
AİLEDE HUZUR 
İÇİN 9 S 



Önce iyi niyet… 

Evlilik  
sadece  

Aile kurmak  
için  

yapılmalıdır. 



Evlilik  
 geçici değil 

 ebedi  
bir bağdır. 



Sırat’tan incedir sevda köprüsü 
Beraber geçelim tut ellerimden 
  
 Niyet ak güvercin, vuslat gökyüzü  
 Beraber uçalım tut ellerimden.  
 
Gönüldeki birlik kalkandır dışa  
Aldırma ayaza, yele, yağışa  
Giden ilkbahara, gelecek kışa  
Beraber göçelim tut ellerimden.  
 
 Birleşmek üzredir şafakla gurûp  
 Korku beklenilmez kapıda durup  
 İster zehir olsun, isterse şurup  
 Beraber içelim tut ellerimden. 



Çağır hayallerin en ötesini  
Yakından duyarsın aşkın sesini  
Sonsuz mutluluğun penceresini  
Beraber açalım tut ellerimden.  
 
  Hatırla kaybolan hatıraları  
  Elmastan ışıklı, altundan sarı  
  Zaman tortusundan işte onları  
  Beraber seçelim tut ellerimden.  
 
Şüphe “başlangıç”tır, karar “nihayet”  
Zamanı zamana etme şikayet  
Kaçmak kurtuluştur diyorsan şayet  
Beraber kaçalım tut ellerimden.   
(Merhum Abdurrahim Karakoç) 





Mutluluk = Anne + Baba + 
Çocuk (3) 

AİLE  
Dünyada insanın küçük bir 

 cenneti 
 ya da  

cehennemidir. 
 



Hayat; ölümle sona eren bir 
süreç olarak asla 
düşünülmemelidir. 

 En fazla stres sebebi:  
 Eş ölümü(1)   
Boşanma(2) 
 

 

Hayat 



Kızlar 20-25 yaşında futbol topu 
gibidir peşinden 22 kişi koşar. 
25- 30 yaşında basketbol topu 
gibidir peşinden 10 kişi koşar. 
30-35 yaşında tenis topu gibidir 
peşinden 2 kişi koşar.  
Ama 40 yaşından sonra yakar 
top gibidir atarsın herkes kaçar. 
Geç olmadan birini alacan 
napacan mecburr! 



Şimdi değil, men dakka... dukka….. 



Aile mutluluğu  
için  

Dokuz S  
temel  

önceliğimiz  
olmalıdır. 
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1.Sohbet Birliği      xxx 
2.Sofra Birliği  
3.Seyahat Birliği 
4.Seccade Birliği 
5.Sevgi Birliği          xxx 
6.Sayfa Birliği 
7.Samimiyet Birliği 
8.Sistem Birliği 
9.Sabır Birliği           xxx 



1.SOHBET BİRLİĞİ  
(İletişim, yumuşak söz, 

usandırmama ) 



1.SOHBETBİRLİĞİ                
(İletişim, yumuşak söz, 

usandırmama ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efendimiz {s.a.v} ; 
 
"Konuş ya Aişe {r.a} ferahlayalım" derdi.  
Şimdiler de ümmeti tam tersi; 
"Bi sus hanım kafamızı dinleyelim" diyor... 



Eğer üst üste anahtarı 
çevirip gaza basarsanız 
motoru gaz boğar. 
Bence benzer şekilde sürekli 
"Çalış oğlum,çalış kızım" 
veya "Dik dur evladım" 
dediğimiz zaman da 
çocuklarımızı laf boğuyor. 

Bir söz vardır, "Aç bırakma hırsız olur, çok söyleme 
yüzsüz olur" denir. 
Acaba, özellikle evlerimizdeki çocuklarımıza 
sürekli "Onu yap, bunu yapma" diyerek onlarla yüz 
göz mü oluyoruz? 
Acaba, giderek işitilmeyen tren seslerine mi 
benziyoruz? 





İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ 
•Köklü iletişim için GÖNÜL  dili 
•Sıhhatli iletişim için DEĞER  dili 
•Sürekli iletişim için TEŞEKKÜR  
dili 
•Yeniden ve yeni iletişim için ÖZÜR  
dili 
•Aşkın ve yüce bir iletişim için DUA 
dili 
•Her durumda ve mutlaka iletişim 
SÜKUT  dili  



 
İLETİŞİMDE ANLAYIŞ VE 

İNSAF 
Anlayış ve insaftan nasibi olmayan 
kimse bütün güzelliklerden mahrum 
kalır. Ebu Davut , Edep , 10 
Husumeti (anlaşmazlığı) sürdürmesi 
kişiye günah olarak yeter. 
Tirmizi,Birr,58 
Onlar sizin için bir elbise, siz de 
onlar için bir elbisesiniz... 
Bakara,2/187 



Elbise gibi örtücü 
Elbise gibi koruyucu 
Elbise gibi güzelleştirici 
Elbise gibi uyumlu olmaktır. 
 



2.Sofra Birliği 
 

 (endorfin, seratonin, 
melatonin)  

 
 
 









3.Seyahat Birliği 
(seyahat ediniz…) 

Seyahat ediniz 
sıhhat bulunuz. 

 
Ahmet bin Hanbel,II,380 







 
4.SECCADE BİRLİĞİ 
(İnanç=İktisat=Kanaat) 

   İktisattan gelen kanaat, şükür 
kapısını açar, şekvâ(şikayet) 
kapısını kapatır.  

Kanaatsizlik ise, çalışmanın 
şevkini kırar, tembelliğe atar. 





Kanaat, tükenmez bir 
hazinedir.  

 İbni Sina, yalnız tıp 
noktasında, ”Yeyin için 
israf etmeyin” âyetini 
şöyle tefsir etmiş.  

 



Sözün güzelliği kısalığındadır.  
Yediğin vakit az ye. Yedikten 
sonra dört beş saat kadar daha 
yeme.  
Şifa hazımdadır. Yani, kolayca  
hazmedeceğin miktarı ye, nefse 
ve mideye en ağır ve yorucu 
hal, taam taam üstüne 
yemektir. 

 
İbni Sina “İlm-i tıbbı iki 
satırla topluyorum.” 
 





 
5. Sevgi Birliği 

 
Somut adım ve 

ifadeler… 

 



Kişi sevdiğine sevdiğini 
ifade etsin. Ebu Davut,Edep,113 

Hediyeleşin, birbirinizi 
seversiniz. 

Ebu Ya’la,el-Müsned 





Bir kız gençlikte iffet ve 
namusunu korumazsa 

kendine layık koca 
bulamaz. Bulsa da 
başına bela bulur. 

                      Bediüzzaman Said-i Nursi 



Somut adımlar… 



Şiddetli geçimsizlik mi ??? 



 
6.Sayfa Birliği  

(okumak-Dinlemek-yazmak)   
  
 3  Oku  

2  Dinle   
1  Yaz   









           
7.Samimiyet  

(İçtenlik - Gönlünü koyma) 
 
 







8. Sistem  
 

(Günlük yaşam rotası, yetenek 
analizi, gelişim görevleri, 

görev ve sorumluluklar, süper 
dadı ) 





Özgüven 



1. Çocuğunuzu aşırı koruyup kollamayın , 
çocuğunuzu 3 yaş sonrası koynunuzda 
yatırmayın. Bu çocuğunuzun cesaret ve güven 
duygusunu zamanla yok eder. 
 
2. Çocuklarınıza sırtınızı dayamayın. 
Çocuğunuzu “benim tek dayanağım”, “yaşama 
sebebim” gibi sözler söylemeyin. Bu 
çocuğunuza aşırı yük yükler zamanla 
Çocuğunuz yetersizlik duygularına gömülür. 
 
3. “Ben senin mutluluğun için bu kadar çok 
çabalıyorsam sen de mutlu olmak zorundasın” 
sözlerinizle çocuğunuz üzerinde baskı 
oluşturmayın. 



4. Çocuğunuzla asla koalisyon 
yaparak, eşinizi karşı tarafa atmayın. 
Unutmayın çocuğunuzu babasından 
uzaklaştırmış olmakla onun hayatı 
yönetme konusunda modelini yok 
edersiniz. 
5. Çocuklarınızın asla hizmetkarı 
olmayın ve her istediğini yapmayın ki 
kadınları bir hizmetkar olarak 
görmesin .Çocuğunuzu kendi işini 
kendisinin yapması için teşvik edin. 



 
9. Sabır (XXX) 

 
Tüm ‘S’ ler için olmazsa olmaz 
‘sabır’ 
Hiç kimseye sabırdan daha 
hayırlı ve geniş bir nimet 
verilmemiştir.  

Buhari, Zekat,50 

 











Her tür şiddete sıfır  tolerans 





Eğer hala KIZIYORSAN, kendin ile olan 
kavgan bitmemiş demektir. 
Eğer hala KIRILIYORSAN, gönül evinin 
tuğlaları pekişmemiş demektir. 
Eğer hala KINIYORSAN, düşüncelerin 
yeterince berraklaşmamış demektir. 



 

Yeryüzünde bir boşama oldu mu 
Mele-i Alâ titrer. 



                                                         
İlgiyle dinlediğiniz için 

 
 

Halim GÜNEŞ 
www.fensunum.net  

KAYNAK 
Cemil PASLI  

www.cemilpasli.com 
 
          
 
 

http://www.fensunum.net/
http://www.fensunum.net/
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