağa çağırdığı zaman (bir özrü olmadan) 

kadın gelmekten kaçınır, kocası da bu sebeple ona kırgın 

olarak gecelerse, melekler sabaha kadar o kadına lanet 

ederler."                                         (Buharî, Nikâh 85; Müslim, Nikâh 120) 



-Size cennetlik kadınları tanıtayım mı? Onlar bir hata 

ettikleri vakit veya kocaları tarafından bir haksızlığa 

uğratıldıkları zaman, kocalarına seni hoşnud etmedikçe 

uyumayacağım.' Diyebilen,kocalarına düşkün kadınlardır."                                      
                                                                                                              (Tefsir-i Kurtubi, III/124) 
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-Aynı şekilde kocanın cinselliğinden yararlanmak da kadının 
hakkıdır. Bu hakkını almasına yardımcı olmak da kocasının 
görevidir. Kocanın bu görevini yapmaması, onu suçlu ve 
günahkar yapar.  
- Hatta koca cinsel görevini yapamadığı zaman kadın 
mahkemeye başvurup boşanabilinir. 

                Bu hak erkeğe de verilmiştir. 
 
-Erkek, cinsel hakkını kadından bizzat isterken, kadın ancak 
mahkeme yoluyla isteyebilmektedir.  Hastalık gibi önemli bir 
mazereti olmaksızın, sırf  zarar ve eza vermek amacıyla karısı 
ile cinsel münasebette bulunmayan erkek hakkında karısı dava 
açabilir.  

               Fikirleri ayrı olan eşler neye benzerler, 
  
-İki kuşu ayağından birbirine bağlarsan dört kanat yapar amma 
ikisi de ayrı ayrı yere uçmak ister; uçamaz. İnsan da böyle 
evlenince iki fikir ortaya atılır, herkes benim dediğim olsun derse; 
o zaman o evlilik bu kuşlara benzer yürümez. 
                
            KOCANIN HANGİ EMRİNE UYULMAZ? 
 

-Hiçbir koca, hanımına dine aykırı emir veremez. (İçki 
içeceksin, namaz kılmayacaksın, açık gezeceksin) diyemez. 
Derse, yapılmaz. 


-Peygamber efendimiz,(Hakka isyan varsa, kula itaat 
edilmez)                                                                                       (Hakim)     
-Ana-baba da dese, âmir de dese, yapılmaz. Fakat yine de 
güzellikle yapmamaya çalışmalıdır. 

 

KOCANIN EN ÖNEMLİ HAKKI 


-KADIN,Kocasından izin almadan evden ayrılmaması, 
kocasının istemediklerini eve almaması, çağırdığı zaman 
yatağa gelmesidir. “                                      (K.S. 2.C 307.S) (Hadis-i ş.)   
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                İNSAN EN SEVDİGİNDEN  NİÇİN  KAÇAR ? 
 

َم يَِفرُّ ال َمر ُء ِمن  اَخي ....ِ ﴿﴾ ٓ  يه . ٓ  َوَبن ٓ  َوَصاِحَبِته ﴿﴾ ٓ  يهِ ٓ  َواُمِِّه َوَاب ﴿﴾ ٓ  يهِ ٓ  و     Abese 34-35-

36  ٓ  
-Kıyamet günü kişi, kardeşinden, annesinden, babasından, 
eşinden ve evladından kaçar. 
 

-Kişi kardeşinden o gün niçin kaçar? 
Dünyada kardeşinin hakkını yediği için ona zulmettiği için                                
kaçar. 
-Annesinden babasından niçin kaçar? Annesine babasına 
itaat etmediği için asi olduğu için kaçar. 
 Peki çare nerede? Bu dünyada  


-Yerin başka bir yere, göklerin de (başka göklere) 
dönüştürüldüğü gün, onlar tek olan, kahhar olan Allah'ın 
huzuruna çıkarılacaklardır.                              (İbrahim, 48) 
 

-Yerlerin ve göklerin yeni düzenlenmesinde, dünya ile güneş 
birbirine çok yakın olacak ve güneş sürekli mahşer yerinin 
bulunduğu bölge üzerinde bulunacak. 
 

                                   Kim cennetlik 
 

- (Kocasına muhabbet gösteren, çocuk doğuran, 
öfkelendiği an veya kocası kendine kızdığı zaman, kocasını 
razı edinceye kadar uyumayan kadın cennetliktir.  Taberani                                      
 

                 ÇOK DEHŞETLİ BİR GÜN 
-O gün zâlim (günahkâr) ellerini ısırarak, ah! Keşke 
peygamberle birlikte bir yol izleseydim diyecek." a.c Furkân, 27 



-Kabirlerinden fırlayan günahkârlar, korkunç günün 
dehşetinden çıldırır gibi olacak ve pişmanlığından ellerini çıtır 
çıtır yiyecek. Ve yüce Allah buyuruyor: 
 

-O gün insanın, kendi dili, elleri ve ayakları, yapmış 
olduğu(kötülüklere)aleyhlerinde şahitlik edecektir a.c.Nûr: 24 
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                         MAHŞERDE KAÇIŞ 
 

Bir gün o mahşer yerine cem olunacak, 
0 Mahkeme-i Kübra orada kurulacak, 
Anadan, babadan, kardeşten kaçılacak. 
O gün ana ağlayacak, evlat ağlayacak, 
Nefsi nefsi bir gün, yok elinden tutacak! 
 

Karanlık sarmış mahşeri, yavrum nerede? 
Evlat feryat eder, anacığım nerede? 
kul kaçar o gün, kardeş kardeşi de. 
O gün ana ağlayacak, evlat ağlayacak, 
Nefsi nefsi bir gün, yok elinden tutacak! 
 
Toz toprak sardı anam, sevdiğin yüzümü, 
Dünya’da tutamadım anam tatlı sözünü, 
Nasıl unuttun anam; oğlunu, hem kızını? 
O gün ana ağlayacak, evlat ağlayacak, 
Nefsi nefsi bir gün, yok elinden tutacak! 
 

HANIMINDAN ŞİKÂYET EDEN 


-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 vazgeçip geri döner. Bu hareketini 
gören halife, adamı çağırtır ve kapıya varmışken geri 
dönmesinin sebebini sorar,  
 

adamcağız da hadiseyi aynen anlatır. Bunun üzeri ne  
Hazreti Ömer:zevcemin benim üzerimde olan 
şu haklarından dolayı onu bağışlıyorum" der ve sayar: 
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. 
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 edicim. 
 Aşçım ve ekmek pişiricim odur.  
Bunları dinleyen adam:Benim de senin hanımın gibi bir 
ailem var, ben de onu bağışlayacağım der ve döner…  
 

                ERKEK DE  İYİ   GİYİNMELİ 
 
-Ey Ademoğulları! Her mescit yerinde güzel 
elbiselerinizi giyiniz; yiyiniz içiniz, ve israf etmeyiniz. 
Şüphe yok ki O, israf edenleri sevmez.                  (Araf 31 Ayet). 


-kadın kocası için güzel elbiselerini giyip ziynetlerini takınıp 
kocasına güzel görünerek kocasının dışarıdakilere harama 
bakmasını muhafaza etmesi lazımdır. 


-Ayni şekilde Erkeğinde hanımına karşı güzel elbiselerini 
giyip tıraş olup saç ve sakalını tarayıp, güzel görünmesi 
Hanımın da dışarıdaki güzel giyinenlerde gözü takılmasın ki, 
aralarındaki muhabbet artsın. Çünkü güzel ve temiz giyinmek 
Allah’ın emri. 

-Bu hususta Allah resülü buyruyorki, 

Elbiselerini yıkayıp, tıraş olun dişlerinizi misvaklayın 

(fırçalayın.) Süslenin ve temizlenin çünkü İsrail oğulları, 

bunları yapmamışlardı ve kadınları da (gözleri dışarıda 

kalarak) zina etmişlerdi.                                Muh Ehadis, S:25                                                                

-Bu hususu ibni Abbas (R.A)öyle dediği nakledilir. 
(Zevcemin nasıl benim için süslenmeyi arzu ediyorsa, 
benimde onun için süslenmem lazım) Çünkü Cenabı Hak:  
-(Kadınların erkekler üzerinde hakları olduğu gibi 
erkeklerinde kadınlar üzerinde hakları vardır , İbni Kesir 228.) 

. 
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karıkocaya küsmek hiç yakışmaz   
 

Dargınlık kimseye yarar sağlamaz,  
Elalemin derdi bizi bağlamaz,  
Karşılıklı seven yaslar bağlamaz  
karı kocaya küsmek hiç yakışmaz   
 
Göz göze bakmak sevapdinimizde 
Karı koca kavgası yasak dinimizde  
Üç beş metre kefenle gideceğz 
karı koca küsmek yakışmaz bize   
 
Bir çatı altın da ayrılık olamaz, 

                Dargın duranlar vefa bulamaz 
               Yeşil ışık yak eşine gelsin sana 
                karı koca küsmek yakışmaz bize   

                       
 

-Evli kimsenin iki rek'at (namaz) i, bekârın seksen iki     

        rekatından hayırlıdır.                  (Feyzü'l-  kadir c. 4, s.38).( R- ehadis 851) 
 
 

                hep yazı ile anlaşırlardı


-Birbirine küskün karıkoca  hep yazı ile anlaşırlardı. 
Birgün beyi bir kağıda yazıp karısının yatağına koymuş sabah 
yedide beni kaldır.sabah olmuş adam birde bakar Kİ saat sekiz 
geç kaldım diye telaşlanır,başında bir not bulur saat yedi oldu 
kalk! 

                    Mahkeme-i Kübra 
 
-Mahkeme-i Kübra duruşmasının en çetin hesabının kul hakkı ve 
hukuku ile ilgili olacağında şüphe yoktur. Boynuzsuz koyunun 
hakkının boynuzlu koyundan alınacağı çetin bir gün olan büyük 
duruşma günü, kul hakkının affının, alacaklı kulun elinde olacağı; 
 bunun için iyiliklerinden bir kısmının, hakkını yediği kula 
verilecektir, 
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-iyilikleri bittiği halde hâlâ üzerinde kul hakkı varsa, bu defa 
üzerinde hakkı bulunan kimselerin günahlarının alınıp suçlunun 
üzerine yükleneceği ve böylece adaletin eksiksiz sağlanacağı 
hadislerde bildirilmiştir.                            ( Buhârî, Mezalim 10, Rikak 48). 
                                                                        

 Gel kardeş bir beden bir ruh olalım 
Ol Resüle ümmet Allaha kul olalım 
Dünya da ahret te  huzur bulalım 
Razı edelim eşimizi cennet bulalım 
 
Gel kardeş tutalım hakkın yolunu 
Bilemeyiz ki sonumuz ne olacak 
Her nefesin sualini bizden sorarlar 
Ahrette önemli soru eşten sorulacak 

                                
                       Niçin niçin kabul edilmez 
            -Üç kişinin namazı kabul edilmez  

-hiçbir hayırları semâya yükseltilmez:  
-Geri dönünceye kadar, kaçan kölenin;  
-Ayılıncaya kadar, sarhoşun;  
-Râzı edinceye kadar, kocasını darıltan kadının." 

                                                              (K.S. 10.C. 67.S) (Hadis-i ş.) 
 

-Eşimizi günahsız, hatasız ve kusursuz saymamız,  
Eşimiz insandır ve beşerdir. Hata yaptığında affetmeli çünkü 
Allahımızın affı  şanındandır,  bir ismi affedicidir; af etmeyi 
ve affedeni de sever. 


- Bir huyunu sevmeseniz sevdiğiniz bir huyu vardır 
sevdiniz huyu için affedin gitsin, 
 

-O halde ister kadın olalım, ister erkek olalım; 
Öyleyse, hangi kusur olursa olsun, birbirlerini affetmemek 

ve cezalandırmak bir zulümdür. 
 

  ( ( Varsa hatan; yüreğinde yara..çareyi ;148-151.. sayfalarda ara! )) 
  . 
. 
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      Senin kalbin taştan daha katımı ki söz kar etmez 
 

-Sonra bunun ardından kalpleriniz katılaştı, taş gibi hatta daha 
da katı oldu. Taşın öylesi var ki ondan ırmaklar fışkırır;  
öylesi vardır ki yarılır, ondan su çıkar; öylesi de vardır ki  
Allah korkusuyla yukarıdan aşağıya düşer. Allah yaptıklarınızdan 
habersiz değildir.”                                                       (a.c.) bakara-74, 
 

-Bazen çok yağmur yağar toprağa işler amma taşa işlemez. 
İnsanlar da böyledir bazıları kalbleri yumuşaktır o canım insana  
bir söz bir şey anlatınca dinler anlamaya çalışır hani ahlakı güzel 
derlerya işte böyle güzel pırıl pırıl insanlar var. 
 
 Bazılarıda vardır ,Çok okur ve nasihat dinlerler ama bu nasihatler 
kendilerine fayda vermez.allahımız buyurduğu gibi, kalpleri taş 
gibidir.  
 
Taş vardır içinden su çıkar, taş vardır Rabbim’i tesbih eder,  
taş vardır Allah(c.c.) korkusundan tepeden düşer. 
 

-Ey insanoğlu! Senin gönlün taştan daha da mı katı ki, 
sana söz kâr etmez,  
eşiyle problemli, akrabalarla dargın, 
 
 bütün insanlar kötü senmi iyisin, dur birde aynaya bak, 
inadı bırak Allahın emrine bak, birde eşnin hakkına bak 
 

-Dünyada zevki sefa,istediğini yap, lüks hayat yaşa, nam 
ve şöhret. Hak tanımaz hukuk tanımaz, 
 Ahirette  cennet asla bir arada olmaz. 
 

-İçindeki günah Kirini Su Değil Ancak Gözyaşı Temizler,    
                                                                                    Hz.Mevlana  
-Tövbe Eden Hiç Günah İşlememiş Gibidir!..."    H.ş. 
-işte kul kusursuz olmadığı için yüce rabbim onu aff 
edeceğini de müjdelemiş. 

 

        Sevginiz Allah için olursa müjde 

--İmanlı ve birbirini Allah için seven karı koca, daha şimdiden 
birbirini Cennet dostu olarak kabul etmeli. Böyle düşünmeli , 
aralarındaki sevgiyi daha artırmalı, varsa aradaki sürtüşmeleri ve 
tartışmaları da yok etmeli,.  
senin kalbin  
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NE BÜYÜK BİR MÜJDE 
 

 اُْدُخُلوا اْْلَنََّة اَنْ ُتْم َواَْزَواُجُكْم ُُتْبَ ُرون


- “Siz ve eşleriniz sevinç içinde olduğunuz halde cennete 
giriniz “                                                                    ZUHRUF  70(a.c.)    
 

-Cennette ayrılık yoktur. Kıskançlık ve haset yoktur. Kin ve 
nefret yoktur. Kötü duyguların hiçbirisi yoktur. Allah’ın lütfuyla ve 
rahmetiyle herkes dilediğini bulacak ve dilediğine kavuşacaktır.  


-Dünya kadınları ile hurilerin her birisinin makamları ayrı, 
görevleri ayrı, sorumlulukları ayrı olacaktır. Beraber olmaları 
birbirini kıskanmayı değil, sevmeyi gerektirecektir. 


-Eşler birlikte cennete girmişlerse orada da  bu 
evlilikleri devam edecektir. Dünya kadınları hurilerden 
daha güzel olacaktır.                         (Mecmau’z-zevaid, h. no: 11396). 
 

              KARI-KOCA ARASINDAKİ EMÂNET 
 

َِمنَْ قَالََ ََُعلَْيِهََوَسلََّم:َإِنَّ ََِصلَّيَّللاه ُجُلَ‘َا أَْعظَمَِ َرُسوُلَّلله َِيَْوَمَاْلقِيَاَمِةَالرَّ َمانَِةَِعْنَدَّللاه

ََصاِحبِهَِ يُْفِضيَإِلَىَاْمَرأتُهُ، َيَْنُشُرَأََحُدُهَماَِسرَّ أخرجهَ .]َوالمْرأةَُتُْفِضيَإِلَىََزْوِجَهاَثُمَّ

 . مسلمَوَأَبُوََداُود

 
-Mahşer günü kul hakkı olarak ilk eşlerin arasındaki haktan 

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

-Mümin birini haksız yere üzdüğünde, aldığı günahın daha 
fazlasını akraba hakkından dolayı eşini üzünce alacak. Birine 
iyilik yaptığında aldığı sevabın daha fazlasını eşine iyilik 
yaptığında alacak. 
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-Başkalarının haklarına dikkat ederken,  hiç önem 
vermediğimiz eşler üzerindeki haklar, Sanki garantiymiş gibi 
gelmemeli, 
-Erkek evin zaruri ihtiyaçlarını karşılamıyorsa, zulmediyorsa 
karısına, çocuklarına, asık yüzlüyse kalplerini kırıyorsa, onları 
sevgisizlikle cezalandırıyorsa, hesabını elbette verecektir. 
-Kadın da kocasına saygısızlık ediyorsa, sesini yükseltiyorsa, 
asi tavırlar içindeyse, yataktan kaçıyorsa, erkekle evin içinde 
iktidar mücadelesi yapıyorsa , o da onun hesabını verecektir. 
 
-Yuvada, erkek ve kadın daima temiz, süslü güzel 
görünmeli. Hep evlendikleri gibi birbirine karşı hazırlanmalı ve 
birbirine kavuşmak, görüşmek isteyen taptaze iki aşık, sevgili 
gibi olmalı. Bilhassa kadın buna daha çok itina etmeli. 

 
Atalar şöyle demişler 
 
Çayır çimenden gelir, 
Kahve yemenden gelir 
Yari temiz güzel olan 
Her gün yabandan gelir 
 

-Yuvada erkek ve kadın aralarındaki sevgi ve alakayı 
yaşamalı, biraz da kıskançlık olmalıdır. 
Yalnız bu kıskançlık ölçülü olmalı, aşırı olmamalıdır. Aşırı 
kıskançlıklar, itimadı, sevgi ve muhabbet bağlarını koparır,  
Yuvada erkek ve  
 
kadının nazı sevgi olmalı, erkeğin de nazı sövmek 
olmamalıdır. 


-Kadının odasında kılmış olduğu namaz, salonda 
kıldığından, salonda kıldığı evinin avlusunda kıldığından, 
evinin avlusunda kıldığı ise mahalle camiinde kıldığından 
daha hayırlıdır.                                     (H- ş [Ebu Davud, İ. Ahmed] 
                                                                       
                           
DARGIN,EŞLERİ  BARIŞTIRAN, HAK İÇİN SEVENİ  KAVUŞTURAN 
                   SÖNEN ATEŞİ ALIŞTIRAN-KİTAP 
 
. 
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                 BABA EVİN DİREĞİDİR 
 

-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. 
              
                    3 kişinin burnu sürtülsün; 
1)Yanında anıldığım halde benim üzerime salavât 
getirmeyen kişinin burnu yere sürtülsün. 
2)Ramazan ayı girip de bağışlanmadan çıkan kişinin 
burnu yere sürtülsün. 
3)Anne ve babası yanında yaşlılığa erişip de onlar sayesin de 

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 İÇİN 
 

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? 
İkisi de olmasaydı, olur muydu yavrular? 
Yavrum diye ana-baba canlarını paralar, 
Rahmet için evlatlara kanatların açarlar. 

                           nakarat 
           Canım babam, kanım babam, 

Şol cennete yolum açar, duaların senin babam… 
                          .    
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              KİM GÜZEL BİR KOLYE GİBİDİR? 
 

-İyi bir kadın evinin ve erinin kolyesi gibidir. Eğer evinde 
sevilir ise, gerdana takılan kolye gibidir. Kolye nasıl parlarsa, 
kadın evinde 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. 
 

                           İmanlı 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 bir kişinin hayatını 
kurtarmışçasına ecir alır. 
 
-Çocuğu sütten kesildiği zaman, melek gelip “Aferin 
sana” diye iki omzuna vurur,“Haydi yeniden ..der. H.Ş 


-İffetini korumak niyetiyle evlenen kişiye yardımda 
bulunmak, Allah üzerine bir haktır"                    (K. Ummal 44443). 


-Bir kişi gençliğinde evlenirse şeytan "Eyvaah bu genç 
kendini benden korudu" diye üzülerek bağırır   K. Um mal 44441). 


-Allah için evlenip, Allah için evlendiren, Allah'ın 
dostluğunu kazanır"                                                                  (İhya 2/62, 


-Kişinin ibadeti evlenmekle kemâl bulur                 (İhya 2/163). 


-Ömür boyu bekâr kalmaya kararlı olan bizden değildir"                                                 
                                                                             (K. Ummal 44414). 
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-Miskindir, miskindir, miskindir; evlenmeye  gücü yettiği halde 

bekâr yaşayan kimse miskindir"                           (K. Ummal 44455). 


-Yâ Ebâ Hüreyre, evlen! Bekâr olarak ölme! Zirâ bekârların çoğu 
cehennemliktir                                                     "(K. Ummal 45600). 


-Efendimiz sual ettiler:- Yâ İkaf, evli m isin?- Hayır yâ 
Resûlallah- Evlenmeye gücün yeter mi? 
-Evet yâ Resûlallah.- Öyleyse Hıristiyan râhibi olmak arzusunda 
isen evlenme. Eğer bizden olmayı istiyorsan, bizim evlendiğimiz 
gibi sen de evlen. 


-Zira şeytan iyileri kandırmada kadından daha iyi silah bulamaz. 
Bu tuzaktan ancak evliler kurtulur                          (K.Ummal 45609). 


-Eshab-ı Kiramdan bazıları ibadetle nefsini körletmek, Allah'a 
yaklaşmak için Resûlü Ekrem Efendimizden bekâr kalmak için izin 
istemişler, Efendimiz izin vermemiştir. 


-Osman bin Maz'un R.A. "Eğer Rasû-lüllah, bize izin verseydi, 
hepimiz evlenmeyi engelleyen tedbirlere başvurmaktan 
kaçınmazdık" demiştir                                           (Fethurrabbânî 16/142). 


-İbni Mes'ud R.A.: "Allah huzuruna bekâr olarak varmaktan 
sakınıp ömrümden on gün kaldığını bilsem evlenmeyi tercih 
ederim" demiştir.                                                                          (İhya 2/63 


-Ahmed bin Hanbel Rh.A., hanımı ölünce iki gün sonra evlenmiş 
ve "Bekâr yaşamak hoş değil" buyurmuştur   (İhya 2/63). Cüneyd-i Bağ                                                                 
                                
                         BÜYÜKLERİN SÖZLERİ 
 

-Muâz bin Cebel R.A.'ın iki hanımı taun hastalığından vefat 
etmişti. Kendisi de hasta olduğu halde "Beni evlendirin. Zirâ bekâr 
olarak ölmeyi istemem buyurmuştur,    
 
-Hz. Ömer R.A. "Kadını olmayan genci gördüğümde, tüylerim 
ürperiyor. Dünyada yaşayacak üç günüm kalsa evlenmeyi tercih 
ederim                                                                      (K. Ummal 45591). 

 

"
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-Yemeğe duyduğum ihtiyaç gibi, evlenmeye de ihtiyaç duyarım. 
Hakikatte kadınlar hem nafaka hem de kalp temizliğine vesiledir" 

demiştir. .)                                                                 (İhya 2/78) * 
 ( Bugün evlenmeyi düşünmüyorum diyenlerin kulağına küpe 
olsun)


-Mü'min kadının bir iyiliği yetmiş sıddîkın ameline denktir, 
- Zina gibi açıktan büyük günah işleyen kadının ise bir kötülüğü  
bin erkeğin kötülüğüne denktir.                            (K. Ummal. 45090) 
                             
-H.Ş.: "Yüzü güzel olan kadın, dîni güzelden üstün tutulamaz." 

(Dîni güzel olan, yüzü güzel olandan üstün tutulur.)K. Ummal 44590 


-Din zayıf olan güzel kız, iki kat belâdır.                    ı Gazâlî Hz.) 



-H.Ş.: "Güzel de olsa çocuk doğurmayanı değil, siyahî de olsa 

çocuk doğuran kadınla evlenin."                             (K. Ummal 44546) 
 

-Edep ve terbiyeden nasipsiz asaletsiz kadın, çocuk terbiye 
edemez."                                                                                           (İhya 2/107) 


-H.Ş.: "Öldüğü zaman kocası kendisinden râzı olan kadın, 
cennete girecektir.                                                               " (İbni Mâce-Nikâh 4) 
 

-Şayet ben bir insanın başka bir insana secde etmesini 
emredecek olsaydım, kadına, kocasına secde etmesini 
emrederdim.                                                                              [Tirmizî,  (1159)]. 
 

( Bu ifade kadının kocasına itaatinin ifadesi olsa gerek) 
 
                         DiNLE OĞUL 

 

Güveneceksen Hakk’a güven , 
Düşman olur sana, dostum diyen, 
Faydalanmak ister, düşkün halinden, 
Düşenlerin hiç dostu olmaz kardeş!... 

 

       ( - merhameti Olmayana, Merhamet Edilmez!!!" H.ş   ) 
 

http://islamnuru.yetkin-forum.com/t2354-merhameti-olmayana-merhamet-edilmez-hz-muhammed-sav
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-3 kişi peygamberimizin hanımlarına peygamberimizin 
ibadetinden sorarlar. Aldıkları cevap onları tatmin etmez. kendi 
ibadetini küçümserler. Ve 
 

- birisi sürekli gece namaz kıldığını,  
-ikincisi sürekli oruç tuttuğunu, 
-üçüncüsü ise sürekli kadınlardan uzak durduğunu söyler. Bunu 
işiten peygamberimiz(sav)bu üç adamı yanına çağırarak şöyle 
der.size ne oluyor ki şöyle şöyle demişsiniz. 


-Fakat ben hem namaz kılıyor hem uyuyorum. Bazen oruç 
tutuyorum bazen tutmuyorum. Kadınlarla da evleniyorum. Kim 
benim sünnetimi terk ederse benden değildir .      (müslim.nikah.5) 
                İşte böyle davrananların mükafatı 
 
-Bir kadın, kocasını güzel karşılar, güzel sözler söyleyerek 
hoşnutluğunu kazanmaya çalışırdı. Peyamber aleyhisselâm, 
kadının bu hareketinden dolayı kocasına buyurdu ki: “Hanımına 
selâm söyle, yarı şehid sevâbına kavuştuğunu haber ver!”  
 Kadınların Cennete girmeleri erkeklere göre daha kolaydır. 
 
                                    bir hikaye 
 
-Kitap okumasını çok seven biri evlenir. Fakat başını kitaptan 
kaldırıp karısının yüzüne bakmaya vakit bulamaz. Bir gün canına 
yeter, kocasının yanına gider ve sorar -Efendimiz acaba neye 
bakıyorlar?der.Kocası: 
 
-Bir lügat(ismi) ,vankuluna bakıyorum,diye cevap verir. Kadın 
cevabı yapıştırır,  
-Ne olursunuz, efendim,biraz da ben kuluna baksanız der. 
 
-Bana Cehennem gösterildi. Cehennemliklerin çoğunu 
kadınların meydana getirdiğini gördüm.» buyurdu. 
Kadınlar «Ne yüzden ya Rasûlallah diye sordular. 
-Peygamber'imiz «Çok lanet okudukları ve iyi geçimli kocalarına 
karşı nankörlük ettikleri için» diye cevap verdi. 
 
    . 
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          ÖRNEK ALINMASI GEREKEN  BİR HADİSE 
 

-Bir rivayete göre imam-ı Azam h.z. hanefi mezhebi, bizim 
mezhep imamızın babası talebe iken bir dere kenarında 
abdest alıyordu. Su üzerinde bir elmanın gittiğini gördü. 
Elmayı aldı ısırdı, yemeden haram olduğu aklına geldi. 
Sahibinden izinsiz yiyorum, diye elmayı attı. Elmayı ısırınca 
suyu ağzına gitmişti. 
 
-Ben, bu elma sahibini bulup, elmanın suyunu helal 
ettireyim, diyerek yürümeye başladı. Elma bahçesini buldu. 
Bahçenin sahibine meseleyi anlattı. Bahçe sahibi: 
 

-Benim bir kızım var. İki gözü kör, iki kulağı sağır, iki ayağı 
topal, iki kolu çolak bunu alırsan helal ederim, çocuk Allah 
korkusundan: 


-Ne olursa olsun kabul ederim, dedi. 
Nikahlarını kıydılar. Gerdeğe girdi. Baktı ki hem çok güzel, 
hem de çok sıhhatliydi. 
Hiç bir özürü ve aza noksanlığı yoktu. Yanlış mı girdim diye 
dışarı çıktı. Kızın babası: 
-Yanlış değil.  
Benim kızımın iki gözü kör dediğim, harama bakmamış. 
 İki kulağı sağır dediğim, kötü şeyler duymamış.  
İki kolu çolak dediğim, elleriyle bir günah işlememiş. 
 İki ayağı topal dediğim, Allah'ın neh yettiği yerlere 
gitmemiş. 
Bunlar evlendiler ve bu evlilikten Numan isminde bir 
çocukları oldu. Yani bu çocuk 


-İmam-ı A'zam  ebu Hanife  hazretleri o zaman henüz üç 
yaşında idi  üç günde Kur'an-ı Kerimi hatmettiği zaman 
annesi “Ah oğlum baban  sabit ,o elmayı ısırmasa idi sen bir 
günde hatmedecektin” buyurdu.    
                                             
. 
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              İşte güzel eşler! Buradan  bir örnek alınız! 
 

-Sen de iki gözün kör kabul et harama bakma, 
İki kulağın sağır kabul et kötü şeyler duyma, 
İki kolunu çolak kabul et haram tutma günah işleme, 
İki ayağın topal kabul et Allahın emrinden dışarı adım atma, 
 

-Senden de çok güzel evlatlar doğar, 
-İşte o zaman gelin olduğun ev sana dünyada cennet olur, 
-Kocandan dua alırsın ahiretin de cennet olur,  
  
                                 KÜRTAJ ! 
 
-Zerüreti olmadan kürtaja dinimiz müsaade etmemektetir. 
(Zaruretler haramı mubâh kılar) 
-Cehâlet devrinde kız çocukları öldürme âdetinin ötesinde, ayet 
kürtajı yasaklıyor. 
-Çocuklarınızı açlık korkusuyla öldürmeyin. Onlara da size de 
Biz; rızık veririz. Muhakkak ki onları öldürmek, büyük bir 
günahtır…                                                                 a.c.(İsra 31) 
-Yeryüzünde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir canlı yoktur.                                                                                 
                                                                        a.c (Hud Suresi :  
-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;   ُّذلَك ال َوأُد ال َخِفي  

-(ulema )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 tasvip 
etmemektedir. 
- Azle bile fetva vermeyen dinimizde, kürtaj denen çocuk 
katliamına fetva aramak tamamen boş bir gayrettir. 
                . ( ancak Zarûretler haramı mübâh kılar) 

      Geniş bilgi için, tefsir,fıkıh ve ilmihallere bakınız 
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-İslamdan önceleri, kadın insan değil ; alınıp satılan bir mal 
gibi muamele görür idi. 
 
-Ey hanım kardeşim hazreti kuranın gelmesi islamiyetin emriyle 
sen hürriyet bulan, kıymetin değerin artan bir insan oldun. 
                         

                        Sevgi işte böyle olmalı 
 

-Eskiden anlatılan bir hikaye, İki sevgili Ahmet ile Hatice 
birbirlerini sevdalık çekerek evlenmişler, birbirini çok seven bu 
çiftin beyi çok uzak bir yerde gurbette hapse düşer. 
 Ona otuz yıl hapis verirler. Onu görmeye giden eşi Hatice, çok 
üzgün görüştükten sonra , Ahmet o çok sevdiğine şöyle der: 
 
-gülüm seni çok seviyorum ama, beni  otuz yıl beklersen senin 
de gençliğin harap olur, seni çok seviyorum beni bekleme, yanıma 
da gelme; çünkü  seni gördükçe ben de kahroluyorum. Sen bari 
evlen mesut ol, der.  Eger beni çok sevip beklemek istersen ; 
 

-Evimizin önündeki çınar ağacına her yıl 
Bir eşarp bağla ki, ben de nasip olur da hapisten çıkıp evime 
dönersem, evin önündeki ağaca bakarım, beni sevip beklediğini 
ondan anlarım. 


-Eğer beni beklemediğini öğrenirsem, köyde kimseye 
görünmeden kahrolup giderim. 
 

Hatice çaresiz döner. Eski günlerde ulaşım çok zor, telefon yok, 
yolculuk zor… otuz yıl haberleşmeden geçer otuz yıl sonra 


-Ahmet hapisten çıkar gizli gizli. 
Köyüne döner, evinin önündeki çınar ağacına bakar. Ağaçta yüz 
tane eşap bağlı… 
 

İki âşık atmış yaşlarına değmiş; kavuşurlar. 
Ahmet sorar ben her yıl bir eşarp bağla dedim, otuz eşarp olması 
lazım neden yüz eşarp bağladın, deyince : Hatice ben yüz yıl olsa 
da bekleyecektim, der. 
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 Sen sevgiye bak hanım kardeşim! böyle bir sevgiyi sen de 
yaşayabilirsin, yaşatabilirsin, senin o haticeden neyin eksik ki? 


-İnsanlar Zamandan Şikayet Eder, Zaman Konuşacak Olsa 

İnsanlar Utanırdı !...İmam-i Şafii (K.s)  

 
-Zamana azdı derler; zamanın çocuğu, zamanın gelini… 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. 
 

- (Asr süresinde cenabı hak asra yemin etmekte) zaman azdı,  bu 
asır kötü diyene sormak lazım.  Zamanda hangi eksiklik var? Geçen 
yıl bu gün güneş hangi saat hangi dakikada doğmuşsa, bu yıl da 
ayni saat ayni dakikada doğdu,zamanın hiçbir günahı yok 
bozulması da yok… olsa olsa  bu zamanda yaşayan insanların 
bozulması ve günahı olur. 


- Mümin) kardesine tebessüm etmen sadakadır. 

- Iyiligi emredip kötülükten sakındırman sadakadır. 
 - Yolunu kaybeden kimseye yol göstermen sadakadir.  

- Yoldan tas, diken, kemik gibi seyleri kaldırıp atman da 
 senin için sadakadir.                                                    Tirmizî,  



              Bizim evde hiç küskünlük olmaz dedi 
 

-Bir arkadaşım bana anlatmıştı: dedi ki bizim evde hiç 
küskünlük olmaz. Ben inanamadım sordum: bunun sırrını bana 
anlat dedim, 
 anlattı hanımın dediğini en son yapacak değil miyim, en evvela 
yapıyorum, benim isteğimi de hanımım en sonun da yapacağını 
biliyor oda en evvela yapıyor bizim evde dargınlık küskünlük 
olmuyor dedi.


                    EVLİLİKTE TERCİH NASIL OLMALI 
   
-1-İşte Allah’ın Rasulü, dindar olanını bulunca, onun 
kaçırılmaması gerektiğini belirtmiştir. Kadınla, yalnız güzelliği 
veya zenginliği için evlenilmesinin yol açabileceği sakıncaları, 
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Allah elçisi şöyle belirtmiştir: “Kadınlarla yalnız güzellikleri için 
evlenmeyiniz, olur ki, güzellikleri ahlakça düşmelerine neden olur. 
 
- Onlarla yanlız malları için de evlenmeyin, çünkü malları 
azgınlıklarına yol açabilir. Onları dindarlıklarından ötürü 
nikahlayın. Şüphesiz dindar olan, eski giysili bir cariye (dindar 
olmayan ötekilerinden) daha üstündür .(İbn Mace, Nikah, 6. Sünen, l, 597.) 

 
2) Kadının doğurgan olması:Hadiste şöyle buyurulur: “Kocasını 
sevebilen doğurgan kadınla evlenin. Çünkü ben kıyamet gününde 
diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla övüneceğim.”    
                                                                                                       (Ebu Davud, Nikah, 3 

3) Evlilikte bakireyi tercih etmek: Hadiste şöyle buyurulur: 
“Evlenmek için bakire kızları tercih ediniz. Çünkü onlar daha tatlı 
dilli, kocayı daha fazla tatmin edici ve daha aza kanaat edicidir.”                                                     
                                                                               (İbn Mace, Nikah, 7 

4) Dindarlığı ve kanaatkarlığı ile tanınan bir ailede yetişmiş 
olması: Bu durum, çocuğun da bu değerlere sahip olduğunun 
belirtisi sayılır. 
 

5) Soylu bir aileye dayanması: Doğacak çocukların asaletli olması 
için bu noktaya da dikkat edilmelidir. Çünkü çocuk ana tarafından 
birisine çekebilir. 
 

6) Kadının güzel olması: Evlenilecek kadının dindarlığı yanında 
güzel oluşu da tercih nedeni olmalıdır. Çünkü güzel kadın 
kocasının gönlünü daha fazla hoş eder ve gözünü haramdan 
korur. 
 

 -Bu yüzden evlenmeden önce kadına bakmak caiz görülmüştür. 
Hadiste şöyle buyrulur: “Hz. Peygamber’e;” Hangi kadın daha 
hayırlıdır” diye sordular. Şöyle buyurdu: “Kocası kendisine 
bakınca, ona neşe ve sevinç verir, emrederse itaat eder. Kendi 
malı ve özel yaşantısı konusunda, kocasının sevmediği şeyleri 
yapmaz 
 

7) Kadının yakın hısımlardan değil, yabancılardan tercih edilmesi: 
Bu yolla çocukların daha sağlıklı olması umulur. Diğer yandan 
amca, dayı, hala veya teyzekızı ile evlenmek caiz ise de, 
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geçimsizlik ve boşanma durumu bu hısımların arasında sıla-ı 
rahmin kesilmesine yol açabilir.                     (ez-Zühayli, a.g.e., VII,               
                                                               
8) Erkeğin iffetini koruyabildiği sürece tek evliliği tercih etmesi: 
Çok evlilikte, eşler arasında adalet ve eşitliğin sağlanması çok 
güç olduğu için aile içi problemlerin ortaya çıkması kolaylaşır.  
-Nitekim Kur’an’ da bu noktaya şöyle dikkat çekilmiştir: “Ne 
kadar gayret gösterseniz de, eşleriniz arasında adalet ve eşit 
sağlamaya güç yetiremezsiniz. Bu yüzden hiç değilse birine 
tamamen meyledip, diğerini askıda bırakmayın.      (en-Nisa, 4/129)  

 

-Nitekim dört kadınla evlenmeye cevaz veren ayette, eşler 
arasında adaleti sağlayamama korkusu olan için, tek kadın ya da 
sahip olduğu cariye ile yetinmesi bildirilmiştir.            (-Nisa, 4/3) 

-Diğer yandan Allah’ın Rasülü; “İki eşi olup da, bunlardan 
birisine meyleden kimse, kıyamet gününde bedeninin yarısı eğik 
olarak gelir.”                                                                          (Ebu Davud, Nikah, 38;  
             

               Eşinle karşılaşınca şöyle söyleyiver 


- Hani bir tabir vardır insan arab öpmeyle ağzı kara 
olmazya,bu senin en degerli hayat ortağın ona sen  
Hayatım bugün günün nasıl geçti? Bu soru sayesinde o sizin ne 
kadar düşünceli biri olduğunuzu düşünecektir. 
 

- Benim koç yiğidim, arslanım bu günün nasıl geçti, 
-O kadar çekici görünüyorsun ki gözlerime inanamıyorum.  
-Özellikle bu cümle uzun süreli ilişkilerde daha etkilidir. 
.-Herhangi bir konuda” ne düşünüyorsun? Derseniz,  

onun duygularına önem verdiğinizi göstermiş olursunuz. 
  

-Gerçekten çok zekisin. Bu sözle onun zekasına da değer 
vermiş olduğunuzu gösterirsiniz.Eşin de sana şöyle söylemeli; 
 -Bundan sonra hayatımı seninle geçirmek istiyorum.  
-En iyi arkadaşımsın.  
-Harika bir anne olursun. 
-Neredesin benim sultanım bir tanem 

           -.Bizim size bir tavsiyemiz daha olacak hayatımızı hep 
abdestle Geçirin çünkü arzularınızın dualarınızın mutlak kabülü için 
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Abdestli olun abdestli dua çifte tüfekle ateş etmeye benzer,Avını 
kaçırmaz, bakın sahbe’i kiram abdestte nasıl kıymet vermiş, 
    -Tabiînden Kürz bin Vebre (r.a.) vefat ettiği gece karnından 

rahatsızdı. Abdestli olarak ölüp şehit olmayı arzu ettiği için rahatsızlığı 

sebebiyle bir gecede seksen defa abdest aldı… 
 

            Karı-Koca Hayatını Saadete Dönüştüren İp Uçları  

-Kadın, evine hayat, huzur verir. Çünkü kadın, hanesinin yani 
evinin kanıdır. Kan damarda kaldıkça temizdir. Harice çıkınca 
kirlenir, kirletir. Kadın da böyledir? 
 

-"Kişi, hanımının yüzüne baktığı vakit, hanım da efendisinin 
yüzüne bakarsa, Allah (c.c.) da her ikisine rahmet nazarı ile bakar. 

- Erkek, hanımın ellerini avucuna alınca, o da erkeğinin ellerini 
tutarsa, parmaklarının arasından günahları dökülür." 
 

-.Kadın da erkekte ateş gibidir, ilgilenmediğinizde sönerler. 
-.-. İşiniz için çalıştığınız gibi, evliliğiniz için de çalışın. 
-.-Kaçmak ve vazgeçmek, tehlike işaretidir. 
-.-. Evlilikler bahçeye benzer, ilgilenirseniz yeşerir, yoksa solar. 
-.-. Eşinizi sinirlendiren şeyleri anlamaya çalışınız. 
-.-Başarılı bir evlilik, aynı kişiye devamlı aşık olmayı gerektirir. 
-.-. Birbirinizin huylarına saygı gösterinin. 
-.-Yalan, iyi bir evliliğin en kötü düşmanıdır. 
-.-Hatanızı, suçunuzu kabul edin, savunmaya geçmeyin. 
-.-Karı-koca hayatı düzeni ahiret inancıyla ıslah olmalı, 
-.-Kadının kıskanılması; erkeğin hanımını kıskanması demek. 
-.-. Kadına günah işlemeyi, ona kötülük yapmayı engelleyendir  
-.-. Evliliklerde, Sen-Ben" değil, Biz yaşantısı saadet verir. 
-.-.Kadın çocuğuna huzurlu bir aile ortamı hazırlamak ve 
çocuklarını terbiye etmekle mükellef bir varlık nazarı ile bakar. 
 

-.Bu ayeti  kerimeleri bu hadisi şerifleri  şu emirleri inkar edenler 
için bakın allahımız ne buyruyor,  

-.İnkar edenler derler ki: 'Rabbimiz! Cinlerden ve 

insanlardan bizi saptıranları bize göster onları 

ayaklarımızın altına alalım da en aşağılardan olsunlar….                                         
                                                                                                       a.c. fussilet -29- 
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                         ya hayır söyle yada sus 


-Sakın ha kimseye beddua etmeyin lanet okumayın bazı halk 
arasında duyuyoruz; lanet kadın, lanet adam, Allah belanı versin 
gibi bunlar çok  kötü alışkanlıklar! hele hele bu çirkin ve günah 
sözleri senin yoldaşın olan, ümidini tek sana bağlamış olan eşine 
söylüyorsan, eğer o biraz hatalı ise ona beddua ve lanet okuyarak 
daha da kötü olmasını sen istiyorsun 
-Ondan sonrada yahu şu eşim eskiden çok iyi idi şimdi huyu 
değişti asileşti diye Ona buna şikayette bulunuyorsun. 
Aslında onun huyunu sen bozdun, ağzından hayır kelime çıkmadı 
ki,lanet okuya okuya oda kötü biri olup çıktı, 

aman ha bunları kimseye demeyin! 
bazıları şunları diline tesbih etmiş 
-Allah belanı versin 
- Allah kahretsin 
-İnşallah canın cehenneme 
- İki cihanda yüzün gülmesin  
- Bana ettiğini çocuklarından bul 
- Verdiğim emeklere Yazıklar olsun! 
- Gidişin olsun dönüşün olmaz inşallah.  
- Gözü kör olsun. 
-Anasız kalasın 
- Kafana Anan kadar taş düşsün  
- Boyun devrilsin 
- İlaç parası olur inşallah. 
-Benden beter olasın  
-Allah sana uyuz versin kaşınacak tırnak vermesin 
Beddua  yerine, şunları söylemek lazım, 
- Hayırlı günler göresin 
- Allah hayrını versin, 
- Allah cennetine koysun, 
- Zekat veresin inşallah 
-Ömrün hayırlı olsun inşallah, 
-Allah iyiliklerden ayırmasın 
- Allah hayırlı işler versin, 
-Allah kötülüklerden korusun 
-Hayır duaların kabul olsun 
-Allah cennet cemalini gördürsün, aynı zamanda sevap olur.. 
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                          BİN PİŞMAN OLANLAR KİMLER 

 

-Bir gün bizlerin de  pişman olmamamız için yüce rabbimiz Bizleri 
şimdiden ayeti celilesi ile  uyarıyor, 

 

-Onlar orada: Rabbimiz ! Bizi çıkar, (önce) yaptığımızın 
yerine iyi işler yapalım! diye feryad ederler.  

Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür 
vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? (Niçin 
inanmadınız?) Şimdi tadın (azabı)! 

                           Zalimlerin yardımcısı yoktur.        A.C. .fatır  37 
 

- Bu kadar nasihate öğüte rağmen içinizde bir sevgi bir 
mutluluk yoksa,hatalarınız için  bir pişmanlık bir güven 
olmamışsa son bir öğüdümüz daha  var,En az haftada bir 
kere de olsa -4-yeri ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz, 
 

1-camii,2-hastane,3-hapishane,4-mezarlık, 
her birinden alacak olduğun ibretler olacak, 


-Camide,en azından şöyle dersin; ya rabbim, bana herkesin 
kapısını kapansa da sen kapını kapatma en büyük güvencem 
sensin demeli. 


-Hastaneye,uğrayıp orada yatan hastalara bak,elimden tut beni 
bir tarafa dönder diyenden ibret al, sağlığın kıymetini anla, 


-Hapishaneye, uğra orda yatan kimi suçlu kimi kader 
mahkumu,hür olmanın kıymetini orda anlarsın, 


-BİR DE  Bir mezarlığa uğra orda yatanlara bak ibret al, 
Oraya seve seve mi gitmişler? Kimi işini, kimi eşini, kimi kardeşini, 
kimi de gül gibi sevdiği sevgilisini bırakıp gelmediler mi? Ah bir 
konuşabilseler, neler söylerler sana neler!  
 

Peygamber (s.a v) buyurdular ki:  
-Benim bildiklerimi siz bilseniz, benim duyduklarımı da siz 
duyabilseniz ne bir şey yiyebilirdiniz, ne de uyuyabilirdiniz.           
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-Çoğu zaman peygamberimiz kabir azaplarını duyar ve 
yanındakilere de anlatırdı. 
 

Onlar da bizim  gibi eşi işi olan, belkide eşile sorunu olanı eşile 

darğın olanı vardı, Eşile ayrılanmı sorarsın,  bir birine sırtını 

dönüp yatanmı sorarsın,yatağını ayıranmı, odasını ayıranmı 

sorarsın,Ayrılıp ta ayrı yaşayanmı sorarsın, 
 

- AH şimdi onlar bir konuşabilselerde pişmanlıklarını anlata 

bilseler, inanıyorumki,ağızlarından ilk çıkan kelime, 

bin pişmanım olacaktır, 

Şimdi firsat elimizdeyken  0 pişmanlığı bu dünyada yaşayıp 

halimizi düzeltelim aman ahirete birakmayalım, 
çünkü orası çok zor orda hesap var orda çeşit çeşit azap var 
 

-Sen de ben de istesek de istemesek de her gün o çukura bir 
adım daha yaklaşıyoruz. 
 

-Onlar da dün bizim gibilerdi, gezip dolaşan, ferman yazdıran 
hüküm veren, alim ile zalim aynı yerde değil mi? 
Beş kuruşsuz fakir ile malının hesabını bilmeyen yan yana değil 
mi? 
-Belki biri ateş içinde diğeri sefa içinde olanlar? bizim 
görebildiğimiz bir gerçek var. Hepsinin mezarı aynı seviyede aynı 
toprakta, bugün kimsenin diğerinden fazlası da yok eksiği de yok. 
 

-Biz kabristanlığı yeşillik ,ağaçlık, güllük gülistanlık görüyoruz, 
 

O mezarlarda kim bilir nice çaresizler var, orada inim inim 
inleyenler var. Ahhhh bir konuşabilseler…. 
 

-yaptığı hatalara  Ne kadar pişman olduklarını bir anlatabilseler, 
dünyaya geri dönmeyi o kadar isteyenler vardır ki,. O inim inim 
inleyen ya eşinse, senin yüzünden ateş içerisinde ise sana 
elimden tut gülüm beni kurtar diyorsa,  
 

-Eşine  ne kadar dargın olursan ol, onu alev alev yanan bir 
fırına atıp fırının kapağını kapatabilir misin? Onu yakabilir 
misin,onu yanarken görsen onun yanmasına dayanabilir misin? 
işte günahkara kabir de bir fırın gibidir.. 
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-Değil insan her hangibir hayvanı yanarken görse ona bile 
yüreği dayanmaz değil hayat geçirdiği eşi,o zaman eşini ateşte 
görmek istemezsen,onun kusurlarını affet onu bağışla ki 
kıyamet ateşine kalmasın, 
 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 affedicidir, affedeni sever. 
 

-O kadar pişman olan, o kadar çırpınan vardır ki, kabri kor ateş 
ile dolu olan, yılan çıyan vücuduna yapışık azap olan kabri tarak 
gibi birbirine geçerek azap gören var. 
 

-Onlar bir daha dünyaya dönebilseler kimseye kötülük ede 
bilirler mi, hele hele eşine kem gözle baka bilir mi? 
 

-Ah bir konuşabilseler neler söylerler sana bana neler. 
O mezarda kendinin olduğunu bir düşün belki hayatta hiç 
anlaşamadığın eşinin mezar taşına sarılıp ah benim canım cigerim 
birtanem beni nasıl birakıp gittin diye hüngür hüngür ağlayacağını 
ve bin pişman olduğunu bir düşün, 
 

                
                 Mevlana hazretleri şöyle diyor, 
             Ölünce eşinin mezar taşını öpecegine, 
                 sağlığında yanağından öp,demiştir. 
 

 

           GÜNAHKÂR KİMSE O GÜN NE İSTER? 
 

ُروَنُهْم َيَودُّ اْلُمْجِرُم َلْو َيْفَتد . . . يهِ ۪  ى ِمْن َعَذاِب َيْوِمِئٍذ ِبَبن۪  ُيَبصَّ  

-O gün günahkâr kimse (cehennemdeki yerini görünce) ister ki, 
o günün azâbından (kurtulmak için), oğullarını 
- Karısını ve kardeşini,-tüm ailesini Ve yeryüzünde kimi varsa 
hepsini, fidye olarak verip tek kendini kurtarmak ister. 

-Fakat ne mümkün!  
 

      .           



                                                                           

                                                       135             Eşler Nasıl Mutlu Olur, 

 

Bu bölümde 
Düğün günü sohbetleri 

 
İslami düğünler nasıl olmalı 

-İslâm dininde düğün gibi şenlikler için;  erkeklerin ve kadınların 
ayrı ayrı olmak şartıyla kendi aralarında, İslâm'ın yasaklamadığı 
şarkı, türkü ve şiir söyleyip şenlik yapmalarında bir sakınca 
yoktur. 
   
-Hazreti Aişe (ra) şöyle anlatıyor: 
"Benim yanımda iki cariye şarkı söylerken Ebû Bekir (ra) eve girdi. 
"Resûlüllah'ın evinde şeytan çalgısı olur mu?" diyerek kızdı. 
Bunun üzerine Allah'ın Resulü buyurdu ki: "Onları bırak, bu 
günler bayramdır."Peygamber (sav)  buyuruyor, 
 
-Nikâhı ilân edip onun için def çalınız." Başka bir hadiste şöyle 
buyuruyor:"Şiir normal söz gibidir. İyisi iyi, çirkini çirkindir.-                                                                                
                                                                       Mühezzeb, c s. 326- 
 

-Alkol ve tahrik edici müzik gibi haramlar düğünlerde 
bulunmamalıdır. 
-Açılış, düğün sahipleri adına hoş geldiniz konuşması. 
Sözün en güzeli ile olan Kur'an tilaveti, 
Ezgiler şiirler ve aralarına kısa sözcükler,  
konuşmalar kısa, güldürü nitelikli olmalıdır. 
-Düğünlerde ölüm ilahisi, hacı ilahisi, mevlid  gibi insanı 
hüzünlendirici değil; o günün önemini anlatan  sevinçli sözler  ve 
şiirler okunmalı. 
-  Dua ve kapanış konuşması. 
Takı ve yemek merasimi... 
Yemek vermek Sünnet’tendir. Herkes kendi kudreti nisbetinde 
yemek ikram etmelidir. 
          Anne babanın vazifesi: 

 kızına kocası ile iyi geçinmeyi öğretmesi.
-Kadının ana - babasına düşen vazifeler de vardır. Bunların en 
önemlisi kızlarına kocası ile iyi geçinmeyi öğretmeleridir.  
                      
 
. 
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                               BİRİCiK ANNEM 

Gözümün nuru biricik annem 
Benim bir tanem ciğerim annem 
 

şükür ettim hep yüce mevlaya 
sen getirdin beni yalan dünyaya 
 

Budur dünyanın kuralı düzeni 
Sensin anam güzeller  güzeli 
 

Analar güzeli güzeli  annem 
Birtanem nurtanem ciğerim annem 
 

Yavrum de canım de kuzum de bana 
Kulun kölen olmak isterim canım ana 
 

şu  dünyaya Yeniden gelsem bir tanem 
senden doğmak isterdim yine ben annem 

 

- önce kendini sev çevreni sev eşini sev  ki , o da seni sevsin. 


-Resülümüz hadisi şerifinde, insan insanın aynasıdır, 
sen karşındakine bakınca kendini görürsün, 
Kendi düşündüklerini karşındakinin düşündüğünü sanırsın; o 
senin aklın, senin düşüncen. Karşındaki ne düşünür bilemezsin 
-Benim hakkımda şöyle derler gibi düşünceler yapma, 
Böyle zanlı, ve tahmini şeylere fesatlık denir. 
Sakın bu yanlış zannı yapma! 
   

         Beş şeyi sevip beş şeyi unutacak. 
 

-Efendimiz buyuruyorlar ki, bir zaman gelecek 

ümmetim beş şeyi sevip beş şeyi unutacak. 
 -Dünyayı sevip, ahireti unutacaklar. 

-Hayatı sevip, ölümü unutacaklar. 

-Saray ve köşkleri sevip, kabirleri unutacaklar. 

-Dünya malını sevip, kabir hesabını unutacaklar. 

-Yaratılmışları sevip, Yaratanı unutacaklar. 

                                                          MÜNEBBEHAT-24- 

. 
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-Allah bizlere kendini unutturmasın. Nefsimizle bir 

an olsun baş başa bırakmasın. Korktuklarımızdan 
emin, umduklarımıza nail eylesin! kurban olduğum 

Allahım! 

        insan kime küser; sevdiğine derler 
              - düşmanın taşı değil, -sevdiğimin gülü incitir,  


-ibret verici bir SÖZ; onun için sevdiklerinize çok nazik davranın.  
-Hele hele eşinize daha çok nazik davranın. 
                  
               Dilimize sahip olmalıyız 
-Dil, iki tarafı keskin bir bıçaktır. 
-Cenabı Allah Kuranı Kerim de “size bir dil, iki dudak verdik”                                                                                
                                                                             a.c (Beled-9)  

 -Bir dil verdik ama iki tane de kapı verdik. Öfkelendiğin zaman 
iki kapıda duracaksın. Birinci kapı dişler, ikinci kapı dudaklar 
kapatılarak öfkeni kontrol edebilirsin. 
 

             
                   -Gelin kızım şu üç şeye hazır ol 
                    1-emir altına girmeye hazır ol 
                    2-dilini tutmaya hazır ol 
                   3-her şeyi duymamaya hazır ol 
 
 

    Geline damada niçin kına yakılır, 
 

Koçlara kına yakılır Allaha kurban diye, 
Askerlere kına yakılır vatana kurban diye, 
Hem Geline hem damada kına neden yakılır 
Bir birileri yoluna kurban olsunlar diye 

Mutluluk bazen gündüzlerde bazen de gecelerde 
En güzel sevgi muhabbet aşk dolu gönüllerde 

 

 Hayat arkadaşı yolu sürer gider ömründe, 
Sakın ayrılığa düşme sığın muhabbetinde 
El sana ne derse desin. Bakma elin sözüne  
Hep eşinin yanında ol iyi günde kötü günde 

Mutluluk bazen gündüzlerde bazen de gecelerde 
En güzel sevgi muhabbet aşk dolu gönüllerde 
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     EŞİNİ İŞİNİ SEVERSEN GENÇ KALIRSIN 


-Kavgan olmasın ne dikenle ne gül ile,  
      Sitem olmasın ne bağla ne bülbüle 
      Yüksekten uçma, su gibi alçaktan ak  
      Hak rızası bunda candan bağlan eşinle 
            Mutluluk bazen gündüzlerde bazen de gecelerde 

En güzel sevgi muhabbet aşk dolu gönüllerde 
 

Evlilik güzellik evlilik muhabbet 
Evlilik Allah emri evlilik sünnet 
Sünnet üzere olan düğün dernek 
Eşlerin ömründe olur bol bereket 

Mutluluk bazen gündüzlerde bazen de gecelerde 
En güzel sevgi muhabbet aşk dolu gönüllerde 

   …………….………………………………………………………    
   

  Sordum mutluluk nerdesin? 
   

Sordum güzellik nerdesin?  Dedi gülen gözlerdeyim 
Sordum mutluluk nerdesin?  Dedi tatlı sözlerdeyim 

     Sordum cennete aşkın kime dedi Diline hakim olana 
Sordum muhabbet nerdesin dedi gülen yüzlerdeyim 

Mutluluk bazen gündüzlerde bazen de gecelerde 
En güzel sevgi muhabbet aşk dolu gönüllerde 
 

Soralım şu gelen beylere güzellik nerde 
Hep beraber derler ki o damadın elinde 
Soralım şu gelen bayanlara güzellik nerde 
Hep beraber derler ki yüzü gülen şu gelinde 

Mutluluk bazen gündüzlerde bazen de gecelerde 
En güzel sevgi muhabbet aşk dolu gönüllerde 

 
Kumrular gibi gelin geldi damat geldi aramıza, 
Minik minik yavrular olsun dolsun yuvanıza 
Heder olmasın bitmesin bu güzellik rüyanıza 
Komşu etsin Mevlam sizi o güzel Fatıma anamıza, 

                               Nakarat 
Bu mutlu günümüzde bizlere Şeref verdiniz dostlar Şeref verdiniz 
          Ey canlar ey Dostlar hoş geldiniz sizler hoş geldiniz 
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                                         İŞTE EMANET 

 
Damat bey bu sana Mevla’nın büyük nimeti 
Bu gelen gelin sana mevlanın  bir emaneti, 
Ahirette ilk sual kul hakkı eşlerin arasında 
Mahşerde sorarlar senden damat bu emaneti 
 
Bir öğüdüm var şu geline sahip ol kızım diline, 
Varlıkta yoklukta bağlı ol erine şükür et haline, 
O zaman mekânın gülistan yerin de cennet olur, 
Eşin razı rabbin razı olur beratını alırsın eline, 
 
Çağırınca bu güzel emaneti tut onun elinden 
Buyur hayatım de sen cevap ver can evinden, 
İşte bu sevgidir razı olur melekler o halinden 
O tatlı cevaptan sevap yazar Mevla yok yerden 

   

  -Unutmayın bu günkü gelinler, 
Yarın da sizler kaynana olacaksınız, 
Bunları görüp yaşayan şair şöyle der 

          
-Seni annen, gonca bir gül gibi doğurdu. Sana güzel isim verip, güzel 
giysiler giydirdi. Gözünün nuru gibi bakıp, yetiştirdi. 
şimdi ise, ayrılık, yuvadan uçma, veda zamanı, geldi yavrum. 
 
 

     Salih bir müslüman şu dört şeye öncelik vermeli:  
1-Ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okumalı. 
 2-Okuduklarını doğru anlamalı. 
 3-Yaşamalı,yani amel etmeli 
 4-Yaymalı,yani dağıtmalı 

 
                                     ÖVÜLEN KADINLAR 
 

- "Kadın beş vakit namazını kılar, orucunu tutar, namusunu 
muhafaza eder, kocasına itaatte kusur etmezse cennete istediği 
kapıdan girer-                                                                           (K. Ummal 45126) 

 
   . 
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               GELİNDEN ANASINA 
- Bir haberin gelir diye gözlerim ben            güzel anam 
- Yavrum diyen sesini de özlerim ben          güzel anam 
- Gül yüzünü hayalimde gizlerim ben           güzel anam 
- Kader bizi ayırsa da hasretini çekerim bengüzel anam 
 
- Çağır beni dağlar ile taşlar ile                      güzel anam 
- gördüm Seni hayal ile düşler ile                 güzel anam 
- Selâm gönder gökte uçan kuşlar ile           güzel anam 
- Gönül dolu selâmını  lırım ben                    güzel anam 
 
- Yüce dağlar girdi bizim aramıza                  güzel anam 
- Bu ayrılık yazılmıştı alnımıza                       güzel anam 
- Bu hasretlik zor geliyor yavrunuza             güzel anam 
- Hasret dolu sevgi ile  kalın  sizler               güzel  anam 
                  
         Bir gün gelin olacağım 


-Her gencin çeşitli hayalleri vardır. 
O hayaller uğruna bir de bakmışsın, bir bataklığa sürüklenmişsin. 
Hayatının en güzel baharında berbat olmuş gitmişsin. 
- Bu hevesinin en güzeli sabırla anne babanı dinlemektir. Çünkü onlar 
tecrübelidir. 
-Hiçbir anne baba, evladının kötü duruma düşmesini istemez, ne 
istersen iste Allahtan hayırlısını iste. 

 
Merak etme anam beni 
Çok severim candan seni       
Bu da bir Allah emri 
Bir gün gelin olacağım 
 
Çoban olsam dağ başında 
Ya baharında ya kışında 
Nasıl nerde, kaç yaşımda? 
Bir gün gelin olacağım                 
 

    
               ilk suale çekilecek olan kadınla kocasıdır 
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                            DERTLİ ANAM 
 

-Büyütüp besledin beni,…..İncitmedin beni anam 

   Kırdı isem affet beni,………Kurban olam anam sana  
 

-Var demedin yok demedin,..Sevdiğin hiç bildirmedin, 

    Hasta yatağım da bana……. Anasızlık çektirmedin, 
 

-Ninniler söyledin bana,……..Kucağına aldın anam 

     Sütün emdim kana kana……Hakkın helal eyle anam 
 

-Anam sana eremedim……….Kıymetini bilemedim, 

    Helal eyle Hakkın bana……..Anam sana gelemedim 
 

-Dağlar ile taşlar ile…………. Seni gördüm düşler ile  

     Selam saldım anam sana…….Gökte uçan  kuşlar ile  
 

-yanımda yoksun şimdi ………Hasretin şu bağrım deldi, 

   Çok özledim anam seni    ……Seni göreceğim geldi, anam 
 

-Açtın bana kanadını   ……….üzmedin hiç evladını 

     Melek koydum ben adını….. Mevlam versin muradını 
 

-Anam sensiz gülemedim …… Kıymetini bilemedim 

     Ellerinden öpe öpe  ………… Bir demet gül veremedim 
 

-Anam seni seviyorum,………Ellerinden öpüyorum, 

    Seni beni yaratandan  ……… Sana rahmet diliyorum 
 

-Anam sana doyamadım …… Halini nedir soramadım 

   Anam nice geceleri ………….. Benim için uyumadın 
             
                     nakarat 
 

Anam anam güzel anam, anam anam dertli anam 
Anam hakkın helal eyle, anam sütün helal 
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-Atasözleri vardır: gelin gelin olmaz; gittiği ev gelin olur. İşte 
o zaman huzur olur. 
                
                HERŞEYİN HAYIRLISINI İSTE 
 

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


-.Nice kız evladı olup anne babasına gül gibi bakan var, nice 
erkek evladı olup anne babasını döven var, Allahtan hayırlısını 
istemek lazım. 
 
-Hangi kadın kocası kendisinden razı olduğu halde ölmüşse 
cennete girer.                                                                             (K. Ummal 45144) 

 
              Ömrün çilesi ne kadar çoktur, 

Kullar Aciz hiç takati yoktur, 
Kuluna Ömür verirsen Rabbim, 
Ver hayırlısını. Ver hayırlısını. 
 

Bir yuva kurmak ister her kişi, 
Çok araştırır öyle bulur bir eşi, 
Eş verirsen bir  kuluna  mevlam 
Ver hayırlısını. Ver hayırlısını. 
 

Ailenin arzusu hep evlat der, 
Büyütüp eyleyeyim rahat der, 
Asi olacaksa verme Rabbim, 
Vereceksen Ver hayırlısını. 

                             

                       Geline bak geline 
 
 Bakın şu suna boylu gelen güzel geline, 
Beyaz güller almış o nazik pamuk ellrine 
Görenler hep maşallah maşallah desinler, 
Nazarı değmesin kimsenin suna boylu geline 
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Hayat yolculuktur inişi olur yokuşu olur 
Bazen yazı bazen kışı sıcağı olur kışı olur 
İki gönül severse birbirini canı gönülden 
gönülden gönüle  ılgın ılgın  bir akışı olur, 
 

Eşsiz mahluk yoktur şu dünya aleminde 
Yalnız hayat yaşanmaz cennette olsan bile 
Sevdiren Mevla dır yalnız yaşansaydı cennette 
buluşturur muydu cennette Hz Ademi Havva ile 
 

Sevda düşerse can evine aşkı ateş olup tüter 
Hak muhabbeti sünneti Muhammede gider 
Sevince iki gönül birbirini türlü çiçekler açar 
Bir bahar olur taş olan gönüllerde de güller biter 
 

gül bahçesine giren gül kokar gülü görülmez, 
Gönülden Gönüle bir yol gider yolu görülmez, 
Kişi sevdiğine bağlanır amma ipi görülmez, 
Sevdiğin burcu burcu kokar lakin gülü görülmez, 

     
   Bak analarımız seni tebrik ediyor gelin kızım 
 

-Havva anamız Hatice anamız diyor ki sana, 
Nikah benim sünnetim kızım ver elini bana, 
Aişe anamız örnektir genç iken gelin olana, 
Bunlar elin uzatmış çağırıyor yavrum duysana 
 
Resülün kızı bile gelin oldu hazreti fatıma, 
Sende gelin ol sünnetini tut katıl safına, 
Sünnetin tutana şefaat edecek mahşerde, 
Elin uzatmış tebrik ediyor sende elin uzatsana, 
 

Onun nikahı göklerde kıyılmıştı haberi geldi 
Mehri karşılığında  haktan şefaat yetkisi istedi, 
 Bir yeşil beze yazılı şefaat yetki fermanı geldi, 

         ümmeti Muhammet hanımlarına şefaat edecek,               
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                   ETEĞİNİ ÇAMURDAN KORU 


-Eşleriniz sizin elbiseleriniz, siz de eşlerinizin 
elbiselerisiniz.”                                       BAKARA  187(a.c) 

           
-Elbisesini en ufak lekeden koruyup da eşini haramdan 
korumayana şaşmak lazım… 
Eşinin elbise kadar da mı kıymeti yok? 
 
-Karı-koca  birbirini  haramdan, zinadan, her türlü kötü 
davranıştan korumalı.  
Tıpkı Allah’ımızın buyurduğu gibi, elbisenin vücudu sıcak ve 
soğuktan koruduğu gibi... 
Eşler de birbirini  kötülükten korumalı , 




-Ey evli çiftler! mazüriyetiniz olmadıkça 
- Bu emirlere uymak durumundasınız 

 

     
-Kıskançlık sevgidendir, ancak fazla kıskançlık 

 sevgiliyi sıkar, nefret uyandırır. 

                Aman ha eşinizle darğın ölmeyin,  

-Selaman-ı Farisi (r.a.) anlatıyor;Bir gün Hazreti Fatıma (r.a.) 

 babası Hazreti Peygamberin evine,  gider.   

Resulullah’ı görünce başlar ağlamaya ve yüzünün rengi değişir. 
Fatıma’nın bu halini gören Allah resulü;  

-Ne oldu sana kızım neyin var niçin ağlıyorsun diye sorar. Hazreti 
Fatıma (r.a.)  şöyle cevap verir; 



Ey Allah’ın resulü, bu sabah Ali ile aramızda basit bir konudan 
dolayı tartışma çıktı, benim söylediğim bir sözümden dolayı Ali 
bana kırıldı. Çok pişman oldum, çok üzüldüm, Hz. Ali  etrafında 
yedi defa Kabe’yi tavaf eder gibi, döne, döne döndüm, 
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 Ey Ali sevgilim hakkını helal et dedim, gönlünü alana kadar çok 

uğraştım. Sonunda yüzünü güldürdüm gönlünü aldım. Fakat buna 
rağmen Rabbimin gazabına uğramaktan korkuyorum. 

-Bunun üzerine Allah resulü Hazreti Fatima’ya şunları söyledi; 

Sevgili kızım, eğer Ali’nin gönlünü almadan ölseydin, beni hak 
peygamber olarak gönderen Allaha yemin olsun ki senin cenaze 

namazını kılmazdım. 

-Sonra Allah resulü sözlerine şöyle devam etti; 

Sevgili kızım, şunu bil ki kocanın gönlünü almak, hoşnutluğunu 

kazanmak, Allah’ın rızasını kazanmak,  


-kocasını öfkelendirmek ise Allah c.c. öfkelendirmektir. 

Kızım, bir kadın hazreti Meryem kadar ibadet etse de, sonra 
kocasını hoş etmese ona olan vazifelerini yerine getirmese allah 

onun ibadetini asla kabul etmez. 

-Kızım, kadınların en üstün ameli, kocasına karşı saygılı olmak, 
sonrada evi ve çocuklarıyla meşgul olmaktır. 

Kızım, bir kadının evinin işleriyle uğraşması onun için bir yıllık 
nafile ibadetten daha iyidir. 

-Kızım, bir kadın evinde elinin emeği ile aile bütçesine katkıda 
bulunsa cennet o kadına vacip olur.  
                                                       ”(Dürret’ül – Vaizin, Cild-1, Sayfa 222-223) 

                    KADIN, NE YAPARSA CİHAT EDER? 

-(Kadının cihadı, kocası ile iyi geçinmektir.) (H.Ş.) 
-(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( yani 
eşine bir saatlik hizmet)kadınlar için bir yıl ibadet etmekten 
daha sevaptır. Dokudukları her iplik için amel defterlerine bir 
şehit sevabı yazılır. 
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-Peygamberimiz (SAV) kendi kızına ve diğer kadınlara şehit 
sevabı kazanmak için ev işleri ile meşgul olmalarını 
emretmektedir. Peygamberimiz, (Kadının cihadı, kocası ile iyi 
geçinmektir) buyruldu.                                                      h.ş (Şir’a).       
 

BOYNUZSUZ KOYUN BOYNUZLUDAN HAKKINI ALACAK 
 

َؤدُّنَّ ال ُحُقوَق الى  َم ال ِقَياَمِة َحت ى يُ َقادَ :َقاَل َرُسوُل الل ِه  َلتُ  ِلَها يَ و  أه   

أَل ال َحَجُر: ِلَم ان َكبَّ َعلى ؟ َوِلَم ال َحَجرِ  اِة ال َقر نَاِء، َوَيس  اِة ال َجل َحاِء ِمَن الشَّ  ِللشَّ


-Resulullah (s.a.v) buyurdular ki:"Kıyamet günü hak 
sahiplerine haklarını mutlaka eda edeceksiniz. Öyle ki kabış 
(boynuzsuz) koyun için, boynuzlu koyundan hakkı alınacak,  
taşa (niye bir başka) taş üzerine yüklenip kaldığından; adamın 
adamı niye yaraladığından sorulacak. 
(Boynuzsuz koyun, boynuzludan hakkını alır da eşleri hakkı 
yerde mi kalır.)    tabirinden gerisi, Razının ziyadesidir "                                                     
                      

              Hazreti Osman (r.a.) anlatıyor; 

-Kocasına, ben senden hiçbir fayda görmedim, diyen bir 
kadının, gündüzleri sürekli oruç tutsa, geceleri de hiç 
uymadan ibadetle geçirse bile, onun yetmiş yıllık ibadetini 
yüce Allah kabul buyurmaz.” 

-Kıymetli bey efendiler ve hanım efendiler! Maksadımız 
kimseyi üzmek değil, sakın hanım kardeşlerimiz , siz inanan 
kişi olarak, hepiniz başımızın tacısınız. Hiç ayırt etmeksizin, 
Allah yolunda yürüyenlere gece gündüz duacıyız., 

-Beylerini üzen hanım kardeşlerimize daha da çok 
üzülmekteyiz. Sakın bunları yapmayın. 

-Birbirinizin hak ve hukukunu daima gözetin ki hem 
dünyanız, hem de ahiretiniz cennet olsun 

  Rabbim bizleri ve sizleri affettiği kullarından eylesin.AMİN.. 
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    Var olanın kıymeti olmaz  elden gidince anlaşılır 
 

 -Evli evinden şikayetçi, ya evlenemeyenler, 
Birde bu yalnızlığı onlara sormamız lazım, 
Eşinin kıymetini ozaman anlarsın, 
 

                Evlenemeyen Kimseler için  
-Biz Kur'ân'dan, iman edenler için bir şifa ve rahmet kaynağı 

olan âyetler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını artırır.                                          
                                                                                 eİsra Suresi Ayet 82 ,  
-yukarıdaki ayeti kerimenin ışığı altında bazı Allah dostları 
okuyarak dertlerine derman bulmuşlar, 
Hulusi kalple okunan ayeti kerimeler bir şifa dır, 
Ümit ediyoruzki  aşağıdaki ayeti okuyanlarda inşallah şifa bulur 



-Aşağıdaki ayetleri üç defa şifa niyetile  yazıp üzerinede. 
42 defa aynı ayetler okunur taşınılırsa; taşıyan kişi bekarsa 

evlenir, fakirse kendisine hayır ve bereket kapıları açılır. 
Hasta ise şifaya kavuşur. Borçlu ise borcunu ödeyecek 

vesilelerle karşılaşır. Daha bir çok dilek ve maksata 
kavuşur. Her gün en az üç defa okumaya devam etmek 

neticeye ulaşmayı çabuklaştırır. Taha süresinin 131 ve 132. 

 

نَ ي كَ  َتُمدَّنَّ  َوالَ  ُهم   َأز َواًجا بِهِ  َمت َّع َناَما ِإَلى َعي   َرةَ  مِّن   نَيا ال َحَياةِ  َزه  ِتنَ ُهم  الدُّ  َورِز قُ  ِفيهِ  لِنَ ف 
َوأَب  َقى َخي  ر   رَبِّكَ 

َلكَ  َوأ ُمر   َها َواص طَِبر   بِالصَََّلةِ َأه  أَُلكَ  َل  َعَلي   نُ  رِز قًا َنس  لِلت َّق وَ  َوال َعاِقَبةُ نَ ر زُُقكَ  نَّح 


-Ve la temüddenne aynelke ila ma metta’na bihi ezvacen 
minhüm zehratel hayatid dünya li neftinehüm fihi ve rizku 
Rabbike hayrun ve beka* 
-Ve’mur ehleke bis salati vastabir aleyha la nes’elüke 
rizkan nahnü nerzükuke vel akibetü lit takva* (ed-Dürru\'n-Nazıym) 

 
. 
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-  Hataların tek çaresi var,  -  
-Zararın neresinden dönersen gerisi kardır,     

                         O da tövbe 
-Ey iman edenler! Allah’a tam bir pişmanlıkla öyle tövbe 
edin ki, halis bir tövbe olsun; olur ki Rabbiniz, kötülüklerinizi 
örter ve sizi, (ağaçların) altından ırmaklar akan cennetlere 
koyar              .TAHRÎM - 8.                                         

-Nasuh: Yapılan hatalardan vazgeçmektir. Bir daha 
günah işlememeye azmetmek, murat etmek ve gayret 
etmek demektir.  

-Nasuh tövbesi" Günahtan kalbi bir karartı 
bırakmayacak şekilde temizleme, hem de günahın 
kalpte açtığı yarayı tedavi etmesidir. 

 (Bedendeki kiri, su ve sabun temizler; günahla 
kirlenen kalbi de tövbe-i Nasuh temizler.) 

 

      -Ettaibu Minezzenbi Kemen zenbeleh, h.ş, 

(Günahlarına tevbe eden, hiç günah işlememiş gibidir)  
 
              İşte aşk ile tövbe eden 
 
-“Bir kez Allah dese aşk ile lisan, 
-Dökülür cümle günah misli hazan, 
-Yani canı yürekten bir kere Allah derse bir kişi  
- Güz günündeki yaprakların döküldüğü gibi günahlar 
dökülür”                                                                         (Süleyman çelebi)     

 

Her gün o çukura bir adım daha yaklaşıyoruz.
-Sen de, ben de, istesek de, istemesek de her gün  

O Çukura (mezara)  bir adım daha yaklaşıyoruz. 
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 Boyalı bir teneke kadar garantin var mı?   

                      Elbette yok. 

  - Buzdolabının, çamaşır makinasının iki yıl  

garantisi var. Hani senin garantin? O da Yok… 

O zaman hemen tövbe et! 
   

  -Dün yaşanmaz;  yarın belli değil; Gün bu gün. 
 -Bu kitapçığı okuduktan sonra;  daha yapacağın ÇOK 
şey yok vakit geçirmeyelim , 
 

-Her iki eşten biri, veya ikisi, hanımefendi, bey efendi, 
kim bu anlatılan hataları işlemişse; dövdü ise, sövdü ise, 
geri söyleyip eşini incitti ise,  karşı gelmiş ise… 


-Her hangi bir suç işlemiş ise, hemen vakit geçirmeden,  
yarına bırakmadan eşinin yanına gidip, gönlünü yaparak 
ondan af dilemeli , helallık almalı,  sonra da Allaha yalvarıp 
af dilemeli .  Bu işi ahret bırakmamalı. Orası çok zor , 
            

         dün yaşanmaz, yarın belli degil, gün bu gün! 
 

Öyle pişman olmalı,öyle bir tövbe etmeli ki,  gözünüzden 
yaşlar gelmeli 

Bunu  yüce rabbimiz  Kuranında aşağıdaki ayeti 
kerimelerinde ağlamamızı istiyor, 

Çünkü Allah’ımız Kuran’ımızda buyuruyor ki; 


-Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz.    A.c. Necm 60 

 -Kazandıkları işlere karşılık az gülsünler çok 
ağlasınlar.                   A.c. Tevbe 82                     

                                                                             

-Gözünden bir sinek veya bir sinek başı kadar olsun, 
Allah korkusu ile yaş çıkan kimsenin yüzünü cehennem 
ateşi yakmaz.                                        H.Ş. K. Sitte c.17 s.585 
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                         ŞÖYLE YALVARALIM 


-Tertemiz bir abdest alıp tertemiz bir gönülle  
  İki rekat tövbe, hacet namazı kılmalı, şöyle yalvarmalı: 
-Kıbleye dönüp ellerini kulağına kaldırarak tekbir 
almak,  
-Dünya kailesini geriye bıraktım” demektir. 

 Böyle yapıp, “Ya Rab huzuruna geldim! 
 

-Yarabbi ben senin kulunum, kusurumu en iyi sen 
bilirsin, şu yapmış olduğum hatalarımdan vazgeçtim,  
bir daha yapmayacağım, eşimi üzmeyeceğime sana söz 
veriyorum, senden başka beni affedici olmaz! 
 

-Ne kadar kusurlu olsam , yine güneşin doğar üstüme 
benim  
 

-Yesem senin o güzel nimetin yerim, içsem senin 
nurun suyun içerim,  
 

-Göçsem senin arzına, toprağına göçerim.  
 

-O güzel havandan teneffüs ederim.  
 

--Gücüm yetmez ki, şu cihandan çıkıp gideyim.  
 

-Ne olur beni affet kabul et, huzuruna geleyim.” 
       

-Allah’a çok yalvarmak lazım, af istemek lazım, hatta        
                 gözden yaşı akıtıncaya kadar ağlamak lazım.  

 

-Buğdayı yetiştiren yağmur olduğu gibi ;duayı kabul 
ettiren de gözyaşıdır 

       

-Rabbim! Kalpleri ısındıran Sensin.senin muhabbetinle  eşimin 
kalbine de ısındır yarebbi,kalplerimizi karartma,Kalplerimizden 
Senin sevgini azatma yarabbi 
Birbirimize olan sevgimizi, Seni sevmekle çoğalt,daratma yarabbi 
Beni ve eşimi, Seni sevdiren ve Seninle sevinen bir sevgiyle 
donat. 
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Rabbim! görüyorum ki yeryüzünü her bahar yeniden 
diriltiyorsun.Kudretinle, kurumuş ağaçlara can veriyorsun, 
Çiçeklere,Yapraklarla, ağaçlara elbise giydiriyorsun, 
Sen bir bahar bir çiçeği yaratıp kolayca yarattığın gibi; 
Eşimin gönlüne ilk bahar gülü gibi taze sevgi ve muhabbet ver, 
Yıllar geçtikçe üzerimize çöken puslu karanlık havayı kaldır, 
Bizi Sevgi ve muhabbet deryana daldır yarabbi, 
Sevgimizi Tomurcuk güller gibi tazele filizlendir,çiçekler gibi 

süsle,Yapraklar gibi tazeleştir,Meyveler gibi tatlandır.yarabbi, 
Yarabbi eşimi vebütün müminleri dünyada ahirette güzellikten 

ayırma yarabbi, 
Ahirette o güzel resülümüzle buluştur,cennette cemalini nasip et 

bizi orada kavuştur.yarabbel alemin………………………amin 

 
DÜNYA KADINLARI HURİLERDEN ÜSTÜN  OLACAK 


-Dünyadayken iman eden ve salih kullar sınıfına girmiş 
güzel ahlak sahibi kadınlar cennette hûrîlerden de üstün 
olacaklardir. (hem güzellik hem de mevki olarak) 
  

-Çünkü; onlar bir taraftan şeytanlarıyla, diğer taraftan 
nefisleriyle mücadele etmek zorunda kalmışlardır. 
 Onlar bu mücadelede galip gelerek, Allah’ın rızasını 
kazanmış ve Cennete girmeyi haketmişlerdir. Hûrîler ise 
kendi amelleri dolayısıyla  cennete girmiş değillerdir.  
Allah onlari, diğer nimetler gibi Cennet ehli için yaratmıştır.  
 

-Peygamber (SAV)’in aşağıdaki hadisi bunu teyit 
etmektedir. 
Ümmü Seleme, sevgili peygamberimize bir gün: 
 

Ya Rasûlallah! Dünyanın (mümine) kadınları mı, yoksa 
Cennetteki hurîler mi daha iyidir?” 
diye sorar.Rasûlüllah (SAV):“Dünyadaki (mümine) 
kadınların üstünlüğü, yüzün astara üstünlüğü gibidir” 
diye cevap verir. 
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-Ümmü Seleme: “Niçin” deyince O, söyle cevap verir: 
-Dünyadaki kadınlar namaz kıldıkları, oruç tuttukları ve 
birçok ibadetlerde bulunduklari için” 
                                              (Tabarânî’ Tefhîmü’l-Kur’ân Terc, VI 81) 
 

-şüphesiz dünya kadınlarının kocasına katlanmak, şefkatle 

çocuklarını himaye etmek, haramdan uzak durmak, nice zor 
şartlarda takvayı yaşamak, Allahın emirlerine itaat etmek, 
yasaklarından kaçınmak, helâlinden ayrılmamak, 
 ve Sabır, itaat, güzel ahlâk, güzel huyluluk, şefkat, merhamet 
dünya kadınının Cennet ziynetlerindendir. 

- Bu yüzden dünya gibi bir zor geçitten aşıp gelmiş, imânını ve 
ahlâkını muhafaza etmiş mümine kadınların Cennette hurilerden 
üstün ve güzel olmaları, onların elbet teki haklarıdır. 
 

                 YERYÜZÜNÜN MELEKLERİ  KİMLER 


- Kadın altın gibidir. Altın işlendiği zaman kıymetlidir.  

İnsan insanlığı yaşadığı kadar insandır. Kadın sevgisiz ,saygısız 

ve huysuz,olursa  o ayni ırmağın susuzu ,çorbanın tuzsuzu 

gibidir. 

Kadın ahlakı ile güzel yetişmiş ise o zaman bir güldür. 

Unutma! Ey insanoğlu kadın annedir. Her kadın anne değildir. 

Ama her anne bir kadındır. Eğer eşi ve evladı uğruna canını feda 

ediyorsa, o kadın değil yeryüzünün meleğidir. 

-Elbet onlarla hayat devam eder. insan onlarla sükûnete erer. 

 Annenizde bir kadındır.  Ona bir gül verin eğer gülünüz yok  ise 

o zaman bir gülü verin. 
 
UYAN EY İNSAN OĞLU .! ÖLÜMÜN ACISI VAR,KABRİN SIKMASI VAR,MAHŞERİN 
DEHŞETİ VAR,MİZANIN KORKUSU VAR, SIRATTAN GEÇMENİN ZORLUĞU VAR 
 

-Evliyadan birini vefatından sonra sevdikleri rüyada görüp; 
 Dünyaya geri dönmek ister misiniz? diye sormuşlar. 
O zat cevabında;- Dünyanın tamamını bana verseler, yine 
istemem. Ama tek şey için geri dönerim, buyurmuş.Sormuşlar:- O 
nedir ki?- Geri döndüğümde, ayağıma demirden bir ayakkabı 
giyer, elime bastonumu alır bütün dünyayı kapı kapı dolaşırım, 
buyurmuş.- Niçin? demişler.Buyurmuş ki: 
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  Kapıya çıkanlara; "Ey insanlar uyanın!" der ve onlara ölüm 
acısının şiddetini, kabrin sıkmasını, mahşerin dehşetini, Mizanın 
korkusunu, Sırattan geçmenin zorluğunu anlatırım. 
                        

                   BİRDE EŞİN İLE OLAN  HESAP 
 

-Kıyamet günü ilk suâle çekilecek olan kadınla kocasıdır.Vallâhi 
o kadının elleri konuşur, ayakları şahitlik yapar.  Kocasına karşı 
yumuşak davranıp davranmadığından bile sorulur.     Nihâyetül- Bidâye 2/53) 
 

  MAHŞERDE KAÇIŞ  - 
 

Elbet bir gün mahşerde insanlar cem olacak, 
En büyük mahkemedir ki o gün kurulacak, 
Anadan, babadan kardeş kardeşten kaçacak, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar kardeşler ağlar, 

                   Canı gibi sevdiği eşine yardım edemez eşler ağlar 
 

Karanlıklar sarmış mahşeri yavrum nerede? 
Evlat feryat eder; biricik anam nerede? 
Bırakır da kaçar o gün kardeş kardeşi de, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar kardeşler ağlar, 

                   Canı gibi sevdiği eşine yardım edemez eşler ağlar 
 

Toz toprak sardı anam sevdiğin yüzümü, 
Dünyada tutamadım anam tatlı sözünü, 
Nasıl unuttun anam oğlunu hem kızını? 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar kardeşler ağlar, 

                   Canı gibi sevdiği eşine yardım edemez eşler ağlar 
 

Çok çok merhametlidir yardım eder analar, 
Ameli noksan olan yakınlarını arar, 
Yok kimseden faide işte o zaman anlar, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar kardeşler ağlar, 

                   Canı gibi sevdiği eşine yardım edemez eşler ağlar 
 

Büyüttün besledin anam sen dünya evinde, 
Hak sahipleri bırakmazlar bir bir peşinde, 
Faidem olmaz sana yavrum mahşer yerinde, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar kardeşler ağlar, 

                   Canı gibi sevdiği eşine yardım edemez eşler ağlar 
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   ŞİKAYETİN İNSANLARDAN DEGİL, GÜNAHLARINDAN OLSUN 

-Resûlullah (s.a.v.) “Kim Kur’ân indiği andaki tazeliğiyle 
okumaktan hoşlanıyorsa, İbn-i Ümmü Abd (İbn-i Mes’ûd) gibi 
okusun.”diye mehdi sena ettigi sahaba’i,kiramİ 


-İbn-i Mes’ûd hazretleri, Hastalandıkları zaman Hazret-i  
Osman (r.a.) hususî olarak yanına gelip, Allahü teâlâya kavuşma 
halin yakın, neden şikâyet ediyorsunuz ve ne isteğiniz vardır?” 
dedi. Cevaben:  
“Günahımdan şikâyet ediyorum,  
rahmet-i ilâhiyyeyi isterim” buyurdular.  


-Bir tabib getirelim mi?” deyince “Hacet yok, beni hasta eden 
Tabîbdir”Cevabını verdi, Abdullah İbn-i Mes’ûd hazretlerinin kız 
evlâdı çoktu. Hazret-i Osman’ın; “Kızlarınıza ne bıraktınız?  
(geçimleri) dardır.” deyince, “Ben onlara Vâkıa’ sûresini öğrettim. 
Ben Cenâb-ı Peygamber (s.a.v.) den işittim ki:  


-Her kim, geceleri, akşamdan sonra, Vâkıa’ sûresini tilâvet 
ederse fakirliğe, darlığa düçar olmaz.” cevabını vermiştir. 
 

-kıymetli okurlarım bu kıssadan çok hisse almamız lazım 
insanın şikayeti haşa allahtan resülüllahtan degil, ansından, 
babasın dan degil,ahbabından kardeşinden degil en sevdigi 
eşinden hiç degil tüm  insanlardan degil, 
                                        kusurlarından ve günahlarından olmalı, 
 

-insan 0ğlu kiprit misali hemen ateşlenir kızar sonra bağırır çağırır, 
o ateş söner yaptıklarına pişman olur lakin o kırdığı kalp kırdığı gönül 
yarası kolay kolay eyi olmaz , 
en büyük pehlivan  güreşte yenen degil sinirini yenendir, 

 

Gece gündüz Hep aklında olsun 


-Erkek hanımının yüzüne güler yüzle bakarsa 'bir köle azat etmiş 
sevabı', tebessüm ederse 'haç ve umre etmiş sevabı' kucaklar ve 
severse 'sıddıklar' sevabı yazılır"                           Keşf ve beyan tefsîrinden,  
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                                        HAYRA DAVET 

-Mü’min  kardeşim; bu kervana sen de katıl. Kıyamete 
kadar defterine de sevap yazılsın.  
 

ÜLKEMİZDE  evlenen çiftlerin yüzde 20’sinin boşandığı 
Şu son yıllarda bu kitapçığın Ne kadar önemli olduğunu 
bilmek lazım  
-Yerin göğün zehir saçtığı, göklerde internetlerin dolaştığı, 
yerlerde İncillerin bedava dağıtıldığı bu günlerde, bir kaç 
gencin elinden tut ,onlara bu kitapçıktan vererek, 
 onların eşleri ile güzel geçinmelerini sağlayalım. 
- Eşi yüzünden kendini asan eşini öldüren  günaha 
girerek  birde dinden çıkarak cehenneme girip  imdat 
imdat diyen çığlıklar atacağını düşün ! 
Onlara Allah’ımızın, Peygamberimizin emirlerini 
hatırlatalım. 
-Rabbimiz kuranında şöyle buyurmakta, 
bir kişiyi kurtarmak bütün insanları kurtarmış gibi sevap, 
bir kişiyi öldürmek bütün insanları öldürmüş gibi 
günahtır.  
  - Kıymetli kardeşim, Sen de bu insanların delalete 
düştüğü bir zamanda, bir kişiyi kurtararak, bütün insanlığı 
kurtarmış gibi sevap alırsın. 
    Çünkü bu zamanda, eşlerin  böyle kitapçıklara daha 
çok ihtiyacı var!Ne olur Misal; Birkaç arkadaşına çay 
ısmarlamış sayıver. Bir kaç çocuğa sakız aldım sayıver. 


-Hatta cenazelerde,  mevlitlerde ve özel günlerde 
dağıtacağın iki kutu şeker yerine bu kitapçıktan dağıtarak, 
ebedi bir hâtıra bırak.Ben yazar olarak telefonumu 
yazıyorum bizi arayın  elimiz den gelen yardımı yapalım, 
 

AKLINDAN HİÇ ÇIKARMA BU BİRGÜN OLACAK 


-Azrail gelip canını alır,- Mirasçılar gelip malın alır,  

-Kabirde, böcekler  kanını alır.- Suali ise sana kalır 

. 
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Aşağıdaki şu konular  bunun bir delilidir, 

 
    - İşte rabbimiz bu konuyu bizlere nasıl bildiriyor 
sonrakileri, öndekilerini göstererek «Rabbena, derler: işte 
şunlar bizi yoldan çıkardılar, onun için onlara ateşten iki 
katlı azâb ver» her birinize, buyurur: iki katlı, ve lâkin 
bilmiyorsunuz ,.araf -38- 
 

- Allah(c.c.) , H.z.Yuşa peygambere Buyuruyor ki:  
 Kavminden 

 60 bin şerli kötülük işleyenle 
40 bin hayırlıyı,yani  iyi insanları helâk edeceğim. 
   Yuşa .a.s. sorar: Yarabbi kötüleri anladım, 
 
 60 bin şerliyi günahları yüzünden helâk edeceksin; ama 
40 bin iyi kimseyi neden helâk edeceksin? 
”Allah .C.C.vahiy eder: 


-Onlar kötülük işleyenlere engel olup, kötülüklere karşı 
çıkmamışlardır. Böylece susarak kötülere destek 
olmuşlardır. Onların günahına da ortak olmuşlardır, 


-             yine başka bir hadisi şerifte  
 "Kıyamet günü, kişiyi tanımadığı birisi yakalar ve der ki: 
"Sen beni hata ederken ve günah işlerken görüyordun, 
fakat ondan  beni men etmiyordun.                   (Müslim, Birr 6,) 
 
-İşte böyle günah işleyenlere mani olmadığımız zaman biz 
de mesulüz, o hataya düşmemek için bu nasihat  sana da 
bana da yeter !                                                   Gazali,Mükaşefetül kul 

                                                                          



-Dilerim cümle eşlere mutluluk versin bizi yaratan 

-Bizleri de unutmayın bir fatihadan bir de  duadan.. 

 

               . 
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               YEGÂNE GAYEMİZ  HİZMET 



    -Çok önemli olan: Bu kitapçığımızdan hayrına dağıtmak 
isteyen: Bizi arayın yardımcı olalım. 
-Sitemiz ücretsiz olarak bütün insanlığın hizmetindedir, Tüm 
kitaplarımız Word,ve pdf  olarak ücretsiz okunabilir ve 
indirilebilir. 

 

-YAZAR, m. Yılmaz Çiçek 1940 DOĞUMLU. SAMSUN 

BAFRALI. 1956 DA BAFRADA HAFIZLIK YAPTI. 1957-1961 ARASI  

İSTANBUL FATİH MEDRESELERİN DE İSMAİL BAYİRİ(BACAĞI 

KESİK) HOCA  EFENDİDEN KIRAAT VE SULTAN AHMET İMAMI  

GÖNENLİ MEHMET HOCA EFENDİ, HIRKAYI ŞERİF İMAMI 

NİYAZI HOCA EFENDİ, EDİRNEKAPI İMAMI ABDULLAH HOCA  

EFENDİ VE DİĞER BİR ÇOK HOCA EFENDİLERDEN DERS ALDI. 

BİR SÜRE İMAMLIK YAPTI.EMEKLİ.ŞİMDİ TİCARETLE M EŞGUL 

………………………………………………………… 
                           

                          GÖNÜL İNCİLERİ 


- İrtibat Tel: 0505 443 87 98  -(0362) 465 53 50- 
                                                                SAMSUN 

 Web: www.gonulincileri.com/-yılmaz çiçek kitapları             
 

KİLİM MATBAASI. Orta. ma.feti rüştü sk.  1/3,a. 
                                (0212 612 95 59) Bayrampaşa/ İST. 
 

  - ÜLKEMİZDE bile, evli her yüz eşten 20’sinin boşandığı şu 
son yıllarda,  bu kitapçığın ne kadar ihtiyaç olduğunu bir 
düşünmek lazım!  


-Allah (c.c) ın melekleri, hatta yuvasındaki karıncalar, 
denizdeki balıklar bile, insanlara iyiyi doğruyu) öğreten 
kimselere salât(istiğfar) ederler. İnşallah –………..âmin, 

  -Peygamber Efendimiz; unutulan 1 hadisini yayana 100 

şehit sevabı var demiştir………………………. 20-1-2013 

 

http://www.gonulincileri.com/
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BİZİM EVDE KÜSKÜNLÜK OLMAZ……... 128 
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ELLİ YILLIK ÇİFTTEN ÖĞÜTLER……………38 
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HAYANIN AHİRETTEKİ KIYMETİ……......85 
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HZ.ÂİŞE (R.A) VE HZ. FÂTIMA………..…..39 

İBRET VERİCİ BİR HİKÂYE………...……106 

İFFETLİ OLMAK İÇİN ……………………...80 

İFFETLİ OLMAK İÇİN……………………….79 

İKİ EŞTEN BİRİ CENNETTEDİR…………  .42 

İKİ ŞEYİ UNUTMA!..................................... ...71 

İLK SUALE ÇEKİLECEK, KARI-KOCA.... ..142 

İMANLI KADIN……………………………. .122 

İNSAN SEVDİGİNDEN KAÇAR …………...111 

İŞİNE GİDEN BABA…………………………..29 

İŞTE BÖYLE DAVRANANLARIN MÜKÂF..123 

İŞTE BÖYLESİNE KAHRAMAN ANA DENİR84 

İŞTE EVLAT ŞİİRİ……………………………..87 

İTAAT EDEN KADIN MÜMİNLERE…………50 

İYİ BİR KADIN………………………………....96 

İYİLİĞİ BAŞA KAKMAMALI………… ……105 

KADIN EŞİNİN SIRDAŞI OLMALI………… ..27 
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KADIN EVİNDE IŞIK GİBİDİR……………… ..93 

KADIN KENDİNİ MUTSUZ HİSSEDER………59 

KADIN, ERKEĞİN MİSAFİRİDİR………  ……..7 

KADIN, NE YAPARSA CİHAT EDER………...146 

KADININ BÖYLESİ DE VARMIŞ?...................106 

KADININ KOCASINA VAZİFESİ………………96 

KADININ VARI YOĞU KOCASIDIR………..…41 

KADINLAR EVDE KAPTAN GİBİDİR………...13 

KALP ALLAH EVİ KIRMA ONU…………….....25 

KARI KOCA BİRBİRİNİN ELBİSESİDİR……….6 

KARI KOCA KÜSMEK YOK…………………..114 

KARI-KOCA ARASINDA EMÂNET…………..117 

KARI-KOCA HAYATI İPUCU  ………………..130 

KAVGASIZ BİR HAYATA NE DERSİNİZ?........41 

KAYIN VALİDE SAKİN OL,………………  ….88 

KİM CENNETLİK……………………………..  111 

KİM GÜZEL BİR KOLYE GİBİDİR…………  .120 

KİMİN RIZKI KESİLİR!................................. .. 104 
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SEVGİ İŞTE BÖYLE OLMALI………….. …126 
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YA HAYIR SÖYLE YÂDA SUS………… …131 

YEGÂNE GAYEMİZ HİZMET………… …..157 

YUVADAKİ FIRTINA……………………     .27 
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-Af eylesin  cümle ümmeti muhammedi bizi yaratan 

-Bizleri de unutmayın bir fatihadan bir de,  duadan.. 
 

-EŞİNLE  KARŞILAŞINCA ONA BİR GÜL VER,, 

-EĞER GÜLÜN YOKSA OZAMAN BİR GÜLÜVER,, 

 



                                                                           

                                                       160             Eşler Nasıl Mutlu Olur, 

 
                      ÇIKAN KİTAPLARIMIZ  

1-gönül incileri ………….(şiir) 
2-Allah’ımızın 101 emri.. (namaz) 
3-bizi bekleyen zor günler 
4-altın hayat (kutlu doğum) 
5-eşine karşı erkeğin vazifesi 
6-hanım kardeşlerin vazifesi 
7-namaz kılamıyorum diyenlere... 
8-kur’an-ı kerim’in düşündürücü 
ve ürpertici ayet-i kerimeleri 
9-cennetin mirasçıları kimler 
10-geçim darlığı kimler çeker 
11-yasin-i şerif ve ……(ilmihal) 
12-101 soru 101 ceva(cep ilmihal) 
13-yasin-i şerif ……….(cep boy) 
14-gönülden gönüle  (cep şiir) 
15-üç allah dostu kimler. 
16-en güzel sohbetli güzel dualar 
17- en güzel sohbetli  dua……. (cep) 
18- (s.a.v.)kim ne kadar sevdi? 
19-insan en sevdiginden niçin kaçacak.cep. 
20-oku esmaül hüsnayı gir cennete.cep. 
21-tek kurtuluş yolu allah yolu. 
22-ölünce sana neler sorulacak? 
23-guslü iyi öğren abdestsiz gezme ? 
24-eşler nasıl mutlu olur, 

                                           
                                            Ahir kelam 
 

   
                   -Kaynana tutarsa dilini mutlu eder gelini 
                  -Gelin de tutarsa dilini mutlu eder evini 

 

  
 

 

 


