6. Ders

HAZIRLIK SÜRECİNDE
NİŞAN

KADININ GÖZÜYLE ERKEK
 “Mümin erkeklere söyle:

Gözlerini çevirsinler, mahrem yerlerini, korusunlar…”
(Nur 24/30)
 “Ey iman edenler!

Kendinizin, ebeveyninizin veya yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah
için şahitlik yaparak hukuku koruyan kişiler olun;
O kimse zengin de olsa, fakir de olsa Allah onlara sizden daha yakındır.
Arzularınıza uymayın, yoksa adaletten saparsınız.
Gerçekleri çarpıtır veya şahitlikten kaçarsanız bilin ki
Allah yaptığınız her işin iç yüzünü bilir.”
(Nisa 4/138)

 “Ey iman edenler!

Allah için hukuku koruyan ve insaflı şahitlik yapan
kimseler olun.
Bir topluluğa olan öfkeniz sizi adaletten saptırmasın.
Âdil olun; korunmanın en uygun yolu budur.
Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun;
çünkü Allah yaptığınız her işin iç yüzünü bilir.”
(Maide 5/8)

 “Önderler, insanların çobanıdır ve onlardan sorumludur.

Erkek ev halkının çobanıdır ve onlardan sorumludur. Kadın
kocasının malının çobanıdır ve ondan sorumludur. Köle
efendisinin malının çobanıdır ve onlardan sorumludur. Dikkat
edin! Hepiniz çobansınız ve sorumlusunuz!“ ( Hadis-i Şerif)

 Bunun için liyakat ve ehliyet sahibi olmak gerek.

 Zira Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor;


“Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar
arasında hükmettiğiniz zaman
adaletle hükmetmenizi emreder.
Allah size bununla ne güzel öğüt vermiştir.
Muhakkak Allah işiten ve görendir.”
(Nisa 4/58)

ERKEK GÖZÜYLE KADIN
 “Mümin kadınlara da söyle:

Gözlerini çevirsinler, iffetlerini korusunlar…”
(Nur 24/30-31)

“...İyi kadınlar, boyun eğenler ve Allah’ın korumasına
karşılık yalnızken kendilerini koruyanlardır...”
( Nisa 4/34)
“Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mümin
erkekler ve mümin kadınlar, boyun eğen erkekler ve
boyun eğen kadınlar….”
(Ahzab 33/35)

 " Hz. Peygamber’e (s.a.v)

“Hangi kadın daha hayırlıdır?”
diye soruldu; o da:
"Kocası yüzüne baktığı zaman onu
sevindiren, emrettiği vakit itaat eden,
yanında bulunmadığı vakit malını ve
iffetini koruyandır"
cevabını vermiştir.
( Nesai, Nikah, 14, (VI, 68).)

 “…Kadınlar konusunda söz dinlerseniz iyi olur; onlar

yanınızda yardımcılarınızdır.
Onlara karşı başka yetkiniz yoktur, açık bir fahişelik
yapmış olarak gelirlerse başka.
Eğer onu yapmışlarsa yataklarında yalnız bırakın ve
onları dövün.
Eğer size boyun eğerlerse onlara karşı başka bir yol
aramayın.
Sizin karılarınız üzerinde hakkı, karılarınızın sizin
üzerinizde hakları vardır.
Sizin karılarınız üzerindeki hakkınız, hoşlanmadığınız bir
kişiye serginizi çiğnetmemeleri, onları evlerinize
sokmamalarıdır.
Bakın, onların sizdeki hakları, onları giyindirme ve
yedirme hususunda iyi davranmanızdır.”
(İbn Mâce, Nikah, 1841)

 “Kadınlar konusunda Allah’tan korkun.

Siz onları Allah’ın emaneti olarak aldınız. Onlarla
ilişkiye girmeniz size,
Allah’ın emriyle helal oldu.
Sizin onlar üzerindeki hakkınız, hoşlanmadığınız
bir kişiye serginizi çiğnetmemeleridir.
Eğer böyle yaparlarsa onları belli olmayacak
şekilde dövün.
Onların sizin üzerindeki hakları,
örfe uygun olarak onları yedirmeniz ve
giydirmenizdir.”
(Müslim Hac, 2137)

KARŞILIKLI BEKLENTİLER
A)

B)

C)
D)

1. DUYGUSAL BEKLENTİLER
İnanmak; Eşi Tarfından sevildiğine inanamak
fadakarlık ve sorumluluk duygularını geliştirir. Vicdanı
oluşturu. Sevgiyi derinleştirir.
Sevmek; Seven ve sevilen kişi hayata sevgi gözüyle
bakar. Davranışlar, düşünceler ve olaylara
değerlendirme değişir. İşte o an acılar bile mutluku verir.
Güvenmek; Kendisine güvenilen güveni zedelemekten
kaçınır.
Ben idrakini kazanmak; Eşi tarafından sevildiğini,
eşinin yanında önemli olduğunu hissettiği, yaptıklarının
taktir edildiği, sevildiğini farkettiğinde mutlu bir eş olur.
Mutlu eş, mutlu eder.

 DÜŞÜNSEL BEKLENTİLER
A) Merak; eşlerin birbirine ilgi duymasını sağlar.

Birbirleriyle ilgilenmeyenler birbirlerini
tanıyamazlar.
A) Bilgi; Aklın en büyük ihtiyacıdır. Aklı bilgi ile dolu

olmayanların hurafelerle boş şeylerle dolacaktır. Boş
şeyler de insana asla mutluluk getirmeyecektir.
B) Akletme , Düşüşme; Düşünmek bilgi ile alakalıdır.

Nereden hatalıyım? Ne yapmalıyım? Gibsourlara
cevap veremeyenler mutululuğa giden yola
giremezler.

FİZİKSEL BEKLENTİLER
A) Bedensel Beklentiler; Evlilikte bedenin ihtiyacı,

ancak sevildiğini hissedip, sağlıklı cinsel hayat ile
oluşur.
Sağlıklı cinsel beraberliği olmayan eşler, mutluluk
yolunda yaya kalır...
B) Eğlenmek; “İçindeki çocuğu” öldürmemiş olanlar,
kendisiyle ve hayatıyla barışık olanlardır. Kendi
kendini gerçekleştirmiş, kişiliği parçalanmamış eştir.
Ve hayatta başarılı olanlar, içindeki cocuğu
öldürmeyenlerdir.
C) Çevre Edinmek; Yalnızlık Allah’a mahsus.
Herkesin güzel bir çevreye ihtiyacı var. Bu da ahlaklı,
bilgili, ilimli, mutlu ailelerin oluşturduğu çevre ile
olmalı...

Unutulmamalı ; Üzüm üzüme baka baka kararır...

EVİLİK SÜRECİNDE YAŞANAN
PROBLEMLER
1) Maddi Problemler; Düğün öncesinde tarafların

beklentileri yüksek olabiliyor,bu beklentiler ciddi
sorunlara sebebiyet verebiliyor. Bu sorunları
aşabilmenin en kolay yolu tarafların maddi imkanlari
noktasında herşeyi açık konuşabilmeleridir.
2) Mantalite farklılıkları; Mantalite farklılıklarının
temayüz etmesi. Bu konuda Altın orta kuralı dediğimiz
mucize formul en büyük yardımcıdır.
3) Stres; Evlilik hazırlıklarında yaşanan stres.Çok sıkça
yaşanan bu sorunu aşmanın yolu yapalacak işleri
planlamaktır. Gerekirse profesyonel yardıom
alınmalıdır.

4)

İktidar mücadelesi; Eşlerin birbirleri
üstünde güç
kurma çabaları. Evliliğin ve
aile hayatının bir iktidar alanı olmayıp, görev ve
sorumlulukların paylaşıldığı müessese olduğu
bilinmelidir
5) Beklentiler;Bazı gizli beklentilerin su yüzüne
çıkması. Burada iletişim kanalları çok aktif
tutulmalıdır.Herşey açıkca konuşulmalıdır.

6) Müdaheler; Ebeveynlerin aşırı müdaheleri

çocukları adına kararlar vermeleri. Bu hususta
çiftler çok dikkatli bir yöntem izleyerek, kendi
hayatlarıyla ilgili kararların öncelikle kendileri
tarafından verileceği gerçeğini ailelerine
kabullendirmelidirler.
1) Örf ve Adetler; Örf ve adetlerin aileler ve

evlenecek çiftler üzerindeki oluşturduğu
baskılar. Özellikle gelenekle modernilik arasında
sıkışıp kalmış insanların aşmakta zorlandığı bu
sorun kişilerin kendine güveniyle aşılabilir

MEDYA FAKTÖRÜ
“ İmdi söyle kullarıma;
birbirine karşı sözü en güzel biçimde söylesinler, çünkü
şeytan aralarını açmak ister.
Gerçek şu ki şeytan insanın apaçık düşmanıdır. ”
(İsrâ, 53).
İngiliz Dailymail‘in yaptığı araştırma çok
şaşırtıcı sonuçlara sahip.
İngiltere’de 2011 yılında, boşanma
gerekçesi olarak en fazla öne sürülen
3. Neden Facebook yolu ile aldatma.

Görücü Usulunün Yeni Modeli
“Ahlak, iletişimin neresinde?”
Çöpçatanlık siteleri: Eskiden gençleri tanıştırma yoluyla aile
kurulmasına aracılık etme görevini aileler üstlenirken,
günümüzde internet çöpçatanlık siteleri örneğinde olduğu
gibi birçok farklı eş seçme görüntüleriyle karşılaşılmaktadır.

 Facebook, twitter, whatsup….

Eş Seçimi
Sene 1975
 Teyzeler, akrabalar

uygun görür, aileler denk
görülür…

Sene 2013
 Msn`de, Facebook`ta,

Whats up,…! Vasıtasıyla
tanışılmıştır…

 Ailelere eş adayı

tanıştırılır…

 Oğlan eli iş tutar, içkisi

kumarı yoktur,cumaya
gider…

 Oğlanın kazancı iyi, birikimi

 Kız ahlak sahibi tasarruf

 Kız kendi ayakları üstünde

bilen,becerikli...

vardır, yaşamayı-yaşatmayı
bilir…

durabilir, çok güzeldir…

SORUNLARA DOĞRU ÇÖZÜMLER
 1. Emanet: Eş olacak kişiler, birbirlerinden son derece emin

olmalı ve birbirlerine güvenmelidirler. Birbirlerinden saklı gizli
bir işleri olmamalıdır. Zira onlar hayatlarını paylaşacak iki
ortaktırlar.

 Ortaklar ne kadar dürüst olurlarsa Allah onlara yardım eder.

 Hilekarların ortağı şeytandır.
 İhlaslı, samimi ve dürüst olan birbirlerine hayır ve sabır

tavsiyesinde bulunan, hayatın acı tatlı günlerinde destek olan
eşler olmaları gerekmektedir.

 2. Birbirlerine güven vermeleri gerekir.

Birbirlerini şüpheye düşürecek söz ve
davranışlardan kaçınmalıdırlar.
 3. Karşılıklı sevgi ve saygı bulunmalıdır.

Taraflardan birinin, diğerini saygı duymadığı,
sevgi beslemediği başlangıç, ya tuzsuz bir
yemek gibi tat vermez, ya da başlamadan yıkılır.
 4. Aile yuvasını kurmaya karşılıklı iyi niyet

ve iyi davranış hâkım olmalıdır.

“Aranızda iyilik ve ihsanı
unutmayın.
Şüphesiz Allah yapmakta
olduklarınızı hakkıyla görür”
(Bakara 2/237).

