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ÖN NASĐHAT 
BĐZLERĐ YOKTAN VAR EDEN, istediğini istediğine veren, 
istediği vakit almak kudretine sahip olan yüce Allah’ımıza 

sonsuz hamdû senâlar olsun. 
O güzel Resulu Muhammed Mustafa (s.a.v.) ashabına, binlerce 

selatû selâm olsun. 
 

ŞEREFLĐ VE ĐFFETLĐ HANIM KARDEŞĐM  
 � -Sen, Đslâm’ın verdiği değerle hürriyetine kavuşansın! 
Kur’ânımızın gelişiyle kıymetin zirvesine ulaşansın! 
O güzel peygamberimizin hükmüyle de şeref kazanan 

muhterem bir hanımsın! 
�-Aile binasının iki temel taşından biri olan sensin!Sensiz 
erkeğin de çok şey yapamayacağı açık açık bilinmektedir. 
Ailenin yegâne sultanı, yuvasının biricik koruyucusu, 
yavrusunu içten seven ve bağrına basan annesin sen! 

 

SENĐN ARTIK YENĐDEN DĐRĐLMEN GEREK! 
�-Sen, modayı değil, Seni yaratıp, yoktan var edenin emrini 
takip etmen gerek.Toplumda, izzetli, şerefli ve haysiyetli, başın 
dimdik olarak gezebilmen için, Đslam’ın getirdiği kurallara 
uyman gerektiğini unutma! Đslam’ın getirdiği ve sana tanıdığı 
hak ve özgürlük, seni istediğin gâyeye ulaştırmaya yeter de 
artar. 

ZAMANIN NE GÜNAHI VAR?  
 

�-Zaman azdı, zamanın çocuğu. Zaman kötüdür diye, kötü 
kelimeler kullanılır. Zamanın ne günahı var? Sen küpe sirke 
koyarsan, sirke küpü olur. Bal koyarsan, bal küpü olur. 
Zamanın insanları kötü ise zaman kötü görünür. Mahalle 
içinde herkes, evinin önünü süpürse, mahalle tertemiz olur. 
Aile de böyle herkes ev halkını, hele hele anneler evlatlarını 
iyi yetiştirse ozaman toplum da iyi olur. 
******************************************************** 

.***** 
 
.. 
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�-*Hanım kardeşim! Acizâne bu kitapçığımızda,� 
hanımların ve beylerin uyması gereken,kurallar vardır 
Allah ve Resul’unun kurallarını hatırlatırken, 
Kur’an’ımızın en az; “Đki yüz kırk beş” yerinde, hanım 
bahsi geçmekte olup, bizim 

 ulaşabildiğimiz; “Bin yüz altmış” hadiste, yine 
hanımlarla ilgili peygamberimiz emirler buyurmuştur.  
Bazı kurallar size zor gibi gelebilir. Bir doktora gittiğini 
düşün. Doktor, sana bir sürü tavsiyede bulunduktan 
sonra, ilaçlarını yazarken reçetene bir de iğne yazar. Bu 
iğne, evvela zor gelebilir. Acı gelebilir. Sonucu şifa olur. 
Đşte şu üç günlük Dünyada bu emirler zor gelse de, onun 
şifası yarın mahşerde olacaktır. Sizlere şunu hatırlatmak 

isterim. Cenab-ı Hak, Peygamberimize; 
 �-Ey Peygamber! Sen eşlerine de ki: ‘Eğer siz dünya 
hayatını ve süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma 
bedellerinizi vereyim de, sizi güzellikle salıvereyim. Yok 

eğer Allah’ı, Peygamberi’ni ve ahiret yurdunu 
istiyorsanız, bilin ki Allah, içinizden iyilik edenlere büyük 

 bir mükâfat hazırlamıştır.”(Ahzap 28-29) (Ayet-i c.) 
Onlar, biz âhireti istiyoruz dediler. Elbette ki, sizler de 
dünya hayatını değil âhiret hayatını istiyorsunuzdur. 
 
�-Bir kişiye Allah’ın yasak ettiği şeyleri yapmaması için,  

başına beş tane bekçi dikmekten gönlüne bir Allah sevgisi veya 
bir Allah korkusu dikmek, daha hayırlıdır. 

�-Misal; Beş bekçinin elinden kaçıp kurtulan bir 
kişiyi düşün! Ama, Allah korkusu olup, oruç tutan başka bir 
kişiyi düşün; “Oruç tutarken hiç kimsenin olmadığı bir 
yerde ne yiyebilir, ne de içebilir.” Đşte ıspatı budur! 

 

�-Allahımız kuranı keriminde şöyle  buyurmaktadır 
Hiç bilenle bilmeyen bir olurmu 

 
�-Şu üç günlük dünya nasıl osla geçer. Gönül 

kırmaya değer mi?  
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YÜCE KĐTABIMIZ KUR’AN-I KERĐMDE 

HANIMLARLA ĐLGĐLĐ AYETĐ KERĐMELER 
 

BAKARA NĐSÂ MÂĐDE YUSUF MÜ’MĐNÛN ŞUÂRA SAFFAT MÜCÂDELE 

25 1 5-2 23 1 166 135 1 
49 3 6 24-2 2 NEMĐL 149 2 

178-2 4 38 25-2 3 23 MÜ’MĐN  3 
187-2 7 75 26-2 4 55 25 4 
197 11 EN’AM 27 5 KASAS 40 MUMTAHĐNE 

221-2 12 139-2 28 6 23 ŞURA 10-2 
222 15-2 140 29 7 25 49 11 

223 19 A’RAF 30 8 4 50 12 
226 20 81 31 9 RUM ZUHRUF TAGÂBüN 

227 22 127 32 10 21 17 14 
228-3 23 141 50 NUR AHZAB MUHAMMED 15 

229 24 TÖVBE 51 2 4 19 TALAK 
230-2 25-2 24 ĐBRAHĐM 3-2 28 FETĐH 1 

231 32 46 6 4 30 5 2 
232 34 67 NAHL 5 32 6-2 3 

233 35 68 57 6 33 25 4 
234 43 71 58 7 35-10 HUCURÂT 6 

235 57 72 59 8 36 11-2 TAHRĐM 
236 75 83 72 9 37-2 NECM 1 

237-2 98 87 92 11 49 45 3 
240 124 93 97 12 50 RAHMÂN 5 

241 127-2 HUD ĐSRÂ 23 52 56 11 
282-2 128 40 23 26-4 55 70 NUH 

A.ĐMRÂN 129 72 24 30 59 HADĐD 28 
14 130  31 31-3 73 12 KIYÂMET 

42 176  HACC 60 FATIR 13 39 
61-2,195   2-2  11 18 BÜRUC 10 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    

    � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
Kur’ân’ımızın, yüz seksen üç ayeti kerimesinde, iki yüz kırk 
beş defa “NĐSA” yani kadın kelimesi geçmektedir. Yine, yirmi 
dokuz yerinde eş manasına gelen zevce kelimesi geçmektedir. 
Kur’ân‘ımızın daha bir çok yerinde hanım kardeşlerimizi 
ilgilendiren ayeti kerimeler var.dır 
Bizim gayemiz bir nebzecik de olsa, hanım ve bey 
kardeşlerimize görevlerinde yardımcı olmaktır. 
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 �  EY ĐFFETLĐ, ŞEREFLĐ ANNE! � 
 

Sana dil uzatmak kimin haddine? 
Enbiyaları, evliyaları, 

doğuran anne! 
Sultanları, padişahları, 

doğuran anne! 
Koç yiğitleri, efeleri, şehitleri doğuran anne! 
 doğuran, hem dinini öğreten kahraman anne!  

*********** 
KOCANIN  HANIMINDAN RAZI  OLMASI 

 
َو�	��� ��م� �������� ر���� א�
��� 	�����א� ��א����� َ ْ َ َُ ّ َ ِ َ ْ َ( :��َ��א�ل� ر���$�ل� 
��� "�!�� א�
��� 	��� ��� و����� ََ ّ َ َ ِ ِْ َ ََ ُ َّ َّ ّ ُ ُ ٍ��)��א� א�'�&���ة� : َ َ ْ َ ُ ّ َ

َ'�א����0 و�ز�و�.���א� 	�����א� ر�א�ض� د�+����� א�*������  ّ ََ َ ْ ِ َ َ َ َ َ ٍُ َ ْ َ ْ َ َْ َ.  

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

olarak vefât ederse, cennete girer."  
(Tirmizî, Radâ 10, (1161);K.S. 10.C 66.S).(Hadis-i ş.) 

 
   MÜ’MĐNLERE  MÜJDE 

 

َو�:��9&� א������7�8 א�'���$�א� و�	�����$�א�א����6א���5א�ت� א�ن� ��2�� .���א� ّ ََ ْ َ َُ َ ََ ِّ ِ َ ِ ّ ُ ِ َ ُ َ َ ََ ّ ِ ّ ِ ��A&�ى� '��� ?��<���א�א�=��>���א�ر� כ�����א� ر�ز���ُ$�א�ٍت�   ُ َُ َ ّ ُ َ َ ْْ ََ َْ ِ ْ ِ ْ  …   
 �-Đman edip iyi davranışlarda bulunanlara, içinden 
ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele! O 
cennetlerdeki bir meyveden kendilerine rızık olarak 
yedirildikçe,bundan önce dünyada bize verilenlerdendir bu, 
derler. Bu rızıklar onlara (bazı yönlerden dünyadakine) 
benzer olarak verilmiştir. Onlar için cennette tertemiz 
eşler de vardır Ve onlar orada ebedî kalacaklardır 
                                                                        BAKARA, 2/25)          
                           ******************************    

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

�-�-� 
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              KADINLAR, ALLAH’IN EMÂNETĐDĐR   
 

�-Namuslarını Allah’ın kelimesi ile kendinize(nikahla) helal 
yaptınız,     ne var ki, sizin onların üzerinde hakkınız var“Ey 
insanlar! Kadınlar yanınızda yardıma muhtaç varlıklardır. 
Onları Allah’ın emâneti olarak aldınız. Onların da sizin 
üzerinizde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki haklarınız da 
şunlardır; Yatağınızı kimseye çiğnetmemeleri, (yani sizi 
başkalarıyla aldatmamaları,) dinimizin emrettiği hususlarda 
size itaat edip başkaldırmamalarıdır. Bunları yaparlarsa 
(haklarınıza riâyet ederlerse) onları gücünüz nisbetinde 
yedireceksiniz,giydireceksiniz. 
    (Ramuz’ül Ehadis 1.C. 539.s. 2164) (Hadis-i ş.) 

 

                                           
 SĐZĐN HAYIRLINIZ, AĐLESĐNE HAYIRLI OLANDIR  
�-"Sizin en hayırlınız, ailesine karşı hayırlı olandır. Ben, aileme 
karşı hepinizden daha hayırlıyım.(Hayat) arkadaşınız öldüğü 
zaman (kusurlarını) açmayın (Tirmizî, 85; K.S. 2.C 515.S.) (Hadis-i ş.)         

 

KARI-KOCA ARASINDAKĐ EMÂNET   
 

�� א��B�	��ِ َ ْ ُ'�א�>��� 	����M א�
��� �7$�م� א����L �א�'��� א���&�.���F�G �H�I�J�7 �K א�'�&����0��، و�א���D&���ة�َ‘َ ْ َ ّ َ َ َُ ُّ َُ ْ َ َِ ِ ِْ ُ ُ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْ…  
�-Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: "Şüphesiz Kıyâmet günü, 

Allah'ın en çok ehemmiyet vereceği emânet, karı-koca 
arasındaki emânettir. 

 �-Karıyla koca birbiriyle cinsi yakınlık ettikten sonra, kadının 
sırlarını erkeK erkegin sırlarınıda kadının yayması, kıyametgünü 
en büyük ihânettir                           (Müslim, Nikâh 123, (1437)  (Hadis-i ş.) 
                     �-�-�-�-�-�-�-�-�-�- 
              

MELEKLER KĐME GAZAP EDER? 
 

�-Ebu Hüveyre (r.a.) anlatıyor: "Resûlullah (s.a.v.) 
buyurdular ki: ‘Nefsim kudret elinde olan Zât-ı 
Zülcelal’ı yemin ederim, bir erkek hanımını yatağa 
dâvet ettiğinde kadın mazeretsiz kaçınıp gelmezse, 
kocası ondan râzı oluncaya kadar semâda olan 
(melekler) ona gazab ederler. ’(K.S.  10.C 66.S) (Hadis-i ş.) 



 

 

6 

                EŞĐNE ĐLK ĐNANAN SEN OL 
 �-Yüce Peygamberimiz Hira dağına ibâdet etmeye 
gittiğinde, orada ibadet ederken. Yüce Peygamberimize, 
Cebrail (a.s.) vahyi getirmişti ve; “Oku ey Muhammed!” 
deyince, peygamberimiz, “Ben okuma bilmem!” cevabını 
veriyordu. Cebrail (a.s.), Peygamberimizi sımsıkı 
kucaklamış; “Allah’ın ismiyle  oku!” deyince onun sanki 
gönlü ilim ve irfanla yoğrulmuştu. Fakat heyecanlanmış, 
korkmuş tirtir titriyordu. Titreye titreye o dağdan Mekke’ye 
döndü. O güzel anamız Hz.Hatice’ye; “Beni ört, beni ört! 
Bana bir şey oluyor, yoksa aklımı mı yitirdim?” diyordu. O 
güzel Hatice anamız; “Sen deli olamazsın! Çünkü sen 
Muhammed’ül-eminsin!” diyordu. 

�-Açıklama zamanı gelmişti, ilk eşi hayat güneşi Hatice 
anamıza sırrını açıyordu ve tek tek anlattı. “Bana Cebrail geldi!” 
diyordu, “Kur’ân indi” diyordu, yine titriyordu. Hatice anamıza 

bakıp; “Acaba bana inanacak mı?” diye de tereddütle bakıyordu. 
Güzel anamızdan güzel bir cevap geldi; “Sen bugüne kadar hiç 
yalan söylemedin, sen ne dersen doğrudur. O zaman sen hak 

Peygambersin” diye ilk imân eden kişi eşi olmuştur.  
Bu güzel örneğinden ve bu inancından dolayı Hz. Hatice’ye 
Rabbim selâm göndermiş Cebrail (a.s.) selâm söylemiştir.  
Hanım kardeşim! Sende eşine inan.ol. Şâyet, efendin kusur 
işliyorsa, Allah’la onun arasında, sen, seni ilgilendirecek 

tarafa bak… 
 

ĐNANMANIN  FAZĐLETLERĐ    
�-Cebrâil aleyhisselâm, Resûlullah (s.a.v.)'a gelerek: 
“Ey Allah'ın Resûlü!” dedi. “Đşte Hatice geliyor. Beraberinde 
bir kap var, içerisinde katık (yiyecek,içecek) vardır. O 
yanınıza ulaştığı vakit, ona Rabb’inden (ve benden) selâm 
söyleyin ve onu gürültü ve yorgunluk bulunmayan 
cennette, içerisi oyulmuş inciden yapılmış bir evle 
müjdeleyin!                                                               (Müslim, Sahâbe 71, (2432))  (Hadis-i ş.) 
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                 "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.)  

      Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki:  
�- Mümin olan erkek, mümin olan bir kadınından nefret 
etmesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmezse başka bir  
huyunu beğenir."                   (Müslim, Radâ 61, (1469)) (Hadis-i ş.) 

 

ERKEĞĐN HANIMI ÜZERĐNDEKĐ HAKLARI   
�-Resûlullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: "Şâyet ben 

bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek 
olsaydım,kadının kocasına secde etmesini emrederdim."   

                                                                        (Tirmizî,  Rada' 10(1168)) (Hadis-i ş.)  
 

ĐSLÂMĐYET’E GÖRE ÇEYĐZ.  
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- Hurma 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- Đki 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, 
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Yukarıdaki tablo insana ne dersler veriyor? 
�-Eşyam yok veya az diye evlenemeyenlerin kulakları 
ınlasın. 
�-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.” 
 

�- "Allah erkeklere cihadı emretmiş,kadınlara da kıskançlığı 
vermiş O kıskançlığa, sabreden kadın şehit sevabı kazanır."  
                                                                                    (K.S. 10.C. 100.S.) (Hadis-i ş.) 

 

ALLAH’TAN KORKUN!     
ْ>��Tא��Sכ�� �Q&�ث� ��כ��� �Nא� َ ُ ُْ َْ ٌ َ ْ ُ َ ِ ���� و����M'�$�א� =��>��T�Jכ��>�V�W ��Xא� ���$�0ْא� �Y�&�Qכ� َ ْ ْ ُْ ُ ُ َِ ْ َ ِّ ُ ِ ِّ َُ ْ َ َ ُ… 

�- kadınlarınız sizin için tarladır 
Tarlanıza nasıl isterseniz öyle varın. 

Kendiniz için önceden (uygun davranışlarla)hazırlık 
yapın.Allah’tan korkun biliniz ki siz ona kavuşacaksınız. 

(ya Muhammed)müminleri müjdele.!           (BAKARA, 2/223) (Ayet-i c.) 
 

KOCANIN EN ÖNEMLĐ HAKKI 
“Kocasından izin almadan evden ayrılmaması, kocasının 
istemediklerini eve almaması, çağırdığı zaman yatağa 

 gelmesidir. “      (K.S. 2.C 307.S) (Hadis-i ş.)   
 

�-"Ey Ali üç şey vardır, tehir edilmez 
1- Vakti girince namaz, 
2- Hazır olunca, cenâze, 
3- Dengini bulunca kocasız kadının 
evlenmesi. 

***  
  �-“Akıllı insan, ailesine karşı çocuk gibi olmalı, 
toplum içinde erkeklik sıfatını takınmalıdır.”lokman 
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�- Resûlullah(s.a.v.) buyurdular ki: "Allah'ın yüz rahmeti 
var.Bunlardan biriyle mahlûkat kendi aralarında birbirlerine 
merhamet gösterirler. Doksan dokuz rahmet de Kıyâmet günü 
içindir                                                      "(Müslim, Tevbe 20, (2753)) 
�-Rabb’imin mahlûkata vermiş olduğu bir merhameti, en çok 
annelere vermiştir. Çünki, mahlûkatta anne olan en vahşi 
timsah’ın bile, yavrusunu ağzında taşıyıp öldürmediğine şahit 
oluyoruz. Mahlukatın en şereflisi olan insanın da, en 
merhametlisi, Muhakkak annelerdir. 

*** 
ÜÇ ŞEYĐN 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 ve (Şakayla boşanma) rec'at (şakayla dönme.")  

 (Tirmizi 1194. Hadis-i ş) 
          
           �-Allah(c.c.) Yüce Kur’an’ımızda;            

�-Üç yerinde içkiyi yasak etmiştir.  
�-Ondört yerde rükûyu emretmiştir.  
�-Onsekiz yerde düşünmeyi emretmiştir.  
�-Altmış dört yerde secdeyi emretmiştir. 
�-Seksen üç yerde namazı emretmişken, 
�-Kadınlar o kadar önemli ki, Allah Kur’an-ı  
Kerim’inde;  “iki yüz kırk beş” defa hanımlardan 
bahsetmektedir.  

KADIN KOCANIN SIRDAŞIDIR   
�-Kocanın izni olmadıkça, başka bir erkekle konuşamaz. 
Bu takdirde kocanın karısına karşı olan itimadı sarsılır. 
Kadın, kocasının sırdaşı, hayat arkadaşı, müsteşarı ve 
moral vesilesidir. Elbette kocanın hayatta muvaffak olması, 
evinde huzur ve sükun içerisinde yaşayabilmesi için hanımı 
ile fikir ve iş birliği içinde olmalıdır.  
NOT: Her gün olmasa da kocasından umumi izin gibi 
benim felan yere gitmemde veya felanca kişilerle 
görüşmemde sence bir mahsuru varmı diyerek izin alması 
daha da uygun olur. 
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TATLI GEÇĐNMENĐN EN GÜZEL YOLU   
�-Eşinle konuşmaya güzel sözlerle başla. Mesela;“Gülüm, 
sevgilim, benim eşim, hayat güneşim, kınalı kuzum, seni annen, 
baban, bana kınalı kuzu vermişti. Sen doksanına değsen bile 
benim gözümde ve gönlümde ilk günkü gibi kınalı kuzusun.  
Sevgin ise ilk günkü gibi taze, Sen bana önce Allah’ın, sonra 

anne babanın emânetisin” deyiversen iş biter. 
(Çünkü analar kızını gelin ederken ellerini kınalar; “Hadi 
nazlı kuzum Allah’a emânet ol!” der ve öyle gelin eder.) 

 
KISSADAN HĐSSE 

�-Bir gün, Hz.Fâtıma, babasını ziyaret eder. Hz.Fâtıma’yı 
üzgün gören babası, niçin üzgün olduğunu sorar. Hz.Fâtıma, 
Hz.Ali ile aralarında ufak bir kırgınlık olduğunu söyler ve 
Hz.Ali’yi güldürünceye kadar, yedi defa onun etrafından 
dolaştığını ve güldüğünü söyler. “Yine üzüntüm geçmedi ey 
baba!” der. O güzel peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurur; “Ey 
kızım! eğer sen, Ali ile dargınken vefât etmiş olsaydın, ben 
senin cenaze namazını kılmazdım!” buyurur. Vaaz 
kitaplarında geçmektedir. 

***** 
SUÇLU NASIL AFFOLUR? 

����-Rivâyete göre Hz. Musa (a.s) zamanında ve şehrinde bir kötü kişi 
varmış. Cenab-ı Hakk; “Onu şehrinden uzaklaştır, yoksa şehrini helak 
ederim.” buyurur. Hz. Musa, onu bulup şehrinden çıkarmış. Aradan uzun 
bir zaman geçtikten sonra Cenab-ı Hakk, Hz. Musa’ya; “Falan yerde sâlih 
bir kulum vefât etti, onu defnet”. buyurur. Hz. Musa, o kişiyi bulduğunda, 
daha önce şehrinden kovduğu kötü kişi olduğunu görür. Hz. Musa, Cenab-
ı Hakk’a; “Ya Rabb’i! Sende yalan olmaz, ne hikmettir ki şehrimizden kötü 
olarak çıkardığımız kişi şimdi senin sâlih kulun oluvermiş?” diye sual eder. 
Cenab-ı Hakk; ‘Ya Musa! O kişiyi sen, şehrinden attığında o kul bana şöyle 
yalvarmaya başladı; Ya Rabb’i her nereye gitsem senin arzındayım, gücüm 
yetmez ki bu cihandan çıkayım, içsem nurun olan suyun içerim’ göçsem 
toprağına göçerim,, Senin güneşin doğar üstüme benim. Senin o güzel 
havanı teneffüs ederim. Beni bağışla ya Rab! Başka nereye giderim?’ diye 
ağlaya ağlaya bana yalvarıp vefât etti. Ben de onu sâlihler defterine 
koydum” buyurur.  
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�-BAĞIŞLA KUSURUM -� 
 

Bağışla kusurum ben çok günahkârım, 
Her nere gitsem yine arzındayım, 
Gücüm yetmez ki şu cihandan çıkayım, 
Bağışla kusurum, bağışla Allah’ım! 

Güneşin de doğar hep üstüme benim, 
Ne kadar suçlu olsam nimetin yerim, 
Şu güzel havanı teneffüs ederim, 
Bağışla kusurum, bağışla Allah’ım! 

Đçsem senin nurun, suyundan içerim, 
Göçsem yine senin arzına göçerim, 
Kusurla huzura nasıl da geleyim, 
Bağışla kusurum, bağışla Allah’ım! 

Bu toprağın altı senindir üstü de, 
Şu ömrümün çağı geçti hep beyhude, 
Kabul et Allah’ım her kusurum ile, 
Bağışla kusurum, bağışla Allah’ım! 

Sen yarattın beni, bunu ben bilirim, 
Affetsen Garib’i kusursuz gelirim, 
Affetmezsen kimden affımı dilerim? 
Bağışla kusurum, bağışla Allah’ım! 

******** 
BOŞANMA TALEBĐ  

�-Đbnu Abbâs (r.a.) anlatıyor: "Resûlullah (s.a.v.) 
buyurdular ki: ‘Meşrû bir sebepsiz çekilmez bir 
geçimsizlik yokken, kocasından boşanma talep eden 
kadın, cennetin kokusunu bile bulamaz. Halbuki 
cennetin kokusu kırk yıllık yürüme mesafesinden 
duyulur."                                (K.S.17.C.  228.S.) (Hadis-i ş.) 

     
HANIMIN KOCASI ÜZERĐNDEKĐ HAKKI   

�-“Fıkıh kitaplarımız bu meselelere geniş yer verir. Teferruata 
girmeden Đslâm âlimlerinin birlikte ittifak ettikleri ana prensipleri 
kaydedelim: Nikah akdi anlaşması, istihdam (kadını hizmetleşme) 
akdi değildir. Bu sebeple yemek yapmak, evi süpürmek, çamaşır 
yıkamak gibi dahilî; dükkanda, tarlada çalışmak, hayvanları tımar 
etmek gibi harici işleri yapmakla mükellef değildir. Kadın, bu çeşit 
hizmetlerin görülmesi için, masrafı kocası tarafından karşılanmak 
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üzere en az bir hizmetçi tutmak hakkına sahiptir. Koca, hanımın 
yemeğini pişmiş ve hazırlanmış olarak getirmek zorundadır. 
Kadın bir kısım ev işlerini yapıyorsa bunu hukukî bir mecburiyet 
olarak değil, bir iyilik, hoş bir âdet, örf olarak yapar. Bu çeşit işleri 
yapmak istemese kocası mecbur edemez. Bu davranışı sebebiyle 
kadın günahkâr da olmaz.”                               (K.S. 2.C. 306.S.) (AÇIKLAMA) 
 
                     BEŞ DAKĐKA GÖZÜNÜ YUM 

�-Şöyle gözünü yum, beş dakika düşün. Kendini ölmüş 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. Benide al yanına, benide al. Canım hayatım, birtanem…” 
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? Hoca: “Hakkınızı helal ettiniz mi? diye tekrar sorar. Ahh 
ozaman kimbilir aklından neler geçer. ‘Bütün malımı mülkümü 
versem de şu cemaat bana iyi deselerdi’, dersin. 
Çünkü, kırk kişi bir kişiye iyi derse, Allah onların 
şahitliğini kabul eder ve o kişiyi iyi kabul eder. 
�-Seni alıp mezara koyarlar. En sevdiğin üzerine üzerine toprak 
doldurur. Sevdiklerin göz yaşları 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;  “Peygamerimiz (s.a.v.) kabir ya 
cennet bahçesinden biri ya da cehennem çukurundan biridir.” 
buyurmuştur. Sen orada o daracık yerde ne yaparsın? Ve bunu 
yaşa. Ondan sonra gözünü aç, bunu sık sık yap. O biricik Eşine, 
evladına, komşuna ve herkese ona göre davran. 

�-"Kimin bir çocuğu olursa güzel bir isim koysun ve en iyi 
şekilde terbiye etsin. Bülûğa erince de derhâl evlendirsin         
.                                                                             (Hadis-i ş.) 

 
�-�-� 
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KOCASI VEFÂT EDEN HANIM  

ٍو�א����N�$�>�7 ���7�8$�ن� '���כ��� و��8�7ر�و�ن� א�ز�و�א�[�� و�"� ��� =��ز�و�א�.����� '�<�א�	�א� א���F א���5$�ل� \�]�� א�+�&�א�ج� َ ْ َِ َِ ْ َ ِ ْ َْ ْ َ ًً َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ ِْ ِ ْ ْ َُ ِ ِّ ِ ً َُ َ ََ ْ َ ّ َ ُ َ ّ  …  

Sizden ölüp de (dul) eşler bırakan kimseler, kocalarının 
evlerinden çıkarılmadan, bir yıla kadar bıraktıkları maldan 
faydalanmaları hususunda (sağlıklarında) vasiyet etsinler. 
Eğer o kadınlar, (kendiliklerinden) çıkıp giderlerse, kendileri 
hakkında yaptıkları meşru şeylerden size bir günah 
yoktur.Allah azîzdir, hakîmdir.                           (BAKARA  240) (Ayet-i c.)                                                                    

 
HÜKMÎ ŞEHĐTLER  

�-Resulullah (s.a.v.) açıkladı:"Öyleyse ümmetimin şehidleri 
cidden azdır. Bilesiniz: Taundan ölen şehittir, boğularak ölen 
şehittir,  yeter ki hayırlı bir yolculuk olsun. Zatulcenb'ten ölen 
şehittir.Đshalden ölen şehittir, yanarak ölen şehittir, yıkık altında ölen 
şehittir çocuk karnında ölen kadın şehittir."          
                                                     ( Ebu Davud, 15, (3111)) (Hadis-i ş.) 

 
KADININ SÜSÜ GÜMÜŞ OLMALI 

 
�-Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: "Ey kadınlar cemaati! Süs 
eşyanız gümüşten olmalıdır. Sizden hangi kadın altınla süslenir  
ve onu yabancıya gösterirse, mutlaka onunla azaba maruz 
kalır."                                    (Ebû Dâvud, Hâtem 8, (4237) ) (Hadis-i ş.) 

 
       Altın kadına haram değil ancak mahsuru şunlardır; 
 1-) Altın çok dikkat çeker,  
 2-) Müslümanların ekonomisinin zayıf dönemlerinde 
altın bloke etmiş olur. 

 3-) Altını gören fakirlerin gözü kalır. 
 

Dünyada zevk ve sefa, lüks hayat, nam ve şöhret, 
Ahirette cennet asla bir arada olmaz. 

 
Erkeğe ilim öğretmek, gölge yapacak ağacı dikmek gibidir.  
Kadınlara ilim öğretmek ise; “Hem gölge yapacak, hem de 

meyve verecek ağaç dikmek gibidir.  
 

**** 
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ELĐNDE ATEŞTEN  ZĐNCĐR VAR YA FÂTIMA!  
 

�-Sevbân (r.a.) anlatıyor: "Resûlullah (s.a.v.)'ın yanına Fâtıma 
bintu Hübeyre, elinde altından iri yüzükler (fess) olduğu halde 
gelmişti. Hz. Peygamber (s.a.v.), kadının ellerine vurmaya 
başladı. Fâtıma da hemen (oradan sıvışıp) Resûlullah'ın kızı 
Fâtımatu'z-Zehrâ (r.a.)'nın yanına girdi. Ona Resûlullah 
(s.a.v.)'ın kendisine olan davranışını anlattı. Bunun üzerine Hz. 
Fâtıma (r.a.) boynundaki altın zinciri çıkarıp: ‘Bunu bana 
Hasan'ın babası Hz. Ali (r.a.) hediye etti." dedi. Zincir daha 
elindeyken Resûlullah (s.a.v.) yanlarına girdi ve şunu söyledi: 
‘Ey Fâtıma! Halkın; ‘Resûlullah'ın kızının elinde ateşten bir zincir 
var! demesi seni memnun eder mi?" dedi ve böyle diyerek 
oturmadan geri dönüp gitti. Bunun üzerine Fâtıma (r.a.), zinciri 
çarşıya gönderip sattırdı, parasıyla bir köle satın aldı ve onu 
özgürlüğüne kavuşturdu. Bu olanlar, Resûlullah (s.a.v.)'a 
anlatılınca: Fâtıma'yı ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun! buyurdular."    

  (K.S. 7.C 477.S; Nesâî, Zînet 39) (Hadis-i ş.) 
 

DÜNYA HAYATI, OYUN VE EĞLENCEDĐR 
�- “Dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. 
Muttakî olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daha 
hayırlıdır.Hâlâ akıl erdiremiyormusunuz?   (Kur’ân, Enâm, 32) (Ayet-i c.) 
                                          
                          DÜNYAYA BĐR MĐSAL!   
�-Bir çocuğun bahçede oyun oynadığını düşünün. Orada 
oynamak için ev,yapar çeşme,yapar araba gibi çeşitli şeyler 
yaparak akşam eder. Akşam olunca da yaptıklarının hepsine bir 
tekme vurur ve bırakır gider. Đşte dünya hayatı da böyledir. Hâlâ 
ibret almıyor musunuz?  

***** 
               FAKĐR  AMMA  ALLAH’TAN  ÇOK  KORKAN KADININ  
�-Kocası yatalak çok fakir bir kadın, zâlim ve zengin olan 
komşusundan sık sık  yiyecek ister. . Bir gün verir, ikinci gün 
tekrar gider, üçüncü gün gittiğinde çirkin bir teklifte bulunur. 
Zâlim komşu; “Bana teslim olursan sana yiyecek veririm.” der. 
Kadın, teklifi kabul etmez. Eşi ağır hastadır. Çaresiz kaldığında 
tekrar o zâlim komşuya başvurur. Zâlim komşu gene aynı 
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teklifi sunar. Bir daha döner, üçüncü gitmesinde çaresiz kalır. 
Zâlim komşunun teklifini kabul eder.ve Soyunmaya başlarken 
kadın tirtir titrer. Bu hâli gören zâlim komşu neden titrediğini 
sorar. Kadın: “Allah’ımdan korkuyorum. O’nun 
cehenneminden, ateşinden korkuyorum.” der. Zâlim komşu, 
şöyle cevap verir: 
“Kalk yatağımdan! Senin hiçbir şeyin olmadığı halde Allah’tan 
korkuyorsun da, ben bu kadar malım, mülküm, varlığım olduğu 
halde neden Allah’tan korkmayayım.” der. 
Kadına istediği kadar yiyecek verir ve evine geri gönderir azâd eder. 

Bu hikayeden çok ders almalıyız.  
 

HOCALARIN HOCASI ANNEDĐR 
�-Đmami Gazali (r.a)’ya sorarlar. “Ya imam, sen nasıl âlim 
oldun? Ne sebep oldu da, bu ilme sahip oldun? Şöyle cevap 
verir:“Bir gün annem, sacta ekmek yapıyordu.Sacın altı korla 
dolmuştu.Sacı kaldırdı ve bana; ‘Eğer Allah’ın emirlerini 
tutmassan, şu kor gibi korlar da  yanacaksın.’ dedi.” 
 Hayat boyu, o sacın altındaki ateş gözümün önünden 
gitmedi. Beni âlim yapan o ateş, (ilk hocam) annemdir.” dedi.   
  

           SEVAPTA KADIN ERKEK FARKI YOK  
 

̀�'��� �Nא�و����Vכ� �M�7+���$�ن� א�*������  �' �$�aو� ��b�<א����6א���5א�ت� '��� ذ�כ�&� א�و� א� ���' �K���d�7 ���'َو� ّ ََ َْ َ ُْ ُْ َ َُ َ َ َِ ُ َ ٌُ ُِ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ ٍَ َ ْ ِْ ّ ْ َ ْ     …     

����-Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mümin olarak 
iyi işler yaparsa, işte onlar cennete girerler ve zerre 
kadar haksızlığa uğratılmazlar.    (Ayet-i c.) (NĐSA 124)  

 
KADIN EVĐNDE IŞIK GĐBĐ   

 

�-Đslâmî esaslara riâyet eden faziletli bir kadın, evinde bir 
ışık bir güneş gibidir. Dolaştığı her yeri pırıl pırıl parlatır. 
Đslâmi esaslara riâyet etmeyen, Đslâm terbiyesinden 
mahrum yetişen bir kadın ise, güzel de olsa evini karanlığa 
boğan bir gece gibidir. 
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BĐR AKŞAMIN ÖYKÜSÜ  
 

�-Bir evin reisi, erkeği gününü gecesini seferber edip, eşine 
çocuklarına en güzel hayatı yaşatmak için çalışır, çabalar, 
günün akşamına kadar koşturur. Akşam olunca evinin 
kapısını çalar. O anki beklentisi, güleryüzle eşinin kapıyı 
açıp; “Hoş geldin sevgilim. Nasılsın? Günün nasıl geçti?” deyip, bir 
tebessümle kapıda karşılamasını bekler. Eğer bu ilgiyi görürse, 
bütün yorgunlukları unutur. Onun için, yeni bir hayat başlar.  
Eğer böyle olmayıp da, o günün yorgunluğuyla kapısının 
zilini çalınca ya hanım asık bir suratla karşılarsa veya zil 
çalınca hanım çocuğuna; “Kapıyı aç, herhalde baban geldi.” 
derse o zaman o günün yorgunluğuna bir o kadar daha 
yüklenir. O güzelim hayat, tersine döner.  
Adam bağırır :  “Kocakarı nerdesin?”   
Kadın, cevap verir :  “Đhtiyar gel, kaçmadım ya! buradayım.” der. 
Adam gününün yorgunluğunu anlatırken, hanım hiç dinlemeden : 
“ Ben bugün öldüm, bittim, kül oldum, şuram ağrıyor, 
buram sancı içinde.” der. 
Herif çekilir bir tarafa, bakar ki evde sevgi, ilgi yok. Eğer 
varsa televizyonun başına, yoksa odasına çekilir. Biraz 
vakit geçtik den sonra çekilip odasına; 

     Dürelenip yatar gider. Đşte hayatta böyle batar gider… 
  

ĐŞTE CÖMERTLĐK BUDUR    
�-Sevdiğiniz şeylerden, (Allah yolunda vermedikçe, 
iyiliğe(yani Allah’ın rızasına, rahmetine, Cennetine) 

erişemezsiniz. 
Her ne harcarsanız, şüphesiz onu Allah bilir.) (Ali. Đmran 92) 
�-Bu âyeti kerimeyi duyan sahabilerden Talha Hazretleri; 
Kendisine ait olan, 
Resulümüzün de sık sık uğrayıp dinlendiği, suyu bol olan çok 
sevdiği bahçesini, Allah yoluna vakfeder. Geri döndüğünde 
bakar ki, hanımı bahçede! Talha, yukarıdaki ayeti kerimenin 
geldiğini anlatarak; Hanımına, “Bahçeden çık! Çünkü orayı ben, 
vakfettim.” der. Hanımı; “Ben çıkamam.” der. “Niçin?” deyince; 
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“Sen kendi hisseni vakfettin, benim hissemi de vakfedersen, 
Resulümüz de kabul ederse, o zaman çıkarım!” der. Hz.Talha 
gider hanımının hissesini de vakfeder. O zaman hanımı 
bahçeden çıkar. 

 
CEHENNEMLĐK KADIN 

  
�-Resûlullah(s.a.v.) buyurdular ki: “Bir kadın, eve hapsettiği bir 
kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi hapsederek yiyecek 
vermemiş, yeryüzünün haşerâtından yemeye de salmamıştı." 
                                                           (Müslim, Bir 151, (2242)) (Hadis-i ş.) 

 

CENNET TEki  TERTEMĐZ EŞLER KĐME 
�- ‘’Onlar için orada tertemiz eşlerde vardır ve onlar 
orda ebedi kalacaklardır’’ 
 �- “Cennetlikler için, cennetlerde tertemiz eşler, yani erkekler 

için hanımlar, hanımlar için kocalar vardır. 
 Bunlar sadece temiz değil, her yönden temizlenmişlerdir.”         
.                                                                        …bakara 25 

�-iman edip güzel amel işleyenler için , cennette hayız ve 
nifastan  arınmış, küçük ve büyük abdest, meni, doğuma bağlı 
rahatsızlık veren şeyler, doğal olarak var olan kir ve paslar, kötü 
huylar ve benzeri şeylerden tamamen temizlenmiş, 
 kendilerine dünyadaki gibi rahatsızlık verecek hiçbir şeyi 
olmayan kadınlar ve huriler vardır..Bu itibarla cennette rahtsızlık  
verici hiçbir kötü şey olmayacaktır. 
 Hasan(Basri)de şöyle der:’’onlar sizin dünyada beli 
bükülmüş, hastalıklı kadınlarınız  ogün genç ve diri olarak 
kalacaklardır.Cennette ölüm yoktur. 
                           ***** 
�-Đkrime(r.a) şöyle diyor:Cennet ehlinin tümü 33 yaşlarında  
olacaktır.boylarının uzunluğu altmış arşındır.Hepside babaları 
H.z Adem’in boynunda olacak.hepside kılsız tüysüz yaradılıştan 
sürmeli gençler cennette tükürük ve burun kiri de yoktur. Cennet 
ehlinin güzellikleri ve iyilikleri her gün artacak halbuki 
dünyadakilerin her gün biraz daha yaşlandıkları ve güçsüz hale 
geldikleri görülür.cennettekiler gençliklerini yitirmeyecekleri gibi 
elbiseleri de eskimez                                                         ruhu’l beyan c1 s 107 



 

 

18 
      

KADIN EYEĞĐ KEMĐĞĐNDEN YARATILMIŞ  
����-Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: "Kadınlara iyilik sever 
olun, zira kadın bir eyeği kemiğinden yaratılmıştır. Eyeği 
kemiğinin en eğri yeri, yukarı kısmıdır. Onu doğrultmaya 
kalkarsan, kırarsın. Kendi hâline bırakırsan, eğri halde kalır.  
Öyleyse kadınlara iyilik sever olun." (Yani onlar için hayır 
dileyin.)                                                     (K.S. 10.C 76.S) (Hadis-i ş.) 

 

KĐM ÇIPLAK GĐYDĐRĐRSE ALLAH DA ONU GĐYDĐRĐR    
�-“Herhangi bir Müslüman, çıplak bir Müslümana bir elbise 
giydirirse, Allah  da ona cennet elbiselerinden giydirir. Herhangi 
bir Müslüman, aç bir Müslümanı doyurursa, Allah da onu cennet 
meyveleriyle doyurur. Herhangi bir Müslüman, susamış bir 
Müslümana su içirirse, Aziz ve Celil olan Allah da ona cennet 
şarabı içirir.”                          (TERGĐB ve TERHĐB (334.S 4.C)) (Hadis-i ş.) 

 

EY GENÇ KIZ KARDEŞĐM! 
  

�-Senin asil bir ecdadın var. Onlar da senin gibi, genç ve iffetli 
kızlardı. Gelin oldular tertemiz bir ruhla, daha dün Osmanlıları, 
Yavuzları, Fatihleri doğuranlar tertemiz anneler, senin gibi değil 
miydi? 
Böyle bir sultan annesi olmak, en azından evinin sultanı olmak, senin 
de hakkın değil mi? Seni annen, gonca bir gül gibi doğurdu. Sana 
güzel isim verip, güzel giysiler giydirdi. Gözünün nuru gibi bakıp, 
yetiştirdi. Elbette senin de bir gün tertemiz kalbinle giydiğin gelinliğin 
ne kadar beyazsa, içindeki gelinde okadar beyaz, okadar tertemiz 
olarak sana geldim. “Ey şanslı damat! Diye bilmek 
“Bundan böyle senin yanında temizliğimle bir ömür geçirerek, bu 
haneden yine o beyaz kefenle tertemiz çıkmak istiyorum.” demek 
senin de hakkın değil mi? 
 Sen bu günün bazı şaşırmışlarına sakın özenme. Onlar bir defa 
şaşırmış, dönüşü olmayan bir çıkmaz yola girmiş, çoktan pişman 
olmuşlar. Ama ellerinden bir şey gelmiyor. Herkes hâlinden şikayetçi, 
ama gülerek rol yapıyorlar. Sen bir kötülüğe bulaşmadan, anne 
babanı kandırmadan, o güzel gençliğini harap etme! Her gencin 
çeşitli hayalleri vardır. O hayaller uğruna bir de bakmışsın, bir 
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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. 

 
*NELER ACI OLUR? 

 

�-Dağlarda kendiliğinden yetişen aşısız meyveler acı olur. Ona 
küçük bir kalem kadar bir aşı aşılarsan, o meyve tadından 
yenmez. Đnsan da böyledir. Eğer ona dini, imanı aşılamazsan, o 
acı olur. Bir gün de zehir oluverir. Böyle kişilerin elinde ve 
ruhunda kan kokar, gözüne kan görünür. Evvela kendi ailesine 
zarar vermeye başlar. Anasını, babasını, kardeşini hedef alır ve 
zehirler. Bu olaylar çok görülmüştür. 

�-�-� 
BĐR HANIMLA EVLĐLĐK DAHA ĐYĐ 

 

�� א�=�� �n�T�L�0$�א� ��m א��� �<�א�'��� �Nא�>�כ��l$�א� '�א� �kא�ب� ��כ��� '��� א������Tא�ء '���g�h و��f���Y و�ر�:�א�ع��>�J�+ َو�א�ن� َُ َ َ َ َ َ َُ َ ُ َ َ ُْ ُِ َ ِّ ِ ْ َ ُْ ِ ِْ ِْ َ َ َ ْ ْ َ ّ َ ُ ْ ِ ِ… 

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

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

Đdeal olanı bir hanımdır. 
 

RESULLAH (S.A.V.) NĐKAH BENĐM SÜNNETĐM   
�-Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: "Nikâh benim sünnetimdendir. Kim     
benim sünnetimle amel etmezse benden değildir. Evleniniz! Zira ben,   
diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim. Kimin maddî 

imkânı varsa hemen evlensin. 
 

RESULLAH (S.A.V.) NĐKAH BENĐM SÜNNETĐM   
  �- Kim maddî imkân bulamazsa (nâfile) oruç tutsun. 
 Çünkü oruç, onun için şehveti kırıcıdır." (K.S. 17.C. 190.S.) (Hadis-i ş.) 
�-Bir insana bir kötü sözün, üç yumruktan daha fazla zararı vardır. 
Bir insana bir tatlı sözün, üç kilo baldan daha fazla yararı vardır. 
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        ALLAH’TAN BAŞKASINA SECDE EDĐLMEZ 
�-Hz. Muâz Şam'dan dönünce Resûlullah (s.a.v.)'a secde 

etmişti. Resûlullah (s.a.v.)hayretle: 
"Ey Muaz! Bu da ne?" dedi. O açıkladı: 

"Şam'a gitmiştim, onların reislerine ve patriklerine secde 
ettiklerini gördüm. Đçimden aynı şeyi size yapmak arzusu 

geçti." dedi. Resûlullah (s.a.v.) bunun üzerine: 
"Bunu yapmayın! Şâyet ben, 

�- bir kimseye, Allah'tan başkasına secde etmeyi 
emretseydim, kadının kocasına secde etmesini 
emrederdim 
 ALLAH-u Zülcelal’e yemin ederim ki, 
�-bir kadın, kocasının hakkını eda etmedikçe Rab’inin      
hakkını da eda edemez                           Đbn Mâce, Nikah, 4.                                                            

 

NEFESLERĐN SAYISI 
  

�-Bir kişi bilimsel anlamda 24 saatte 35 bin ile 40 bin 
arası nefes alıp verir. Cin sûresinin son âyet-i kerîmesinde Yüce 
Allah her şeyi sayıyla verdiğini bildirdiğine göre bu 35 bin 
nefesin hangisini hayra, hangisini şerre harcadığını kullarına 
sormaz mı? 

 

�-Đnsanoğlu çok Gâfil. Bir geri baksan bu güne kadar ne 
yapabildin? Dün yaşanmaz, yarın ne olur bilinmez gün bugün 
Gâfil olma insanoğlu.                   

GAFĐL OLMA 
Gâfil olma insanoğlu,               
Elbet bir gün öleceksin 
Elbet bir gün içeceksin 
Ecel denen o şerbeti 
 
Gâfil olma insanoğlu, 
Elbet bir gün öleceksin 
Kabir denen kara yere 
Elbet bir gün gireceksin 

Gâfil olma insanoğlu, 
Elbet bir gün öleceksin. 
Kefen denen o gömleği 
Elbet bir gün giyeceksin 
 
Gâfil olma insanoğlu 
Elbet bir gün öleceksin 
Yaptıkların hesabını 
Teker teker vereceksin 

�-�-�-� 
�-Malını müdâfaa ederken öldürülen şehiddir." 
buyurulmuştur.                        (K.S. 2.C 515.S) (Hadis-i ş.) 
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ĐŞĐNE GĐDEN BABA   
 

�-Đşine gitmek üzere sabahleyin evinden çıkan bir baba, ne iş 
yapıyorsa o işi 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. Đşte o anda hanımı da yüzüne 
gülüyorsa mesut bir kişi olarak çocuklarıyla meşgul olmaya 

başlar ve bundan zevkli ve mutlu kişi olamaz 
 

GÜL NEDEN YARATILDI? 
�-Dekaik’ul-Ahbar kitabında şöyle anlatılır. Yüce Allah, ilk defa 
sevgili Peygamberimiz’in nurunu yaratır. Önüne aynayı koyar. 
Kendi güzelliğini gören Peygamberimiz terler ve o terden 
Rabb’im gülü yaratır. 

Benim kokumu kırmızı güllerde arayın (Hadis-i”Ş.) 
 

            GONCA GÜLSÜN YÂ RASÛLLALLÂH 
     Sen gonca bir gülsün yâ Rasûlallâh! 
     Güller senin için açar da kokar, 
     Senin kokun için bendini yıkar, 
     Sen gonca bir gülsün yâ Rasûlallâh! 

     

Bahçedeki güller seni sorarlar, 
     Sensiz gülistanlar neye yararlar? 
     Bütün çiçekler de seni ararlar, 
     Sen gonca bir gülsün yâ Rasûlallâh! 
 

     Gülü ben güllere soranlardanım, 
     Kokunu inan ki gülde ararım, 
     Hep seni bulmaktır asıl muradım, 
    Sen gonca bir gülsün yâ Rasûlallâh! 

 

     Allah’ım! Habibin geldi dünyaya, 
     Mis kokusu doldu bütün cihana, 
     Garip der şefaât Allah aşkına, 

                          Sen gonca bir gülsün yâ Rasûlallâh 
                                          ******* 
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SAKIN HOR GÖRME 
����-Efendim, bazı hanımları hakir görenleri hatta hanımına 

insanlık dışı zulmedenleri görüyoruz. Bu şiiri, onlar için içimden geldiği 
gibi yazıya döktüm. Peygamber Efendimiz (s.a.v.); “Eşlerinize merhamet 
edin ki, Allah (c.c.)’da size merhamet etsin.” buyuruyor. 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

�-; Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: "Mü'min, Allah'a 
takvadan sonra en çok sâliha bir zevceden hayır görür. Böylesi 
bir kadına emretse, itaat eder. Ona baksa sürur duyar, bir şeyi 
yapıp yapmaması hususunda yemin etse, kadın bunu yerine 
getirerek onu yeminden kurtarır. Kadınından ayrılıp uzak bir 
yere gitse, kadın hem kendi nâmusunu korur, hemde adamın 

malını korur. Đyilik sever ve dürüst olur.”                                               
.                                                                  K.S.17.C.  193.S.) (Hadis-i ş.) 
            NĐKAHI HARAM OLANLAR  

َو�=�� ت� َ ُ>�כ��l$�א� َ ِ ̀�'��� و�=��ْ �7 ��o�Q �9&�כ�א�ت���Dَא� َ َ َ ّْ ِ ُِ ّ َ َ ِْ ُ ْ��ْ'��� '�`�'����� +�]�� '��� '��9&�כ��� و���$� א�	��p�q<�כ� ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ٍَ َ ْ ٌ ٌِ ُ ُْ ِ ٌِ ْ َ َ ْ … 
ُو�=�� ���0כ��l$�א�  ِ ْ َ َ َ��r� �p�� א� و���א�ء�>�L�'���9 و��Qא��N כ�א�ن� ��א�>� �s���� �M�� א�ء א�=�� '�א��Tכ�� '��� א������Sא�:�א� �tא� >�כ��'ً ً َ َْ َ ََ َ َْ َ َ َ َ ًَ ِ َ َُ ْ ََ ُ َُ َ ّ ِ َ َِ َ َ ّ ِ َ ِّ ِ َ  

���Qْ&�'��� 	��� �כ� ُ ْ َ َ ْ َ ِّ ُא�'���א��0כ��� و�:���א��0כ��� و�א�+�$�א��0כ� ُ ُ ُ ُُ ُ َُ َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ �� و�	���א��0כ��� و���v=���0כ��� و�:���א�ت� א�=��خ� ِّ َ َْ ُ َ ََ َ ْ َ ْ َ ُْ ُُ َُ َ ّ                      …  

BAKARA 221- �- “Đman etmedikçe putperest kadınlarla 
evlenmeyin. Beğenseniz bile, putperest bir kadından, imanlı bir 
câriye kesinlikle daha iyidir. Đman etmedikçe putperest erkekleri 
de (kızlarınızla) evlendirmeyin. Beğenseniz bile, putperest bir 
kişiden inanmış bir köle kesinlikle daha iyidir. Onlar (müşrikler) 
cehenneme çağırır. Allah ise, izni (ve yardımı) ile cennete ve 
mağfirete çağırır. Allah, düşünüp anlasınlar diye âyetlerini 

insanlara açıklar.” 
NĐSA 22- “�- Geçmişte olanlar bir yana, babalarınızın evlendiği 
kadınlarla evlenmeyin. Çünkü bu bir hayasızlıktır, iğrenç bir 

şeydir ve kötü bir yoldur. 
NĐSA 23-�-  Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, 

teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren 
analarınız, süt bacılarınız, eşlerinizin anaları, kendileriyle 

birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız 
size haram kılındı. Eğer onlarla (nikâhlanıp da) henüz 

birleşmemişseniz kızlarını almanızda size bir mahzur yoktur. 
Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi 
birden almak da size haram kılındı. Ancak geçen geçmiştir. 

Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. 
NĐSA 24-����-  Sahip olduğunuz cariyeler (Harp esiri olarak)  

müstesna, başkasıyla evli olan kadınlar da size haram kılındı. 
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BĐR MÜSLÜMAN KĐMLERLE EVLENEMEZ?  
      * Putperest, müşrik, ateist, dinsiz ve bunlara ilaveten; 
1. Öz ve üvey anneleri ile, 
2. Ana anne ve baba anneleri ile, 
3. Öz ve üvey kızları ile, 
4. Kız kardeşleri ile, 
5. Halaları (emeleri) ile, 
6. Teyzeleri ile, 
7. Erkek kardeşin kızları ile (yeğen) 
8. Kız kardeşin kızları ile (yeğen) 
9. Süt anneleri ile, 
10. Süt kardeşleri ile, 
11. Süt kardeşinin kızları ile, 
12. Süt hala ve süt teyzeleri ile, 
13. Hanımlarının anneleri ile (kayınvalide) 
14. Hanımından olan üvey kızları ile, 
15. Oğlunun hanımı ile (gelini ile), 
16. Torunu ve torununun çocukları ile, 
17. Torunlarının hanımı ile, 
18. Kişi hanımı ile nikâhlı olduğu sürece  
      eşinin halası, teyzesi, kız kardeşi ve kız  
      kardeşinin kızı, erkek kardeşinin kızları ile; 
      Bir müslümanın evlenmesi haramdır. 

 

ĐYĐ BĐR KADIN   
�-Đyi bir kadının süsü, sadeliğidir. Namus ve iffetidir. Ahlaklı 
kadının ağzında hikmet, ruhunda letâfet bulunur. 
 Đyi ve ahlaklı kadın, çocuklarını kendi gibi terbiyeli ve ahlaklı 
yetiştirir. Đyi kadın, kocasının gönlünde, çocuklarının da 
nazarında mukaddestir. Đyi kadının evinden nur çıktığı gibi 
mezarından da nur çıkar. Faziletli ve ahlaklı kadın, ev yapar. 
Böyle olmayan kadınlar ise ev yıkar.       
 

             Vah vah vah… gençlik çok yazık! 
�-Bir kendini bilmez sahneye çıkıyor. Ne dediği belli, ne yediği belli, 
ne de söylediği belli…  
Böyle delilerin peşine o canım kardeşlerim kendini kaptırmış, haşâ 
onu Đlahlandırmış kendinden gecmiş. Büyük günaha girerek kendine 
yazık etmiş. 
Uyan ey genç kardeşim! Uyan… 
Senin bir mâzin var. Senin Allah’ın, senin Resulullah’ın var. Senin 
ananen var, tören var. Onların çizgisini aşıp, kendine yazık etme 
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BABA EVĐN DĐREĞĐDĐR 
����-Babalar evin direğidir. Evladın ise yüreğidir. Direksiz evin ne 
kadar dayanıksız olduğunu düşün. Annenin hakkı neyse babanın 
hakkı da odur. Ana olmadan evlat olmayacağı gibi baba olmayınca 
da yine evlat olmaz. 
����-Peygamberimiz buyuruyor ki ; “Üç kişinin burnu 
sürtülsün; 1)Yanında anıldığım halde benim üzerime salavât 
getirmeyen kişinin burnu yere sürtülsün. 
 2)Ramazan ayı girip de bağışlanmadan çıkan kişinin burnu 
yerlerde sürtülsün. 
 3)Anne ve babası yanında yaşlılığa erişip de onlar sâyesinde 
cennete giremeyen kişinin burnu yere sürtülsün.”   H.Ş                        
                                        
                                     BABALAR ĐÇĐN 

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

 
Şefkat dolu kanadını, açıp beni incitmedin, 
Şu dünyada sefa sürüp, rahat bir gün göremedin, 
Ağır hasta yatağımda derman, derman ağlarken ben, 
Hep yanımda bulundun, sen babasızlık çektirmedin. 

 
Olmasaydı babalar hiç, olur muydu analar? 
Đkisi 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, 
Duâların senin baba 

����- “Cennetin kokusu beş yüz senelik mesafeden duyulur. Yaptığı iyiliği başa 
kakan, anaya babaya karşı gelen ve içki tiryakisi bu kokuyu alamaz.” (H ş. ) 

* 
* 
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ERKEK KADIN ÜZERĐNE  YÖNETĐCĐDĐR 

�K�I�N א�� ِ�w א�ء�Tא����� ��x�	 َא���&�[��ل� ��$�א�'�$�ن� ََ ّ َ َ ِّ َ ِّ ََ ُ َ َ ُ َ ِ ّ َ ���א�א�>��L�J$�א�'���א�'�$�א���2 ِ�w�$�I�d�y���	 �����I�d�: ���
ْ א� ِْ ِ َ َْ َ ْ ِ ُ َ َْ َ ٍ ْ َْ َ ُ َ َ ُ ّ     ... 
�-Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması 
sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler 
kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için sâliha 
kadınlar itaatkârdır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık 
gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar. 
Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları 
yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmeyip dik kafalılık 
ederlerse) darp edin. Eğer size itaat ederlerse artık onların 
aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür. 
(Yukarıdaki darp kelimesini bazı tefsir ve mealler kadınları 
dövme olarak tefsir etmişlerdir.  Sözlükteki  vurma, dövme, 
çarpma gibi bir çok manaya gelmektedir. ) 
Đmam-ı Şafiî’(r.a.)ye göre dövmenin mubah olduğunu, ancak 
dövmemenin daha efdal olduğunu söylemiştir. 
Bazı tefsirlerde ise incitmeden dövmenin hatta bazıları ise 
bükülmüş bir bez veya el ile olacağını belirtmişler. Kamçı, 
sopa, kırbaçlarla dövülmeyeceğini beyan etmişlerdir. 
                                                                   (Tefsir-i Kebir C.8 S.22)   ( Nisa 34) (Ayet-i c.) 

Ancak, Peygamber efendimiz, hata ve kusurundan  
dolayı hiçbir eşini dövmemiştir.  

 

KADININ KOKU SÜRMESĐ 
�-Kadınların koku sürünerek erkek cemaatine uğraması bir 
nevi zina olarak degerlendirilmiştir. Çünkü bu hal, erkeklerin 
şehvetini tahrik edecek, onların ilgisini kendisine çekecektir. 
Şehevî olan böyle bir bakış ise, daha önce belirtilmiş olan göz 
zinası'dır. "Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki; "Kendisine buhur 
değen kadın sakın bizimle yatsı namazına katılmasın. " ”buhur 
koku demek”                                    (Müslim, Salât 143, (444)) (Hadis-i ş.) 

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor; 
�-“Yediklerinizden kadınlarınıza da yediriniz, 
giydiklerinizden onlara da giydiriniz. Onları dövmeyiniz 
ve kötülemeyiniz.                                      ” (Ebu Davud 8.C 279.S.) 

     
�-�-� 
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KADIN DEYĐNCE AKLA GELEN HAYA’DIR  
�-Kadın deyince, insanın aklına ilk gelen haya, namus, ahlâk 
ve fazilettir. Onun için dini uğruna canını veren Đslâmın ilk kadın 

şehidi olan “Sümeyye” annemizi bir düşünün. 
Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında Yaser ailesinden Sümeyye 
annemize ve ailesine çok zulüm ediyorlardı. Ebu Cehil ve 
arkadaşları işkence, küfür, yapmadıklarını bırakmıyorlardı. 

Sümeyye annemiz ise şöyle diyordu: 
“Derimizi yüzseniz, etimizi dilim dilim doğrasanız dinimizi 

bırakmayız.” 
“La ilahe illallah Muhammed ün rasurullah” dediler. 

Bunun üzerine Ebu Cehil, Sümeyye annemizin mübarek ellerini bir 
iple bağladı. Ayaklarını da başka bir iple bağladı. Đplerin uçlarını da 
her birini bir deveye bağladı. O zâlim Ebu Cehil, develeri ayrı ayrı 
istikametlere sürerek, mübarek Sümeyye anamızı parçalara 

ayırarak şehit olmasına sebep olmuştur. 
Sen sadakata bak, inanca bak, imâna bak! 

Onlar, yeryüzüne güneş gibi doğdular. Etraflarını 
aydınlattılar. Đslâm kadınlarına örnek olup gittiler. 

 
HZ. FATIMANIN ELLERĐ YARA OLMUŞTU  

�-Fâtma r.a’nın değirmen kullanmaktan elleri yara olmuştu. Su 
kabıyla su taşımaktan da omuzları yara olmuştu. Köleler gelince 
babasından bir hizmetçi istedi. Bu açıklama üzerine Resûlullah (s.a.v.): 
"Ey Fâtma, Allah'tan kork, Allah'a olan farzlarını eda et, âilenin işlerini 
yap. Yatağına girince otuz üç kere Sübhan Allah, otuz üç kere 
Elhamdülillah, otuz dört kere Allahu ekber de. Böylece hepsi yüz yapar. 
Bu senin için hizmetçiden daha hayırlıdır.." buyurdular. Fâtıma 
(r.a.);"Allah’tan ve Allah'ın Resulünden razıyım" dedi. Resûlullah ona 
hizmetçi vermedi.      (Ebu Davut, Harâc 20, (2988, 2989)) (Hadis-i ş.) 

 
�-�-� 

 اُدخلُوا الْجنةَ اَنتم واَزواجكُم تحبرون
�- “Siz ve eşleriniz sevinç içinde olduğunuz halde cennete          
.          giriniz.”                                                                ZUHRUF  70(Ayet-i c.)    
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     AVRET YERĐMĐ  ELBĐSEMDEN SAKLARDIM   
����- Haya imândandır. Örtünme ise hayadandır. Onun için 
Resûlullah (s.a.v); “Avret yerimi,üzerimdeki elbiseden 
saklamaya gücüm yetmiş olsaydı, elbetteki saklardım.” 

buyurmuştur. 
PEKĐ URYAN GEZENE NE DEMEK LAZIM 

 

 KOCASI KADININI ĐHMAL EDERSE  
 

َو�א�ن� א�'�&�א�ة� �����d�: ���' ���N��vא� >��9$�ز�א� א�و� א�	�&�א��א� ��r�N .���א�ح� 	��� �����א� א�ن� �l���6�7א� ُِ ِْ ُ ً َْ َ َ ََ ِ ٌْ َ َُ ََ َ ََ َ ََ َْ ًِ ِْ ْ ُْ ْ ِ ْ َ ِ   … 

�-Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden yahut 
kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında 
bir sulh yapmalarında onlara günah yoktur. Sulh (daima) 
hayırlıdır. Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır. Eğer iyi 
geçinir ve Allah'tan korkarsanız.Şüphesiz Allah 
yaptıklarınızdan haberdardır                  .(NĐSA  128) (Ayet-i c.) 

. 
BAHSI GEÇEN ÜÇ ŞEYĐ UNUTMAYIN  

�-Hanım kardeşim! Nişanlılık ve evliliğin ilk günlerinde ne 
kadar mutlu olunur. Bu mutluluğun gittikçe artması gerekir. 
Bazı hanelerde bu mutluluk oluyor. Ama bazı evliliklerde 
bu mutluluk yerini mutsuzluğa bırakıyor. Kavgalı bir ailede 

huzur bulunmaz. 
Peki boşanmaya kadar varan  ayrılıkların sebebi nedir? 

 
Kaybolan şu üç şeydir ; 

1 –Sevgi  2 –Saygı  3 –Güven 
     Eğer bunlar bir hanede kaybolduysa; 
   Hanım mutluluğu çarşı pazarda arar, 
Erkek huzuru kahvehanelerde arar.  

              Đşte o zaman geçim zorlaşır ve olanlar olur.  
Bu duruma düşmeden bu üç şeyin kıymetini bilelim. 

 
����-Amellerin en hayırlısı, Dilin Allah’ın zikri ile ıslak olarak 
ölmesidir. 

�-�-�-� 
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GÜZEL HANIM EVĐN GÜNEŞĐDĐR    
�-Güneş doğduğu yeri hem ısıtır, hem mikroplardan korur. 
Güzel hanım da, evinin huzurunu sağlar, kötülükten korur.  
Beyine iyi davranarak evlatlarına örnek olur. Onu başka 
kadınlara imrenmesini önler. Onu razı ederek, harama 
gitmesini önler. Çocuklarını şefkatle büyütür. Onlara hem 
günah işlememeyi, hem ev sevgisini aşılar kötülük 

yapmasını evden kaçmasını da önler. 
 

HANIMLARA, ÖZEL ŞEFAATÇĐ KĐM?    
�-Bazı tarih kitaplarının naklettiğine göre, “Fâtıma (r.a), 
Hz.Ali ile nikahlanırken  mihrinin tayin edildiğini işitince 
babasına dedi ki; “Babacığım bütün halkın kızlarının mihri 
dirhem ve dinardır. Benim mihrim onlar gibi olsaydı 

onlardan farkım ne olurdu?  
Ben isterim ki, benim mihrim ümmetine şefaat yetkisi 

olsun. 
�-Resûlullah(s.a.v) duâ etti. Hemen Cebrail (a.s) gelip 
üzerine şefaat yazısı yazılmış bir parça ipek getirdi. 

Üzerindeki yazı şu idi; “Fatima-Tüz Zehra’yı babasının âsi 
ümmetine şefaatçi ettim.” dediler ki; O ipek parçasını 

teberrüken Hz.Fâtıma hıfzetti. Vefâtı sırasında onu benden 
ayırmayın. Kabrime koyun Kıyâmette bu yazıyı delil 

gösterip, şefaat edeyim diye vasiyet etti”.  
 

KÖTÜLER BĐRBĐRĐNE BENZER  
 

�� '��� :��d|� �7א�'�&�و�ن� :�א�����Dכ�&� و������7$�ن� 	��� א��d��D&�و�ف�َא����I�d�: א�ت��L�Nא�����Dن� و�א��$�L�Nא�����Dُ ُْ ْ َْ َ َ َْ ْ ْ ِْ َ َ َْ َ ْ ْ َُ َ َ َ َ َِ ََ ُِ ُ ُُ ْ ٍ ْ ِ ْ ُ ُ ِ ُِ      
�-…Münafık erkekler ve münafık kadınlar (sizden değil), 
birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkor ve 
cimrilik ederler. Onlar Allah’ı unuttular. Allah da onları unuttu! 
Çünkü münafıklar fâsıkların kendileridir (TEVBE  67-68) (Ayet-i c.).. 

    

����-“Tövbe kapısı açıktır. Allah-u Teâlâ, mahlukatı yarattığı günden 
bu yana ve güneşin batıdan doğuşuna kadar da açık kalacaktır.”         
.                                                                                                                                                        (Hadis-i ş.) 

�-�-� 
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KULAĞA, GÖZE, KALBE KARŞI ŞÜKÜR AZ!   

�-“Oysa, sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yaratan O’dur. 
Ne kadar az şükrediyorsunuz!”   ( MUMĐNUN 78) (Ayet-i c.) 

Elin kıymetini, eli olmayana sor. Gözün kıymetini, bir köre sor. 
Kulağın kıymetini, bir sağıra sor. Kalbin kıymetini, kalbi hasta 
olana sor. Dilin kıymetini, dilsize sor. Aklın kıymetini, (mecnuna) 
deliye sor. O anlatmakta sende anlamakta biçare kalırsın. Bu 
kadar kıymetli nimetleri verene ibâdet ve şükretmeyene şaşmak 

lazım. 

MÜ’MĐN KARDEŞĐM       

�-Mü’min kardeşim! Sabahın seher vakti duâların kabul 
saatinde çocuklarını namaza kaldırmayıp uyanmasın diye 
üzerini örtüvermek. Sanki Onu alev alev yanan bir fırına 
atıp, kapağını kapatmak gibidir.buna gölünnasıl razı olur 
Çünkü Allah’ımız Tahrîm suresinin 6. âyetinde meâlen 
şöyle buyuruyor: “Yakıtı insan ve taşlardan olan cehennem 
ateşinden ailenizi koruyunuz.” 
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 çocuğunu veya aileni o ateşin içine atabilir 
misin? Eğer atabilirim dersen bir diyeceğim yok. Bırak 
ateşe atmayı, evinde bir kibrit yak ve parmağını üstüne 
tut. Mümkün değil dayanamazsın. Ona göre iyi düşün ve 
kararını ver.ve aileni oateşden koru 

�-�-�-�-�-� 
 

RAHMET NAZARIYLA BAKILMAYAN YEDĐ KĐŞĐ KĐM 
 

�-Allah (c.c.), Kıyâmet günü, yüzlerine rahmet nazarı ile 
bakmayacağı yedi kişi. Onları temize çıkarmayacaktır. Alemlerle 
birlikte onları bir araya getirmeden, ilk girenlerle birlikte 
cehenneme sokacaktır. Ancak, Tevbe ederlerse o zaman 
başka. Allah, onları inşallah affeder. 
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a) Eliyle istimna eden, (mastürbasyon) 
b) Lût kavminin ameli gibi amel eden,(livata yapan) 
c) Bu fiili kendisine yani, (livata yaptıran) 
d) Devamlı içki içen, 
e) Allah teâlâ’dan imdat diyerek yardım isteyinceye kadar 

anne-babasını döven, 
f) Komşularının lânetini üstüne çekinceye kadar 

komşularına eziyet eden, 
g) Komşusunun karısı ile cinsî ilişki kuran. 

(Ramuz’ül Ehadis 1.C. 863. s. 3690.) (Hadis-i ş.) 
 

ÇOCUĞUN SÜLALEYE ÇEKMESĐ 
 

�-Sahih olan rivayetlere göre, Hz. Peygamber  bir suali 
cevaplandırdığında; “Çocuğun anne veya babasına  çekmesine 
gelince, eğer erkeğin suyu, kadının suyunu geçerse, yani daha 
evvel gelirse çocuk erkeğe çeker, eğer kadının suyu erkeğin 
suyunu geçerse çocuk kadına çeker.” Müslim’in Hz. Âişe’den olan 
tahricinde; “Eğer erkeğin suyu, kadının suyuna galebe çalarsa 
çocuk amcalarına benzer, kadının suyu erkeğin suyuna galebe 
çalarsa  çocuk  dayılarına benzer.” Denmektedir. 
                                                                          (K.S.10.C.529.S.) (Hadis-i ş.)   

CENNET VADEDĐLEN ERKEK VE KADIN 

َو�	��M א� َ �'���א�ت� .���א�ت� ��A&�ى� '��� ?��<���א� א�=��>���א�ر� �N ���7�M����v ���א� َ َ �̀�Dو�א� ��}���'�̀ ��Dא� ���
َ َ ََ َِ َ ُ ْ ََ َْ ِ ْ ْ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ ّ َ َ ْ َ ُْ ُْ ْ ُ ُّ… 

�-Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedî 
kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn 
cennetlerinde güzel meskenler vâdetti. Allah'ın rızası ise 

hepsinden büyüktür. Đşte büyük kurtuluş da budu  (TEVBE  72) (Ayet-i c.)    
                                                                        

�-�-�- 
DĐLEDĐĞĐ KAPIDAN CENNETE KĐM GĐRER? 

 

�-“Bir kadın, beş vakit namazını kılarsa, Ramazan 
orucunu tutarsa, namusunu muhafaza ederse, kocasına 
da itaat ederse cennete dilediği kapıdan girsin.” 

(Ramuz’ül Ehadis 1.C. 686.s. 2895.) (Hadis-i ş.) 
 

.DÜNYAYI ĐSTERSEN OKU, AHĐRETĐ ĐSTERSEN OKU, 
ĐKĐSĐNĐDE ĐSTERSEN YĐNEDE OKU. 
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CENNETĐN PAZARI    
�-Malik oğlu Enes (r.a) Resûlullah (s.a.v)’in şöyle 
dediğini rivayet etti; 
“Cennette pazar yerleri vardır. Her cuma günü orada 
toplanırlar. O sırada kuzey rüzgarı yüzlerine ve 
elbiselerine, güzelliklerine güzellik katar. Hanımlarının 
yanına daha şirin, daha güzel dönerler”. Bunları gören 
eşleri; “Bizden ayrıldıktan sonra daha da güzelleşmiş ve 
tatlılaşmışsınız.” derler. Onlar da; 
“Allah’a yemin ederiz ki, biz gittikten sonra siz de 
güzelleşmiş ve tatlılaşmışsınız” derler. 

                                                     (TERGĐB ve TERHĐB 373/109) (Hadis-i ş.) 

�-Museyyeb oğlu Said; 
“Ebu Hüreyre (r.a) ile karşılaştığımda Ebu Hüreyye; 
Resûlullah (s.a.v) şöyle ve şöyle anlattı: 
‘Cennet ehli amellerinin mükafatı olarak cennete girdiklerinde 
onlara dünya günlerinden cuma günü kadar bir süre müsaade 
edilir. O sürede Allah’ı ziyaret ederler. Allah onlara arşını gösterir. 
Ve onlara tecelli eder. O sırada onlara nurdan, inciden, yakuttan, 
yeşil zümrütten altından ve gümüşten minberler kurulur. Cennet 
ehlinin en aşağı derece olanı misk ve kâfûr kümelerinin üzerine 
otururlar. Gerçi onların aşağı derecede olanı yoktur. Kürsülere 
oturanların kendilerinden daha üstün olduğuna, inanmazlar.” 

�-Ebu Hüreyre der ki; 
“Ya Resûlullah!, Rabb’imizi görecek miyiz?” dedim; 
“Evet. Güneşin ve ayın on dördüncü gecesinde 
görünmesinden şüphe eder misiniz? Đşte Rabb’inizin de 
görünmesinden şüphe etmezsiniz.” dedi ve sözüne şöyle 
devam etti; “O mecliste Allah’ın konuşmadığı, tecelli etmediği 
kimse kalmaz. Hatta sizden herkese; 
“Ey filan! Şu işi ve şu işi yaptığın günü hatırlıyor musun?” diye 
ona dünya da yaptığı bazı hata ve kusurlarını hatırlatır.  O da; 
“Günahlarımı bağışlamadın mı?” deyince; 

�-“Evet, zaten af ve mağfiretimle bu makama ve bu şerefe 
ulaştın.” buyurur. Onlar, bu halde iken üzerlerine bir bulut gelir, 
onlara benzeri görülmedik güzel koku yağdırır. Daha sonra 
Rabb’imiz;“Kalkın, sizin için hazırladığım nimetlerden canınızın 
çektiğinden alın.” buyurur. Bunun üzerine pazar yerine varırız ki, 
melekler halkalaşmış, orada benzerini gözler görmemiş, kulaklar 
işitmemiş ve hatırlara gelmemiş nimetlerin hazırlandığını 
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görürüz. Bize canımızın istediği şeyler getirilir. Orada bir şey 
alınıp satılmaz. O pazar yerinde cennet ehli birbirine rastlar, 
kendinden daha alt derecede olanlar üzerindeki kıymetli elbiseleri 
görünce (orada daha alt derece diye bir şey aslında yoktur) 
onlara imrenir, kendinde bir eksiklik hisseder. Fakat konuşmasını 
bitirmeden kendine ondan daha güzeli verilir. Çünkü orada hiç 
kimseye üzülmek yaraşmaz. Daha sonra evlerimize varınca 
eşlerimiz bizi karşılayarak; “Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizden 
ayrıldıktan sonra daha da güzelleşmiş ve iyileşmişsiniz 

 (TERGĐB ve TERHĐB 375/110) (Hadis-i ş.) 
 

      KOCA ĐZNĐ OLMADAN GĐDEBĐLECEĞĐ YERLER 
 

1- Yanında mahremi ile hacca gidebilir, 
2- Başkasında ki alacağını almaya gidebilir, 
3- Hasta yatalak anne ve babasına bakmaya gidebilir, 
4- Bilmediği konuyu öğrenmek için fetva sormaya gidebilir. 

 
KUR’ÂN OKUYANLAR 

 
Elif Kur’ân başıdır,                   Elif çıktı heceden, 
Kur’ân mü’min işidir,               Nur koyuldu bacadan, 
Okur ise çocuklar,                   Okur ise çocuklar, 
Yarın cennet kuşudur.             Destur alır hocadan. 
 
Hürmet eyle Kur’ân’a,             Yar hâfızın kalbine bak, 
Şifâ verir îmana,                      Kur’ân çıkar durak durak, 
Kur’ân okur çocuklar,              Mahşerde cevap verir, 
Nurlar saçar her yana.            Hep kur’an okuyarak 

 
ALLAH(c.c.) DUÂSINI KABUL ETTĐĞĐ KADIN 

�-Hz. Đbrahim zâlim birinin diyarına (Mısır'a) beraberinde eşi 
Sare olduğu halde gelmişti. Sâre güzel bir kadındı. Sâre'ye; 
"Bu cebbar herif, bilirse ki sen karımsın, seni benden isder  
Eğer sana soracak olursa, kız kardeş olduğunu söyle! Çünkü 
sen, zaten Đslâm yönünden kardeşimsin,  din kardeşiyiz. Ben 
yeryüzünde senden ve benden başka bir Müslüman 
bilmiyorum." dedi. 
Bunlar zâlim kralın memleketine girince, adamlarından 
biri bunları gördü. Hemen gidip; padişaha 
�-"Senin memleketine öyle güzel bir kadın girdi ki, tam 
size layık" dedi. Kral derhal adamlar gönderip, Sâre'yi 
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yanına getirtti. Hz. Đbrahim namaza durdu. Sâre adamın 
yanına girince, kral (onu ayakta karşıladı, fakat) elini ona 
uzatamadı. Eli şiddetli şekilde tutuldu. Sâre'ye; 
"Elimi salması için Allah'a  duâ et! Sana zarar 
vermeyeceğim!" dedi. Sâre de dediğini yaptı. Ama kral 
tekrar Sâre'ye  sataşmak istedi. Eli, öncekinden daha 
şiddetli tutulup kaldı. Sâre'ye aynı şekilde ricada bulundu. 
O da kabul etti. (Adam normal hale  dönünce tekrar) 
sataşmak istedi. Eli önceki iki seferden daha şiddetli 
şekilde tutuldu. Sâre'ye yine; 
"Allah'a duâ et, elimi salsın, sana zarar vermeyeceğim!" 
diye rica etti. Sâre duâ etti, adamın elleri açıldı. Kral kadını 
getiren adamı çağırdı ve ona; "Sen bana insan değil bir 
şeytan getirmişsin. Bunu diyarımdan çıkar!" dedi. Sâre'ye 
Hacer'i bağış olarak verdi. 
Sâre yürüyerek geldi. Đbrahim, onu görünce; 
"Nasılsın, ne haber?" dedi. Sâre; 
"Hayır var! Allah cebbarın elini tuttu ve (bana) bir  
(hizmetçi) verdi!" dedi."             (Müslim, Fezail 154, (2371)) (Hadis-i ş.) 
 

SÂRE ANNEMĐZE BAĞIŞLANAN HÂCER KĐM?  
�-Đbrahim (a.s) ile Sâre anamızın çocukları olmayınca, 
Sâre annemize câriye olarak bağışlanan Hacer’i, Sâre 
validemiz kocası Đbrahim (a.s)’a eş olarak vermişti. 
Hacer’den Đsmail (a.s) olunca Đbrahim (a.s)’ın sevgisi ona 
yöneldi. Sâre anamız, bu sevginin Hacer’e yönelmesine 
dayanamadı. Rabb’ime duâ da bulundu. Bu acıya 
katlanamıyorum Ya Rabb’i! Bu acıya katlanamıyorum Ya 
Rabb’i! diye duâ etti. Cenab-ı Hakk, onu dinledi Đbrahim 
(a.s)’a emir verdi. Hacer’i ve çocuğu al, Mekke çölüne bırak 
ve geriye bakmadan dön dedi. Đbrahim(a.s) aynısını yaptı. 
Mekke’de hiçbir evin,insanın, suyun bulunmadığı bir yere 
bıraktı. Atından Hacer’i ve çocuğu indirdi. Kendi attan 
inmedi. Geriye de bakmadan giderken Hacer anamız sordu; 
“Ya Đbrahim! Bu Allah’ımızın emri mi?” 
“Evet” deyince Hacer anamız, bir daha hiç konuşmadı.  
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 Sâre annemiz ise yüce Rabb’imiz’den evlat istedi. Sâre 
annemiz doksan yaşında ve Đbrahim 
(a.s) doksan yedi yaşında iken melekler müjdeyle geldi. 
“Sana Allah’ımız evlat verdi, Đshak peygamberi verdi” 
deyince: Vay ben koca karıyım, kocamda bir ihtiyarken 
bizim çocuğumuz olur mu? Bu şaşılacak şey doğrusu.” 
Allah ona Đshak peygamberi’ verdi.sen Đste Đste, iste, iste 
Allah boş çevirme                                            (HUD 72)ve (Hadis-i ş.)  

ÇOBAN KĐMDĐR? 
 �-“Hepiniz çobansınız ve sürünüzden sorumlusunuz. Đmam, 
çobandır sürüsünden(cemaattan) sorumludur. Erkek, ailesinin 
çobanıdır (ev halgından) sorumludur. Kadın, kocasının evinde 
çobandır, o da(kocasından veçocuklarından) sorumludur.”                    
.                                                                         (Hadis-i şerif) 

 �-Bir evlat ana-babasının kıymetini kendisi ana-baba olunca 
anlar. Ancak bazen iş işten geçmiş oluyor. Son pişmanlık fayda 
vermiyor. Bazı değerlerin kıymeti varlıklarında bilinmiyor ama 
Yüce Allah bizi kıymet bilenlerden eylesin.amin 
 

ATALARIN ARZUSU 
����- Hani bir fidan dikersin de,Meyvesini yemek nasip olmaz. 
 
����- Hani bir evi yaparsın da, Onda hiç oturmak nasip olmaz. 
 
����- Hani bir şeyi çok seversin , Ona kavuşmak nasip olmaz. 
 
����- Hani çok çok kazanırsında, Onu da yemek  nasip olmaz. 
 
����- Evladım dersin ibâdet etsin dersin,Görmek nasip olmaz. 
 
����- Ana,babası itaat beklerde, bir türlü görmek nasip olmaz. 
 
����- Sonunda tüm ümitler, Suya düşüp gider.     ANNE BABA! 

����-����-���� 

����-Şefkatte güneş gibi ol, güneş iyinin de, kötünün de üstüne 
doğar. 

�-Merhamette, rahmet gibi ol  Râhmet bülbülün de akrebin de 
üstüne yağar.  
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GÜZEL ĐŞ YAPANA ALLAH’DAN ÖDÜL 

 ���p� �k ة��$� �Q  ����� � �l�����N ���'�`�' �$�aو� ��b�<א���5א� '��� ذ�כ�&� א�و� א��" �K���	 ���'ً َُ ِ ِّ َْ ًَ ََ ُ ّ َ ُ َ ََ ٌُ ُ َِ ِْ َ َ َْ ْ ْ َْ ٍ َ ً ِ ِ َ         … 
�-“Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu 
mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette 
yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz.” (NAHL  97) (Ayet-i c.) 
 

 SEVABI BOL OLAN AMELLERDEN BAZILARI 
����-Đyi ameller, ibâdet ve taatlerin hepsi Allah (c.c.) içindir.     

.       O’nun için olmayan bir amel ve ibâdette hayır  yoktur. 
����-Ameller ise, niyet ve samimiyete göre değer kazanır   
�-Allah için olan amellerin bir kısmı on misli bir kısmı      .         

yetmiş ve yedi yüz misliyle karşılık görür.Bir kısmı da daha 
fazla karşılık göreceği, âyet-i kerîme.h.ş.lebildirilmişdir. 

�-Oruç bu son kısma giren ibâdetlerin başında gelir. 
      1. Allah için ilim öğrenmek, (De ki:          Bilenlerle 

bilmeyenler hiç bir olur mu?)……….. 
 

(Ayet, Zümer; 9) 

     2. Kulun ölümünden sonra devam eden 7 sevap var: 
a) Đlim öğretmek, 
b) Irmak veya akarsuyu bir yere akıtmak, 
c) Kuyu kazıp su çıkarmak, 
d) Hurma ve benzeri meyve ağacı dikmek, 
e) Mescit yapmak, 
f ) Kur’ân-ı Kerîm’i hediye etmek (vakfetmek), 
g) Ölümünden sonra  istiğfar edecek evlatlar yetiştirmek, 

 
 
 

(Hadis-i ş., 
Beyhâkî) 

  3. Namazı vaktinde kılmak,.................................. (Ayet, Bakara; 83) 
  4. Câmi ve mescitlerde cemaate devam etmek,.. (Hadis-i ş., Buhârî) 
  5. Kendinden hoşnut olan bir kavme imamlık yapmak,… (Hadis-i ş., 

A.b.Hanbel) 
  6. Beş vakit namaz için ezan okumak,................. (Hadis-i ş., Buhârî) 
  7. Allah’a hın ve işverenin hakkını yerine getirmek,.  

(Hadis-i ş., Müslim) 
  8. Akşamın farzından sonra nâfile  kılmak,... (Hadis-i ş., Tirmizî) 
  9. Muharrem ayında oruç tutmak,........................ (Hadis-i ş., Müslim) 
10. Đnsanlar arasında selâmı yaymak,................... (Ayet, Nisâ; 86) 
11. Ravza-i Mutahhara’da namaz kılmak,.............. (H.ş.,E.b.Hibbân) 
12. Duha namazı yani (kuşluk namazı) kılmak,........ (H.ş.., A.b.Hanbel) 
13. Cuma namazını boy abdesti ile kılmak,........... (Hadis-i ş., Müslim) 
14. Đnsanların hayrına, insanlara faydalı olmak,.... (Hadis-i ş., Nesâî) 
15. Aza da, çoğa da şükretmek,............................ (Hadis-i ş E. Dünyâ) 

16. Kadir gecesini ibâdetle geçirmek,.................... (Ayet, Kadir; 1-5) 
17. Arefe günü oruç tutmak,................................... (Hadis-i ş., Müslim) 
18. Aşure günlerinde oruç tutmak,......................... (Hadis-i ş., Müslim) 
19. Recep ve Şaban aylarında oruç tutmak,.......... (Hadis-i ş., Tirmizî) 
20. Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak,. (Hadis-i ş E.Dâvûd) 
21. Oruçluya helal kazançtan iftar vermek,............ (Hadis-i ş.Taberânî) 
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22. Kurban kesmek,............................................... (Ayet, Kevser; 2) 
23. Helal kazanç ile hacca gitmek,......................... (Hadis-i ş.Đbn Hibbân) 
24. Allah yolunda şehit olmak,............................... (Ayet, Tevbe;111) 
25. Kur’ân öğrenmek ve öğretmek,........................ (Hadis-i ş., Buhârî) 
26. Kur’ân-ı Kerîm’i okumak ve hafızlık yapmak,... (Hadis-i ş. Đbn Mâce) 
27. Kur’ân-ı Kerîm’in hükmüne uymak,.................. (Hadis-i ş.Đbn Mâce) 
28. Allah’a samimi olarak duâ ve niyazda bulunmak, (Ayet, Arâf; 55) 
29. Peygamberimize salâtü selâm getirmek,......... (Ayet, Ahzâb; 56) 
30. Allah’ı çok zikretmek,....................................... (Ayet, Ahzâb; 41) 
31. Helal ve temiz lokma kazanmak,..................... (Ayet, Necm; 40) 
32. Evinde ve işinde adaletle hükmetmek,............. (Ayet, Nahl; 90) 
33. Genç yaşta ibâdet etmek,................................ (Hadis-i ş., Buhârî) 
34. Đki kişinin birbirini Allah için sevmesi,............... (Hadis-i ş., Buhârî) 
35. Güzel endamlı kadının haram teklifini reddedmek   

(Hadis-i ş., Buhârî) 
36. Sağ elin verdiğin sol el bilmeyecek kadar sadaka vermek, (Hadis-i ş., Buhârî) 
37. Tenha yerlerde Allah için göz yaşı akıtmak,.... (Hadis-i ş., Buhârî) 
38. Doğru ve dürüst esnaf olmak,.......................... (Hadis-i ş., Tirmizî) 
39.Mü’minlerle dost geçinmek,.............................. (Ayet, Tevbe; 71) 
40. Hısım-akraba hakkını gözetip onları ziyaret etmek, (Ayet, Nisâ; 1) 
41. Yetimleri korumak,........................................... (Ayet, Bakara; 220) 
42. Yoksullara yardım etmek,................................ (Hadis-i ş., Buhârî) 
43. Yakın komşulara yardım etmek,...................... (Ayet, Nisâ; 36) 
44. Uzak komşulara yardım etmek,....................... (Ayet, Nisâ; 36) 
45. Đnanan yakın arkadaşlarına yardım etmek,...... (Ayet, Tevbe; 71) 
46. Yolda kalmışa yardım etmek,........................... (Ayet, Haşr; 7) 
47. Misafire ikram etmek,....................................... (Hadis-i ş., Buhârî) 
48. Đyilikle emredip, kötülükten menetmek,............ (Ayet,A.Đmrn; 110) 
49. Allah için birbirini sevmek ve ziyaret etmek,.... (Hadis-i ş., Tirmizî) 
50. Đlmiyle amel etmek,.......................................... (Hadis-i ş., Tirmizî) 
51. Malından az veya çok hayır vermek, ........... (Hadis-i şTaberânî) 
52. Fazla konuşmayıp kendini tutmasını bilmek,... (Ayet, Furkân; 72) 
53. Konuştuğunda doğru söylemek, boş konuşmamak, (Ayet,Mü’minûn; 3) 
54. Söz verildiğinde yerine getirmek,..................... (Ayet, Đsrâ; 34) 
55. Emâneti ehline vermek,................................... (Ayet, Nisâ; 58) 
56. Đffet ve namusu korumak,............................... (Ayet, Nûr; 33) 
57. Gözü haramdan korumak,............................... (Hadis-i ş., Müslim) 
58. Elini başkasına eza ve cefadan alıkoymak,..... (Hadis-i ş., Buhârî) 
59. Din kardeşi için gıyabında duâ etmek,............. (Hadis-i ş., Müslim) 
60. Allah aşkı için gözünden yaş akıtmak. ............ (Hadis-i ş., Tirmizî) 

NOT: Yukarıdaki konular; Ayet-i Kerîme ve Hadîs-i Şeriflerle 
sabit olup, bazıları birden fazla kaynağı olduğu halde 

sadece bir kaynakla gösterilmiştir 
�-Hanımı ile  helal yoldan değil de ters yoldan ilişki kuran 
mel’un dur.(melun şeytanın bir adıdır) (Ebu Davud 8.C 308.S ) (Hadis 
 

�- Vaaz Đsteyenlere -� 
Vaaz Olarak Ölüm Yeter 

         .. �- �- �- �- �- �- �- �- � 
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            HANIM NE ZAMAN ŞEHĐT OLUR ?   
�-“imanlı Kadın, hamileliğinden doğumuna kadar, 
doğumundan memeden çocuğu ayırıncaya kadar Allah 
yolunda sayılır. Bu arada ölürse şehit sevabını alır. “ 
                                                      (Ramuz’ül Ehadis 1.C. 686.s. 2893.) (Hadis-i ş.) 
 
�-imanlı Kadın, hamile olduğu zaman, gündüzü oruçla, 
geceyi ibâdetle geçiren, kendini Allah’a veren, Allah yolunda 
savaşan kişi gibidir. Karnındaki çocuk tekme sallayıp onu 
rahatsız ettiği zaman, onun ecrinin büyüklüğünü hiçbir 
mahluk bilemez. Doğurduğu zaman, her emişinde ve 
soğurmasında bir kişinin hayatını kurtarmışçasına ecir alır. 
Çocuğu sütten kesildiği zaman, melek gelip “Aferin sana” 
diye iki omzuna vurur, “Haydi yeniden başla.” der. 

(Ramuz’ül Ehadis 1.C. 686.s. 2894.) (Hadis-i ş.) 
 

ANA BABA HAKKI   
 

َو����I�� ر�:�כ� א�=�� �M�p�d�0و�א� א�=�� א��7א�ه� و�:�א���$�א������7�M א��T�Qא�>�א� א�'�א�  �������p�7	����Mכ� א���כ���� א��M�Q~��א� ُ ُِ َُ َ ََ ََ َ َ َِ ْ َْ َُ َْ ً َِ َِ َ َّ ّ ّ َّ ِْ ِ ِ ِ َ ِ ََ َْ ْ ُ ّ ُّ ْ َ ُ ْ א�و� َ َ
ًכ���r~��א� �K�L�0 ��r�N ����2א� א�ف� و�=�� �����0&�~��א� و����K ����2א� ��$�=�� כ�&�)��א� َ ََ َ ُ َ ًُ ْ َ ُ ُْ َ ُْ َ ََ َْ َ ْ َ ٍَ ّ ُ َُ َ َ ِ  

�-“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi 
davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her 
ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine "öf!" bile deme, onları 

azarlama, ikisine de güzel söz söyle.” 
 

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

de sen onlara (öyle) rahmet et!" diyerek dua et.             
(ĐSRA  23-24) (Ayet-i c.) 

          BU SORULARI SEN KENDĐN CEVAPLA  
�-Seni anan dokuz ay karnında taşıdı, sen onu ne kadar taşıdın? Sen, 
doğunca anan-baban ne kadar sevinmişti, kurbanlar bile kesmişti. Bu 
heyecanı sen, onlara hiç yaşattın mı? Senin olmana ne kadar 
sevinmişlerdi. Sen anan-baban için o sevgiyi gösterdin mi? Seni iki yıl 
sırtında veya kucağında taşıdı. Sen karşılığında onları ne kadar 
taşıdın? Senin anan en az iki yıl altını temizledi. Karşılığında sen ne 
yapabildin? Senin için en az üç yıl geceleri sabah eyledi, sen anan-
baban için kaç gece sabahladın? 
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�-Seni anan-baban okutup yetiştirebilmek için 20 yıl bekledi. Sen 
okurken, imtihan olurken, senden fazla anan-baban ter döküyordu. Sen 
onlar için hiç ter döktün mü? Seni ya gelin ya da asker ederken 
ciğerinin bir parçası sökülüp seninle gitmişti. O acıyı sen hiç hissetin 
mi? Sen hasta olduğunda anan-babanın dudakları kuruyordu, 
çırpınıyordu. Sen onlar hasta olunca ne kadar çırpındın? Ödeştin mi? 
Seni hep özledi, gece gündüz yolunu gözledi. Sen bu sevgiyi, özlemi, 
ana babana gösterebildin mi? 
�-Seni evlendireyim muradına erdireyim diye hep hayal etti. Senden 
torunlarım olsun diye nice dilekler diledi. Sen bu güzel arzuları ana-
babana hissettirebildin mi? Hep hayat boyu senin yaşamanı 
istedi.Sen ne kadar yaşlanmış olsan bile. 

ÖRNEK BĐR  MĐSAL 
�-Hz. Süleyman’a bir gün bir kadın gelir ve şöyle der; “Yâ 
Süleyman! Bir çocuğum var, genç yaşta hasta oldu. Ölecek diye 
korkuyorum ona bir çare bul.” der ve ağlamaya başlar. Hz. 
Süleyman sorar; “Oğlun kaç yaşında?” Kadın; “900 yaşında” 
der. Đşte ana işte evlat! 
�-Kaç yaşında olursan ol sen ana-babanın yanında çocuksun. 
Anan-baban senin hep yaşamanı ister. Ama ya evlat ? 

�-Yoksa? Evlat ne der acaba? 
�-Acaba toprak kokuyorsun mu? der, 
�-Ölse de kurtulsam mı? der, 
�-Ölse de mirası kalsa mı? der,  
�-Kafası sulanmış ihtiyar mı? der, 
�-Yukarıdaki soruları kendine sor; 
�-Ne yaparsan evladından onu bekle… 

 
 

ERKEKDEKĐ SADAKATA BAK! 
YAĞMUR GĐBĐ ATEŞĐN ALTINDA EŞĐNĐ DÜŞÜNEN VAR 

 
�-Çanakkale’nin son şehitlerinden Zahit isimli üsteğmenin 

cebinden çıkan mektubunda, eşine şöyle der; “Kıymetli eşim! Ben 
ölürsem sakın gam yeme! Beni ve seni yaratan Allah bizi nasıl 

dünyada birbirimize nasip ettiyse  şehitlik rütbesini Rabb’im benden 
esirgemediği taktirde elbette ruhlarımızı da birbirine kavuşturur. Vatan 

yolunda şehit olursam ne mutlu, ancak sana  iki vasiyetim var: 
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Birincisi benim için katiyen ağlama. Đkincisi eşyamın listesi ilişikte. 
Bunları satarak ele geçecek paradan mihr-i muaccel ve mihr-i 
müeccelini al üst tarafı ile bana bir mevlit okut. Eğer bunlar sana 
borcumu ödemezse, hakkını helal et ve ilk gece aramızda geçen 

sözü unutma” der. 
O ANASININ KÖLESĐYDĐ SEN SADAKATA BAK 
 

 �- Veysel Karani Hz..Mübareğin çok yaşlı bir annesi vardır. Hem 
kör, hem de kötürümdür. Veysel Karani onun eli ayağı, gözü 
kulağıdır. Yedirir, içirir, yıkar, paklar. Kadıncağıza bebek gibi 
bakar. Ne derse, ama ne derse yapar. En olmayacak arzularını 
bile ikiletmez. Bir yüz ifadesinden bin mânâ çıkarır ve hepsini de 
yerine getirir. Tabiri caizse, anasına kölelik eder. 
�-Velakin.Muhammed kelimeleri yüreğinde tutuşur, dışarı taşar. 
Efendimizin hasreti kor olur, ciğerini yakar. Onu bir kez, ama bir 
kez görebilsem der,  
�-Annesi itiraz etmese de,şu yolculuğa razı olsa. Omuzlarını 
kaldırıp boynunu büker. Mahzun bir üslupla “Đstiyorsan git!” der, 
“Git bakalım, beni kime emanet edeceksĐn?der gibi” Doğrusu onu 
bırakabileceği kimse de yoktur. Bu yaşlı kadına incitmeden kim 
bakabilir ki? Onun nazını kim çekebilir . 
Üveys hasretini hep yüreğine gömer kendi yemendedir gönlü hep 
Medinededir. 
Birtürlü derdini o güzel annesine  açamaz oğlunun bu halini 
anlayan o şanslı anne  oğlunun peygamber aşkı ile yanmasına 
dayanamaz.  naçar. biçare oldugu halde, “Ancak Medine’ye gidip 
hemen geri dönmesi, Rasul-u Ekrem'i (s.a.v)orada bulamayacak 
olursa teşriflerini beklememesi.” koşulu ile izin verir.  
Peygamber efendimiz (s.a.v) o sırada Tebük seferi’ndedir. 
Rasul'unu bulamayınca çok üzülür.Ama ne çare ki verilmiş bir 
sözü var. 
 
        SEN ANNEYE VERĐLEN SÖZE BAK SADAKATINA BAK 
�-Hz. Veysel Karani, annesine verdiği söz üzre geri döner. 
Hz. Aişe (r.a.)’ye: 
"Kainatın efendisine Selam'ımı söyleyiniz Cennet 
sabahlarını andıran mübarek yüzlerini doya doya görmek 
isterdim.ama nasip olmadı Lütfen, içimin aşk-ı Muhammed’i 
(s.a.v) ile yandığını, gönlümün bitmez niyazını bildiriniz.”  
Diyerek ayrılır ve tekrar Yemen yolunu tutar.  
HASRETĐNĐ YÜREĞĐNE GÖMER. VE DÖNER    
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ĐŞTE ANNEYE HÜRMETĐN MÜKAFATI 
�-Peygamberimiz (S.A.V) Hazreti omer. Ve Hazreti Ali ye vasiyet 
eder benim miraçda giydiğim hırkamı benden sora götürün 

yemendeki Veysel Karaniye verin 
Bu emri yerine getirirler Veysel Karaniye hırkayı verirler veys 
Ağlamaklıdır. Şaşkınlıktan titreyen bir sesle “Ya Ömer” der, “Ben 
aciz ve günahkar bir kulum. Sizin aradığınız başka bir Üveys 
olmasın?” 
Hazret-i Ömer “Hayır sensin!” buyurur. “Zira Efendimiz çizgi çizgi 
eşkalini verdi ve sen tamı tamına uyuyorsun buna.” 
O büyük mücahide, o koca Ömer’e itiraz  mümkünmü  Hele 
müjdenin böylesini getiriyorsa. 
�-Üveys-i Karani mübârek hırkayı hasretle koklar,( istanbulda 
hırkayı şerif camiindeki bu hırka (ki ziyaret edenler iyi bilirler, 
Efendimizin gül teniyle ıtırlanan Hırka-i Şerif aradan geçen 
asırlara rağmen tarif edilemeyecek kadar güzel kokar) sonra 
yüzüne gözüne sürerek bir kuytuya çekilir. 
�- “Ya Rabbi !” der “Bu ne nimettir. Yüzü suyu hurmetine kâinatı 
yarattığın Server benim gibi bir acizi hatırlıyor ve mübarek 
hırkalarını bu günahkâra yolluyor. Senden bir tek dileğim var: 
Ümmet-i Muhammedi affeyle. N’olur. Bu hırkanın hakkı için!”der 
Gaibden bir ses gelir. “Şu kadarını sana bağışladım. Haydi giy 
hırkayı!”- Hepsini ya Rabbi! Hepsini.der 
- Şunları, şunları, şunları da bağışladım. 
- Diğerlerinin hali ne’olacak Ya Rabbi? N’olur, hırkanın ve 
hırkanın sahibinin hatırına..bagışla yarabbi der amma. 
Ahh!” der, “Ahh bu hali bozmayacaktınız. 
Tam bu sırada Karenlinin biri gelir ve o muhteşem huzuru bozar. 
“Misafirlerin dönmeye niyetliler” diye ikaz eder  
 “Ahh!” der, “Ahh bu hali bozmayancaktın işte. Đnanın az kalmıştı. 
Bütün ümmeti Muhammed affedilmedikçe giymeyecektim 
hırkayı.”DEDĐ 
Sorar hz.Ali’ye ve Ömer’e siz Resulullahı seviyor musunuz? 
onlar elbette derler. Peki açın ağzınızı Resulullahın uhutta 
dişi kırılınca onun acısını paylaştınızmı? dişlerinizi 

kırdınızmı kendiagzını açar bakın ben oacıyı paylaştım ve 
dişlerimi kırdım der. 

Anaya bu itatın dan  dolayı hem Allah’a sevgili kul hem 
Resulullaha sevgili ümmet hemde dünyada eşi olmayan 

hırkaya sahip  olmuştur 
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ANALAR SANKĐ MELEK   
�-Yüce Allah şöyle buyurdu: “Rabb’in yalnız 

Kendisine kulluk etmenizi ve ana-babaya iyilik etmeyi kesin 
bir emirle emretti. Eğer ikisinden biri veya her ikisi, senin 
yanında iken ihtiyarlayacak olursa; onlara karşı ‘öf’ bile 
demeyeceksin, onları azarlamayacaksın. Đkisine de hep tatlı 
söz söyleyesin. Onların üzerine acıyarak alçakgönüllülük 
kanatlarını ger ve: ‘Rabb’im! Küçükken beni yetiştirdikleri 
gibi sen de onlara merhamet eyle!’ diye dua et.” (Đsrâ, 23-24    

�-Analar güzel olmaz mı? onlar yer yüzünün melekleri 
nice anneleri görüyoruz ki, yavrusunun uğruna canını 
veriyor. Ayağına diken batsa anam dersin, karnın acıksa 
anam dersin, yaralansan anam dersin, ana evladın kalesi 
ona gelen kötülüklere karşı kalkan.olur. Ana gibi yâr olmaz, 
Bağdat gibi diyar olmaz demişler.         

                           GÜZEL ANAM 
 

�-Bir haberin gelir diye gözledim ben     güzel anam, 
�-Yavrum diyen sesini de özledim ben    güzel anam, 
�-Gül yüzünü hayalimde gizledim ben     güzel anam, 
�-Gizli gizli selâm saldım aldın mı sen     güzel anam? 
 
�-Çağırdım ben dağlar ile taşlar ile          güzel anam, 
�-Seni gördüm hayâl ile düşler ile           güzel anam, 
�-Selâm saldım gökte uçan kuşlar ile      güzel anam, 
�-Gönül dolu selâm saldım aldın mı sen  güzel anam? 
 
�-Yüce dağlar girdi bizim aramıza           güzel anam, 
�-Bu ayrılık yazılmıştı alnımıza                güzel anam, 
�-Bu hasretlik zor geliyor yavrunuza        güzel anam, 
�-Hasret dolu selâm saldım aldın mı sen     güzel anam? 

 
                   EVLATLARINIZI ÖLDÜRMEYĐNĐZ   

ُو�=�� �L�0<���$�א� א�و�=��د�כ�� +��9 ��� א�'���rق� ����� >�&�ز� َْ ََ َُ ْ ََ ٍ َ ْ ِ َ ْ ْ ُ َ َ َْ ُ ُ َْ��[�pכ� ���n�+ כ�א�ن� ��ً��ُ���� و�א��7א�כ�� א�ن� ��<����� َ ًَ َْ ِ َ َْ َ ُْ َُ ْ َ ّ ِ ِْ ُ اّ  

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

büyük bir suçtur.”. 
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Cehâlet devrinde kız çocukları öldürme âdetinin ötesinde, 
ayet kürtajı yasaklıyor.    (ĐS RA  31) (Ayet-i c.) 

 
KÜRTAJ! 

�-Hadislerde "azl"e ruhsat olduğu gerekçesiyle doğum kontrolü 
caiz diyenlere Resulullah'ın azl’le ilgili şu tarifini de görmelerini 
tavsiye ederiz; Müslim başta diğer bir kısım Kütüb-i Sitte 

müelliflerinin kaydettiği bir hadiste, Resulullah'tan ‘azl’ sorulduğu 
zaman;   ِفيالْخ أدالْو ذلك   "Bu, gizli bir ve'd'dir" demiştir.Ve'd, Arapça'da 
çocukları diri  diri toprağa gömme fiilidir. Şu halde, Resulullah, azli 

"çocuğun gizlice toprağa gömülmesi" olarak tarif etmiş 
bulunmaktadır.Yani,sebepsiz azli tasvib etmemektedir. Azle bile 
fetva vermeyen dinimizde, kürtaj  denen çocuk katliamına fetva 

aramak tamamen boş bir gayrettir. 
�-Nüfus artışının açlık ve ekonomik sıkıntıya sebep 
olması gibi, Kur'an-ı Kerim'in yukarıdaki ayeti 
kerimesinde; “Allah (c.c.) onların da sizin de rızkınızı 
veririz.” diye açık açık izah ediliyor. 
�-Kocasının zulmüne sabreden kadın, kadının zulmüne 
sabreden erkek, CENNETTEDĐR 

 

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

 
SEN SAYGIYA BAK! 

�-ll.Abdülhamid Han’ın hanımı Müşfika Sultan, kocasının 
vefâtından sonra ve kızının da Avrupa’ya sürgün gitmesi 

üzerine, Đstanbul’da yıllarca yalnız yaşar. Ayşe sultan annesini 
kaç defa Avrupa’ya yanına çağırmasına rağmen bir türlü 

gitmeye yanaşmaz, bunun sebebini soranlara şöyle cevap verir.  
“Efendim takva sahibi bir zattı.” Harem ağaları bile başlarını 

kaldırıp yüzüme bakmazdı. Avrupa’ya gittiğimi, yüzümü yabancı 
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erkeklerin gördüklerini kabrinden hissederse güceneceğini, 
azap duyacağını düşünüyorum. Onun için de kalbime taş 
basarak Avrupaya gitmeyip, evladımın hasretine katlarınım” 

diye ibretli bir şekilde cevap verir. 
 

�-Yapraklar, otlar, çiçekler ve bütün bitkiler hep bizler gibi 
avucunu açıp duâdadır. 

 

KAYIP OLACAĞIM 
Görebilsem olmaz nifak,      Garip olsam dağ başında, 
Allah yazar yeşil yaprak,      Sultan olsam bin yaşında, 
Yutar beni kara toprak,        Nasıl nerde, kaç yaşında? 
Bir gün kayıp olacağım.       Bir gün kayıp olacağım, 

                                Tesbih eder hep mahluklar 
Duyabilsem çok şahit var, 
Her an gören tek Hâlik var 
Bir gün kayıp olacağım. 

 
ĐKĐ KĐŞĐ AYNI YATAKTA YATAMAZ    

�-Erkeğin bir başka erkekle aynı  yatakta beraber 
yatmaları câiz değildir, hatta bunlardan her biri yatağın 
uzak köşelerinde yatmış olsalar bile. Bu hususta 
Resûlullah (s.a.v.)  şöyle buyurmuştur; "Erkek erkekle 
aynı örtünün içine girmesin, kadın da kadınla aynı 
örtünün içine girmesin.                          "(K.S.4C.135.S.) (Hadis-i ş.)  
 

�-Bir başka hadis-i şerifinde kadın kadına bir örtünün altına 
girmemelidir çünkü o anı tutup kocasına anlatırsa adam da 
 görmüş gibi olur.                                (K.S. 16.C 84.S) (Hadis-i ş.) 

 

�-�-�-�-�-�- 
�-NE EDERSEN ET ĐYĐLĐK ETSENDE, KÖTÜLÜK ETSENDE O 

ÇUKURA HERGÜN BĐR ADIM DAHA YAKLAŞTIĞINI HĐÇ UNUTMA 
          �-�-�-�-�-�-�- 
 
HERKES HAKKINA RAZI OLSA, HÂKĐME HACET OLMAZ. 
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GÜNAHI ÇOK OLAN FĐĐLLERDEN BAZILARI 

 1. Küfür ve şirk; (Allah’ı inkâr etmek ve ortak koşmak)….. (Ayet, Muhammed;1 

 2. Adam öldürmek (imânlı kişiyi).......................................... (Ayet, Nisâ; 93) 

 3. Ribâ (Faiz) almak ve yemek,……................................... (Ayet, Bakara; 275) 

 4. Haksız yere yetim malı yemek,………............................ (Ayet, Nisâ; 10) 

 5. Namuslu kadınlara iftira, (zinâ isnad etmek)................... (Ayet, Nûr; 4) 

 6. Savaştan ve savaş meydanından kaçmak,……...……… (Ayet, Enfâl; 16) 

 7. Ana-babaya karşı gelmek,…........................................... (Ayet, Đsrâ; 23) 

 8. Sihir yapmak ve sihire inanmak,..................................... (Ayet, Bakara; 102) 

 9. Kâbe’ye hürmetsizlik etmek,........................................... (Ayet, Mâide; 2) 

10.Zinâ (Fuhuş) yapmak,................................................... (Ayet, Đsrâ; 32) 

11.Alkollü maddeler, (uyuşturucu) kullanmak,..................... (Ayet, Mâide; 90) 

12.Kötü kişilerle arkadaş olmak,…....................................... (Ayet, Furkân; 28) 

13.Hırsızlık yapmak,............................................................. (Ayet, Mâide; 38) 

14.Gerektiği halde şahitlikten kaçınmak,.............................. (Ayet, Bakara; 283) 

15.Yalan yere şahitlik etmek,............................................... (Ayet, Furkân; 72) 

16.Yalan yere yemin etmek,................................................ (Ayet, Bakara; 225) 

17.Gasp (zorla almak, zaptetme),........................................ (Ayet, Kehf; 79) 

18.Rüşvet almak ve vermek,……........................................ (Ayet, Bakara; 188) 

19.Hayvanlarla temasta bulunmak (Cinsel ilişki),…......…… Hadis-i ş Ebû Dâvûd 

20.Hısımlardan ilgi ve alakayı kesmek,………..................... (Ayet, Nisâ; 1) 

21.Peygamber adına hadis uydurmak,………..................... (Ayet, Necm; 3-4) 

22.Namazı vaktinde kılmamak,……..................................... (Ayet, Meryem; 59) 

23.Mazeretsiz Ramazan orucunu vaktinde tutmamak,……. (Ayet, Bakara; 184) 

24.Ölçü ve tartıyı noksan kullanmak,……............................ (Ayet, Mutaffifîn; 1) 

25.Livata (Erkek-erkeğe cinsel ilişki kurmak ve hanımı ile ters 
yoldan ilişki kurmak),............................... ........................ 

(Ayet, Arâf; 81) 

26.Ashâb-ı Kirâma dil uzatmak,........................................... (Hadis-i ş., Buhârî) 

27.Din âlimlerini küçümsemek,............................................ (Hadis-i ş.Taberânî) 

28.Zulmedenlerin yanında olmak, (yağcılık) yapmak,……... (Ayet, Hûd; 113) 

29.Namusunu, ailesini ve yakınlarını kıskanmamak,……… (Hadis-i ş Tahrîm; 6) 

30.Ailesini başka erkeklere pazarlamak,............................. (Hadis-i ş., Nesâî) 

31.Đyiliği emretmeyi, kötülüğü men etmeyi terk etmek,……. (Ayet, Â.Đmrân; 104) 

32.Gücü yettiği halde hacca gitmemek,……….................... (Ayet, Â.Đmrân; 97) 

33.Kur’ân okumayı öğrendikten sonra unutmak,................. (Hadis-i ş., Buhârî) 

34.Diri bir hayvanı ateşe atıp yakmak,................................. (Hadis-i ş. A.b.Hanbel) 
35.Kadın, kocasının makul isteğini (mazeretsiz) reddi, (Ayet, Bakara; 223) 

36.Allah’ın rahmetinden ümidini kesmek,............................ (Ayet, Yûsuf; 87) 

37.Allah’ın azabından emin olmak,...................................... (Ayet, Arâf; 99) 

38.Ölü hayvan eti yemek (murdar), ..................................... (Ayet, Enâm; 145) 

39.Domuz eti yemek,........................................................... (Ayet, Nahl, 115) 

40.Başkasının aleyhine arkasından çekiştirmek,……..……. (Ayet, Hümeze; 1) 

41.Kumar oynamak,……….................................................. (Ayet, Mâide; 90) 

42.Đsyân etmek (devlete karşı başkaldırmak),..................... (Hadis-i ş., Buhârî) 

43.Hâkim bilerek haktan ayrılması,................................... (Ayet, Mâide; 8) 
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44.Yol kesip başkasının malını almak, fitne- (Ayet, Mâide; 33) 

45.Zihâr (karısını annesine benzetmek),............................. (Ayet, Mücâdele; 2) 

46.Günah işleyene yardımcı olmak,………......................... (Ayet, Mâide; 2) 

47.Şehveti tahrik edici ölçüde müzikle uğraşmak,…….…... (Hadis-i ş., Tirmizî) 

48. Bakılması haram olan yerlerini açmak,vücut hatları belli 
olacak şekilde giyinmek,..................... 

(Ayet, Ahzâb; 59) 

49.Dinen farz ve VÂCĐP kılınan hakları ödememek,…….… (Ayet, Bakara; 83) 

50.Đntihar (Kendi kendini öldürmek),.................................... (Ayet, Nisâ; 29) 

51.Đdrar ve büyük abdest gibi necasetten korunmamak,….. (Ayet, Müddessir; 4) 

52.Verdiği zekâtı, sadakayı ve yardımı başa kakmak,…….. (Ayet, Müddessir; 6) 

53.Kaderi yalanlamak ya da inkâr etmek,............................ (Hadis-i ş., Buhârî) 

54.Kâhin ve müneccimi tasdik etmek,.................................. (Ayet, Neml; 65) 

55.Soya-sopa, sülâleye sövmek,......................................... (Hadis-i ş., Buhârî) 

56.Allah’tan başkası adına kurban ve adak kesmek,........... (Ayet, Bakara; 173) 

57.Çocuğu ilimsiz ve itikatsız yetiştirmek,............................ (Ayet, Tahrîm; 6) 

58.Kötülüğe örnek olmak, fenâlığa çığır açmak,.................. (Hadis-i ş., Müslim) 

59.Müslümana silâh çevirmek,............................................. (Hadis-i ş., Buhârî) 

60.Karşısındakini küçük düşürmek için tartışmak,............... (Hadis-i ş., Tirmiz”) 

61.Hadımlaştırmak (Erkeklik uzvunu aldırmak),................... (Hadis-i ş., Buhârî) 

62.Nimete karşı nankörlük etmek,........................................ (Ayet, Đbrahim; 7) 

63.Đhtiyaç fazlası malı ve suyu ihtiyaçlıya vermemek,…..… (Ayet, Haşr; 9) 

64.Zekât vermemek,............................................................ (Ayet, Fussilet; 7) 

65.Başkasının günah ve kusurlarını araştırmak,................. (Ayet, Hucurât; 12) 

66.Bir müslümanın diğer müslümana “kâfir” demesi,…....... (Ayet, Nisâ; 94) 

67.Nikahlı eşleri arasında adaleti gözetmemek,.................. (Ayet, Nisâ; 129) 

68.Elle nefsini uyararak doyuma ulaşmak (mastürbasyon) (Hadis-i ş.A.b.Hanbel) 

69.Ayhâli veya loğusa kadınla cinsel ilişkide bulunmak,….. (Ayet, Bakara; 222) 

70.Stokçuluk yapmak,.......................................................... (Hadis-i ş Đbn Mâce) 

71.Cuma ezanı okunduğunda alım-satımda bulunmak,…... (Ayet, Cuma; 9) 

72.Başkasının kapı veya penceresinden kötü niyetle bakmak 
(röntgencilik),…  

(Hadis-i ş., Tirmizî) 

73.Başkasının evine izinsiz girmek,..................................... (Ayet, Nûr; 27) 

74.Gıybet etmek,.................................................................. (Ayet, Hucurât; 12) 

75.Đsraf etmek,..................................................................... (Ayet, Arâf; 31) 

76.Erkeğin, kadına; kadının, erkeğe benzemeye çalışması (Hadis-i ş., Buhârî) 

77.Đşçinin ücretini vermemek ya da geciktirmek,................. (Hadis-i ş., Buhârî) 

78.Yabancı kadınla tenha bir yerde baş başa kalmak,…. (Hadis-i ş., Buhârî) 

79.Müslümanların gelip geçtiği yollara pislik atmak……… (Hadis-i ş., Müslim) 

NOT: Yukarıdaki konular; Âyet-i Kerîme ve Hadîs-i Şeriflerle 
sabit olup, bazıları birden fazla kaynağı olduğu halde sadece bir 
kaynakla gösterilmiştir. 

�-�-� 

�- “Her günahkar, günahlara daldıkça daha çok zevk alır ve batar.”  
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KOCASININ ĐZNĐ OLMADIKÇA! 
�-Kadının nâfile orucu câiz olmaz. Eğer kendisinden eşi istimtâ  
(cinsel ilişki) taleb ederse bu câiz olur ve orucunu bozabilir. 

Müslüman bir erkek, orucu bozmaktan çekinir. 
Kocası hanımının nafile (oruç tutmasını) istemedigi zamam 

hanımına bildirmeli dir.”                          (K.S.9.C  508.S) (Hadis-i ş.) 
 

CENNETĐN MĐRASÇILARI 

̀�'���$�ن�  ��Dא� �t�� ْ�Nא� �M��َ ُْ ُِ ْ ْ َ َ َ ���0�� �d�W��v$�ن�     ﴾﴾﴾﴾١١١١﴿﴿﴿﴿َ��r�" ��m ��� ���7�8َא��� ُ ِ َ ْ ِ ِ َ َ ْ ُ َ َ ّ �$�ن�  ﴾﴾﴾﴾٢٢٢٢﴿﴿﴿﴿َ�&�d�' �$א������� ���	َو�א������7�8 ���  ُ ُِ ْ ُ ِ ْ َ ّ ِ َ ْ َ َ ّ َ﴿﴿﴿﴿٣٣٣٣﴾﴾﴾﴾  

1 - Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. 
2 - Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler. 
3 - Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. 
4 - Onlar ki, zekâtı verirler. 
5 - Ve onlar ki, iffetlerini korurlar. 
6 - Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (câriyeleri) hariç. 
(Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir. 
7 - Şu halde, kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar, haddi 
aşan kimselerdir. 
8 - Yine onlar (o müminler) ki, emanetlerine ve ahidlerine riayet 
ederler. 
9 - Ve onlar ki, namazlarına devam ederler. 
10- Đşte, asıl bunlar vâris olacaklardır.  
11-  Firdevs’e varis olan bu kimseler orada ebedî kalıcıdırlar. 

(MÜ’MĐNUN 1-11) (Ayet-i c.)                                                          

   ARŞ ALTINDA GÖLGELENECEKLER 
����-"Yedi kişi var, Allah, onları hiçbir gölgenin olmadığı kıyâmet 
gününde kendi gölgesinde gölgeler; 
����- Adil imam, (devlet başkanı) 
����- Allah'a ibâdet içinde yetişen genç, 
����-Tekrar dönünceye kadar kalbi mescide bağlı olan kimse, 
����- Allah için birbirlerini seven, Allah rızası için biraraya gelip, 
Allah rızası için ayrılan iki kişi, 
����- Güzel ve makam sahibi bir kadın tarafından dâvet edildiği 
halde: "Ben Allah'tan korkarım" deyip icabet etmeyen erkek, 
����- Sağ eliyle verdiğini sol eli görmeyecek kadar gizli bir şekilde 
sadaka veren kimse, 
Allah'ı tek başına zikrederken gözlerinden yaş boşanan 
kimse.                                                                         (Müslim 91, (1031) (Hadis-i ş.)   

����-����-����-����-����-����-����-����-����-����-����-����-����-����-����-����-����- 
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EN BÜYÜK DOST ALLAH  
�-Sevgili din kardeşim! Büyüklük ne  yaratılana ne de bir 

insana yakışmaz. Zaten evvelin bir damla murdar sudan, âhırın 
soğuk bir cesetten ibaret değil mi? Hep görüyoruz; öldüğünde 
hayat boyu yaşadığın evinde bir gece bile bırakmıyorlar seni. 
Candan dostların ve çok çok yakınların mezarlıkta üstüne 
toprak örterken, içlerinden biri “Bir durun.” bile demez. “Bu kişi 
bu toprağın altında nefes alamaz, orada yalnız ne yapar, durun 
örtmeyin.” diyen biri çıkmaz. Eline her küreği alan “Bir kürek de 
benim toprağım nasip olsun.” der ve seni kapatmaya devam 
ederler.Đşte akıbet bu. Neyine güvenip de kibirleneceksin 

�- Kim vefâlıdır göster. Hangi kadın var ki, kocası 
öldüğünde mezar başında bekler? Hangi koca var ki hanımı 
ölmüş de hanımının mezarı başında bekler? Hangi ata veya 
kardeş mezarı başında insanı bekler? Đşte hepsi vefasız. Sen 
ölme! Yoksa o soğuk bedenine, en sevdiklerin bile ellemeye 
korkarlar.mezarın başında yarım saat bile beklemez Vefalı dost, 
ancak Yüce Allah’tır.  

 

KĐBĐRLENME ĐNSAN OGLU ÖNÜNÜ SONUNU ĐYĐ DÜŞÜN  
�-Evvelini ahirini iyi düşünmez misin? 
�-Evvelin bir damla murdar sudan üremiş değil misin? 
�-Yine âhirin soğuk bir ceset ile sona erecek değil misin?  
�-Dünya varlığı ile kibirlenip, övünenler, 
�-Hani seni sevip, senin için can verenler, 
�-Tahammül edemezler de mezara atıverirler.                                                        

                                                  ÖĞÜT 
�-Hangi dost var ki, bekler mezar başında? 
�-Đster olsun dostun onsekiz yaşında, 
�-Baki dost bulamazsın Allah’tan başka.. 

 
  �- ZĐNA EDEN ERKEK VE KADINA CEZA 

ُא�����א�>� ��� و�א�����א��N ��Xא�.����Mو�א� כ� ُ ِ ْ َ َ َ َّ َّ ُ َ ِ ���Nة� و�=�� �0א�+��8כ�� :�����א� ر�א��M���. א� '�א������������' �M�Qو�א� �Kٌ َِ ْ َ َ َِ ْ َُ ْ ُ ْْ ََ َ ٍَ ِ َِ ْ َ َ ُ ٍ َِ ّ       ... 

�-. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz 
sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, 
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Allah'ın dininde (hükümlerini uygularken) onlara 
acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir gurup da onlara 
�-Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir 
kadından başkası ile evlenmez. Zina eden kadınla da 
ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenir. Bu, 
müminlere haram kılınmıştır. 
�-Namuslu kadınlara zina iftirada bulunup, sonra (bunu 
isbat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa 
vurun ve artık onların şahitliğini hiçbir zaman kabul 
etmeyin. Onlar tamamen günahkârdırlar.(NUR  2 - 3- 4) (Ayet-i c.) 

 
ZĐNA ETMEK ĐÇĐN KĐM   ĐZĐN ĐSTEDĐ 

�- bir genc Hz Peygamber'e gelerek: "Ey Allah’ın Resulü! 
Bana zina etmek için izin ver." dedi. Orada bulunan sahabeler, 
böylesine çirkin bir talepte bulunan genci cezalandırmak 
istediler, fakat Peygamberimiz onlara engel oldu ve o kimseyi 
getirmelerini söyledi. 
 Peygamberimiz'le bu genç arasında ilginç bir konuşma geçti. 
Peygamberimiz ona hitaben: 
" Sen annenle bir kimsenin zina etmesini ister misin? 
- O zat-Anam babam feda olsun sana, Vallahi istemem. 
- kimse (annesinin başkasıyla zina etmesini) istemez. 
- Peki, kızının bir başkasıyla zina etmesini ister misin? 
- Hayır! Anam babam sana feda olsun, Vallahi istemem. 
- Hiç kimse bunu istemez. 
- Peki, kız kardeşinin bir başkasıyla zina etmesini ister misin? 
- Hayır! Anam babam sana feda olsun, Vallahi istemem. 
- Hiç kimse bunu istemez. 
- Peki, halanın bir başkasıyla zina etmesini ister misin? 
- Hayır! Anam babam sana feda olsun, Vallahi istemem. 
- Hiç kimse bunu istemez. 
- Peki, teyzenin bir başkasıyla zina etmesini ister misin? 
- Hayır! Anam babam sana feda olsun, vallahi istemem. 
- Hiç kimse bunu istemez." 
Sonra Peygamberimiz, elini o gencin üzerine 
koydu: "Allah’ım! Onun günahını bağışla, kalbini temizle ve onun 
iffetini koru diye dua etti. 
 O günden sonra, bu gencin çok iffetli bir kimse olduğu rivayet 
edilmektedir. 
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SEN BAKMA KĐ, ONLAR DA BAKMASIN   
�-Ey mü’min din kardeşim. Sen yabancı bir kadına şehvetle 
bakarken onunla zina yapmakta olduğunu biliyor musun? Başka 
bir kimse senin eşine veya kız kardeşine yakınına şehvetle 
bakmasını kabuledebilir misin? Elbetteki etmezsin. Senin ailene 
nasıl ki bir kimse şehvetle ve kem gözle baktığında sana kötü 
ve çirkin geliyorsa, sen de bir başkasının eşine şehvetle 
baktığında hem günah işliyorsun hem de en kötü ve çirkin 
hareketi yapıyorsun.          

 

ETEĞĐNĐ ÇAMURDAN KORU 
�-Eşleriniz sizin elbiseleriniz, siz de eşlerinizin  

elbiselerisiniz.”                       BAKARA  187(Ayet-i c.)           
�-Elbisesini en ufak lekeden koruyup da eşini haramdan 
korumayana şaşmak lazım… 

Eşinin elbise kadarda mı kıymeti yok? 
 

�-Karı-koca birbirini zinadan leke sürülecek her türlü davranıştan 
korumalı. Tıpkı Allah’ımızın buyurduğu gibi elbisenin vücudu sıcak 

ve soğuktan koruduğu gibi... 
Eşine ve çocuğuna; “Eteğini çamurdan koru.” diyen baba, acaba 

neden kendini haramdan koru demiyor? O kadın, senin 
gözbebeğin değil mi? O kız, senin canın, ciğerin, evladın değil mi? 
O evladın, kızın, gözünün önünde ateşe düşse, sen ne yaparsın 
acaba? O anı göz önüne al, şimdiden ateşten koru! Ey muhterem 

ana, baba! 
 

GĐYĐNĐK FAKAT AÇIK OLANLAR  
�-Mü’min bir hanım giydiği elbisenin şehveti tahrik etmeyecek 
şekilde olmamasına ince ve ipekli elbise giyip etrafa kendisini 
gösterip açık saçık gezmemeye dikkat etmeli. Çünkü her ikisi de 
şehveti tahrik eder. Dar ve vücuda yapışık vücut hatlarının belli 
olacak şekilde giyinip gezme ile açık gezmenin farkının 
olmadığını Resûlullah (s.a.v) hadisinde şöyle buyurmaktadır; 
�- “Bazı kadınlar vardır ki, giyiniktirler fakat hakikat de 
çıplaktırlar. Onlar kendileri erkekleri meyil ettikleri gibi 
başkalarını da ayartıcıdırlar. Bunlar cennete giremeyecekleri 
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gibi beş yüzyıllık mesafeden duyulan cennet kokusunu dahi 
hissedemeyeceklerdir.” (MUVATTA, ĐMAMI MALĐK; CĐLT 2 SAYFA 216) (Hadis-i ş.)    

 
TEMĐZ ERKEK, TEMĐZ KADINA LÂYIK 

                                                                        

�h� �p���َא�ت� �������h� �p{�� و�א�����h� �p$�ن� �������h� �pא�ت� و�א����p� �nא�ت� �����p� �n{�� و�א����p� �n$�ن�َא� َ َ َُ ِ ِ ِّ ّ َّ َ ِ َ ِ ِّ ّ َّ َ ََ َ َ َُ َُ ِ ْ ُْ َ َْ �p� �n����ِא�ت�  ْ َ ِّ َ ِّ    … 

�-Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler ise kötü 
kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de 

temiz kadınlara yaraşır. Bu sonuncular, (iftiracıların) 
söylediklerinden çok uzaktırlar. Kendileri için bağışlanma ve 

güzel bir rızık vardır. 
Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina 
iftirasında bulunanlar, dünya ve ahi rette lânetlenmişlerdir. 
Onlar için çok büyük bir azap vardır.  (NUR  26-23)(Ayet-i c.) 

 
BU ACĐZ BEDEN ĐLE NEYĐNE GÜVENĐRSĐN?   

�-Otuz altı derece ile hayatını sürdüren insan, bu nazik bedenin 
kırk derecelik sıcaklığa bile tahammül edemeyip sapıtan, ne 
yaptığını bilmeyen o zayıf bir bedene sahip iken, Allah’ımızın 
Kur’an-ı Kerim’in “tahrim süresi 6. ayeti kerimesinde”  yakıtı 

insandan ve taşlardan olan cehenneme nasıl bu bedenin tahammül 
edeGörmez misin,dünya da taş, bin beş yüz ile iki bin derece 

santigrat derecede eriyen bir maddedir.  
 

 TAŞIN ALLAH’TAN KORKMASI!   
�- “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.”   (Ayet-i c.) (Kur’ân, Bakara, 74) 

�-Bazen çok yağmur yağar fakat taşa işlemez. Đnsanlar da 
böyledir. Çok okur ve nasihat dinlerler ama bu nasihatler 
kendilerine fayda vermez. Çünkü kalpleri taş gibidir.  

BĐR RĐVÂYETE GÖRE (S.A.V)’E FÂTIMA ANAMIZ SORAR 

�-“Cennette benim komşum kim olacak?”  Resullullah (s.a.v); 
“Vadide bir çobanın hanımı” olacağını söyler. Bir gün Hz.Fâtıma 
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çobanın hanımını ziyarete gider. Bakar ki çölün ortasında bir çadır, 
çadırın içerisinde çobanın hanımı. Çadırın içerisine girdiğinde çok 
enteresan haller görür. Çadırın üstü açık, ortadan güneş vurmuş, 
çobanın hanımı o güneşte oturuyor. Bir testi su güneşe koymuş, 
suyu güneşte tutuyor. Bir miktar ekmek koymuş, güneşte kuruyor. Bu 
hâli Hz. Fâtıma sorar: “Neden bu çadırın üstü açık, sen güneştesin, 
içeceğin su güneşte, yiyeceğin ekmeği güneşe koymuşsun?” der. 
Çobanın hanımı şöyle cevap verir;“Benim eşim çoban olduğu için 
akşama kadar güneşin altında. içtiği su, güneşten ısınıyor, 
Yediği ekmek, güneşten kuruyor. Eğer o güneşte iken ben 
gölgede olursam, Allah sorar. Ben burada soğuk içersem, Allah 
sorar. O güneşten kurumuş ekmeği yerken ben yumuşak ekmek 
yersem, Allah bana sorar” diye cevap verir. Hz.Fâtıma (r.a) bu 
kadına müjdeyi verir “Đşte bu hâlin cennette benim komşum 
olmanı kazandırmıştır. 

 

Hz. FATIMA’YA NĐÇĐN SENDE KOMŞU OLMUYORSUN 
  

�-Hanım kardeşim! Bu güzel âdeti sende yapabilirsin. Belki 
çadır bulamazsın ama evinde eşinin yediğinden yeyip onun 

sıkıntılarını paylaşmak suretiyle eşitliği sağlayabilirsin. O güzel 
cennette, Fâtıma anamıza komşu olursun. Hele gayret et! 

 

ĐKĐNCĐ BAKIŞ ALEYHE  
�-"Ey Ali, bakışına bakış ekleme. Zira ilk bakış sanadır, ama 

 ikinci bakış aleyhinedir." (Ebû Dâvud, Nikâh 44, (2149)) (Hadis-i ş) 
 

����-Hem günah işleyip, hem de ben doğruyum diyenler 
minareyi dıştan gören gibidir. Birde müezzine sor, içinde de 
kaç defa döne döne çıkıyorlar. 

� 

MÜ’MĐNLER HARAMDAN SAKINSIN  
     ِبما يصنعونِللْمؤِمنني يغضوا ِمن اَبصاِرِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذِلك اَزكى ِانَّ اللّه خبري  قُلْ

 ِللْمؤِمناِت يغضضن ِمن اَبصاِرِهن ويحفَظْن فُروجهن ولَا يبدين زينتهن ِالَّا ما ظَهر ِمنها ولْيضِربن وقُلْ َ
 وِبِهنيلى جع ِرِهنمِبخ                                                                            … 

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

GÖSTERĐŞ ĐÇĐN GĐYĐNENĐN CEZASI   
�- “Her kim, gösteriş yapmak ve insanların kendisine bakması 
için bir elbise giyinirse, onu çıkartıp atıncaya kadar Allah, ona 
rahmet nazariyle bakmaz        (TERGĐB ve TERHĐB 330/29) (Hadis-i ş.) 
 

KADININ YOLUN KENARINDAN GĐTMESĐ 
�-Ebû Üseyd (r.a.) anlatıyor; "Resûlullah (s.a.v.), mescidden 
çıkıyordu. Yolda kadınlarla erkeklerin karışmış vaziyette 
olduklarını görünce, kadınlara; ‘Sizler geride kalın. 

 Yolun ortasından gitmeyin, kenarlarından gidin!’ diye emir 
buyurdu.                                         (K.S.10.C.  234.S.) (Hadis-i ş.)  

 
KADINLARI BIRAKIP ERKEKLERLE ĐLĐŞKĐ KURANIN CEZASI 

�: ��َو��8�0ر�و�ن� '�א� +����� ��כ��� ر�:�כ��� '��� א�ز�و�א�.�כ� َ َ َْ ْ ُْ ْ ُ ُِ َ ْ ِ ُ ّ ََ َ َ َ َ ُ َ �Kَ א�>�<��� ��$�م� 	�א�د�و�ن�َ ُ َ ٌ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ  
�- “Neden Rab’inizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp da bu 
işi yapıyorsunuz?  Siz hakikaten iyice azmış bir toplumsunuz." 

(Şuara 166) (Ayet-i c.)               

ِّא�����כ��� ��<�א��0$�ن� א���&�[��ل� ���W$�ة� '��� د�و�ن� א����� َ ِّ ُ ْ ِ ً َ ْ َ َ َ ِ ّ ُ ْ َ َ َْ ُ ِ �Tَא�ء :��K א�>�<��� ��$�م� ������A$�ن�َ ُ َْ ٌْ َ ْْ َ ْ ُ َ َ ِ َ  

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

 
������ 
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SAPIKLIK YAPANLARIN CEZASI   
����-Kadınlar kadınlarla, erkekler erkeklerle (cinsi ilişkiler 
kurup fuhuş yaparak kendi cinsiyle) yetindiği zaman, onları 
doğudan çıkacak kızıl bir rüzgarla müjdele (tehdit et). O 
rüzgar onların aşırı davranarak isyan etmeleri yüzünden, 
kimini kör edecek, kimini de yerle bir  edecektir. 

”(Ramuz’ül Ehadis1.C. 98.s. 360.) (Hadis-i ş.) 
�- “Erkeklerin kadınlara bakması haram olduğu gibi, 

kadınların da erkeklere bakması haramdır.”  
                                                       (Ramuz’ül Ehadis 1.C. 444.s. 1817.) (Hadis-i ş.) 

  �-ERKEKLEŞEN KADIN, KADINLAŞAN ERKEK 
; "Resûlullah (s.a.v.) erkeklerden kadınlaşanlara, 
kadınlardan da erkekleşenlere lânet etti ve; ‘Onları 
evlerinizden çıkarın!’ şeklinde emir buyurdu."  
                                                  (Ebû Dâvud, Edeb 61, (4930)) (Hadis-i ş.) 
 

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

(Ebû Dâvud, Libas 34, (4112)) (Hadis-i ş.) 
 

ERKEKLEŞEN KADIN VE DEYYUS KĐM  
Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki; 
"Üç kişi vardır, Kıyâmet günü Allah onlara nazar etmez; 
Anne ve babasının hukukuna riâyet etmeyen kimse,  
erkekleşen kadın ve deyyus kimse." (Nesâî, Zekat 69) (Hadis-i ş.) 

“deyyus” eşini,ailesini kıskanmayana denir. 
 

�-Dinimiz kadın-erkek münâsebetlerinde bazı hükümler 
getirmiştir. Nikâhı helâl olan yabancı kadın ve erkeğin baş 
başa kalmamaları, zaruret olmadıkça, birbirine değmemelidir. 

Tedâvi gibi zarurî durumlarda ise bakmak, dokunmak 
caizdir.(K.S.4C.318.S.) (Hadis-i ş.) 
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�-Erkeğin, karısının cima’ esnasındaki hâlini kadının da 
kocasının hâlini (cinsel ilişki) başkalarına anlatması 
haramdır.                                               (Ebu Davud 8.C 330.S) 

 

SÜSLENĐP DIŞARI ÇIKAN KADIN  

�7ْא� א����7א� א�������� ���K =��ز�و�א�.�כ� א�ن� כ��� َُ ْ ِْ ِ َ ََ ِْ ُ ُ ّ ِ َ ّ َ ُّ َ��� �0&�د�ن� א���5 �$�ة� א����M>� �א� و�ز����7<���א� �d�>�Nא���{�� א�'�<��dכ���َ َ َ َّ َُ ْ ُْ ِّ ُ ََ َْ َ َ َ َ َُ ّ ََ ِ ّْ ْ ُ َ… 

�-Ey Peygamber! Eşlerine şöyle söyle: Eğer dünya dirliğini ve 
süsünü (refahını) istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi 
vereyim de, sizi güzellikle salıvereyim.          (AHZAP 28) (Ayet-i c.) 
AHZAP 30- Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir 
hayâsızlık yaparsa, onun azabı iki katına çıkarılır. Bu, 

Allah'a göre kolaydır. 
 

�-AHZAP 32- Ey Peygamber hanımları! Siz, kadınlardan 
herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer (Allah'tan) korkuyorsanız, 
(yabancı erkeklere karşı) çekici bir eda ile konuşmayın; 

sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Güzel 
söz söyleyin. 

 

�-AHZAP 33- Evlerinizde oturun, eski cahiliye âdetinde 
olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekâtı verin, 
Allah'a ve Resûlüne itaat edin. Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, 
sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. 

 
O SABIR ĐLE KAZANMIŞTI    

�-Firavunun hanımı Asiye anamız, firavun Allah’lık davası 
güderken, o Allah’ımıza inanıyordu. Bir gün, elinden tarak 
düşüren köleye Allah hayrını versin deyince Asiye 
annemize; “Sen benden başka Allah mı tanıyorsun?” diye 
elini ayağını ağaçlara gererek evin damına güneşe koyar. O 
şiddetli güneşte günlerce kalır. Her gün Firavun gelip; 
“Akıllandın mı?” diye sorar. “Bana, sen Allah’sın deyinceye 
kadar burada cezanı çek.” der. Yüce Rabb’imiz ona havzı 
kevserinden su cennetinde nimetlerinden besler. Asiye 
anamız şöyle der; “Ya Rabb’i bana Cennetten bir ev ver” 
diye yalvarır. Yüce Allah, duâsını kabul eder ve ruhunu 
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orada teslim eder. Bu sabrın karşısında Allah’ımız hem 
cennet verir, hem o güzel peygamberimize ebe olmayı 
nasip eder. Peygamberimize gelen üç ebeden birisi de 
Asiye anamızdır.O yüce peygamberimiz boşa söylememiş 
iki eşten biri cennet’tedir. 
�-Hanımının zulmüne sabreden erkek, erkeğinin zulmüne 
sabreden kadın, ikisinden biri Cennettedir. 
Bazı hanımlar kocasının çok sert erkek, sabredilmez, 
dayanılmaz olduğundan şikayet ederler. 
Bu sert koca, Allahlık davası güden bir kâfir Firavundan da 
mı sert? Onun zulmüne sabredip cenneti kazanan Asiye 
anamızı gözünün önüne alıp sabrını göster ki, Allah da sana 
o güzel Cennetini versin. 
 

TELAŞELĐ DÜNYA 
 
Düştük dünya telâşına,             Bu dünyada işin bilen, 
Neler gelir bu başına,               Kalbinde olmasın hilen, 
Azrâil bakmaz yaşına,              Salavat getir dil ilen, 
Alır canın gider bir gün.            Yerin cennet olur bir gün. 
 
ükenmez mi senin işin?         Eğer yoksa nur imânın, 
Çalışırsın yazın kışın,              Nere gider senin canın? 
Gideceğin yerin düşün,           Soldan gelir o fermanın, 

      Ne olacak senin hâlin?           Yerin cehennem olur bir gün 
 
 
 

MAL, EVLAT SĐZĐ ZĐKĐRDEN ALIKOYMASIN! 

�- “Ey imân edenler! Sizi, mallarınız ve çocuklarınız Allah’ı 
anmaktan alıkoymasın; kim bunu yaparsa, işte onlar 

 mutlaka hüsrana uğrayacaklardır.”                                (a.c) Münafigun 
 

‘‘Deki:’dualarınız olmasa rabbim size ne diye değer versin’’ 
( FURKAN 77 ) 

�-Kul olmanın özelliği Allah’a yapılan duadır.Diğer vasıflar 
mesela yeme içme üreme gibi özellikler diğer mahluklarda 
olduğu için insanı diger mahluklardan ayıran ve değerli 

kılan kulun Allah’a olan yegane duasıdır. 
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HELE  EYĐ  BĐR  DÜŞÜN 
�-Bu ülkeden başka bir ülkeye taşınacak ve bir daha da, hiç geri 
dönmeyecek olsan, burada hiçbir şeyini bırakır mısın? Elbette ki, 
bırakmazsın. Peki hiç dönmeyeceğin ölüme giderken bu kadar 
malı-mülkü nasıl ve niçin bırakıyorsun?  

 
KIYMETLĐ DĐN KARDEŞĐM. 

�-Adem aleyhisselâm Cennet’teki yasak olan ağaçtan yediği için 
bir emri ihmal etti Cennet’ten çıkarıldı. 

�-Allah’ımız, şeytana; “Secde et.” dedi. Secde etmeyip 
Allah’ımızın emrini yerine getirmedi, huzurdan kovularak ebedi 
cehennemlik oldu.Peki bir günde beş vakti kılmayıp beş kere  

Allah’ın emrini tutmayanın hâli ne olur.? 
�- (Kim benim zikrimden yüz çevirirseonun geçiminde 
 darlık vardır..)                                       (a.c)  taha 124 
Kitabımı okutmazsa onun emirlerini yerine getirmezse. 
O kimseyi hırs istila eder. hırsın etkisiyle dünyalığının 
artmasını ister.(dünya dolu malı olsa yine gözü açtır) 

 
�- “Onlar sadakalarının kabul edilmesine mani olan Allah’ı ve 
Resulunu inkâr etmeleri namaza üşene üşene gitmeleri ve 
istemeyerek sadaka vermelerinden başka bir şey değildir.”. 
                                                                                    (a.c’le tevbe 54} 

 

KABRĐN BEKÇĐLERĐ VAR 

����-Namazını kılan bir mü’min ölünce azap melekleri gelir ve 
kabrinin sağ tarafından girmek ister. Oradan bir kapı açılır ve 
bir bekçi çıkar; “Buradan geçemezsiniz” der. Kim olduğu 
sorulunca, “Bu kulun kıldığı namazların karşılığındaki 
bekçiyim,” diye cevap verir. Melekler kabrin solundan girmek 
isterler. Tutmuş olduğu orucun karşılığı olan bekçi oradan 
girmelerini engeller. Kabrin baş tarafından girmek isteyince; 
oradan verdiği zekat, ana-babaya itaat ve sadakanın karşılığı 
olan bekçi oradan girmesine izin vermez. Ayak tarafından 
girmek isteyenlere, haccın karşılığı olan veya fakirliğin sabrı 
karşılığı olan bekçiler izin vermez. Kabrin ön cephesinden 
girmek istediklerinde ise Kelime-i Şahâdet’in karşılığında 
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Yüce Allah’ın (c.c.) diktiği bekçiler izin vermez. Böylece kabrin 
beş cephesinden giremeyen azap melekleri: “Yâ Rabbi! Biz bu 
kulun kabrine giremiyoruz” derler. Rabbimiz: “Benim beş emrimi 
yerine getirenlere siz azap edemezsiniz.” der. 

����- (Ya bu kul namaz kılmamışsa kabrin sağ tarafını, oruç 
tutmamışsa sol tarafını, zekât vermemişse baş tarafını, hacca 
gitmemişse ayak tarafını, Kelime-i Şahâdet getirmemişse ön 
cephesini kim koruyacaktır?) 
 

ÇEKĐŞMEK  HARAM      
 

Allah ve Resûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya 
kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah 
sabredenlerle beraberdir. AYET 46.ENFAL 
 

Allahımız kulunun darılmasını dargın durmasını hatta çekişmesini 
bile istemiyor eğer bunları yaparsanız korkak ve zayıf olursunuz 
buyuruyor.Peki ne yapmalı ayeti kerimenin sonunda buna da açıklık 
getirmiş sabredin diyor ve sabredenlerle de ben beraberim 
buyurmakta.müminlerin çekişmesine razı olmayan Allah karı kocanın 
çekişmesine hiç razı olmaz ..sabır sabır .sabır. 
 

SABREDEN MURADA ERER. SABREDENLE ALLAH BERABER. 
 

 

                   GÖZÜN KÖR MÜYDÜ HERiF? 
 

�-Kadının biri hergün eli dolu gelen kocasına kapıyı açar. Getir 
dikleri ni alır ve, yerler, içerler,  hiç“Allah razı olsun!” demezl. On yıl 
geçmiş, bir gün adam eli boş gelmiş. Elinde bir şey göremeyen 

hanım, herifinin yüzüne bakmış;  
“Aaa herif senin gözün kör müydü?” demiş. 

Sadece eline değil, kocanın yüzüne de bakmak gerek 
 

DÜNYADAKĐ HAYANIN, AHĐRETTEKĐ KĐYMETĐ  
�-Kıyâmet günü olunca, perde gerisinden bir münâdi şöyle 
seslenecek; "Ey mahşer halkı, gözlerinizi kapayın, Fâtıma  

       binti Muhammed geçecek."                         (K.S. 13.C 44.S) (Hadis-i ş.) 
O, hayalı ve iffetli anamız, mahşer halkına gözünü 

yumduran Hz.Fâtıma annemizdir. 
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�-Hanım kardeşim! O resulümüzün kızı ise, sen de aynı 
resulun ümmetisin, sen de aynı hayayı utanmayı yaşayıp, 
Hz.Fâtıma ile mahşerden Cennete neden gitmeyesin?          

                                                                                              .S.15.C.514.S.) (Hadis-i ş.) 

                             FARKI NE? 
�-Evler ya bir cennet misali rahat bir mekan ya da 

cehennem misali azaplı bir mekan. Bunu yapan insanlardır, 
evin kabahati ne? Küpe bal koyarsan bal küpü olur, sirke 
koyarsan sirke küpü olur.  

         �-   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 ibâdet var 
              Cennetten farkı ne? 

  �-  Bir kişi düşün ki, namaz var, niyaz var, tesbih var, 
              Bu kişinin meleklerden farkı ne? 
           

         �-  Bir hane düşün, selâm verip alınmazsa, 

        �-  Misafire ikramda bulunmazsa Kabirden farkı ne? 
  
          �-   Bir kişi düşün ki, ezan okunur icabet etmezzse 
               câmiye gidip secde etmezse  Ölüden farkı ne? 
                                                          
  �-SÂLĐHA KADIN ĐFFETLĐ OLAN KADINDIR 

 
“Sâliha kadın, dindar, iffetli ve itaatkâr olan kadındır.” 

 

ELĐ AYAĞI OLMAYANIN TESBĐHĐ  
�-Eli-ayağı olmayan bir kişi câmiye gider ve Allah’a (c.c.) 

hamd ve tesbih eder. Dışarıdan câmiye giren başka bir kişi onu 
görünce; “Elin-ayağın yok, nasıl şükrediyorsun?” diye sorana o 
zat şöyle der; “Rabb’ime çok şükür, O’nu zikreden kalbim 
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sağlam, O’nun ismini anan dilim de sağlam, niçin şükretmeyeyim 
ki? Bu azalar Allah’ındır ve Allah’ı (c.c.) tesbih ediyorlar.” 

�-“Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar.” YASĐN  56 
�א� כ�א�>�$�א� �����d�7$�ن�  ِ�w �����7�� و�א�ر�.������M�7و�א� �����>���Tא��� ����� ���	 �M���9�0 �7$�م� َ َُ َُ ْ َ َُ َ َْ ْ ْ ْ ْ ُْ ُُ َْ َ ََ َِ ُِ َ َِ ْ ْ َ ُ َ َ ْ  

 
ELĐN, AYAĞIN ŞAHĐTLĐĞĐ! 

 
�-O gün, kendi dilleri, elleri ve ayakları, yapmış olduklarına 

dair aleyhlerinde şahitlik edecektir.” (Ayet-i c.  (Nur 24) 
�- “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). (Hadis-i ş.) 
 

ZAVALLI ADAM   
Adam mezar taşına şöyle yazmış; 

Karıcığım, sana hastayım dedim dedim inanmadın.  
Aha da öldüm! 

Şimdi de inanma bakayım 
�-�-� 

 

KÂBE KĐMĐN ÖNÜNE GĐTMĐŞTĐ? 
����-Rivâyete göre Đbrahim Ethem Hazretleri, Kâbe’yi ziyaret etmek 
için yola çıkar. Her iki adımda iki rek’at namaz kılmak suretiyle 
Kâbe’ye gece vakti varır. Bir bakar ki Beytullah yerinde yok. Yüce 
Rabb’imden niyaz eder ve Kâbe’yi sual eder Yüce Rabb’im; “Ben 
bir iyi kulumun önüne gönderdim” der. Đbrahim Ethem; “Acaba 
ben iki adımda iki rek’at kıldım. Đki adımda dört rekat kılan mı vardı 
da Kâbe onun önüne gitti?” diye düşünür. Yüce Mevlâ’m 
Beytullah’la arasındaki perdeyi açar bir bakar ki bir kişi, anasını 
sırtına sarmış Kâbe’yi tavaf ediyor. Yaklaşır yanına “Sen kimsin 
ve bu mertebeye nasıl erdin?” dediğinde; “Ben Yemenliyim. 
Küçükken anneme söz verdim. Seni hacca götüreceğim dedim. 
Fakat bir türlü zengin olup bir binek alamadım. Anamın son anları 
onu sırtıma aldım üç aydır onu taşıyorum. Fakat gücüm kalmadı. 
Elimi açtım Rabb’ime Yâ Rabb’i! Artık gidecek gücüm kalmadı. Ya 
beni anamla Beytullah’a uçur ya Beytullah’ı buraya getir ki anama 
verdiğim sözü yerine getireyim dedim. Yüce Mevlâ’mın takdirinde 
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beni uçurmak yokmuş. Amma Beytullah’ı önüme getirdi. Ben de 
anama verdiğim sözü yerine getiriyorum” dedi. Đlla ana illa ana. 
Evladın arar yana yana. 

Bu konu belki kişiyi düşündürebilir. Buna zahiri gözle değil, 
Kalp gözüyle bakmak lazım. O zaman görünür. BEYTULLAH 
taştan ibaret değildir. 

ŞEFKATLĐDĐR ANALAR 
 

Anacığım kadrini de bilemedim bilemedim 
Sen ağlarken göz yaşını silemedim silemedim, 
Başkasında şefkatini göremedim göremedim, 
 
Sensiz bulamam ben anam cennetin yollarını, 
Açıver sen anneciğim şefkatli kollarını. 
 
Boynuna da sarılıp da akıtsam göz yaşımı, 
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 kollarını. 

 

KADININ ÖRTÜNMESĐ 
                                                                        

�7َא� א����7א� א�������� ���K =��ز�و�א� َْ َ ِْ ُ ُ ّ ِ َ ّ َ ُّ َ�����p� �:��r�. ���' ����� ���	 ��}�<�M�7 ��}���'�̀ ��Dא�ء א��T�<כ� و�:���א��0כ� و��.َ َ َ َ َ ّْ ِّ ِِ َ ْ ِ ِْ َ َ َْ َ َُ ُ ْ ِ َ ِ َِ َ َ ِ  

̀�ذ����7 و�כ�א�ن� א�
��� \��J$�ر�א� ر��Q ���א� �7 ��r�N �� ْ�N�&�d�7 א�ن� ��Xذ���כ� א�د� ً َ ًَ ُ َ َُ ُ ُّ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ ْ َ َْ َ ِ  

�-   “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin 
kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman) dış 
örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve 
incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah 
bağışlayandır, esirgeyendir.”                (AHZAP 59) (Ayet-i c.)“ 
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�-   Bir nikâh ümidi beslemeyen, çocuktan kesilmiş yaşlı 
kadınların, ziynetleri (yabancı erkeklere) teşhir etmeksizin (bazı) 
elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir vebal yoktur. Đffetli 
davranmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah işitendir,                
bilendir                                                                                            (NUR  60) (Ayet-i 
�- Đffetli,namuslu, terbiyeli ve ahlaklı bir kadının bulunduğu ev, 

cennet gibidir. Bu vasıflar yoksa, o ev cehennem gibidir. 
 

ĐNCE GĐYĐNMEK CAĐZ DEĞĐLDĐR 
�- "Esma  Bintu Ebi Bekr (r.a), üzerinde ince bir elbise olduğu 

halde  Resûlullah (s.a.v.)'ın huzuruna girmişti. Resulullah 
(s.a.v.), ondan yönünü ters  istikamete çevirdi ve; 

"Ey Esma! Kadın bulûğ çağına girdi mi ondan sadece yüzü ve 
elleri dışında hiçbir yerinin görünmesi caiz değildir!" dedi ve 
yüzü ile ellerini işaret etti." (Ebu Davud, Libas 34(4104)) (Hadis-i ş.) 

 
ĐSLÂMĐYETTE  ÖRTÜNME    

�-Đslâm'da yabancıya karşı örtülmesi gereken yerlere avret 
denir. 

Ayet-i  kerimede emredilen örtünme hükmü anlaşılması için, 
Fahreddin-i Razi'den bazı özet açıklamalar kaydediyoruz; 

Avret dört kısımdır; 
1- Erkeğin erkeğe karşı avreti, 
2- Kadının kadına karşı avreti, 
3- Kadının erkeğe karşı avreti, 
4- Erkeğin kadına karşı avreti. 

 

�- ERKEĞĐN ERKEĞE KARŞI AVRETĐ: Erkek göbekle diz arası 
hariç bir başka erkeğin her tarafına bakabilir. Göbek ve diz avret 
değildir. Ancak Ebu Hanife merhum'a göre diz de avrettir. 
                                                                      (K.S.4.C.135.S.) (Hadis-i ş.) 

YABANCIYA KARŞI ÖRTÜNME 
 

�-“Gizleyecekleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da 
vurmasınlar. Hepiniz Allah'a Tevbe edin ey Mü’minler. Tâ ki 
korktuğunuzdan emin, umduğunuza nâil olasınız."   (Nur 30-31)  

 
, 
, 
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MANAVLARA BĐR SORU VERĐN! 
�-Manavlar neden elmaların kırmızısını üstüne koyarlar ? 
Müşteri görüp, müşteriye iyi görünsünde alsın diye değil mi ? 
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. 
 

PEKĐ BĐR SORU DAHA   
�-Dükkanlarda bulunan mallar mı daha kıymetli olur ? 

Pazarlara çıkan mallar mı daha kıymetli olur ? 
Bunu çocuklara sorsan onlar da bilir. 
ĐYĐ DÜŞÜN! Hanım kardeşim. Halbuki sen altından, 
mücevherden hatta bütün mahluklardan üstün ve şereflisin. 
Bu kıymetini bil, bir daha düşün! 
Çünkü Allah’ımız, Tîn Suresinde; “Đnsanları en güzel surette 
yarattım.” buyuruyor. 
Hiçbir insan, Allah’ın yarattığından daha güzel olamaz. 

   
�7ًא� א����7א� א������7�8 א�'���$�א� �$�0:�$�א� א���F א�
��� �0$�:��� >��6$�ح� ُ َ ًَ َ َ َ َْ َ ِ ّ ِ ُ ُ ُ َ ّ َ ُّ َ… 

  �-Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah’a dönün. 
Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter…”  

                                                                   Tahrîm, 8.) (Ayet-i c.)   
 

SEN EŞĐNE YER OL KĐ, O DA SANA GÖK OLSUN   
 

�- Sahabe-i Kiramın kızlarından; "Esmânın kızı hârise 
evlenirken annesi şöyle vasiyette bulunmuştu; ‘Kızım, evimizden 
ayrılıp başka bir eve gidiyorsun. Orada ilk kez hiç görüşmediğin, 

ahlakını bilmediğin bir kimse ile buluşacaksın.  
SEN KOCANA YER OL KĐ, O DA SANA GÖK OLSUN. 
SEN ONA HĐZMETÇĐ OL KĐ, O DA SANA KÖLE OLSUN. 
Ona yumuşak davranıp öfkeli hallerinde hemen yanından kaybol. 
Öfkesi geçmeden ona görünme, kulaklarını ve ağzını koru. Kocan 
sana kötü söz söylerse, onun sözlerini duymayı ver. Sakın kocan 
sana kızıp bir şey söyleyince, ona  mukabelede bulunma. Kocanın 
senden daima güzel söz işitmesine çaba harca. Kocana karşı daima 
güler yüzlü ol ki, o da sana iyi gözle baksın.’ 
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�- “O tevbe kapısı açıktır. Allah’u Teâlâ, mahlukatı yarattığı 
günden bu yana güneşin batıdan doğuşuna kadar da açık. 

�-�-� 
�- Hz. Âişe (r.a.) anlatıyor; "Bir kadın, perde gerisinden 
Resûlullah (s.a.v.)'a eliyle bir mektup uzattı. Resûlullah (s.a.v.) 
elini derhal geri çekip;"Ne bileyim, bu el kadın eli midir, erkek eli 
midir?" buyurdu. Kadıncağız;"Kadın elidir!" deyince Hz. 
Peygamber (a.s.v.);"Sen kadın olsaydın, tırnaklarının rengini 
değiştirirdin" buyurdu. Bununla kına yakmayı kastetmişti. 

(Ebû Dâvud, Tereccül 4) (4166)) (Hadis-i ş.) 
 

      ĐYĐ ĐŞ YAPANLAR CENNET’TEDĐR 

َ'��� 	�����r�N ���V� �� �K �����ى� א�=��  ِّ ْ ُ َِ ََ ً ّ َ َ ِ َ ْ َ ��b�<א���5א� '��� ذ�כ�&� א�و� א��" �K���	 ���'א� و������h�'ْ ُ ْ ْ َْ ٍ َ ََ ِ ًِ ِ َ َ ِ َ َ َ َ ْ           ............            

    �-     "Kim bir kötülük işlerse, onun kadar ceza görür. Kim de 
kadın veya erkek, mümin olarak faydalı bir iş yaparsa işte 
onlar, cennete girecekler, orada onlara hesapsız rızık  
verilecektir."                                               (MUMĐN  40) (Ayet-i c.) 
        
       HANIMLARA PEYGAMBERĐMĐZĐN TAVSĐYESĐ 
�-Ata binin, ok atın, ayakkabı giyin. Yabancıların 
ahlâkından, içki içilen bir sofraya oturmaktan sakının. Bir 
erkek veya kadın mü'min için peştamalsız hastalık hâli 
hâriç hamama girmesi helâl değildir".   (K.S 1.C. 79.S) (Hadis-i 
�- Âişe (r.a) der ki: “Bir gün Resulullah (s.a.v)’ın yanında 
idim. Uzun etekli bir kadın hakkında; 
‘Bu kadının etekleri ne kadar uzunmuş!’ deyince, Resul-i 
Ekrem (s.a.v.): ‘tükür, tükür’ dedi. Ben de, tükürünce 
ağzımdan bir et parçası düştü.” 

 

EŞĐN ÖLÜNCE MEZAR TAŞINI ÖPECEĞĐNE, 
SAĞLIĞINDA YANAĞINDAN ÖPÜVER.  Mevlana Hazretleri 

 

KADINLARIN BELĐRLĐ GÜNLERĐ 
 

ًو����7◌َ��ُ$�>�כ� 	��� א����� �|� ���a �Kُ$� א�ذ�ى�  َ َ ُ ِ َْ ِ َ ْ َ َ ْ َ �Nَא�	������ُ$�א� א������Tא�ء ��m א����� �|� و�=�����n�7 ��o�Q ���a�$�:�&�L�0&�ن� َ َ ْْ َُ ْ َ ّ َ َّ ّ ُ ُ َ ْ َِ ِِ َ ْ َ َ ِ َ َ   … 
�- Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O, bir rahatsızlıktır. 
Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun. 
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Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri 
vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şunu iyi 
bilin ki, Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. 
                                                                  (BAKARA  222) (Ayet-i c.) 

 
MUAYYEN GÜNÜNDE HANIMINA YAKLAŞANIN CEZASI   

 
�-Đbnu Abbâs ise şöyle hükmediyordu; "Kanamanın başında 
hanımına temas eden kimse bir dinar tasadduk eder, 
kanamanın sonlarında temas etmiş ise yarım dinar." Katâde: 
"Hayız hâlinde temas eden bir dinar, kadın yıkanmazdan önce 
temas eden yarım dinar tasadduk eder" derdi. Ahmed Đbnu 
Hanbel'in de: "O kimse bir dinarla yarım dinar arasında 
muhayyerdir" dediği rivayet edilmiştir        . (K.S.11.C. 51.S.) (Hadis-i ş.) 
 
MUAYYEN GÜNÜNDE HANIMLARA YASAK OLMAYAN ŞEYLER 
 
�- Nesâî'nin diğer bir rivayetinde şöyle; "Şureyh Đbnu Hâni, Hz. 
Âişe r.a.â'ya; ‘Bir kadın hayızlı iken kocası ile birlikte yemek yer 
mi?’ diye sordu. Hz. Âişe ‘Evet’ dedi, benim kanamam varken 
Resûlullah s.a.v. beni çağırırdı, ben de onunla birlikte yerdim.” 
 

KADIN ERKEK BAŞKASIYLA ALAY ETMESĐN 
�- Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. 
Belki de onlar, kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları 
alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi 
kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. 
Đmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir! Kim de tevbe etmezse 
işte onlar zalimlerdir.”                                       (HUCURAT  11) (Ayet-i c.) 

 
ÖLÜM KARŞISINDA TAM BĐR TESLĐMĐYET  

�-Hz. Enes (r.a.) anlatıyor; "Ebu Talha'nın bir oğlu hastalandı. 
Sonunda Ebu, Talha  evde yokken vefât etti. Çocuğun öldüğünü 
bilmiyordu. Hanımı, çocuğun öldüğünü görünce, (çocuğun defni 
için gerekli) hazırlığı yaptı, onu evin bir kenarına koydu. Ebu 

Talha (akşam olup) eve gelince; "Çocuk nasıl oldu?" diye sordu. 
Hanımı, "Sükûnete erdi, istirahate kavuşmuş olmasını umarım." 
(diye yuvarlak bir) cevapta bulundu. Ebu Talha hanımının doğru 

söylediğini zannetti. 
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Sonra hanımı, akşam yemeğini getirdi. Yatağını hazırladı. 
(Sonra kocası için süslendi. Ebu Talha temasta bulundu.) 
Sabah olunca Ebu Talha gusletti. Evden çıkacağı zaman 

hanımı çocuğun ölümünü haber verdi. Ebu Talha, Resûlullah 
(s.a.v.)'la sabah namazı kıldı. Sonra kadının yaptığını bir bir 

anlattı. Resûlullah (s.a.v.); 
"Allah gecenizi hakkınızda mübarek kılmış olsun" buyurdular. 

Sonra onlara (Allah Teâlâ Hazretleri) dokuz evlat verdi, hepsi de 
Kur'an'ehli oldular."      (Buharî 645.H.Ş) (Hadis-i ş.) 

 

KIZ ÇOCUKLARI DAHA HAYIRLIDIR!  
�- Bâzı durumlarda kızların oğlanlara takdîm edildiğini 

görmekteyiz. Her şeyden önce, kız ve erkek çocukların bir hibe-i 
ilâhîye olduğunu belirten âyette kızlar önce zikredilmektedir: ".. 
dilediği kimseye kız evlâd verir, dilediği kimseye de erkek evlâd 
verir"                                                                (şûrâ 49).  (Ayet-i 

 
 RASÛLÜMÜZ MĐSAFĐRĐN OLSA 

 

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

�-Đmanlı 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. Ayağının altında cennet olan bir 
mubarek insansın. Böyle bir insan hiç günah işleyebilir mi? 
Hanım kardeşim, Müslümanın evine ruhen Rasûl’ü gelir, evliyalar 
gelir, melekler gelir. Onları nasıl karşılaman gerekiyorsa 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 hem 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 kolaydır âsi gelmek, 
Başına örtünü takarsın yavrum, 
Yoksa hakkın huzuruna nasıl çıkarsın yavrum. 
 
Yok mu insanlarda aklıyla fikir? 
Üzerin kapatmaz bir aklı fakir, 
Bir gün soracaktır Münkir ve Nekir, 
Başına örtünü takarsın yavrum, 
Yoksa hakkın huzuruna nasıl çıkarsın yavrum. 
 
Kıymetsiz şeyler açık sokaklarda, 
Kıymetli eşyalar saklanır kasalarda, 
Kimi diskotekte kimi barlarda, 
Başına örtünü takarsın yavrum, 
Yoksa hakkın huzuruna nasıl çıkarsın yavrum. 

�-�-� 

�- Yüce Mevla’m buyuruyor ki; “Kuluma şah damarından daha 
yakınım”                                                                              (Ayet-i C.) (Kaf suresi) 

KIZ ÇOCUĞU ATEŞE  PERDE OLUR   
 

�- Hz. Âişe (r.a.â) anlatıyor; “Yanıma bir kadın girdi. Beraberinde 
iki kız çocuğu da vardı. Bir şeyler istedi. O an yanımda bir 



 

 

68 
hurmadan başka bir şey yoktu. Onu verdim. Kadın aldı ve ikiye 
bölerek kızlarına taksim etti. Kendine pay ayırmadı. Çıkıp gittiler. 
Arkadan Resûlullah (s.a.v.) girdi. Durumu ona anlattım. Dedi ki; 
“Kim bu şekilde kızlarla imtihan edilir, o da onlara iyi davranırsa, 
kızlar, onun için, ateşe karşı perde olurlar.”     (K.S.2.C. 493.S.) (Hadis-i ş.) 
 

 

SEVGĐ ĐNSANA NELER YAPTIRIR?   
�-Sevgi ile hallolmayan hiçbir iş olmaz. Üç kişi bir kişiyi zor 

zabteder. Ama sevgi karşısında insan kendini ateşe atar. Hatta (Allah 
korusun!) sevgi karşısında canına kıyar. Sevgi, sevgi illa sevgi… 
 
Sevgiyle hallolur bütün müşkiller,    Taht olur sevgiler gönül evine, 
Sevgi hazinedir olmayan neyler?    Arkadaş olurlar, insan-ı kâmile, 
Güle sevgidendir öter bülbüller,      Yağ olur, gönlünde yanan kandile, 
 
 
Ruhuna sevgiyle işler nakkaşlar,                       NAKARAT 
Uğruna aşılır dağlarla taşlar,          Sevgiler altından başa bir tâcmış, 
Uğruna eğilir binlerce başlar,          Kalbi taş olsa da sevgiye muhtacmış. 
 

 

BAYRAM GÜNÜ MUSĐKĐ DĐNLEMEK  
�-Bayram günü musikî dinlenmesini uygun gören de mevcuttur. 
Buhârî ve  diğer kaynaklarda gelen bir rivayet şöyle; Yine 
Hz.Âişe anlatıyor; "Yanımda  iki câriye def çalıp Buas Harbi 
üzerine (düzülmüş hamâsî) türküler söylerken Resûlullah 
(s.a.v.) içeri girdi. Yatağın üzerine  uzanarak yüzünü örttü. Az 
sonra (babam) Ebû Bekir girdi. Türkü okuyan câriyeleri görünce; 
"Resûlullah (s.a.v.)'ın huzurunda şeytan sazı ha!" diye bana 
kızdı ve câriyeleri  azarladı. Ancak, Resûlullah (s.a.v.) karşı 
koyarak; "Ey Ebû Bekir, bırak onları söylesinler, her milletin bir 
bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır." dedi. Onlar, 
sohbete dalıp, ilgileri kesilince câriyelere göz ettim, hemen 
sıvışıp çıktılar."                                          (K.S. 6.C. 51.S.) (Hadis-i ş.) 

�-�-� 

�-  Cebrail, bana komşu hakkında o kadar çok tavsiyede 
bulundu ki, komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım.”  

(CÂMĐÜ’S-SAĞIR 3397).(Hadis-i ş.) 
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ĐNSAN ETĐ YĐYEN KĐMLER 
 

Resulullah (s.a.v) buyuruyor ki; 
“Aziz ve Celil olan Rabb’im beni miraca çıkardığında demirden 
tırnaklarla, yüzlerini ve gözlerini tırnaklayan bir topluluğa 
rastladım. Cebrail’e dedim ki; Bunlar kimlerdir? Şöyle dedi; 
‘Bunlar gıybet ederek insanların etlerini yiyen ve onların 
şereflerine dil uzatanlardır.                    (Câmiü’s sağır 1418.s) (Hadis-i ş. 
…… ………………………………………………………………………….. 

�-�-� 

‘’(UNUTMAYIN ) O HALDE BENĐ ANIN KĐ BENDE SĐZĐ 
ANAYIM VE BANA ŞÜKREDĐN, NANKÖRLÜK ETMEYĐN!’’ 

Ayet bakara 152 

70 YILLIK BĐR ÖMRÜN HESABI 
�- Yetmiş yılın 35 senesi uyuyarak, 15 senesi çocuklukla, 10 yılı 
ihtiyarlıkla geçer. Toplam 60 yıl eder. Yetmiş yıldan sana kalan 
en güzel 10 yıldır. Bu güzel yılını iyi değerlendir mü’min 

kardeşim. 
 

ALLAH’IN DĐNLEDĐĞĐ KADIN 
�-Hz. Âişe (r.a.) buyurdu ki; (mücâdeleci) kadın Havle, 

Hz.Peygamber (s.a.v.)'i evinin yanında buldu. Resûlullah (s.a.v.)'a bir 
şeyler söylüyordu. Ama ne söylediğini işitmiyordum. Cenab-ı Hakk şu 

âyeti indirdi;             
�-‘(Habibim) Zevci hakkında seninle direşip duran (nihayet  
hâlinden) Allah'a şikâyet etmekte olan (kadın)ın sözünü Allah 

dinlemiştir.”  
�-�-� 

�- Hz. Ömer bir gün ordusunun başında savaşmaktan gelirken, EVS 
ismindeki o kadın önüne çıkar. Đki saat gibi uzun bir süre Hz.Ömerle 

konuşur. Ömer’e ordu komutanları;  
 “Ya Ömer bir kadını dinlemek için iki saat orduyu güneşte beklettin.” 
derler. Ömer (r.a); “O kadını Allah dinledi ben nasıl dinlemeyeyim?” 

der.  
Eğer Hakk’a bağlı gönül olursa, kadını da erkeği de Allah dinler. 

 

 

�-�-�-�-�-�-�-�- 
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Efendimizin yaptığı duâ, sende duânı böyle yap!    
 

�-Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten 
yaşlanıp halsiz kalmaktan. Katı yüreklilikten, küfürden, asî ve 

günahkâr olmaktan, münâfık ve riyakâr olmaktan Sana 
sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delirmekten, cüzzamdan, 
hastalıklardan, cilt hastalığından ve bütün kötü hastalıklardan 
Sana sığınırım.                         “(TERGĐB ve TERHĐB 435/47)(Hadis-i ş 

 

MAHŞERDE NUR BULANLAR 

̀�'���א�ت� �d�T�7�� >�$�ر���� :�{�� א��7 ��Dو�א� ��}���'� �̀�D�7ْ$�م� �0&�ى� א� َ َ ْ َ ْْ َ َ َ َْ ُ ُ ُ ْ ِْ ِ َِ ُ ُْ ْ َ َ َ �����7�� و�:�א�)��א�>����Mْ َ ِْ ِِ ْ َ ِ َُ      … 

�- “Mümin erkeklerle mümin kadınları,defterleri 
Sağlarından verilmiş ve nurları önlerinde aydınlattı  

giderken görürsün                    HADĐD  12(Ayet-i c  
 

MAHŞERĐN NURU  
�-Hz. Peygamber (a.s) Kıyâmet günü, kendi ümmetini abdest 
azasından tanıyacaktır. Alınları, elleri ve ayaklarındaki nurla 
tanıyıp ayırt edeceğini bildirmiştir. Đbn Ebî Hatim, Ebu 
Đmame’den şöyle bir rivayet nakletmiştir; "Kıyâmet günü bir 
karanlık salınır, öyle ki ne Mümin ne de kâfir avucunu dahi 
göremez. Ta ki Allah Teala Müminlere amelleri kadar nur 
gönderinceye kadar." Taberi ve Bey haki Đbn Abbas'ın şöyle 
dediğini naklederler; "Đnsanlar karanlıklar içinde iken, Allah 
Teala bir nur gönderir. Mü’minler o nuru görünce o tarafa doğru 
yönelirler. Đşte bu nur, onların Cennet’e girmeleri için Allah 
tarafından gönderilen bir kılavuz olur." 

�-�-� 

                      EVLAT ATASININ PARÇASIDIR  
�-Evlat, ananın babanın bir parçasıdır. Ana için evlat 

bahçedeki gül gibidir. Đnsan, 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 aciz gelmiyor. Senin sırtına 
beş kiloluk bir yük koysalar iki gün taşısan üçüncü gün isyan 
edersin. Ananın isyan etmemesi sadece sevgisi  yüzündendir. 
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    � YAVRULARIM   � 
 

Evlatlarım görmeyince özlerim de özlerim, 
Yoluna da bakar bakar gözlerim de gözlerim, 
Sevginizi hep gönlümde gizlerim de gizlerim, 
Yalan değil hep gerçektir sözlerim de sözlerim, 
Yavrularım kuzularım sizinledir 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 evladlar 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. 

�-�-� 

GÜZEL BELDEDEN GÜZEL BĐTKĐ ÇIKAR.   (A’raf (Ayet 
 

Güzel analardan, güzel evlatlar doğar. 
�- Allah dostlarından ikiz olan Ahmed’iye ile Muhammed’iye 

den kıssa: 
Bir gün Ahmed ikizi olan Muhammed’i boş bir camide vaaz 

verirken görür, kardeşine sorar; 
-Sen boş camiden kime vaaz ediyorsun? Muhammet cevap 

verir: 
-“Ben boş yere vaaz etmiyorum. Şuan da ben meleklere ve 

cinlere vaaz ediyorum.” der. 
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Bu durumu gören ve duyan Ahmed koşa koşa annesine gider. 
“Neden benim ikizim Muhammed melekleri görüyor da ben 

göremiyorum.” der. Annesi şöyle cevap verir: 
“Oğlum bir gün sen çok ağlıyordun, abdest alamadan seni 
abdestsiz emzirmeye mecbur kaldım. Sen onun için o 

mertebeye eremedin.” der. 
Đşte güzel anadan güzel evladın doğduğunun ispatı bu 

 

KADINLARI MESCĐTDEN MEN ETMEYĐN  
 
 

�- Đbnu Ömer (r.a.ümâ), Resûlullah (s.a.v.)'ın: "Birinizin hanımı 
mescide gitmek için izin isterse ona engel olmasın (izin versin)" 
dediğini haber vermişti. (Ebu Davud, Salat 53(566-567-568)) (Hadis-i ş.) 

 
MESCĐT GĐRĐŞLERĐNĐN AYRILMASI 

 

�- Nafi, Đbnu Ömer (r.a.ümâ)'den  anlatıyor; "Resûlullah (s.a.v.); 
‘Bu kapıyı kadınlara ayırsak’  buyurmuştu. Nafi der ki; ‘Đbnu 

Ömer (r.a.), ölünceye kadar o kapıdan hiç girmedi.’ 
 (Ebu Davud, Salat 54(571) (Hadis-i ş.) 

*** 
PEYGAMBERĐMĐZ HANIMLARA NAMAZI ÖĞRETMĐŞTĐ  
 

�-  Resûlullah namazın fiillerini bizzat gösterip ev halkına 
öğretmek istemiş gibidir. Bu gereklidir, çünkü, kadınlar  
mescidde geri tarafta oldukları için bir kısım teferruâtı 

göremezler. 
�- Namaz kılınacak yerin temizlenmesi gerekir. 
�- Çocuk, büyüklerle yan yana saf yapabilir. 
�- Kadınlar, erkeklerin safının gerisinde yer alır. 
�- Kadın yalnız ise tek başına müstakil saf yapar. 
�- Gündüz nâfilesi iki rek'at olabilir. 
�- Mümeyyiz çocuğun abdesti ve namazı sahihtir.  
                                                                 (K.S 8C. 534. S.) (Hadis-i ş.)  

      GÜNAHKAR O GÜN ÇÂRE ARAR 
�-"Gök, o gün, erimiş maden gibi olur. Dağlarda atılmış pamuğa 
döner. Hiç bir dost diğer bir dostunu sormaz.”    (Meâric 8-9-10) (Ayet-i c.) 
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�-Onlar birbirlerine (yalnız olarak) gösterilir. Günahkâr kimse; o 
günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, 
kendisini barındırmış olan kabilesini ve yeryüzünde bulunan 
herkesi fidye verip kendisini kurtarmak ister.  
       ALLAH (C.C.)’IN LÂNET ETTĐĞĐ KĐŞĐLER!    

 
�- “Allah şaraba onu içene, içirene, alıp satana, yapana, 
saklayana, taşıyana ve kendisine götürülene lânet etti.” 
                                                                   (Hadis-i ş.) (Tergib, c.5, s,6.) 

           DÜNYA ZĐYNETLERĐ NELER? 
  

�- “Mal ve evlat, dünya hayatının süsüdür. Ama bakî 
kalacak salih ameller, sevap olarak da, amel olarak da,  

Rabb’imin katında daha hayırlıdır.     (Kehf, 18/46) (Ayet-i c.) 
 

                HZ. DAVUD  KELĐK YAPMIŞTI 
�-Rivayete göre Hz. Dâvûd 100 veya binyıl yaşamış. (Aynen 

çobanların keliği gibi) bir kelik yapmış ki dizlerine kadar kapanıyormuş. 
Kendisine “Yâ Dâvûd! Bunu ayaklarını da kapatacak kadar yapsan.” 
diyenlere, “Bu kısa ömürde bu dünyaya bu kadar büyük kelik yapmaya 
değer mi?” demiştir. Peki apartman, saray, villa yapanlara ne demeli? 

        Bizi aldatan şu  yalan dünya değil midir? 
 

 

           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. Yolda rastladığı adam şöyle der: 
“Kardeşim, hanımlar dövülmez. Onlara sevgi, saygı ve 
güzellikle anlatılır.” der. 
Durup bunu dinleyen hanımı döner nasihat eden adama 
şöyle der:“Bu adamda o kafa! NE ARAY “        

�-�-� 
�- Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş güzeller var ki, 

bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur. RAHMAN  56 
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BĐR KĐŞĐDE ĐKĐ TANE AÇLIK VAR 
 

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. 
Đkisinin de doyuma ulaşması lazım. Yani yiyip içerken ibadet ve tâat 
yapılırsa kişi ancak o zaman mutlu olur. Kişi, şayet sadece yeme-içme 
ve nefsî arzularını yerine getirip rûhî ihtiyaçlarını gidermezse mutlu 
olamaz. Đstersen dünyanın en zengini ol, gerçek mutluluk iman ve 
Kur’ân’ın emirlerine uymandadır. 

 
 ĐKĐ BĐN SENE YAŞAYANDAN ĐBRET    

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

�-�-� 

 
BĐR ANNE EVLADINI ATEŞE ATABĐLĐR MĐ?    

�"Resûlullah (s.a.v.)'a bir grup esir getirilmişti. Đçlerinde bir 
kadın vardı, göğüsleri sütle dolu idi. Bu kadın, (sağa sola) 
koşuyor, esirler arasında bir çocuk bulduğu zaman onu 
yakalayıp kucaklıyor, göğsüne bastırıyor ve emziriyordu. 

(Dikkatleri çeken bu manzara karşısında), s.a.v.: 
"Bu kadının, çocuğunu ateşe ata bilirmi dedi. 

Sahabiler: "Hayır!" diye cevap verince: 
"(Bilin ki), Allah'ın kullarına olan rahmeti, bu kadının 
çocuğuna olan şefkatinden fazladır" buyurdu." 
                                            (Müslim,Tevbe 22, (2754)) (Hadis-i ş.) 

 
EŞĐ VE EVLADI DÜŞMAN OLANLAR                                                                     

�7ُא� א����7א� א������7�8 א�'��� َ َ ََ ّ َ ُّ َ��ْ$�א� א�ن� '��� א�ز�و�א�.�כ��� و�א�و�=��د�כ�� 	��Mو�א� ��כ� ُْ ُ ُ َْ ً ّ ُ َ ْ ِ َ ّْ َْ ََ َِ ِ َ ِ                    … 

�- Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size 
düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, 
kusurlarını başlarına kakmaz, kusurlarını örterseniz, bilin  
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ki, Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”( TEGABÜN 14) 
�-Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır: 

 Büyük mükâfat ise Allah'ın yanındadır.”( TEGABÜN 15) 
 

 

ĐÇERDE ĐKĐ KEPÇE YEDĐM 
 

�- Hanımı müsafir sevmeyen bir adam eve misafir davet 
eder misafiri odaya alır mutfakta hanımın yanına gider 

hanım çok sinirlenir neden misafir kabul ettin diye elindeki 
kepçe ile adama iki kepçe vurur. yinebir şeyler hazılar herif 

alır musafire götürür müsafir yemeye başlar adam 
sinirinden yiyemez müsafir ev sahibine sende yesene der 
ev sahibi çaktırmadan şöyle der ben az önce icerde iki 

kepçe yemiştim der* 
 

HAYAMI KAYBETMEDĐM YA!  
�- Resûlullah (a.s)'a Ümmü Hallâd adında bir kadın yüzü 

örtülü olduğu halde gelerek Allah yolunda öldürülmüş olan 
oğlu hakkında sormak istedi. Ashab'tan biri kadına: "Sen, 
yüzü örtülü olduğun halde gelip oğlundan mı soracaksın?" 

dedi. Kadın; “Oğlumu kaybetti isem de hayamı 
Kaybetmedim ya," dedi.      (K.S.5.C.56.S.) (Hadis-i ş.)  

 
�א� �M�7�&�7 א����n� �9א�ن� א�ن� �����$�7 :� َא���ّ َ ِ ُ ُْ ََ ُ ْ َ ّ ُ � َ َ َ ���כ��� א����M�dא�و�ة� و�א����I���pא�ءِ َ ْْ َ ْ َْ ََ َ ََ ُ ُ  

��mَ א������&� و�א��T� ��D&� و��M�6�7כ�� 	��� ذ�כ�&� א�
��� و�	��� א������6$�ة� �K���N א�>�<��� '���<���$�ن� ُْ َ ُ ْ َ َ َُ َ ّْ َ ْ ٰ َِ َْ ُِ ِٰ ّ ّ ِْ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ََ ُ َ ِ ْ ْ ْ  
ŞEYTANIN DÜŞMANLIĞI!  

   �- Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza kin ve 
düşmanlık sokmak ister. Sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan 

alı-koymakister. Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” 
(Kur’ân, Mâide, 91.) 

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

ĐÇKĐNĐN VEHÂMETĐ!          
�-Đçkiyi kesin olarak yasaklayan âyet-i kerîme geldikten sonra Hz. Ali 
(r.a.) şöyle buyurdu; “Bir kuyuya bir damla içki düşse, sonra oraya bir 
minare yapılsa o minarede ezan okumazdım.”Yine Hz. Ali; “Bir damla 
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içki bir denize düşse, sonra o deniz kuruyup da yerinde otlar bitse 
orada hayvan gütmez ve sütünü de içmezdim.” buyurdu. Hz. Ömer 
(r.a.) içkinin haramlığı konusunda şöyle buyurdu: “Bir parmağım içki 
içerisine girmiş olsa o parmak bende kalmazdı, onu ben kesip 
atardım.”                               (Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, c. 2, s. 764). (Hadis-i ş.) 
�-Đçki içilen yerde selâm verilmez. Çünkü selâm duâdır. 
Đçki içilen yerde namaz kılınmaz. Çünkü içki necistir (pistir). 
�- Ey Ademoğlu! Sen ateşi çok para ile alıyorsun ama cenneti 
az para ile almıyorsun.” 
 

HARAM OLAN ĐÇKĐNĐN FELÂKETĐ 
�-Hz. Peygamber buyurur ki: "Kötülüklerin anasından sakının. 
Zîra sizden önce yaşayanlar arasında çok dindar bir zat vardı, 
hep ibâdet eder, bu maksatla insanları da terk ederdi. Bir kadın 
ona musallat oldu. Bir hizmetçisini yollayarak; “Bir hususta 
şahitlik yapmak üzere bana bir uğrasın." diye kendisine haber 
yolladı. Adam kabul ederek kadının evine girdi. O eve girince 
kadın bütün kapıları kapattırarak odasına aldı. Adam, bir de ne 
görsün, karşısında kendisini beklemekte olan çok güzel bir 
kadın var. Kadının yanında bir çocuk ve içerisinde içki bulunan 
bir de kap vardı. Adama: "Seni buraya şahitlik falan için 
çağırmadım, (Allah'ı inkar etmen veya) bu çocuğu öldürmen 
veya bu şaraptan içmen veya benimle yatman için çağırdım. 
Đtiraz edecek olursan imdat diye çığlık atıp seni rezil edeceğim." 
der. Adamcağız meselenin ciddiyetini anlayarak bunlardan birini 
yapmaktan başka çıkar yol olmadığı kanaatine varır. Belayı en 
ucuz atlatma yolu olarak şaraptan içmeyi tercih etti: "Bir kadeh 
şarap ver" der. Kadın verir. Adam "Bir kadeh daha" der. Derken 
sarhoş olarak kadınla temasta bulunur (kendisini küfre atan sözler 
sarf eder) ve çocuğu da öldürür. (Sonra kadın ona: "yemin olsun 
sarhoş olunca önceden yapmam diye reddettiğin bütün tekliflerimi 
eksiksiz yaptın" der. 
Şu halde içkiden kaçının. Allah'a yemin olsun, imânla bir arada, bir 
adamın göğsünde ebediyen bir araya gelmez. Bunlardan biri 
diğerini göğsünden mutlaka çıkaracaktır." (K.S. 8.C.160-161.S.) (Hadis-i ş.)  

 
�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�- 
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KĐŞĐ NASIL OLUNCA ALLAH YOLUNDADIR?   
�- “Anne babasını, insanlara muhtaç bırakmamak için 

çalışan, Allah yolundadır. Hanımı ve çocuklarını, kimseye 
muhtaç etmemek için çalışan, Allah yolundadır. Kendisini 
de, kimseye muhtaç etmemek için çalışan, Allah yolundadır. 
Hile ve dolap çevirme peşinde koşan, şeytan Yolundadır.” 
                                                                                           (Ramuz’ül Ehadis 1.C. 618.s. 2571.) (Hadis-i ş.) 

 

�- Kişi ailesine, çoluk çocuğuna, sevabını Allah’tan 
umarakharcama yaparsa, o harcadığı ona sadaka olur. 
                                                                                          (Ramuz’ül Ehadis 1.C. 121.s. 457.) (Hadis-i ş.) 
  
 BĐR HURĐ DÜNYA’YA GELĐP AVUCUNU AÇSA!  
  �-Đbn Abbas (r.a)’dan şöyle rivâyet olundu; 
“Eğer bir huri gökle yer arasında bir avucunu çıkarıp, gösterse 
güzelliği karşısında bütün insanlar şaşkına döner, güzelliğine 
vurulurlar. Şâyet eşarbını çıkarsa gösterse onun güzelliğinin 
yanında, güneşin altında mum ışığı nasıl sönük ise güneşin 

ışığı öyle zayıf kalır. Şâyet yüzünü gösterecek olsa, güzelliği yer 
ile gök     arasını aydınlatır.”      (TERGĐB ve TERHĐB 365/97) (Hadis-i ş.) 

 

DÜNYA  HANIMLARI CENNETE NE HALDE 
�-Resûlullah!  (s.a.v)’in zevcesi Ümmü Seleme (r.a) den şöyle 

dediği rivayet olundu: 
�- “Ya Resûlullah! Allah Taâlanın: “Đri gözlü hurileridir.” Sözünü 

bana anlat.” dedim. 
�- “Onlar beyaz tenli iri gözlü, kara kuşun kanatları gibi 

sürmelidir.” dedi. 
�- “Ya Resûlullah!! Allah’ın: “Sanki o kadınlar birer yakut ve 

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

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

“ Onlar yumurtanın zarı gibi beyaz ve naziktirler.” dedi. 
�- “Ya Resûlullah! Dünya kadınları mı üstündür, yoksa iri 

gözlü huriler mi? dedim. 
�- “Ya Resûlullah! Allah’ın: “kocalarına sevimli ve birbirlerinin 

akranıdırlar. ”Ayetini söyle dedim. 
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Onlar dünyada ihtiyar, gözleri çapaklı, saçları ağarmış ve zayıf 
olarak ölmüşken Allah onları cennette bâkire, kocalarına sevimli, 

aşık ve bağlı, birbirlerinin akranı kılacak.” buyurdu. 
�- “Elbisenin yüzü astarından kıymetli olduğu gibi, dünya 
kadınları da hurilerden üstündürler.” dedi. 
“Neden Ya Resûlullah!” dedim. Şöyle açıkladı: 
Namazları, oruçları ve Allah’a ibâdetleri sebebiyle, Allah 
onların yüzlerini nurlandırır, kendilerine ipek elbiseler giydirir. 
Onların tenleri beyaz, elbiseleri yeşil, ziynetleri sarı, 
buhurdanlıkları inci ve tarakları altındır. Onlar şöyle söylerler: 
“Biz burada ebedi kalacağız. Biz sevimli ve mutluyuz. Asla 
üzülüp sıkılmayız. Başka âleme göçmeden hep burada 
kalacağız. Biz bu hâlimizden memnunuz ve her şeye razıyız. 
Hiç kimseye kızmaz öfkelenmeyiz. Ne mutlu kendilerine eş 
olduğumuz ve bize eş olan kimselere.” 
�- “Ya Resûlullah! Bizim kadınlarımızdan dünyada iki, üç ve 
dört kocaya varanlar oluyor. Cennette bunların hangisi kocası 
olacak?” dedim. Şöyle cevap verdi: 
Ümmü Seleme! O, evlendiği erkeklerden huyu en güzelini 
seçerek (ki o huyu en güzel olanıdır.) Onu bana eş kıl” der. 
Ümmü Seleme! Huyu güzel olan hem dünya da, hem de 
âhirette mutludur. Đki cihanın da iyiliğine kavuşur.” 

 (TERGĐB ve TERHĐB  368/102) (Hadis-i ş.) 
 

TÖVBE NASIL OLUR? 
����-Kıymetli kardeşlerim; o güzel sâlih kişilerin hayatı bizlere 
ne kadar güzel örnek olmuştur. Tarih kitaplarında yer alır. 
Malumunuz, Uhud Dağı’nın etrafında Uhud Savaşı sürerken 
savaş son şiddetini almıştı. Sahabilerden Sa‘d bin Ebî Vakkas 
diyor ki: “Uhud Dağı’nda savaşıyorduk. Abdullah bin ÇAHŞ 
yanıma geldi, bana dedi ki; yâ Sa‘d sen dua et ben amin 
diyeyim, ben dua edeyim, sen amin de. Rabb’imizden 
duamızın kabulünü isteyelim. Daha sonra iki arkadaş bir kaya 
dibine çekilip dua etmeye başladılar. 

����-Sa‘d bin Ebî Vakkas şöyle diyordu: “Yâ Rabb’i! En 
güçlü kâfirleri bana göster, onları öldüreyim. Gazi olarak 
Medine’ye döneyim” dedi. Abdullah bin Cahş “Âmin” demişti. 
Dua sırası Abdullah bin Cahş’a geldiğinde Rabb’imden 
enteresan bir isteği oldu. Şöyle diyordu: “Yâ Rabb’i! En güçlü 
kâfirlerden en az otuz tane öldüreyim. Bir tanesi de beni 
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öldürsün. Kulağımı, gözümü, burnumu, elimi ve dilimi 
kessinler.” Sa‘d bin Ebî Vakkas “âmin” diyememişti. Abdullah 
bin Cahş; “Sa‘d seninle sözleşmedik mi? Ben senin duana 
amin dedim. Sen de benim duama âmin de.” deyince 
istemeyerek de olsa Sa‘d “amin” demişti. Sordu Abdullah bin 
Cahş’a: “Niye böyle bir duaya ihtiyaç duydun?” 

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

�-�-� 
GÜNAHIM ÇOK 

 

Günahım çok yüzüm kara,              Sen Rabb’imsin yakma nara, 
Nolur affet sen Allah’ım,                  Nolur beni koyma dara, 
Senin için gönlüm yara.                   Garip pişman hem bîçâre. 
 

�-�-�-�              �-�-�-� 
Kapına geldim ağlarım,                   Günahımı bilen sensin, 
Korkudan gönlüm dağlarım,            Feryadımı duyan sensin, 
Affına umut bağlarım.                      Umudum var affedersin, 
                                                        Aman affet sen Allah’ım. 

NAKARAT         

Aman affet sen Allah’ım,                 Aman affet sen Allah’ım, 
Allah’ım Allah’ım,                            Allah’ım Allah’ım, 
Aman affet sen Allah’ım.                 Aman affet sen Allah’ım. 
    

�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-� 
 

AĐLE REĐSĐNĐN EŞĐNE ŞEFAATĐ   
�- Kişi, cennete girdiği zaman Rabb’inden anne ve babasını,    .    
.   hanımını ve çocuklarını soracak. Allah ona, “Onlar, senin amel 

ve derecene ulaşmadılar.” diye 
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hitap edecek. O da “Ya Rabb’i, ben hem kendim, hem onlar" 
için amelde bulundum.” diyecek,  şefaat edecek.” Bunun 
üzerine onların da, ona katılmaları için Allah emir verecek. 

                      (Ramuz’ül Ehadis 1.C. 147.s. 574.) (Hadis-i ş.)        
 

�- Erkeğin, tek başına olan kadınlar cemaatine imamlık 
yapması câiz değildir, bunun caiz olması için cemaatte yer alan 
kadınlardan en az birinin, imamın mahremi namaza katılmalıdır."  
                                              (Ramuz’ül Ehadis 1.C. 825.s 3531) (Hadis-i ş.) 

 

ABDESTĐN FARZ OLUŞU                                                                         
���T$�א� و�.�$��aכ��� و�א��7�M�7כ��� א���F א� �7َא�א����7א� א������7�8 א�'���$�א� א�ذ�א� ����<��� א���F א������6$�ة� �Nא�\�ْ َ َِ ِ ِْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ َِ ْ َ ُ ََ ُ َ ُّ ِ َ ِ ّ ُ ْ ُ َ ُ َ �&�א��L�Nא�ّ ْ�Dِ ِ َ َ    … 

 MAĐDE 6 ayet-i c.                          
�- “Ey imân edenler! Namaza kalkmak istediğinizde yüzlerinizi ve 
dirseklere kadar ellerinizi yıkayın.  Başlarınızı mesh edip 
topuklarınızla birlikte ayaklarınızı da yıkayın.  Cünüp iseniz 
tastamam yıkanın boy abdesti alın. Eğer hasta veya yolcu iseniz 
veya tuvaletten gelmişseniz, yahut kadınlarla münasebette 
bulunmuş olup da su bulamazsanız temiz toprağa teyemmüm 
edin, mânen arınma niyeti ile ondan yüzlerinize ve ellerinize 
meshedin.  Allah size güçlük çıkarmak istemez, fakat 
şükredesiniz diye sizi temizleyip arındırmak ve size olan 
nimetlerini tamama erdirmek ister.” Abdest ve guslü bildiren ayet 
budur. Cinsel temas veya ihtilam sonucu manen kirlenen kişi 
gusleder. Yıkanmadan namaz kılamaz, tavaf edemez, mescide 
giremez, Kur'an okuyamaz. 

�-�-� 
BAZI ULEMAYA GÖRE BĐLMEMĐZ GEREKEN  FARZI 

BĐLMEYENĐN NĐKAHI SAHĐH OLMAZ! 
 

�- Mehmet isimli bir hoca arkadaşımız şöyle anlatmıştı:  
Beni bir nikaha çağırdılar, gittim. Gelin hanıma bir Kelime-i 

Şehadet getirmesini söyledim. Hemen kalkıp mutfağa gitti. Ben 
bekliyordum.Daha sonra damat beyi çağırdı ve biraz sonra ikisi 
de geri geldi. Ve bana şöyle dediler: “Vallahi ikimizde aradık o 
senin dediğin şehadeti bulamadık. Herhalde mutfağa koymaya 

unutmuşlar” dediler.  
(NE KADAR ACI BĐR OLAY DEĞĐL MĐ? DĐN KARDEŞĐM!) 

. 
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. 
HER MÜSLÜMANIN BĐLMESĐ GEREKEN 

�- 32 FARZ ŞUNLARDIR: 
�- 6 Đmânın şartı,   �-  3 Guslün farzı,  
�-5 Đslâm’ın şartı,  �-  2 Teyemmümün farzı, 
�-4 Abdestin farzı, �- 12 Namazın farzı. 

Đmânın şartları kaçtır ve nelerdir?   

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

6. Hayrın  ve  şerrin  Allah’tan  olduğuna; 
kısacası kadere inanmaktır. 

 
Đslâm’ın şartları kaçtır ve nelerdir?    

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

    4. Zengin olan kişinin malının kırkta bir                              
zekâtını vermesi 
5. Zengin olanın ömründe bir defa hacca      
gitmesi. 

  Teyemmümün farzı kaçtır ve ne zaman yapılır? 
 
           Teyemmümün farzı ikidir.  

1. Niyet ve 2. Darp. 
Yani önce niyet edilir, sonra eller toprağa vurulur, yüz 

mesh edilir, eller tekrar toprağa vurulur, kollar mesh edilir. 
Su bulunmadığında teyemmüm yapılır, su bulunduğunda 

teyemmüm bozulur. 
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GUSLÜN FARZLARI NELERDĐR?     
     Guslün farzı üçtür ve şunlardır: 
�-1. Üç kere ağıza dolu dolu su vermek, 
�-2. Üç kere buruna dolu dolu su vermek, 
�-3. Bütün vücudu kuru yer kalmamak şartı ile 
yıkamak. 

(Gusülden önce namaz abdesti gibi abdest almak 

sünnettir.) 

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

 

Đstinca ve Đstibra nedir, nasıl giderilir?  

Đstinca   : Büyük ve küçük abdestten sonra (pislikten) 
temizlenmeye denir. 
Đstibra   : Küçük abdestten sonra akıntının kesilmesine 
denir. 

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

Her kişinin idrar sızıntısı zamanı farklıdır, sızıntı sona 
erdikten sonra (abdest alınız). Đdrar yaparken veya 
yaptıktan sonra üzerinize “idrar sıçramasından 
sakınınız.Çünkü kabir azabının çoğu ondandır”                                           
.                                                            (Hadis-i Şerif) 

 
Namazın farzları kaçtır ve nelerdir? 
12’dir; 6’sı dışında, 6’sı içinde. 
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NAMAZIN DIŞINDAKĐ FARZLARI 
1. Hadesten Taharet   : Kişi abdestsiz ise abdest almak. 

Gerekli hallerde gusül yapmaktır, 
2. Necasetten Taharet: Pisliklerden temizlenmek, 
3. Setrulavret             : Örtünmesi gereken yerler  

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

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

 
Namazın Đçindeki Farzları 

1. Đftitah Tekbiri: Namaza başlarken “Allâhu Ekber” 
diyerek başlamak, 

2. Kıyam          : Namazda ayakta durmak, 
3. Kıraat          : Namazda Kur’ân okumak, 
4. Rukû            : Namazda eller dizlere erişecek şekilde eğilmek, 
5. Secde          : Namazda secde etmek, 
6. Kâ’ide-i Âhire: Namazın sonunda (Ettehıyyâtü’yü 

okuyacak kadar) oturmak. 
�-�-� 

Günde kaç vakit namaz vardır? 
Beş vakittir. Aşağıda tabloda gösterilmiştir. 

NAMAZ 
TOPLAM 
REKAT ĐLK SÜNNET FARZ SON SÜNNET 

Sabah 4 2 (Kuvvetli Sünnet) 2 - 

Öğle 10 4 (Kuvvetli Sünnet) 4 2 
Đkindi 8 4 (G. Müekked Sünnet) 4 - 
Akşam 5 - 3 2(Kuv.Sünnet) 

Yatsı 10+3 4 (G. Müekked Sünnet) 4 2+3 Vitir 

�-�-�-�-�- 
Namaz kılamıyorum diyenlere nasıl 

yardımcı olabiliriz.? 
 

�- Allah’ımız Bakara suresinin 152. ayetinde  “Siz beni 
anınki bende sizi anayım.” buyuruyor. 
O halde namaz kılamıyorum değil Allah beni  huzuruna 
kabul etmiyor demek daha doğru olur. Ancak tövbe edip 
yalvarıp huzura kabulünü Allah dan niyaz etmeli.  
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                  NASIL YALVARALIM 
�-Tertemiz bir abdest alıp tertemiz bir gönülle şöyle 
yalvarmalı. 
�-Yarabb’i ben senin kulunum, huzuruna gelmek istiyorum 
�-.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 kabul et huzuruna geleyim. 
 Namaza durup,Kıbleye dönüp ellerini kulağına kaldırarak 
tekbir almak demek dünya kailesini geriye bıraktım demektir. 
Böyle yapıp, Ya Rab huzuruna geldim. Diye yalvarıp iki 
damlacık gözyaşı akıtıvermeli.              
�-Çünkü  Allah’ımız Kur’ân’ımızda buyuruyor ki 
 

�- “Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz.” (NECM 60)(Ayet-i c.) 
�- Kazandıkları işlere karşılık az gülsünler çok 
 ağlasınlar.”                                          (A.C. TEVBE 82) (Ayet-i c.)                    
����-“Gözünden bir sinek veya bir sinek başı kadar olsun, Allah 
korkusu ile yaş çıkan kimsenin yüzünü cehennem ateşi yakmaz.” 

(K.S. 17.C  585.S) (Hadis-i ş.) 

            SEN OLSAN NE YAPARSIN? 
�-Rabb’imiz, Kur’ân-ı Azîmü’ş-Şân’ında 83 yerde namazı, 43 
yerde:namazı dosdoğru kılmayı, 13 yerde rükû etmeyi ve 64 yerde de 
secdeyi emretmektedir. Bu 83 yerdeki namaz emrinin 33’ü, zekâtla 
birlikte zikredilmiştir. 

 Peygamberimiz (s.a.v.) i şerifinde namazı ibâdetlerin en hayırlısı 
olarak tavsiye etmiştir                                              (K.Sitte, 2324.) (Hadis-i ş.) 

Đşveren bir patronu düşün! Đşçisine 83 defa şu işi yap 
diye bir emir verir. Sıkı sıkı tembih eder. Fakat işçi o işi 
yapmazsa işveren onun hakkında ne düşünür? 

Ana-babayı düşünün? Oğluna veya kızına 83 defa şu işi 
yapacaksın der. O iş yapılmazsa acaba o ana baba evladına 
nasıl muamele eder dersiniz? 83 defa namaz emrini veren ne 
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işverenindir, ne de baban.(Sana el veren, ayak veren, göz 
veren, kulak veren, eş veren, iş veren, azık veren, rızık veren, 
hayat veren, seni yoktan var eden; Rabb’indir bu emri veren!) 

 
ELĐ-AYAĞI OLMAYANIN NAMAZI NASILDIR.?    

�- Bir kişinin elleri ve ayakları olmasa, bir evin 
ortasında olsa, ona abdest aldıracak bir kişi de yoksa, 
yuvarlanarak duvara yaklaşır ve iki yüzünü duvara 
sürtüp mesh eder ve vaktini geçirmeden namazını 
kılar. 
Bu kişi, Şâyet yüzleri de çıban ve yara olsa namazı 
abdestsiz olarak kılar.”Namaz’dan kurtuluş yoook!  

                                                                         (ĐBNĐ ABĐDĐN 82.83) (Hadis-i ş.)  

����-Âlimler 24 saati 3’e bölmüş;  
8 saat çalışma, 
8 saat istirahat, 
8 saat ibâdet. Böyle yapabiliyorsan ne mutlu sana!.. 

 
ATEŞ ATEŞTEN KORKUYOR 

�s���+ ����M�d�: ���' �s�����Nٰ א��א�	�$�א� א������6 َْ ّ َُ ََ ٌ ْ ِ ِِ ْ َ ْ َ َ َ ِ$�ة� و�א��d�p�0$�א� א����$���9א�ت�َ َ َ َ ّ ُ َ َ ّ َ َ  

ً �T�N$�ف� �L���7$�ن� \� �א� َّ َ َْ َْ ْ َ َ َ  

�- Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar 
namazı bıraktılar nefislerinin arzularına uydular. Bu 
yüzden ileride sapıklıklarının cezasını çekecekler.” 

                                                                                (Meryem  Suresi.59) (Ayet-i c.) 
�- Bu ayeti kerimede bahsi geçen gayya kuyusu,Hadisi Şeriflerin 

ve Kur’ân tefsirlerinin açıklamalarına göre cehennemin en derin ve 
en şiddetli ateşi olan bir vadidir. Üzerindeki cehennemliklerin irini, 
kanı, cerahati oraya akmaktadır. 

Bu gâyya vadisinin ateşinin şiddetinden üzerindeki 
cehennemler Allah’a sığınıyorlar. 
 �-Yine o kadar derin ki cehennemin kenarından yuvarlanan bir 
taş 50 yılda oraya inermiş. Đşte namaz kılmayanı Allah’ımız 
oraya atacağını haber veriyor. Ateş ateşten korkarsa insanın 
nazik vücudu ne yapar acaba? ‘Allah korusun  (ĐBNĐ KESĐR  C10 S.159) (Hadis-i ş.) 
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�- “Benim bedenim cehennem ateşine dayanır” diyorsan, 
al eline bir kibrit yak parmağını da ateşin üzerine koy 
bakalım ne kadar dayanabileceksin? Dayanabilirsen ne 
âlâ! Şâyet dayanamazsan -ki dayanman mümkün değildir 
iyi düşün! �- Dünya ateşinin şiddeti cehennem 
ateşinden 70 kat daha hafiftir. 
        
           NE ZAMAN, NE ZAMAN, NE ZAMAN 
�-Kişi küçükken “Büyüyünce Allah’a (c.c.) şöyle ibadet ederim, böyle 
ibadet ederim” der. Büyür “gencim, şu gençliğin tadını çıkarayım, 
ihtiyarlayınca ibadet ederim.” der. Ne zaman el ayak tutmaz, göz yarı 
yarıya görmez ve idrarını tutamaz olunca ibadet etmeye başlar. Eh ne 
yapsın, bundan sonra güzellik kalmadı, çapkınlık yapsa derman 
kalmadı Oyuna gitse, mide kalmadı içki içse. Bu yaştan sonra onu 
kabul etse etse camii ve cemaat kabul eder. Uyan ey gafil! Dün 
yaşanmaz, yarın da meçhul, gün bugün, uslan artık ey gençlik uslan 
     

    ALLAH ĐÇĐN DOSTLUĞUN FAYDASI 

. �- O gün hak mizan kurulduğunda sevabı az olan hemen 
anasının yanına koşup “ana bana sevabından ver de cennete 
gideyim” der. Annesi “benim ne olacağım belli değil, benden sana 
hayır yok der.” Babasına koşar o da aynı cevabı verir. Kardeşlerine 
koşar onlar da aynı cevabı verir. En son Allah (c.c.) için edindiği bir 
dostu aklına gelir ve ona koşar. O dostunun hayatta kendisinin 
hiçbir teklifini geri çevirmediğini düşünür. Kişiye kıyamaz ve sevap 
defterini o dostuna verir. O kişi alır der ki “Yâ Rabb’i! Ben sevabımı 
buldum. Beni cennetine koy.der” Yüce Hakk sual eder “Sana 
sevabını verenin kendi garantisi var mı ki sana sevap verdi?” 
deyince; “Yâ Rabb’i! Biz dünyada Allah (c.c.) dostluğu yaptık ve 
birbirimizi hiç boş çevirmedik şimdi de yine boş çevirmedi.” O 
dostum dedi ki; “Eğer benim sevabım yetmezse senin yerine ben 
yanarım.” deyince Yüce Mevlâ’mız şöyle der:  “Benim için dost 
olup birbirinin cezasını çekmeye razı olan kulumu ben 
cehennemde yakmaya haya ederim, ikinizi de affettim.” der 
Đnşallah 
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�O GÜN KĐM KĐMDEN KAÇACAK? � 

�7ُ$�م� �J�7&� א���D&�ء َْ ْ ُ ّ َ َِ َ ِ '��� א�+� ��� ْ َ ْ ِو�א�'��� و�א�:� ��� ﴾٣٤﴿ِ َِ َ َِ ّ ِو�"�א��p�Q<��� و�:��� ��� ﴾٣٥﴿ُ َ َ َِ َ ِ َ﴿٣٦﴾ 
                                                              (ABESE SURESĐ 30.C 58.S) (Ayet-i c.) 

34-36 –Đşte o gün kişi kardeşinden, annesinden ve       .     
.       babasından, eşinden ve evlatlarından bile kaçar.  
  37- O gün onlardan her birinin başından aşkın derdi ve       
.       tasası vardır. 
 38 - Yüzler vardır o gün pırıl pırıldır. 
 39 - Güler ve sevinir. 
 40 - Yüzler de vardır toza toprağa bulanmış, 

      41 - Üstünü karanlık kaplamıştır. 

       Üç Yerde Kimse Kimseyi Hatırlamaz! 
�- o güzel anamız Hz. Ayşe (r.a.),birgün aglamıştı 
Rasûlullah(s.a.v.) niçin agladın ya ayşe diye sorar o da 
“Cehennemi hatırladığım  için ağladım der Siz, Kıyâmet 
günü, ailenizi hatırlayacak mısınız?” deyince Efendimiz şu 
cevabı vermiştir; “Üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz;  
Mizan yanında; tartısı ağır mı geldi hafif mi öğreninceye kadar, 

 Sahifelerin uçuştuğu, kitabının sağına, soluna veya 
arkasına konulacağını bilinceye kadar,  

Sıratın yanında; cehennemin  iki yakası ortasına  
kurulunca; bunu geçinceye kadar.” (Hadis-i ş.)                                              

�-O mahşer günü mahşer halkı bütün insan ve mahluklar 
toplanmış bu toprak başka bir toprak ile değişmiş hak 
mizan kurulmuş göklerden sağnak sağnak dolu yağar gibi 
amel defterleri sahife sahife adeta yağıyor. Đnsanlar gözünü 
göklere dikmiş amel sahifem benim sağıma mı soluma mı 
nereme düşecek diye heyecanla bekliyor. O gün güneş yer 
yüzüne bir mil kadar yaklaşmış yakıyor mahşer elli bin yıl 
sürecek. Bu Dünya’nın bir yılı âhiretin bir günü. Đşte o gün 
terlemeler olacak. 

 ‘‘(UNUTMAYINKĐ) ALLAH 
          SABREDENLERLE BERABERDĐR’’ 
                                       Ayet bakara 153 
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�-    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, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler 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, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 
Toz toprak sardı anam sevdiğin yüzümü, 
Dünyada tutamadım anam tatlı sözünü, 
Nasıl unuttun anam oğlunu hem kızını? 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar.  
 

Çok çok merhametlidir yardım eder analar, 
Ameli noksan olan yakınlarını arar, 
Yok kimseden faide işte o zaman anlar, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar.  
Büyüttün besledin anam sen dünya evinde, 
Hak sahipleri bırakmazlar bir bir peşinde, 
Faidem olmaz sana yavrum mahşer yerinde, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar.  
Alev alev yakan o mahşerin güneşinden, 
Đnsan kaçacak o gün çok sevdiği eşinden, 
Mücrimler kurtulamaz zebaniler elinden, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
Çaresiz ana kuzuları kardeşler ağlar. 
 
Fayda olmayınca çok sevdiği yakınından, 
Yardım ister o zaman Allah dostlarından, 
Allah dostu al diyecek benim sevabımdan, 
Bîçare ana ağlar, evlat ağlar, eşler ağlar, 
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YERYÜZÜNÜN MELEĞĐ KĐMLER 
�- Kadın altın gibidir. Altın işlendiği zaman kıymetlidir. Đnsan 
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. 
 Annenin kıymetini ne zaman analarsın. 
Bir gün anneni kaybedipte, okuldan geldiğinde sana, kollarını 
açan sevip sarıp öpen olmadığı zaman anlarsın. 
Akşam yemeğinde ne yiyeceğiz anne diye soramadığın zaman  
anlarsın. Arkadaşınla kavga ettiğinde çığlık çığlığa yavrum diye 
koşan olmadığı o zaman  anlarsın. Bir yerin ağrıdığında başında 
durup yavrum diye gözyaşı döken olmadığı zaman ananın 
kıymetin anlarsın. Soğuk günler de yavrum üşümesin diye, sıcak 
günlerde yavrum yanmasın diye sana kanat açan olmadığı 
zaman annenin kıymetini anlarsın. Đşte annenin kadınlığını 
annenin şevkatini annenin bir melek olduğunu O zaman 
anlarsın!   

  ÖZLEDĐM BEN ANAM   
SEVGĐ DOLU BAĞLARINI 
GÖZLÜYORUM YOLLARINI 
BENĐ SARAN KOLLARINI 
ÖZLEDĐM BEN GÜZEL ANAM 
 
BAĞRINDAKĐ GÜLLERĐNĐ 
BENĐ SEVEN ELLERĐNĐ 
YAVRUM DĐYEN DĐLLERĐNĐ 
ÖZLEDĐM BEN GÜZEL ANAM 

NĐNNĐ NĐNNĐ SÖZLERĐNĐ 
SENĐN ELA GÖZLERĐNĐ 
NURLAR SAÇAN YÜZLERĐNĐ 
 ÖZLEDĐM BEN GÜZEL ANAM 
 
BÜYÜTÜP BESLEDĐN BENĐ 
HEP SÖYLERDĐN BANA NĐNNĐ 
CANIMDAN ÇOK SEVDĐĞĐMĐ 
ÖZLEDĐM BEN GÜZEL ANAM 

 
�-EY ĐMAN EDENLER SABIR EDEREK VE NAMAZ 
KILARAK (ALLAH’TAN) YARDIM ĐSTEYĐN !ŞÜPHESĐZ 
ALLAH, SABREDENLERLE BERABERDĐR. Ayet bakara 153 
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ĐŞTE HAYAT BU, ĐYĐ DÜŞÜN! 
�- Bu asırda insan yaşının ortalaması 70 yıldır.Bunun 15 senesi 
çocukluk çağlarına sayıncageriye 55 yıl kalır.55 yılın toplamı 
20.075 gün eder. Eğer Günde beş vakit namaz kılsan; her vakit 
namaz da 20 dakikanı alsa günde 100 dakika yapar. 55 yılda 
namaza ayırdığın zaman; 1.394 gün veya 33.458 saat eder. 70 
yıllık koskoca bir ömür de namaz ibâdeti için harcanan vakit 3 yıl 
9 ay 29 gün eder…………………………………………………… 
�-Sana çok cömert birisi 70 altın verse, senden bu altınların 
3.5’ini kendisine geri hibe etmeni istese, bunu vermemek 
nankörlük olmaz mı? 

Allah da senden bunu istiyor. 
Allah’ımızın Kur’ânındaki 83 yerde geçen namaz emrini 

görmemek ve, yerine getirmemek yüz bin kerre körlüğün tââ 
kendisi değil midir? 

 

AĐLENE NAMAZI EMRET! 
�- “Ailene namaz kılmalarını emret; kendin de ona  

sabırla devam et”                                           (a.c. taha 132)        

�-Nefes alıp verebilenden, bir bardak su içebilenden, 
hacetini de defedebilenden Allah’ımız ibâdet bekler. (Hadis-i ş.)                        

*** 
GÜNAHSIZ OLMAK ĐSTERSEN, NAMAZI KIL! 

�- Bir Müslüman eksiksiz abdest alır, sonra da ne 
okuduğunu bilerek namaz kılarsa annesinden doğduğu, 
gibi günahlarından tertemiz olur.   (Hadis-i ş..tergib c.1.s.502) 

 

KULUN ALLAH’A EN YAKIN OLDUĞU AN 
�- “Kulun Rabb’ine en yakın olduğu zaman secde hâlidir. 
Öyleyse secde de iken çok duâ edin.”(H.ş.) (K.Sitte Namaz C.7 S.82) 

 
�-Rasûlullah (s.a.v.),namaz kılarken içinden kaynayan bir 
tencerenin sesi gibi iniltiler işitiliyordu, yani ağlıyordu. 

                                                                           (Tergip c.1 s.500) (Hadis-i ş.) 

 

�-�-�-�-�-�-� 
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ÇOK MEŞGUL DĐN KARDEŞĐM! 
Namaz vakti geldiğinde 

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

 
DĐKKAT ! 

 
O saat de Allah da  senden namaz bekler.  

Đyi düşün kararı ona göre ver. 
 
�- Cünüplü, hayızlı ve nifaslı kişilerin yapması HARAM 
olan şeyler Şunlardır: 
a.  Kur’ân-ı Kerîm’e yapışamaz ve okuyamaz. 
b.  (Kâbe’yi) tavaf edemez, cami ve mescidlere giremez, 
c.  Namaz kılamaz, âyet okuyamaz.  
Kadın hayız ve nifas müddetince: 
a.  Namazları üzerinden düşer. 
b.  Oruç tutamaz, daha sonra kaza eder. 
c.  Cinsi münasebette bulunamaz. 
d.  Her iki halinden sonra kan kesilince gusül etmek 
farzdır. O zaman yasaklar kalkar. 

Not: Hayız; Kadının ayhali, Nifas; Doğum sonrası 
halidir 
Abdestin farzıları Dörttür, 
1-Yüzü yıkamak, 2- Kolları yıkamak, 
3-Başa meshetmek, 4- Ayakları yıkamak, 
 

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

�- ‘’Kim Rahman’ı zikretmekten yüz çevirirse, biz ona bir 
şeytanmusallat ederiz.Yanından ayrılmayan, bir arkadaş olur’’.        
.                                                                              (a.c)zuhruf  36) 

�-�-�-�-�-�-�-�-� 

NAMAZ NASIL KILINIR? 

1- 88. Sayfada anlatıldığı gibi abdest alınır. 
2- Kıbleye dönüp niyet edilir. Misal; Niyet ettim Allah rızası 
için bugünkü öğle namazının farzına.  
3-   Ellerinin avuç içini kıbleye döndürerek baş parmaklarını 
kulağının yumuşağına değdirip Allah-u Ekber denir. Kadın 
ellerini göğüs hizasına kaldırır. Göğüs üzerine bağlar 
4- Erkek ellerini göbek hizasına bağlar (Subhaneke) okunur. 
5- Euzu besmele çekilip, Fatiha yani Elham-ı Şerif okunur. 
6- Ya bir süre veya üç ayet kadar zamm-ı sure okunur. 
7- Rüku ye gidilir. Kadınlar 45, erkekler 90 derece eğilir. 
8- Rükude en az 3 defa Subhane Rabb’iyel Azım denir. 
9- Tekrar doğrulup, Semiallahü limen hamideh denir. 
10- Secdeye varıp, en az üç defa sübhane Rabb’iyel ala denir. 
11- Oturumuna doğrulur. Bir defa sübhanallah diyecek kadar durulur. 
12- Tekrar secdeye varıp üç defa sübhane Rabb’iyel ala denir. 
13- Tekrar ayağa kalkar. Besmele, Fatiha, Zamm-ı süre okur. 
14- Namaz böyle devam eder. Ancak farz namazların ilk iki 
rekatinde Fatihadan sonda zamm-ı süre okunur. Diğer 
rekatlarda zamm-ı süre okunmaz. 
15- Sünnetlerde ve nâfilelerde zamm-ı süre, yani fatihadan sonra 
süreler okunur. 
16- 3 veya 4 rekatli farzların ve sünneti müekkedelerin ilk 2 rekatten 
sonra oturulduğunda yalnız Ettehıyyatü okunur. 
17- 2 rekatli, 3 rekatlı ve 4 rekatlı namazların sonunda oturulduğunda 
Ettehıyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabb’ena Atina, 
Rabb’enağ firli duâları okunur, selâm verilir.  
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18-   Sünneti gayri müekkedelerin  ve nâfilelerin 2 rekaattan fazla 
olanların her iki rekat sonunda oturulduğunda Allahümme Salli ve 
Allahümme Barik duâları okunur. Ayağa kalkıp sübhaneke ve diğer 
sureler okunarak namaza devam edilir. (Tüm hareketlerde Allah-ü 
Ekber denir.) 
19- Yalnızca vitir namazında üçüncü rekatta fatiha ve zamm-ı sureden 

sonra iftitah tekbiri gibi Kunut tekbiri alınır. Peşinden Kunut duâları 
okunarak rüku ve secdeye öyle gidilir.  

 
HANĐ REÇETE? 

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

aramıyorsun? 
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ĐÇĐNDEKĐLER 
1- Ön Nasihat 
1- Şerefli ve Đffetli hanım kardeşim 
1- Sen artık yeniden dirilmen gerek 
1-  zamanın ne günahı var 
3- hanımlarla ilgili Ayetler 
4- Ey iffetli, şerefli anne! 
4- kocanın hanımından razı olması  
4- Mü’minlere müjde  
5- Kadınlar, Allah’ın emaneti 
5- Hayırlınız ailenize hayırlı olan 
5- Karı koca arasında emanet 
5- Melekler kime gazap eder 
6- eşine ilk inanan sen ol  
7- Üç KĐŞĐNĐN NAMAZI KABUL OLMAZ 
7- Erkeğin hanımındaki ki hakı 
7- Đslamiyete göre çeyiz 
8- Allah dan korkun 
8- Kocanın en önemli hakkı 
9- Üç şeyin şakası olmaz 
9-  Kadın kocasının sırdaşıdır 
10-Tatlı geçinmenin güzel yolu 
10-Kıssadan hisse 
10-Suçlu nasıl affolur 
11-Bağışla kusurum 
11-Hanımın kocadaki  hakkı 
12-Beş dakika gözünü yum 
13- Kocası vefat eden hanım 
13-Hükmü şehitler 
13-Kadının süsü gümüş olmalı 
13-altının mahsuru 
14-Elinde ateşten zincir var Fatıma! 
14-Dünya hayatı oyun ve eğlencedir 
14-DÜNYAYA BĐR Misal 
14- Allahtan çok korkan kadın  
15-Hocaların hocası annedir 
15-Sevapta kadın erkek farkı yok 
15-Kadın evinde ışık gibi 
16-Bir akşamın öyküsü 
16-Đşte cömertlik budur 
17-Cehennemlik kadın 
17-cennette tertemiz eşler 
18-Kadın eyeği kemiğinden dendir 
18Çıplağı giydireni Allah  giydirir 
18- Ey genç kız kardeşim! 
19-Neler acı olur 
19-Bir hanımla evlilik daha iyi 
19-Resullullah  nikah benim Sünnetim 
20-Allah’tan başkasına secde edilmez 
20- Nefeslerin sayısı 
20- Gafil olma 
21- Đşine giden baba 
21- Gül neden yaratıldı 
21-Gonca gülsün ya Resullullah 
22- Sakın hor görme 

23- Dindar ile evlenmeli 
23- Nikahı haram olanlar 
24- Müslüman kimlerle evlenemez 
24- Đyi bir kadın 
25- baba evin direğidir 
25- Babalar için 
26-Erkek kadın üzerine yönetici 
26- Kadının koku sürmesi 
27- Kadın deyince akla gelen haya 
27- Hz Fatıma’ın elleri yara olmuştu 
28- Avretimi elbisemden saklardım 
28-Kocası kadınını ihmal ederse 
28- Bahsi geçen üç şeyi unutmayın 
29- Güzel hanım evinin güneşidir 
29-Hanımlara özel şefaatçi kim 
29- Kötüler birbirine benzer 
30- Kulağa göze kalbe karşı şükür az 
30-Mü min kardeşim 
30- bakılmayan yedi kişi kim 
31-Çocuğun sülalaye çekmesi 
31-Cennet vaat edilen eşler 
31-Dilediği kapıdan cennete  
32-Cennetin pazarı 
33- Kadının izin olmadan gidebileceği yer 
33- Kuran okuyanlar 
33-  duası kabul olan kadın 
35- Sareye bağışlanan Hacer kim? 
34- Çoban kimdir? 
35- Ataların arzusu 
36- Güzel iş yapana  ödül 
36- Sevabı bol olan ameller 
38- hanımlar ne zaman şehit olur 
38- Ana baba hakkı 
38- Bu soruları sen kendin cevapla 
39- Misal 
39- Erkekteki sadakata bak! 
40- O anasının kölesiydi  
41- Analar sanki melek 
42- Güzel anam 
42- Evlatlarınızı öldürmeyiniz 
43- Kürtaj 
43- Sen saygıya bak 
44- Kayıp olacağım 
44 iki kişi aynı yatakta yatamaz 
45- günahı çok olan amellerden bazıları 
47- kocasının izniolmadıkça 
47- cennetin mirasçıları  
47-arş altında gölgelenecekler 
48- En büyük dost Allah 
48- kibirlenme önünü sonunu iyi düşün 
48- Zina eden erkek ve kadına ceza 
49- Zina etmek için kim izin istedi? 
50- Sen bakma  onlarda bakmasın 
50- Eteğini çamurdan koru 
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22- Hanım oturuyor sanır 
50- Giyinik fakat açık olanlar 
51- Temiz erkeke, temiz kadın layık 
51- ey aciz  neyine güvenirsin 
51- Taşın Allah(c.c.)’tan korkması 
52- Fatıma Anamız sorar 
52- ikinci bakış aleyhe 
53- müminler haramdan sakınsın 
53- Gösteriş için giyinenin cezası 
53- Kadının yol kenarından gitmesi 
54- Sapıklık yapanların cezası 
54- Erkekleşen kadın  
55- Erkekleşen kadın ve deyyus kim 
55- Süslenip dışarı çıkan kadın 
56- O sabır ile kazanmıştı 
56- Telaşeli dünya 
57- Başka yere taşınsan ne yaparsın 
57- Mal, sizi zikirden alıkoymasın 
57- Kıymetli din kardeşim 
57- Kabrin bekçileri var 
58- Gözün kör müydü herif 
58- Hz. Fatıma’nın vefatı 
58-  hayanın ahiretteki karşılığına bak 
59- Farkı ne? 
59- Saliha  iffetli olan kadındır. 
60- Eli ayağı olmayanın tesbihi 
60- Kabe kimin önüne gitmişti 
61- Şefkatlidir analar 
61- Kadının örtünmesi 
62- Đnce giyinmek caiz değildir 
62- Đslamiyette örtünme 
62- yabancıya karşı örtünme 
62- Manavlara bir soruverin 
63- Peki bir soru daha 
63-  sen eşine yer olki o da sana gök olsun 
64- Elin ayağın şahitliği 
64- Đyi iş yapanlar cennettedir 
64- peygamberimizin tavsiyesi 
65- mezar taşını öpeceğine,  
65- Kadınların belirli günleri 
65- Muayyen gününde eşine yaklaşana ceza  
65- Kadın erkek başkasıyla alay etmesin  
65- Ölüm karşısında  teslimiyet 
66- Resulümüz misafir olsa 
67- Başına örtünü takarsın yavrum 
68- Kız çocuğu ataşe perde olur 
68- Sevgi insana neler yaptırır 
68- Bayram günü musiki dinlemek 
69- insan eti yiyenler 
69- 70 yıllık bir ömrün  
69- hesabı Mahşerde nur bulanlar  
69- Allah’ın dinlediği kadın  
 

70- mahşerin nuru 
70- Evlat atasının parçasıdır 
71- Yavrularım 
72- Kadınları meclisten menetmeyin 
72- Mescid girişlerinin ayrılması 
73- dünya ziynetleri neler 
73- Hz Davut Kelik yapmış 
73- Onda o kafa ne aray 
74- Bir kişide iki tane açlık var 
74- Đkibin sene yaşayandan ibret 
74- Kız çocukları daha hayırlıdır 
74- anne evladını ateşe atabilir mi 
75- Eşi ve evladı düşman olanlar 
75- Đçerde iki kepçe 
75- Hayamı kaybetmedim ya 
75- Şeytanın düşmanlığı 
76- Đçkinin vehameti 
76- haram olan  içkinin felaketi 
77- Kişi nasıl olunca Allah yolundadır 
77- Kusursuz eşler cennettedir 
77- huri dünyaya avucunu açsa 
78- Aile reisinin eşine şefaati 
78- Tövbe nasıl olur 
79- Günahım çok 
80- Abdestin farz oluşu 
81- farzı bilmeyenin nikahı sahih olmaz 
81- müslümanın32 farzı şunlar  
82- teyemümün farzları 
82- guslun farzları nelerdir 
83- Namazın dışındaki farzlar 
83- Günde kaç vakit namaz var 
84- Namaza nasıl yardımcı olabiliriz 
84- Nasıl yalvaralım 
84- Sen olsan ne yaparsın 
85- Eli ayağı olmayanın namazı 
85- Ateş ateşten korkuyor 
86- Ne zaman, ne zaman,  
86- O gün kim kimden kaçacak 
87- nerede kimse kimseyi hatırlamaz 
87- Mahşerde kaçış 
88- Allah için dostluğun faydası 
89- Đşte hayat bu iyi düşün 
89- ailene namazı emret 
89- günahsız olmak istersen namaz kıl 
89- kulun allaha en yakn olduğu an 
89- Kendi aç misafire ikram eder 
90- çok meşkul din kardeşim 
90- Abdest nasıl alınır 
91- Namaz nasıl kılınır 
92- Kendi açken misafire ikram eden aile 
93- kaynaklar 
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SON NASĐHAT 
�- Kıymetli Mü’min Kardeşim! 

Bu kitapçıkta, Mevlâ’mızın emirlerini Ayet-i Kerîme ve Hadîs-i 
Şeriflerden bazılarını hatırlatarak sizlere yardımcı olmak istedik. �-    
�- Kâinatın efendisi Peygamberimiz (Salâtu selâm üzerine olsun) 
bizlere iki emânet bıraktığını belirtmiştir. Bunlardan birisi Kur’ân-ı 

Kerîm, diğeri de Efendimizin sünnetidir. Kim bu ikisine sımsıkı sarılırsa 
onun yolu Allah’a ulaşır. 

�- Halk arasında bir kısım dedikodular dolaşmaktadır. Örneğin, sahih 
hadislerin sayısının sadece 8 adet olduğu gibi. Bu iddiaları öne sürenlere 
sorunuz. Efendimiz peygamber olarak 23 yıl süren peygamberlik süresi 
içerisinde sadece 8 adet hadis mi dile getirdi? Yine bu iddia sahiplerine 

sorunuz. Kendileri bir günde kaç farklı konu konuşmaktadır? 
�- Allah yolunda hizmet amacıyla Orta Asya’dan, Horasan’dan, 

Bağdat’tan, Hindistan’dan, Basra’dan kalkıp o günün zor şartları altında 
yaya, deveyle veya gemiyle aylarca hatta yıllarca o sıcak çöllerde Hadîs-i 
Şerîf toplamak için ilim adamları ne zahmetler çekmiştir? Zaman zaman 

en doğru kaynak için 55 defa o mübarek yerlere gitmekten 
çekinmemişlerdir. En zayıf dedikleri Ebû Hureyre (r.a.) dahi her bir hadis 

rivayet ederken gözünden bir fincan dolusu yaş akıtmıştır. 
�- Đşte bu kadar ciddiyetle toplanan hadislerin çoğunun zayıf, sadece 8 
adet olduğunu iddia etmek kimin haddinedir? Bu iddialar uydurma, kötü 

niyet ve amelsizlikten başka bir şey değildir. 
Kötü niyetli kişilere bir misal vererek cevaplıyacak olursak; 

Misal : “�- Bir binayı göz önüne alın. Binayı yaparken, önce temelini, 
sonra duvarını,daha sonradan da çatısı yapılır. O binayı sökmek 

istediğinizde bunun tersi yapılır. Önce çatısı sökülür, sonra duvarı 
sökülür,daha sonra da temeli sökülür. Dinimizi zayıflatmak isteyenler 
çatıdan başlayıp, önce müçtehit, yani mezhep imamlarını devre dışı 

bırakmak suretiyle, ondan sonra binanın duvarı olan Hadis-i şeriflerin 
bazısına inanıp bazısına inanmayarak duvarı bertaraf etmek ve dinimizin 
temeli olan Kur’âna dil uzatmaya bile çekinmeyen kötü niyetli kişiler her 

zaman da olduğu gibi bu zamanda da yine zehirlerini kusmaktadır. 
�- Uyanık ol Ey Müslüman! 

Şuurlu ol ve dinine, imânına sahip ol! Gayemiz Cenab-ı Haktan bu 
gayretimizin kendi rızasına ve günahlarımızın bağışlanmasına vesile 
kılmasını niyaz ederiz 

�-  Bandrol Uygulmasına Đlişin Usul ve Esesalar Hakkında 
 Yönetmaliğin5.Maddesinin 2. Fıkrası Çerçevesinden  Bandol 
Taşıması Zorunlu Değildir     

  

 



 

 

97 

      HAYRA DAVET 
 
Đncillerin sokaklarda alenen dağıtıldığı bu günlerde 

dinimizin ve dini vazifelerimizin öğretilmesi için imkânı olan her 
Müslümanın vazifesi olduğuna inanıyorum. 

 Şu bir gerçek ki; hanım ve erkek din kardeşlerim ilâhi 
emirlerin birçoğunu kulaktan duyma kaynağını tam bilmeden 
amel etmektedir.  

Hanımlarla ilgili bahsi geçen 245 âyet-î kerimenin belki 
yüzde onunun emrini bile bilmeyenler var. 

Kıymetli din kardeşim; bu kitapçığımızdan eşine ve 
dostuna vererek sevap defterinin daimi açık kalmasını istersen bu 
kervana sende katıl. 

Misal; birkaç arkadaşına çay ısmarlamış sayıver. 
Hatta cenaze, mevlit ve özel toplantı günlerinde 

dağıtacağın iki putur şeker yerine bu kitapçıktan dağıtarak, hem 
sevap alırsın hem de hatıran kalır. 
  

Size yardımcı olmak için bizleri ararsanız Eser sahibi 
olarak hiçbir hak talep etmeden bu kitapçıktan gerek toptan 
gerekse perakende bastırıp dağıtabilirsiniz. 

Bu günün maliyeti: 
1. Bin âdete kadar 1 YTL. 
2. Bin’in üzerinde baskı olursa 80 Ykr. 
3. Miktar yükseldikçe fiyat daha da aşağı olabilir. 

      4.   Yukarıda ki anlatılan şekilde bu kitapçık şuana kadar                                        
            155 bin dağıtılmıştır. Hedefimiz inşallah en az bir milyon                  
             adet dağıtmak.         
               
                 Đlgililerin bilgisine arz olunur. 

Gönül incileri  
     Çatal çeşme sokak üretmen han. 27-29-z-7 
       Tel: (212) 528 55 40--0505 443 87 98  
                      Cağaloğlu- istanbul. 
         Web Adresi www.gonulincileri.com 
 
 


