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Hz. Peygamber’in ailesi 

 

• Tergib-i Terhib'deki hadis şöyle özetliyor 

aile hayatını:  

• - Müminin dünyadaki 

cenneti, içinde aile 

hayatını yaşadığı evidir.  



Yüce Allah buyurur ki: 

 

• "Kaynaşmanız, sükûn bulup 

durulmanız için size kendi 

cinsinizden eşler yaratıp, 

aranızda sevgi ve merhamet var 

etmesi de Allah'ın (varlığının ve 

kudretinin) delillerindendir. 

Doğrusu bunda, iyi düşünen bir 

toplum için ibretler vardır." 

(30/Rum, 21) 



•EVLİLİKTE 

MUTLULUK  

BİR  

ŞANS  

MIDIR? 
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NİÇİN EVLENDİK? 

 

BİRBİRİMİZİN HAYATINI ZEHİR ETMEK İÇİN Mİ 

EVLENDİK? 
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İKİ DÜNYADA MUTLU 

OLMAK İÇİN 

KURULAN YUVALAR 

NİÇİN HEMEN 

BOZULUYOR? 

 



İletişim nedir? 

•İletişim, kişiler 

arasındaki karşılıklı 

bilgi, duygu, tutum, 

beceri yani 

davranışların 

paylaşılması demektir.  
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İletişim, 

• ne söyleyeceğini bilmek, bunu 

ne zaman söylemenin daha 

uygun olacağına, nerede 

söylemenin doğru olduğuna 

karar vermek, en iyi nasıl 

söyleyeceği hususunda fikir 

yürütmektir. 
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•ADABI MUAŞERET 

•GÖRGÜ KURALLARI 

•İLETİŞİM 
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Aile içi iletişim denilince, 

• Eşlerin birbirleriyle, varsa 

çocuklarla ve diğer aile 

bireyleriyle bilgi ve duygu alış 

verişini anlıyoruz.  

• Mutlu bir aile için, aile 

bireylerinin birbiriyle olan 

iletişiminin iyi olması şarttır. 
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Bu nedir? 
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Bu ev mi? 

Yuva mı? 
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Ev de mi yaşıyoruz? 

Yuvada mı yaşıyoruz? 

• Tuğladan, çimentodan yapılan 

binaya ev denilir. 

• Evde, yaşanır, kalınır, yenilir, 

içilir, yatılır, soğuktan sıcaktan 

korunulur. 
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Ev de mi yaşıyoruz? 

Yuvada mı yaşıyoruz? 

• Yuvada, yaşanır, kalınır, yenilir, 

içilir, yatılır, soğuktan sıcaktan 

korunulur. 

• Ama ayrıca, birlikte sevinç ve 

üzüntüler paylaşılır. 

• Ama, ailenin birlikte yaşadığı, 

duygularını paylaştığı yerlere  

yuva denilir. 
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Evi paylaşmak,  

hayatı paylaşmak  

anlamına gelmemektedir. 

Aile iletişiminin iyi olması                           

aile bireylerinin hayatı                     

paylaşmalarıyla mümkündür 
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• Her ilişki gibi, aile içi ilişkiler de 

dikkat ve özen ister. Evlilik 

sorunlarının çoğu, iletişimde 

dikkatsizlikten ve özen 

göstermemekten 

kaynaklanmaktadır. 

www.mehmetzekiaydin.com 



. 

•NASIL ?  

• Nasıl bir eş, 

Nasıl bir anne baba, 

Nasıl bir çocuksunuz? 
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NASIL? 

Nasıl bir eş, 

Nasıl bir anne baba, 

Nasıl bir çocuksunuz? 

• Güler yüzlü 

• Anlayışlı 

• Sevecen 

• Fedakar 

• Yardımsever 

• Nazik, kibar 

• Yumuşak 

• Neşeli 
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NASIL? 

Nasıl bir eş, 

Nasıl bir anne baba, 

Nasıl bir çocuksunuz? 

• Asık suratlı 

• Dırdırcı 

• Bağırıp çağıran 

• Öfkeli 

• Herşeyden şikayetçi 

• Kaba 

• Sert 

• Üzgün 
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Hz. Aişe (ra), Peygamber 

Efendimiz hakkında şöyle 

demiştir: 

• "Peygamber (sav) 

hanımlarıyla yalnız 

kaldığında insanların en 

yumuşak huylusu, en 

lütufkarı, en güler yüzlüsü, 

mütebessimi idi."  

• (İbnSa'd, Tabakat, I, 365; İbn Ebi Şeybe, Tarihu'l-Medine, II, 637; İbn 

Hibban; Ahlaku'n-Nebi, nu: 24; İbn Asakir, Tarihu Dımeşk, III, 383. 

Münavi, Feyzu'l-kadir, V, 125, hadis nu: 666) 
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Birbirinizden  

memnun musunuz? 
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Bir insana etki etmek, onu 

değiştirmek istiyorsanız, onunla 

olumlu bir ilişki kurmak 

mecburiyetindesiniz.  

Eşinizin veya çocuğunuzu 

değiştirmek istiyorsanız, onunla 

olumlu ilişki kurmak zorundasınız. 

Birisinden nefret eden insan, 

ondan hiçbir şey öğrenemez.  

 

• “Zorla güzellik olmaz.” 
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. 

•Aile bireyleri 

birbirlerinin  

•nesidir? 
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Aile bireyleri  

birbirlerinin  

nesidir? 

• Birbirlerini, 

• Üzen, bitiren, kusurlarını gören, 

küçük düşüren 

• Mİ? 

• Birbirlerini, 

• Mutlu eden, geliştiren, kusurlarını 

örten, yücelten, destekleyen 

• Mİ? 

www.mehmetzekiaydin.com 



AİLE BİREYLERİ  

BİRBİRLERİNİN  

 • dostu, 

• sevgilisi, 

• arkadaşı, 

• sırdaşı, 

• yardımcısı, 

• destekçisi, 

• kendisiyle onur 

duyduğu  

• eşi, çocuğu, anne 

babası 

• OLMALIDIR. 
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Yüce Allah buyurur ki: 

 

• "(Ey müminler!) Eşleriniz sizin 

için, siz de eşleriniz için bir 

elbise gibi (çok yakın, olumsuz 

çevre şartlarından ve 

günahlardan koruyucu, ayıpları 

örtücü, güzelleştirici)siniz." 

(Bakara, 187) 
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Mutlu bir civciv ailesi 
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Mutlu Bir Yuvanın Temelleri 

• Sevgi 

• Saygı 

• Sorumluluk 

• Şefkat, Merhamet 

• Nezaket, Kibarlık 

• Anlayış 

• Sabır 

• Sadakat 

• Kıymet bilmek 

• Haddini bilmek 
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Hoşgörmem ve sabretmem 

kabul ettiğimden değil, 

geçinmek içindir. 

Sabır: Bilinçli olarak dayanmak ve 

direnmek (mukavemet etmek). 

 

Saygı: Çekinme ile karışık sevgi ve 

değer duygusu, başkalarını rahatsız 

etmekten rahatsız olma 

Şefkat, merhamet: Acıma, esirgeme, 

acıma ve koruma duygusuyla karışık 

olan sevgi, karşılıksız sevgi 

Nezaket: İncelik 
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. 

•Aile içi 

iletişim,  

sevgi ve 

saygı  

üzerine 

kurulmalıdır. 
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Sevgi x Hoşlanma 

Seven: 

1.Sevdiğiyle 

ilgilenir 

2.Sevdiğine 

saygılıdır 

3.Sorumluluk 

duyar 

4.Sevdiğini 

tanır. www.mehmetzekiaydin.com 



Evliliklerinin başında Hz. 

Âişe Hz. Peygamber’e: 

-“Beni nasıl seviyorsun?” diye 

sormuştur.  

• Hz. Peygamber de:  

• -“Kördüğüm gibi” buyurmuştur.  

• Hz. Âişe bu cevaptan çok memnun 

olmuş ki, ilerleyen bir zamanda daha  

• -“Yâ Rasûlallah! Kördüğüm ne 

âlemde?” demişti.  

• Hz. Peygamber de:  

• -“İlk günkü gibi” diye cevap 

vermiştir. 
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Sevgi: 

İnsanı bir insana veya nesneye 

karşı yakın ilgi ve bağlılık 

göstermeye yönelten duygu 

 



. 

SEVGİ, SAYGI NASIL 

GÖSTERİLİR?  

1.GÜZEL SÖZLER 

2.DOKUNMAK 

3.HEDİYE ALMAK 

4.NİTELİKLİ BERABERLİK (ruhen ve 

bedenen birlikte olmak, nitelikli sohbet) 

5.HİZMET DAVRANIŞLARI 

6.HOŞ GÖRMEK (sevdiği ve sevmediği) 

7.BAĞIŞLAMAK 

8.İYİ YÖNLERİ DE GÖRMEK 

9.İLGİLENMEK 

10.BAĞLI OLMAK 

11.SADAKAT 
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Rasulullah (sav) şöyle 

buyurmuştur: 

 

• "Erkek hanımına, hanım da kocasına 

sevgiyle baktıklarında Allah da 

onlara rahmet nazarıyla bakar. 

Şayet erkek hanımının ellerini 

ellerine alırsa, her ikisinin de 

günahları parmakları arasından 

dökülür gider."  

• (Meysere b. Ali, Meşyahat; Abdülkerim er-Rafi'ı el-Kazvinı, el-Tedvin rı Ahbari 

Kazvin, 11,47.  Münavı, Feyzu'l-kadır, 11,333, hadis nu: 1977)  



Rasulullah (sav) şöyle 

buyurmuştur: 

 

• "Musafaha ediniz (tokalaşınız) ki 

kalplerdeki kin gitsin. 

• Hediyeleşiniz ki birbirinize karşı 

muhabbet hasıl olsun ve aradaki 

düşmanlık sona ersin. “ 

• (Malik, Muvatta, Hüsnü'I-Hulk 16. 

• Hadis için bkz: Kütüb-i Sitte, hadis nu: 3393) 



. 

SEVGİ, SAYGI NASIL 

GÖSTERİLİR?  

1.GÜZEL SÖZLER 

2.DOKUNMAK 

3.HEDİYE ALMAK 

4.NİTELİKLİ BERABERLİK (ruhen ve 

bedenen birlikte olmak, nitelikli sohbet) 

5.HİZMET DAVRANIŞLARI 

6.HOŞ GÖRMEK (sevdiği ve sevmediği) 

7.BAĞIŞLAMAK 

8.İYİ YÖNLERİ DE GÖRMEK 

9.İLGİLENMEK 

10.BAĞLI OLMAK 

11.SADAKAT 
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Yüce Allah buyurur ki: 

 

• “Eşlerinizle iyi/güzel geçinin. 

Şayet onlardan hoşlanmayacak 

olursanız, olabilir ki bir şey sizin 

hoşunuza gitmez de Allah onda 

birçok hayır takdir etmiş 

bulunur.” (4/Nisa, 19) 



Yüce Allah buyurur ki: 

 

• "Onlar (bütün ortak 

meselelerini) aralarında 

danışarak karara bağlarlar." 

(42/Şura, 38) 
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ÖFKEYLE KALKAN 

ZARARLA OTURUR. 



Eşlerin 

birbirlerine  

kızma hakkı 

vardır. 

Ama azarlama 

bağırma ve 

hakaret etme 

hakları  

yoktur.!!! 

 



Yüce Allah buyurur ki: 

• "O takva sahipleri ki bollukta da 

darlıkta da Allah için harcarlar; 

öfkelerini yutarlar ve insanları 

affederler. Allah da güzel 

davranışta bulunanları sever." 

(3/Al-i İmran, 134) 



Peygamberimiz (a.s) ev halkının 

hal ve hatırını  sorar, onlarla 

sohbet edip, şakalar yapardı. 

Peygamberimiz yemek 

konusunda eşlerini incitmez var 

ise yer, bazı durumlarda yok ise 

oruç tutmaya niyet ederdi.  



Peygamberimiz, evine girerken 

selamla, güler yüzle girerdi.  

 

• Yüce Allah buyurur ki: 

 

• "Evlere girdiğiniz zaman, Allah 

tarafından mübarek ve pek 

güzel bir yaşama dileği olarak 

kendinize (birbirinize) selam 

verin." (24/Nur, 61) 
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ANLAYIŞLI  

OLMAK 

• Eşinizi anlıyor musunuz? 

• Çocuğunuzu anıyor musunuz? 

• Anne babanızı anlıyor musunuz? 

• Düşüncelerini, duygularını, sevinçlerini, üzüntülerini, 

ihtiyaçlarını, isteklerini, beklentilerini 
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İyi iletişim kurmayı kolaylaştıran 

etkenlerden biri de empatidir.  

• Empati, bir insanın, kendisini 

karşısındaki insanın yerine koyarak onun 

duygularını ve düşüncelerini doğru olarak 

anlamasıdır. 

• Empati: 

• 1. Onun bakış açısıyla bakmak, 

• 2.Karşıdaki kişinin duygularını ve 

düşüncelerini doğru olarak anlamak, 

• 3.Karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerini 

anladığını kendisine ifade etmektir. 
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• Erkekler ve kadınlar 

• AYRI AYRI DÜNYANIN 

İNSANLARI MIDIR? 

•  
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• Erkekler ve kadınlar 

• AYRI AYRI DÜNYANIN 

İNSANLARIDIR? 

• İlgileri, ihtiyaçları, hedefleri, 

beklentileri ayrıdır. 

•   
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Erkekler ve kadınlar 

AYRI AYRI DÜNYANIN 

İNSANLARIDIR? 

 

• Örneğin, 

• Erkekler evde kalmak, kafa dinlemek ister. 

Kadınlar, dışarı çıkıp bir hava almak ister. 

• Erkekler haberleri sever, kadınlar dizileri sever. 

• Erkekler, para kazanmayı, işinde yükselmeyi 

düşünür. Kadınlar, evin salonuna hangi renge 

boyarsa daha iyi yakışacağını düşünür. 

• Erkekler, sorun çözmek için konuşur. Kadınlar 

paylaşmak için konuşur.  
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ERKEKLER NE İSTİYOR ? 

• Maddî gücümün yetmediği durumları anlasın, benden olur 

olmaz her şeyi istemesin. 

• Alışveriş tutkunu olmasın. Çocuk gibi çarşıda gördüğü herşeyi 

istemesin. 

• Arasıra arkadaşlarımla bir araya gelmemize karşı çıkmasın. 

• Yerli yersiz şikayetlerini söylemek için konuşmaya 

çalışmasın. Tam yatacak vakit veya sinirli olduğum bir 

zamanda onu dinlemek istemezsem bunu anlasın. 

• Olur olmaz, dırdır etmesin. 

• Olur olmaz, basit rahatsızlıklarını bahane ederek sızlanıp, 

ahlayıp inlemesin. 

• Zorunlu olmadıkça evde beni bırakarak komşuya gitmesin. 

• Bir avukat gibi, kafamı şişirmesin. 

• Annemi bana şikayet etmesin. 
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ERKEKLER NE İSTİYOR ? 

 

• Bir toplulukta dikkat çekecek şekilde çok fazla konuşmasın. 

• Başka erkekleri bana örnek göstermesin. 

• Saatlerce, mağaza mağaza dolaşarak alış verişe zorlamasın. 

• Bir tarafa giderken saatlerce hazırlanarak hepimizi bekletmesin. 

• Sorumluluklarını yaparken abartmasın. 

• Temizlik yaptığında evde adım atabileceğim alanlar bıraksın bana 

• Giysilerimi, her zaman ütülü bulundursun. Aradığımı bulayım. 

• Beni çocuklara karşı, dayak ve disiplin aracı olarak göstermesin. 

• Gereksiz kıskançlık gösterileri yapmasın. 
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KADINLAR NE İSTİYOR? 

• En yakın arkadaşı ben olayım.  

• Her kararını bana söylesin. 

• Bana alıcı gözüyle baksın.  

• Ev  kadınıysam, yaptığım  işi  küçük  görmesin. O, işinde  

yoruluyorsa,  benim   de   en  az   onun    kadar   evde    

yorulduğuma    inansın!  

• Beni beğendiğini sık sık söylesin. Bana iltifat etsin, “Ne 

güzelsin.” sözünü benden esirgemesin. 

• Sırası gelince sıkıntılarını bana anlatsın. 

• Benim günlük yaşadıklarımı, sıkıntılarımı dinlesin. 

• Beni temizlikçi ve hizmetçi gibi görmesin. 

• Ev ve çocuklarla ilgili kararlarda benimle istişare etsin. 

• Ara sıra küçük de olsa hediyeler alsın. 
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KADINLAR NE İSTİYOR? 

• Eve gelir gelmez, televizyon veya gazeteye sarılmasın. 

• Evde süslendiğimde bunu fark etsin ve benimle ilgilensin. 

• İşteki sıkıntılarından sonra eve gelip, surat asmasın veya 

bağırıp çağırmasın. 

• Sadece işiyle değil, benimle ve çocuklarla da ilgilensin.  

• Günün olaylarını benimle tartışsın. Benim de kendime göre 

görüşüm olduğunu bilsin. 

• Doğum günümü ve evlilik yıldönümümüzü unutmasın. 

• Bebeğimiz ağlayınca, “Annesi, şuna bak!” demesin. 

• Ara sıra bir dileğim olup olmadığını sorsun. 

• Çocukları şımartmasın. 
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KADINLAR NE İSTİYOR? 

• Bilinçli bir birey olsun. 

•  Sportmen, duygusal, gezmeyi ve yaşamayı bilen, bakımlı 

bir erkek olsun. 

•  Kitap okusun, bilgisinden faydalanabileyim.  

• Çocuklarımın okul ihtiyaçlarını, okul aile toplantılarını 

birlikte takip edelim.Çocukların babalarını da yanlarında 

hissetmeye ihtiyaçları olduğunu anlasın. 

•  Şakalarında sivri dilli ve aşırı olmasın 

•  Gerektiğinde benden özür dileyebilsin. Kırdığı hâlde “ Özür 

dileyecek bir şey yapmadım.” demesin. 

•  Eve girerken selam versin. Üç beş dakika da olsa en 

azından hatırımı sorsun. 

• İyi ve kötü anlarımda hep yanımda olsun 
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KADINLAR NE İSTİYOR? 

• Çocukların eğitiminde, “sen benden iyi 

yaparsın” deyip bütün yükü bana 

bırakmasın. Beni yalnızlığa itmesin. 

• Onun eşi, evin hanımı olmaktan en önce 

benimde bir “insan” olduğumu unutmasın. 

• Ben evimin bakımıyla temizliğiyle 

uğraşıyorsam o da aynı titizliği göstersin. 

Çocuklarıma örnek olsun. 

• Arabasını benden çok sevmesin. 

• Bir erkeğe yakışır şekilde akıllı, dürüst, 

sağlam karakterli olsun. 

• Daha anlayışlı olsun. 
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KADINLAR NE İSTİYOR? 

• Samimi olduğum her konuda beni anlasın, “aklın 

yetmez” demesin. Bana ve başarabileceğime 

güvensin.  

• Zaman zaman beni eğlence ortamlarına götürsün. 

• Çocuklarımın karşısında beni yerle bir etmesin. Anne 

olarak ayrı bir değerim olduğunu hissettirsin. 

• Kendi fikirlerini bana zorla kabul ettirmek istemesin. 

• Her zaman kendi sevdiği yemekleri yapmamı 

istemesin. Benim de bir damak zevkim olduğuna 

saygı göstersin. 

• Ufak bir şeyi fazlaca büyütmesin. Kendine göre 

değerlendirip beni yok saymasın 

• Beni ve çocuklarımı, ailece, alışverişe götürsün. 

Suratını asıp,oflaya puflaya burnumuzdan getirmesin. 
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ORTAK İSTEKLERİMİZ 

• Beni gülümseyen bir yüzle karşılasın ve uğurlasın. 

• Yaptığım iyilikleri görmemezlik etmesin. Nimetleri 

takdir etsin. 

• Yakınlarımızın yanında arasıra beni takdir ettiğini 

söylesin. 

• Başka erkekleri /kadınları bana örnek göstermesin. 

• İhtiyaç dışında yabancı erkeklerle/kadınlarla 

samimi konuşmalar yapmasın. 

• Kendi anne baba ve akrabalarına gösterilmesini 

istediği saygı kadar o da benimkilere göstersin. 

• Sorumluluklarını yaparken abartmasın. 
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ORTAK İSTEKLERİMİZ 

• Çocukları şımartmasın. 

• Başkalarının yanında beni küçük 

düşürmesin, azarlamasın, beni başkalarına 

şikayet etmesin. 

• Yılda bir kez olsun ailece tatile gidelim.  

• İyi ve kötü anlarımda hep yanımda olsun. 

• Şakalarında sivri dilli ve aşırı olmasın. 

• Ukala olmasın. 

• Gereksiz kıskançlık gösterileri yapmasın. 

• Sadakati benden beklediği kadar kendi de 

bana sadakat göstersin. 
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Kadın ve erkek farkı 

• Kadınlar, geçmişi ve geleceği; 

• Erkekler ise, yaşadığı günü  

• YAŞARLAR. 

• Kadınlar, geniş bir zamana 

yayıldıkları için 

• HUZURSUZ 

• Erkekler, daracık bir zamana 

sıkıştıkları için 

• ANLAYIŞSIZ 

• olurlar. 
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EVİN REİSİ 

KİMDİR? 

 

 

• 1-ERKEK 

• 2-KADIN 

• 3-BİRLİKTE 



 AİLE BİR TAKIMDIR 

BAŞARI VE MUTLULUĞU KAZANMADA  
HER ZAMAN TAKIM RUHU ESASTIR 



. •Yuvada eşitlik olmalı,  

•ancak erkeğin rüzgarı 

esmeli, hanımına 

tahakküm etmeden hakim 

olduğunu hissettirmelidir.  

•Hanım da bunu hissettiği 

halde, evinin hakimi 

olmalıdır. 



BİRBİRİMİZİ 

KIRMAYALIM! 

Çünkü eşimiz, çocuğumuz, 

anne babamız ne kadar 

güçlü görünseler de 

kırılabilirler.  

 

• Tıpkı bizim kırıldığımız gibi. 
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İnsan naziktir, tıpkı şu fidan 

gibi çabuk kırılır. 

BİRBİRİMİZİ KIRMAYALIM! 
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Biz  
  hiç  
   birbirimizi  
     üzmedik 



. 

•ANNE BABANIN 

ÇOCUĞUNA YAPACAĞI 

EN BÜYÜK İYİLİK                      

NEDİR? 
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BİRBİRLERİNİ 

SEVMELERİDİR 
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EŞLER EN ÇOK NEDEN 

ŞİKAYETÇİ? 

  Eşim beni anlamıyor. 

 Eşim bana sevgi kelimeleri 

söylemiyor. 

 Eşimle duygularımı paylaşamıyorum. 

 Eşim benimle sohbet etmiyor. 

 Eşim bana zaman ayırmıyor, baş 

başa kalamıyoruz. 

 Eşim benim ilgilerime karşı ilgisiz. 

 Eşim çok duyarsız biri. 
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•Siz de bunlardan 

şikayetçi 

misiniz? 
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O HÂLDE 

•Sana yapılmasını 

istemediğini sen de 

yapma. 

•Sana yapılmasını 

istediğini önce sen 

yap. 
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İçinizde, 

BEN 

MELEĞİM 

diyen var mı? 
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Peki, 

•En son ne zaman, 

•ÖZÜR 

DİLEDİNİZ? 
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Peki, 

•En son ne zaman, 

•TEŞEKKÜR 

•ETTİNİZ? 
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Unutmayın! 

 

•Mutlu Aileler, 

•birbirleriyle en çok 

konuşabilen 

ailelerdir. 

• Baba, bir saatte ne kadar kazanıyorsun, hikayesi. 
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Gelin ile kaynana hikayesi 
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. 

 

•NE EKERSEK  

•ONU BİÇERİZ. 

• Güzellik, kabalık, sevgi, saygı, yumuşaklık, bağırıp 

çağırma, şiddet, nezaket, anlayış 
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•SEVDİĞİN   

KADAR  

SEVİLİRSİN  
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DUA 

“Rabbimiz!  

  Bize eşlerimizden ve 

nesillerimizden göz 

aydınlığı olacak kimseler 

ihsan eyle ve bizi takvâ 

sahiplerine imam (rehber) 

kıl!” (Furkan, 74). 



DUA 

“Rabbimiz! Bizi sana teslim olan 

 kimseler eyle ve neslimizden 

de sana teslim olanları  çıkar. 

Bize (razı olacağın) ibadet 

usullerimizi göster ve 

tövbelerimizi kabul buyur! 

Şüphesiz ki Tevvâb (tövbeleri 

çok kabul eden), Rahîm 

(merhameti bol olan) ancak 

sensin!” Bakara, 2/128) 

 



DUA 

“Rabbim!  

Bana tarafından  

temiz bir zürriyet  

ihsan eyle!  

Şüphesiz ki sen  

duayı hakkıyla 

işitensin.”  

(Âl-i İmran, 3/38).  

 



DUA 

“Rabbim!  

Beni ve zürriyetimi 

namazı hakkıyla edâ 

edenlerden eyle; 

Rabbimiz! Duamı kabul 

buyur!” (İbrahim, 40). 



DUA 

“Rabbim! Bana ve anne ve 

babama ihsan 

buyurduğun nimetlere 

şükretmemi ve razı 

olacağın salih ameller 

işlemeyi bana ilham 

eyle! Rahmetinle, beni 

salih kullarının arasına 

kat!”  

(Fatır, 19). 



DUA 

“Rabbim!  

Bana sâlihlerden 

(olacak bir çocuk) 

ihsan eyle.” (Saffat, 100) 

 



DUA 

“Rabbimiz! Bize 

dünyada da iyilik, 

âhirette de iyilik ver  

ve bizi cehennem 

azabından muhafaza 

eyle!” (Bakara, 

2/201). 



TEŞEKKÜRLER… 
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