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Ev Kadını 

§ Ben ev kadını  

§ Erkeği önünde el pençe divan  

§ Erkeği önünde titreyen 

§ Dil çevirmeyen  hiç kocasına  

§ Sustukça seven, sustukça 
değerlenen, 

§ Ben ev kadını 

§ Gün yirmi dört saat 

§ Tek ayak üstünde habire dönen 

§ Her işe koşulan 

§ Hala ellerinde çitileyen 
giysilerini 

§ Saçını yiğidine süpürge eden 
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Ev kadını 

§ Ben  ev kadını  

§ Mihnet yoldaşı, dert ortağı  

§ İlle de vefa örneği 

§ Dizlerini şimdiye dek yalnız erkeğine göstermiş olan 

§ Basma perdeler arkasına saklayan bütün diriliğini  

§ Yalnız erkeğine hayran, erkeğine adak 

§ Erkeğiyle aynı yastığa baş koyan. 

§ Ben evde 

§ Her zaman evinin kadını  

§ Gerçek anası çocuklarının 

§ Kocasının göz bebeği, baş tacı, helali 

§ Ocağının orta direği 

§ Her zaman açan yediveren gülü 

§ Sevgi, şefkat, sabır ağacı…  
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KADINLARIN/HANIMLARIN 

GÖREVİ  

SADECE  

EŞ VE ANNE  

OLMAK MIDIR? 
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HAYIR… 
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KADINLARIMIZ/HANIMLARIMIZ 

§ Küçük bir kız, öğrenci 

§ Genç kız, öğretmen 

§ Doktor, işçi 

§ İş kadını, sekreter 

§ Bilim insanı 

§      …………………………. OLABİLİR 

 

 

 www.mehmetzekiaydin.com 



Erkek ve kadın eşit midir? 

§ “Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer 
elbisesiniz.” BAKARA / 187 

§ “Kaynaşmanız için size kendi (cinsi)nizden eşler yaratıp 
aranızda sevgi ve merhamet var etmesi de onun 
(varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen 
bir kavim için ibretler vardır.”RUM/21                                                 

§ “Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidir. 
Onlar iyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Namazı 
kılarlar, zekatı verirler ve Allah’a ve peygamberine itaat 
ederler. İşte Allah onlara merhamet edecektir. Çünkü Allah 
azizdir, hakimdir.” TÖVBE/71 
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  AMA 

§ Tüm kimliklerin yanında erkeklerin 

yapamayacağı ve sadece kadınların 

yapabileceği iki şey vardır: 

§ANNE VE EŞ OLMAK 
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BİR ANNE OLARAK 

KADIN/HANIM 
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     ANNENİN GÖREVLERİ 

§ 1- DOĞUMA HAZIRLIK 

§     a- Psikolojik Olarak  

§     b- Bedenen Hazırlık 

§ 2- DOĞUMDA DİKKATLİ OLMAK 

 

  



§ 3-EMZİRMEK 
§ “Emzirmeyi tamamlatmak isteyen için, anneler 

çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların örfe 
uygun olarak beslenmesi ve giyimi baba tarafına 
aittir. Bir insan ancak gücü yettiğinden sorumlu 
tutulur. Hiçbir anne, çocuğu sebebiyle, hiçbir baba 
da çocuğu yüzünden zarara uğratılmamalıdır. Onun 
benzeri (nafaka temini) vâris üzerine de gerekir. 
Eğer ana ve baba birbiriyle görüşerek ve karşılıklı 
anlaşarak çocuğu memeden kesmek isterlerse, 
kendilerine günah yoktur. Çocuklarınızı (süt anne 
tutup) emzirtmek istediğiniz takdirde, süt anneye 
vermekte olduğunuzu iyilikle teslim etmeniz 
şartıyla, üzerinize günah yoktur. Allah'tan korkun. 
Bilin ki Allah, yapmakta olduklarınızı görür.” 

§               BAKARA /233 

 



§ EMZİRMEK 
§ “Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye 

etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara 
katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl 
içinde olur. (İşte bunun için) önce bana, sonra da 
ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. 
Dönüş ancak banadır.” 

§                                                     LOKMAN / 14 

§ “Biz insana, ana babasına iyilik etmesini tavsiye 
ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle 
doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay 
sürer.” 

§                                                          AHKAF / 15 



. 



§ 4- EĞİTMEK 

§ 5- GÜZEL BİR AD KOYMA 

§ 6- ÇOCUKLAR ARASINDA EŞİTLİK 

§ 7- SEVGİ 

§ 8- EVLENDİRMEK 
§ “Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden 

elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, 
Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah, (lütfu) 
geniş olan ve (her şeyi) bilendir.” 

§                                                       NUR / 32 

 
 
     



ÇOCUK 

YETİŞTİRME

K SADECE 

ANNENİN 

GÖREVİ Mİ? 
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EŞ OLARAK                  

 KADIN/HANIM 



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. 



Sevgi, saygı nasıl gösterilir? 

§ 1.GÜZEL SÖZLER (cesaret verici sözler, sevecen 
sözler, alçakgönüllü sözler, takdir sözleri) 

§ 2.NİTELİKLİ BERABERLİK (ruhen ve bedenen 
birlikte olmak, nitelikli sohbet) 

§ 3.HİZMET DAVRANIŞLARI 

§ 4.HEDİYE ALMA 

§ 5.FİZİKSEL TEMAS 

§ 6.HOŞ GÖRMEK (sevdiği ve sevmediği) 

§ 7.BAĞIŞLAMAK 

§ 8.İYİ YÖNLERİ DE GÖRMEK 



 HER ŞEYDE  DENGELİ OLMAK 

      AKIL                                         DUYGU 



DUYGULARIMIZDA DENGE 

 Sevgi, Nefret, Kıskançlık, 

Öfke, Korku, Kaygı, Değer 

Verme, Takdir, Özgürlük, 

Kendini Beğenme, Sevinç, 

Üzüntü, Öfke 



DAVRANIŞLARIMIZDA DENGE 

 İhtiyaçları giderme/harcama yapma/alış-

veriş, İlgilenme, Çalışma, Yeme-içme, 

Giyinme, Süslenmek, Yardımlaşma,  

Ziyaret, İkram, Arkadaşlık, Sosyal İşler, 

Temizlik, Başarı ve kazanma hırsı, Naz 

yapma, Fedakarlık, Hakimiyet, 

Dindarlık, Nazlanma, Paylaşma, Sır 

saklama, Eğlence, Tatil, Utangaçlık  

 

 

 



KADIN ERKEK İLİŞKİLERİNDE 

 

HATALI OLAN 
KADINLAR MI? 

 

HEP KADINLAR 
MI 

SUÇLANIYOR? 



 HAYIR 

 

O HALDE NİÇİN HEP 

ONLAR SUÇLANIYOR? 



ÇÜNKÜ 

 

SON İZNİ VEREN 

 KADINDIR 



AİLEDE GEÇİMSİZLİK NEDENLERİ 
 

§ 1.Evlenmenin aceleye getirilerek karşı tarafı tanımadan düğün yapmak 

§ 2.Eşlerin birbirlerini takmamaları 

§ 3.Eve geç gelmeleri 

§ 4.Giyimlerine dikkat etmemeleri 

§ 5.Geçim sıkıntısı 

§ 6.Temizlik konusunda aşırılık 

§ 7.Kıskançlık 

§ 8.Anne baba ve akraba ziyaretinde aşırılık 

§ 9.Birbirini beğenmeme ve başkalarının yanında küçük düşürme 

§ 10.Anne babaların karışmaları 

§ 11.Aldatma 

§ 12.İyilikleri başa kakma 

 



İLİŞKİLERE EN ÇOK NELER 

ZARAR VERİYOR? 

 

§ Nefret  

§ Eleştiri 

§ Savunmacılık 

§ Ağırdan alma 

§ Kavgacılık 

§ Öfkeyle hareket etmek 



ÖFKEMİZİ NASIL YENEBİLİRİZ? 

§ 1-Gevşeyin 

§ 2-Durun 

§ 3-Değiştirin 

§ 4-Problemi çözmeye çalışın 

§ 5-Zehirli kelimeler kullanmaktan kaçının   

§ 6-Mizahı kullanın 

§ 7-Erteleyin (Yirmi dört saat kuralını uygulayın) 

§ 8-Öfkeyi dışa vurmadan kaçının  

§ 9-Kızgınlığı duymayı öğrenin 



EŞLER EN ÇOK NEDEN 

ŞİKAYETÇİ? 

  Eşim beni anlamıyor. 

 Eşim bana sevgi sözcükleri söylemiyor. 

 Eşimle duygularımı paylaşamıyorum. 

 Eşim benimle sohbet etmiyor. 

 Eşim bana zaman ayırmıyor , baş başa 
kalamıyoruz. 

 Eşim benim ilgilerime karşı ilgisiz. 

 Eşim çok duyarsız biri. 



EN ÇOK HANGİ KONULAR 

ÇATIŞMAYA NEDEN OLUR? 

§ - Kucaklama, öpme, güzel söz söyleme gibi sevgi göstergelerinin 
azlığı. 

§ - Cinsel ilişkinin önemsenmemesi 

§ - Duygularını eşiyle paylaşmama  

§ - Kıskançlık 

§ - Evde yapılacak işler 

§ - Verilen sözlerin tutulmaması 

§ - Çocuğa davranış şekilleri.(hoşgörülü-sert) 

§ - Çocuk bakımında sorumluluğun eşit paylaşılmaması 

§ - Amaçlar, hayatta önem verilen şeyler, kültürel ve manevî değerler, 
kötü alışkanlıklar, zevkler, ilgiler, davranış biçimleri üzerindeki 
anlaşmazlıklar. 

§ - Bencillik 

§ - Para çatışmaları 



. 

 Siz de bunlardan 

şikayetçi misiniz? 



O HALDE 

§Sana yapılmasını 

istemediğini sen de 

yapma. 

§Sana yapılmasını 

istediğini önce sen yap. 



Gelin ile kaynana hikayesi 1 



NELER YAPALIM? 

 

§ 1.Her işimize besmeleyle başlayalım. Mutluluğumuz için dua edelim. 

§ 2. Dışarıda başkalarına gösterdiğimiz kibarlık ve yumuşaklığı önce evde eş ve 
çocuklarımıza gösterelim. 

§ 3.Eşimizden beklediğimiz güzellik ve iyilikleri önce biz yapalım. 

§ 4.İşlerimizi danışarak yapalım. 

§ 5.Ara sıra şaka yapalım. 

§ 6.Cinsel sorunlarımızı küçümsemeyelim. 

§ 7.Eşimizin eksik yönlerinin yanında iyi yönlerini de görelim. 

§ 8.Beğeni ve takdirlerimizi ifade edelim. 

§ 9.Eşimizin hassasiyetlerine (sevdiği ve sevmediği davranış ve sözlere) dikkat edelim. 

§ 10.Eşimizin anne ve babasına saygılı olalım. 

§ 11.Aile sırlarını gereksiz dışarı yaymayalım. 

§ 12.Bizden önce ölen eşimizi iyilikle analım. 

§ 13.Boşanmayı istemeyelim, ancak ayrılmak gerekirse güzellikle ayrılalım. 



. § Tanrı,  

§ Kadınlara geçmişi ve geleceği; 

§ Erkeklere ise yaşadığı günü armağan etti. 

§ Kadınlar, geniş bir zamana yayıldıkları için 

§ Huzursuz 

§ Erkekler, daracık bir zamana sıkıştıkları için 

§ Anlayışsız oldular. 

§                                             Ahmet ALTAN 



Gelin ile kaynana masalı 
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§ SENDEDiR   GiZEM 

§ Yerin seni çektiği kadar ağırsın, 

§ Kanatların çırpındığı kadar hafif 

§ Kalbinin attığı kadar canlısın 

§ Gözlerin uzağı gördüğü kadar genç... 

§                  *** 

§ Sevdiklerin kadar iyisin, 

§ Nefret ettiklerin kadar kötü, 

§ Ne renk olursa olsun kaşın gözün, 

§ Karşındakinin gördüğüdür rengin... 

§                   *** 

 



. § Güneşin doğuşundadır sana verdiği değer, 

§ Ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın 

§ Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, 

§ Bırak karşındaki sana güvendiği kadar inansın... 

§                    *** 

§ Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret, 

§ Ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. 

§ Unutma yağmurun yağdığı kadar ıslaksın, 

§ Güneşin seni ısıttığı kadar sıcak.... 

§                    *** 

 



. 

§ Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın, 

§ Ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. 

§ Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin... 

§ *** 

 

§ Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün, 

§ Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unutulursun, 

§ Çiçek sulandığı kadar güzeldir. 

§ Kuşlar ötebildiği kadar sevimli, 

§ Bebek ağladığı kadar bebektir. 

§ Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin... 

§ *** 

 



. 

§AMA ŞUNU DA SAKIN 

UNUTMA .!!! 

§SEVDİĞİN   KADAR  

SEVİLİRSİN  



TEŞEKKÜRLER 
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