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Kitap Okuma Duası 

Dini bir kitabı veya dersi okumadan önce aşağıdaki duayı 

okuyunuz. , okuduğunuz her şey aklınızda 

kalacaktır. Dua şöyledir: 

 

Tercüme 

Ey Allah’ım  bizlere ilim ve hikmetin kapılarını aç ve 

üzerimize rahmetini indir. Ey Azametli ve Bağışlayıcı olan! 

 

 

 

Not: Başlangıçta ve sonunda bir kez Salât-u Selam okuyunuz. 
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Bu risaleyi, Şeytan milyon kere hile ve desiseyle sizlere engel 

olmaya çalışsa da mutlaka okuyunuz. kalbinizde 
kız çocuklarına olan sevginin arttığını hissedeceksiniz.  

Salâvat-ı Şerifin fazileti 

Medine’nin Efendisi, gönüllerin huzuru, mis kokulu 
 şöyle buyurmuştur: ‘Ey insanlar! Şüphesiz 

kıyamet günü azaptan ve sorgu sualden çabucak kurtulacak 

kişi, dünyadayken bana çokça sal v t getirendir’.  

1-Canlı canlı kuyuya atılan kız 

Bir sahabe, Peygamber Efendimiz  ‘in 

huzuruna gelerek; ‘Ya Res lallah! Bizler cahiliye döneminde 

putperestler idik. Evlatlarımızı katlederdik. Benim bir kızım 
vardı. Yanıma çağırdığımda mutlu olurdu. Bir gün yine onu 

yanıma çağırdım. Mutlu şekilde peşimden geldi. Bir müddet 

sonra bir kuyuya vardık. Onun elinden tutarak kuyunun içine 
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attım. Çaresiz ağlayarak: ‘Babacığım! babacığım!’ diye çığlık 

atıyordu. Onu öylece orada bırakıp geri geldim’ dedi. Bunu 
duyunca lemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz 

’in mübarek gözlerinden yaşlar boşaldı. Sonra da; 

‘İslam, cahiliye döneminde işlenen günahları siler’ buyurdu.

 

2-Babacığım! Bana Kıyacak mısın? 

Bir sahabe, Peygamber Efendimiz  in huzuruna 

gelerek; ‘Ya Resûlallah! Ben Müslüman olduktan bu yana 
İslam’ın lezzetini yani tadını alamadım. Cahiliye devrinde bir 

kızım vardı. Karıma onu güzelce giydirmesini söyledim. Sonra 
onu yanıma alıp evden çıktım. Derin bir çukurun başına 

geldiğimizde onu tam çukura atacağım vakit telaşla ağlayarak; 

‘Babacığım! Bana kıyacak mısın?’ diye sordu. Ağlamasına ve 
feryat etmesine aldırmadan onu o derin çukura attım. Ya 

Resûlallah ! Kızımın ‘Babacığım! Bana kıyacak 

mısın?’ sözü aklımdan hiç çıkmıyor. Beni çok huzursuz ediyor. 

Bu yüzden hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Nebilerin Nebisi     
 de ona, ‘İslam, cahiliye döneminde işlenen 

günahları siler. Müslüman olduktan sonra işlenen günahlar 

için ise istiğfar etmek gerekir’ buyurdu.  

Kardeşlerim! ‘İstiğfar’ın anlamı, bağışlanma dilemektir. Mağfiret 

yani bağışlanmayı dilemek, küçük-büyük her çeşit günah için 
geçerlidir. Allah u Teâlâ dilerse rahmetiyle bu duayı kabul edip 

küçük-büyük bütün günahları bağışlar. Amellerle ilgili hadis 
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âlimleri ve muteber âlimler, eserlerinde ayrıntılı şekilde açıklama 

yapmışlardır. Buna göre, büyük günah sırf tövbe etmekle 
bağışlanır. Bağışlanacağı müjdelenen ameller ise sadece küçük 

günahlardır.   

3-Canlı Canlı Toprağa Gömülen 8 Kız Çocuğu 

Hazreti Kays Bin Âsım  bir keresinde Efendimiz 

 ‘in huzuruna gelip; ‘Cahiliye dönemimde 8 

kızımı canlı canlı toprağa gömdüm’ dedi. Rabbimizin en sevgili 
kulu Efendimiz  ‘Her bir kızın için bir köle azat 

et’ buyurdu. Kays Bin Âsım; ‘Benim sadece develerim var’ 

deyince de Efendimiz  ‘O halde her biri için bir 

deve kurban et’ buyurdu.  

 

Dehşet Verici Beş Hadise 

Sevgili Kardeşlerim! Kız çocuklarını canlı canlı toprağa gömme 

konusunda cahiliye döneminde yaşanmış örnek olayları 
gördük. Ne üzücüdür ki bazı insanlar İslam’ın emirlerini 

unutarak kız çocuklarını dünyaya getirmenin yanlış        
olduğunu tekrar düşünmeye ve merhametsizlik sergilemeye 

başlamışlardır. Bu nedenle günümüzde cinayet vakaları 

görülmektedir. İnternete düşmüş 5 korkunç vakıayı ibret için 
istifadenize sunuyoruz.  
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1.  Cahiliye döneminin âdeti geri geldi. Zalim 
baba altıncı çocuğu da kız olarak dünyaya gelince on 

günlük bebeğini küvetin içine batırarak canına kıydı. 
Tepki gösteren karısını da uykudayken silahla vurarak 

öldürdü. Sanık tutuklandı.  

2. Birkaç hafta önce, kız bebek dünyaya getiren karısını 

yakarak öldürdü.  

3. Temmuz ayında bir kız çocuğu dünyaya getiren 25 

yaşındaki kadın, kocası ve kayınpederi tarafından canlı 

canlı yakılmıştı.  

4. Sanal âlemde tanışan çift, aşk evliliği yaptı. Allah  

onlara bir erkek, iki kız çocuğu verdi. Bir müddet sonra 

üçüncü kız bebekleri doğdu. Buna öfkelenen cahil koca, 
karısını bayılana kadar vahşice dövdü. Hastaneye kaldırılan 

çaresiz kadın kurtarılamadı.  

5. Bir günlük bebeğini canlı canlı defnettiği ortaya çıktı. 

Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir köyde merhametsiz 

baba, bir günlük bebeğini canlı canlı defnetti. Polis zanlıyı 
yakaladı. Edinilen bilgiye göre, zanlının evinde altıncı 

çocuk dünyaya geldi. Zalim babanın ifadesine göre, 
dünyaya gelen kız çocuğu çok çirkindi. Yüzü deforme 

haldeydi. Bunun üzerine baba, doktordan bebeğine zehirli 

iğne yapmasını istedi. Doktor bu teklife yanaşmayınca da 
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baba çocuğunu canlı canlı defnetti.

 

Kız Çocuğunu Canlı Canlı Düdüklü Tencereye Atarak 

Ocağın Üzerine Koydu 

Keşmir’de beş kız çocuğu olan bir baba, altıncı çocuğu 
olmadan önce karısına bu kez de kız çocuğu doğurması 

halinde yeni doğan bebeğiyle birlikte onun canına kıyacağını 

söyledi. Kadın, Mübarek Ramazan ayına denk gelen 08.10.2005 
tarihinde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Sabah saatlerinde 

merhametsiz baba, annenin çığlıklarına aldırış etmeden melek 

kadar güzel bebeğini canlı canlı düdüklü tencereye atarak 
ocağa koydu. Düdüklü tencerenin bir anda büyük bir 

gürültüyle patlamasıyla zalim baba yerle bir oldu. Bebeğin 

annesi yaralı olarak kurtuldu. Bu vakıa, başka bir olayı da 
tetikledi. Patlamayla birlikte meydana gelen depremde yaklaşık 

2 yüz bin kişi hayatını kaybetti.  

Allah Dilerse Kız, Dilerse Erkek Çocuk Verir, Dilerse 

hiç vermez 

, İslam dini kız çocuklarına çok değer vermiştir ve 
onurunu yüceltmiştir. Müslüman Allah nin aciz kuludur 

ve O’nun emirlerine tabidir. İster erkek evladı olsun, ister kız 
olsun ya da hiç olmasın, her halükarda O’nun hükmüne razı 

olmalıdır. Şura Suresi’nin 49. ve 50. ayetlerinde şöyle buyrulur: 
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�
 ‘Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'a aittir. O 

dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuk, dilediğine de erkek 

çocuk bahşeder’  ‘Yahut Allah onları erkek ve kız olmak üzere 

çift verir, dilediğini de kısır yapar. Şüphesiz ki O her şeyi bilir. 

O'nun her şeye gücü yeter’ 

Bazı Peygamberlerin Çocuklarının Sayısı 

‘Hazainül İrfan’ adlı eserde Şura Suresi’nin 50. ayetinin 
‘Dilediğini de kısır yapar’ kısmında yani evlat verilmeme 
bahsinde geçtiği üzere burada kastedilen şey, Allah Teâlâ her 
şeyin sahibidir. Nimetini dilediği gibi paylaştırır. Dilediği 
kimseye verir. Peygamberler  arasında da bu 
durumlar vaki olmuştur. Hazreti Lut ve Hazreti Şuayib 

 ‘ın sadece kız evlatları vardı. Erkek evlatları 
olmamıştı. Hazreti İbrahim  ‘in de sadece oğulları 
vardı. Kızı olmamıştı. Seyyid el-Enbiya, Habib-i Hüda, 
Muhammad Mustafa  ‘e Allah Teâlâ üç erkek,
dört de kız evlat vermişti.

Efendimiz  in Evlatlarının Sayısı 

‘Hazainül İrfan’ adlı eserde her ne kadar Medine’nin Efendisi 
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 ‘in dört erkek evladı olduğu zikredilse de bu 
konuda ihtilaf vardır. Üç, hatta kimi yerde iki erkek evladı, 
olduğu da rivayet edilmiştir. ‘Tezkiretül Enbiya’da Kasım, 
İbrahim ve Abdullah adında üç erkek evladı olduğundan 
bahsedilir. Hatırlanacağı üzere, Tayyip, Mutayyip, Tahir ve 
Mutahhar lakapları Abdullah ‘ın lakaplarıydı. Bu 
lakaplar başka bir evlada ait değildi. Allame Abdul Mustafa 
Azmi , ‘Sireti Mustafa’ adlı eserinde Efendimiz 

 ‘in evlatlarının sayısının altı olduğu 
konusunda bütün tarihçilerin ittifak halinde olduğunu, 
bunlardan iki erkek evladının adlarının Hazreti Kasım ve 
Hazreti İbrahim , dört kız evladının adlarının da 
Hazreti Zeynep, Hazreti Rukayye, Hazreti Ümmü Gülsüm ve 
Hazreti Fatma  olduğunu zikreder. Ancak bazı 
tarihçiler, Efendimiz  ‘in lakabı Tayyip ve Tahir 
olan Abdullah  adında bir erkek evladı daha 
olduğundan bahseder. Bu görüşe göre, Efendimiz  
‘in mübarek evlatlarının sayısı üç erkek, dört kız olmak üzere 
toplam yedidir.  

Kız Evlatlarla İlgili Cennet Kapısını Aralayan 8 Nebevi Tavsiye 

1. Kız evlatları hor görmeyin. Şüphesiz onlar çokça sevgi 
doludurlar1. 

2. Kimin bir kız çocuğu dünyaya gelir de ona eziyet etmez, 
kötü muamelede bulunmaz, erkek evlada kız evlattan 

1 Müsned-i İbn-i Hanbel. 
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daha üstün muamelede bulunmazsa Allah  onu 

cennetine koyar1. 

3. Her kim kızlarına değer verdiğinden dolayı eziyet görür 

de yine de onlara iyi davranırsa, onlar Cehenneme karşı 
kendisine perde olurlar2. 

4. Kişinin kız evladı olduğu zaman, Allah bir grup 

melek gönderir. Onlar: ‘ ’ (Ey ev halkı 

size selam olsun) derler ve  kanatlarıyla giydirip, elleriyle 
başını mesh ederek; ‘Şu zayıf kadından doğan zayıf kızdır. 

Bunu bakıp büyütene Allah kıyamete kadar yardımcı 

olsun’ derler3. 

5. Her kim üç kızının veya kız kardeşinin geçimine ya da 

başka sıkıntılarına katlanırsa, Allah u Teâlâ onu Cennete 

koyar. Ashâb-ı Kiramdan biri; ‘İki tane olursa da aynı 
mıdır?’ diye sual edince, Peygamber efendimiz; ‘Evet, iki 

tane olursa da aynıdır’ buyurdu. Başka biri; ‘Ya bir tane 

olursa?’ diye sual etti. Cevabında buyurdu ki; ‘Bir tane de 
olsa gene aynıdır4’. 

6. Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi olur veya iki kızı ya da 
iki kız kardeşi olur da onları iyi terbiye ile yetiştirir, onlara 

1 el-Müstedrek. 
2 Müslim. 
3 Mecmu’uz-Zevaid. 
4 Mu’cemu’l-Evsat. 
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muamele konusunda Allah  ‘tan korkarsa, onun için 

cennet vardır1. 

7. Kimin üç kızı veya üç kız kardeşi olur da onlara iyi 

davranırsa cennete girer2. 

8. Kim sevap niyetiyle iki kızı veya iki kız kardeşi ya da iki 

kız akrabasının geçimlerini sağlarsa, Allah  u Teâlâ da 

onun ihtiyaçlarını giderir. (Yani evliliğinde, mal sahibi 
olduğunda ya da vefat ettiğinde) onu ateşten korur3. 

Peygamber Efendimiz  ‘in Kız Evlat Sevgisi 

Efendimizin biricik kızı Hazreti Fatma  Sonsuz izzet 

sahibi olan Allah’ın Sevgili Kulu Efendimiz ‘in 

hizmetine koştuğu zaman Efendimiz  bütün 

ilgisini ona çevirir, mübarek avuçlarının içine biricik kızının 

elini alarak öper, sonra da onu yerine oturturdu.  

Aynı şekilde Efendimiz , kızı Fatma  

‘ın evine teşrif ettiklerinde, kızı O’nu görünce ayağa kalkardı. 
Efendimiz  ‘in mübarek eline sarılıp öper, 

sonra da Efendimiz  ‘i yerine oturturdu.  

 

1 Tirmizi. 
2 Tirmizi 
3 Ahmed bin Hanbel. 
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Efendimizin Büyük Kızının Bir Zalim Tarafından 

Mızraklanması 

H. Zeynep  Nur-i Mustafa Resûl u Ekrem 

 ‘in en büyük kızıydı. Nübüvvetin ilanından on yıl önce 

Mekke-i Mükerreme’de dünyaya teşrif etmişti. Bedr Savaşından 
sonra Efendimiz kendisini Mekke-i Mükerreme’den Medine-i 

Münevvere’ye çağırmıştı. Hicret için deveye binip Mekke-i 

Münevvere’den ayrıldığında müşrikler onun yolunu kesmişti. 
Zalimlerden biri mızraklayarak O’nu devenin üzerinden yere 

düşürmüş bu nedenle karnındaki bebeğini kaybetmişti. Pek 

şefkatli ve merhametli Nebi-i Kerim  bu 

olaydan oldukça etkilenmişti. Bundan dolayı Efendimiz 

 O’nun faziletine (üstünlüğüne) dikkat çekerek; ‘İşte 
bu, benim gibi hicret uğruna böyle bir zorluğa katlandığı için 

kızlarım içinde üstün olandır’ buyurmuştur. Hicretin 8’inci 

yılında, Hz. Zeynep  Hakk’a kavuştuğunda 

Medine’nin Efendisi  O’nun cenaze namazını 
kılarak mübarek elleriyle bizzat kendisi defnetmişti.  

 

Efendimizin Yüzüğü Torununa Hediye Etmesi 

Müminlerin Annesi Hazreti Ayşe  şöyle rivayet eder; 

‘Habeş hükümdarı Necâşî Âlemlere rahmet olarak gönderilen 
Efendimiz  ‘e lütuf ve hediye olarak değerli 

takılar göndermişti. Bu hediyeler arasında Habeşî taşlı altın bir 
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yüzük de vardı. Allah Resulü  o yüzüğe pek 

iltifat etmedi. Mübarek eliyle geri çevirdi ve büyük kızı Hz. 
Zeynep  ‘ın sevgili kızı, kendisinin torunu Hz. 

Ümame  ‘yi çağırarak; ‘Yavrucuğum, bununla 

ziynetlen (süslen)’ buyurdu.  

Efendimizin Torunu Omuzundayken Namaz Kıldırması 

Sahih-i Buhari’de geçen bir rivayete göre Ebu Katâde  

şöyle nakleder; ‘Allah Resulü yanımıza 

geldiğinde torunu Ümame Binti Ebu’l As, mübarek 

omuzlarındaydı. Efendimiz  namaz kıldırmaya 

başladığında rükûa gidince, torununu omuzlarından yana 
indirir, kıyama kalkarken de kaldırırdı’.   

Bu Hadisin Namaz Bahsinin Şerhi 

Sahih-i Buhari’yi şerh edenlerden Müftü Şeriful Hak Emced  

 bu Hadis hakkında şöyle der; ‘Küçük çocuğu 

kucağa alıp namaz kılmak konusunda bazı limlere göre, 

namaz geçersizdir. İmam Buhari, bu görüşün asılsız olduğunu, 
yukarıdaki hadisi delil getirerek kanıtlamıştır’. Eğer küçük 

çocuğun bedeni ya da kıyafeti temiz ise amel-i kesîr yapmamak 

kaydıyla (çok hareket etmeden) namaz kılarken kucağa alıp 
indirmede herhangi bir sakınca yoktur. . ‘Tefh mu’l 

Buhari’ de bu hadis hakkında şöyle bahsedilir; ‘Âlemlere Rahmet 

Efendimiz caiz olduğunu göstermek için böyle 
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davranmıştır. Bu hareket Efendimiz  için 

mekruh değildi. Aksine O’nun için sevaptı’

Amel-i Kesîr’in Tanımı 

Yukarıdaki şerhte ‘Amel-i Kesir’den bahsedilmektedir. Bu 

konuda Davet-i İslami Hareketi’nin Yayın Bürosu Mektebetül 
Medine tarafından basılan ‘Namazın Hükümleri’ adlı kitapta 

şöyle denilmektedir; ‘Amel-i Kesir’ namazla ilgili bir hareket 

değilse ya da namazı doğru eda etmeye götüren bir hareket 
değilse namazı fasit kılar. Amel sözlükte; iş, eylem, hareket 

demektir. Kesîr ise çok anlamına gelir. Sıfat tamlaması olarak 

‘çok hareket’ demektir. Fıkıhta namazı bozan işlerle ilgili 
olarak kullanılan bir terimdir. Bir kimse namazda iken, 

dışarıdan gören kimsenin onun namazda olmadığında şüphe 
etmeyeceği derecede ilâve hareketler yapıyorsa buna ‘amel-i 

kesir’ (çok hareket) denir. Eğer dışarıdan bakan kişi, namaz 

kılanın namazda olup olmadığında şüphe ederse, buna ‘amel-i 
kalîl’ (az hareket) denir. Bu ise namazı fasit kılmaz.  

Kucakta Çocukla Namaz Kılma Meselesi 

‘Bahar-ı Şeriat’ adlı eserin birinci cildinde şöyle geçer; ‘Eğer 
kucaktaki çocuk kendi gücüyle duramayacak kadar küçükse 

yani ancak namaz kılanın desteğiyle durabiliyorsa ya da 

vücudu veya kıyafeti namaz kılmaya engel olacak derecede 
necis ise o namaz geçersiz olur. Eğer kucaktaki çocuk kendi 
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gücüyle duracak kadar büyükse yani namaz kalınan desteğine 

muhtaç değilse, vücudu ve giysisi tiksinti verecek derecede 
necis değilse namaz geçerli olur. 

Fakir Annenin Çocuklarına Karşı Fedakârlığı Üzerine 

Bir Rivayet 

Müminlerin Annesi Hz. Aişe  şöyle nakleder; ‘Yanıma 

fakir bir kadın geldi. Beraberinde iki de kızı vardı. Ona üç 

hurma ikram ettim. Çocuklarına birer tane verdi. Kendi payına 
düşen hurmayı da ikiye bölüp çocuklarına paylaştırdı. Bu olaydan 

çok etkilendim. Efendimiz ‘e kadının bu 

fedakârlığını anlattığımda Efendimiz şöyle 

buyurdu; ‘Allah  u Teâlâ bu fedakârlığı sayesinde o kadına 

cenneti vacip kıldı’.  

Fedakârlığın Sevabı 

!  bu nasıl bir fedakârlık. Keşke bizler de nefsimize 
hoş gelen şeylerden feragat etmeyi öğrenebilsek. İbret almak 

için şu hadis-i şerife bir bakalım: Efendimiz şöyle buyurdu; 

‘Her kim çok istediği bir şeyden feragat edip de başka bir 
kardeşi için dilerse, Allah  başkası için feragat ettiği o şeyi 

kendisine ihsan eder’.  

İkramda Kız Çocuklardan Başlamanın Fazileti 

Hz. Enes Bin Malik ’ten rivayet edilen bir hadis 
şöyledir: İnsanların en üstünü Resûl ü Ekrem  
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buyurdu ki; ‘Her kim çarşıdan çocuklar için yeni bir şey alırsa, 

çocuklar için aldığı o şey sadaka yerine geçer. Çarşıdan aldığınız 
şeyleri, erkek çocuklardan önce kız çocuklarına veriniz. Zira 

Allahü Teâlâ  kız çocuklarına rahmetle nazar eder. Her 

kim kızlarını hoşnut ederse, Allah ’nin korkusundan 

ağlayanlar gibi sevap kazanır. Her kim kızlarını sevindirirse 
Allah u Teâlâ da kıyamet gününde onu sevindirir’.  

Ultrason Konusunda Önemli Bir Uyarı 

Yüz milyon kere yazıklar olsun ki, Günümüzde Müslümanların 
pek çoğu kız çocuk dünyaya getirmek istemiyor. Bazı anne ve 

babalar doğacak olan çocuğun kız mı yoksa erkek mi olduğunu 

öğrenmek için ultrasona gidiyorlar. Sonra da kız çocuğu 
olacağını öğrendiklerinde çocuğu aldırmaktan bile çekinmiyorlar. 

Ultrasona giderken şunu aklımızdan çıkarmamalıyız: Eğer, amaç 

hastalığı tedavi etmek ise hastalığın teşhisi için iyi doktor söz 
konusu olunca mahremiyet aranmaz. Kadın, Müslüman bir 

kadın ultrason görevlisine gitmeli. Mecbur kalınırsa erkek 

ultrason görevlisine de gidebilir. Fakat çocuğun erkek mi yoksa 
kız mı olduğunu öğrenmek, tedavi amaçlı olmayacağı için 

kadının göbekten aşağısı gibi mahrem yerlerini Müslüman 

erkek bir görevliye bile göstermesi haramdır ve cehenneme 
götüren günahtır. 

Ultrasonun Yıktığı Yuva (Acı bir Vakıa) 

Bütün bilimsel araştırmalar her zaman kesin sonuç vermez. 
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Ultrason görüntüsü çocuğun erkek mi yoksa kız mı olacağını 

öğrenmede veya bir hastalığı teşhis etmede her zaman doğru 
bilgiyi veremeyebiliyor. Davet-i İslami Hareketinin televizyon 

kanalında, her hafta yayınlanan ve beğeniyle izlenen programı 

‘Neden Böyle Oluyor?’ un 14’üncü bölümü olan ‘Büyük 
Zulüm’de Pakistanlı bir laborant, başından geçenleri şöyle 

anlatıyordu: ‘Bir kadının ilk ultrason verilerini öğrenen kocası 

kız çocuğu olacağını duyar duymaz çaresiz karısını boşadı. 
Ancak hamilelik günleri dolup doğum gerçekleşince erkek 

bebek dünyaya geldi’. Ne var ki olan olmuş, zihni körelmiş 
adamın cehaleti yüzünden talihsiz kadıncağızın yuvası yıkılmıştı. 

Erkek Bebek Beklerken Kız Bebeğin Doğması (Gerçek 

Bir Vakıa) 

Değerli Kardeşlerim! Gördünüz mü? Ultrason nihai sonuç 

vermeyebiliyor. Bu konuda şimdi de başka bir vakıaya bakalım. 

Davet-i İslami’nin vaizlerinden biri şöyle vaaz ediyordu: ‘Bir 
sınıf arkadaşım vardı. Şu an orduda subay. 2006 ya da 2007 

yılında ultrasona göre, hanımı bir erkek bebek dünyaya 

getirecekti. Bu arkadaşımın annesi yani doğacak bebeğin 
müstakbel ninesi, ultrasona bakarak büyük bir ümitle erkek 

torunu dünyaya gelecek diye bebek kıyafetleri hazırladı. Ancak 

bebek kız olunca ninesi erkek kıyafetleriyle baş başa kalakaldı. 
Gururuna yediremeyince bütün öfkesini sanki kız bebeğini 

isteyerek dünyaya getirmiş gibi gelininden çıkarttı.  
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Ultrasonda İki Kez Kız Göründüğü Halde Bebeğin 

Erkek Doğması 

Dünya çapında faaliyet gösteren Davet-i İslami Hareketinin 

Karaçi’deki merkezi ‘Feyzan-ı Medine’de bulunan Camiatül 
Medine’nin hocalarından biri, vaazında şöyle diyordu; ‘Sene 

2013. Evimizde bir bebek daha dünyaya gelecekti. Hamdolsun, 

zaten bir erkek üç de kızımız vardı. Tıbbi olarak gerekli 
görüldüğü için farklı aylarda üç kere ultrasona girildi. Birinci 

ultrasonda bebeğin erkek olduğu söylendi. Diğer iki ultrasonu 

da deneyimli bir bayan doktor çekti ve ikisinde de bebeğin kız 
olacağını müjdeledi. Allah’a şükür Davet-i İslami’nin manevi 

ikliminin bereketiyle bu tür şeylerin tahminle ilgili 

olabileceğini kesinlik ifade etmeyeceğini aklımdan zaten 
geçirmiştim. Doğrusunu söylemek gerekirse ileride bir din 

âlimi ve Davet-i İslami’nin bir vaizi gibi büyük bir zat 

yetiştirmek niyetiyle bu kez erkek bebek olmasını istemiştim. 
Bunun için Rabbim  ‘na ‘Allah’ım  bizlere öyle bir 

erkek evlat nasip et ki dünya ve ahirette bizim için hayırlı 

olsun’ diye dua etmeyi ihmal etmedim. Fakat kız evlat olursa 
da Rabbim  ‘e şükrederim. Çünkü Mekke ve Medine’nin 

Efendisi Peygamberimiz  ‘in ‘Kız evlatlarınızı 

hor görmeyiniz. Şüphesiz onlar çokça sevgi doludurlar 1 ’ 

şeklindeki hadisini okumuştum ve kızlarıma olan sevgim daha 

da artmıştı. Her neyse 16 Eylül 2013’te doğum olayı 

1 Müsned-i İmam Ahmed Bin Hanbel. 
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gerçekleştiğinde iki ultrason filminin aksine ay parçası gibi bir 

erkek bebek dünyaya geldi. Allah ’a hamdolsun’. 

Halis Niyetle Erkek Evlat Dilemek 

Kız çocuklardan nefret etmemeliyiz. Allah ‘nin rızasına 

razı olarak yaşayan Müslümanların erkek evlat dilemeleri ve 
bunun için dua etmeleri, muska yapmaları caizdir. Hatta hafız, 

k ri, lim, fakih ve Davet-i İslami’nin vaizi gibi büyük bir zat 

olmasını dilemek sevaptır. Bunları kız evlatlar için dilemek de 
mümkündür. Davet-i İslami’nin öğretilerini yayan davetçilerin 

kafilesine katılıp, dua edenlerin dilekleri çoğu zaman kabul 

olmaktadır. Geliniz, pırlanta gibi bir erkek evlat dileyip de bu 
dileğine kavuşan bir kardeşimizin hikâyesine bakalım. 

Erkek Evladın Dünyaya Gelmesi 

Babul Medine Karaçi’de bir kardeşimizin anlattığı hikâye 

kısaca şöyle; ‘Ailemizde kız evlatların sayısı hayli fazlaydı. 
Amcamın 7, büyük erkek kardeşimin de 9 kızı vardı. 

Evlendiğimde benim de kızım oldu. Günümüzde de yaygın 

olduğu üzere, ailemizdeki bazı kişilerde, birilerinin erkek evlat 
olmasın diye büyü yaptıkları yönünde bir batıl inanış hâsıl 

oldu. Ben ise erkek çocuğum olması durumunda bir ay 

boyunca Davet-i İslami’nin hizmet kafilesine katılmaya 
niyetlendim. Kızımın annesi bir keresinde bir rüya gördü. 

Rüyasında gökyüzünden bir kâğıt parçası onun yanına düştü. 
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Kâğıdı alıp baktığında üzerinde ‘Bilal’ yazıyordu. Allah’a 

şükürler olsun ki bir ay boyunca Davet-i İslami’nin hizmet 
kafilesine katılmaya niyetlendikten sonra bir oğlum oldu. Daha 

sonra iki oğlum daha dünyaya geldi. Allah ’nin keremine 

bakın. İyi niyetle bir ay Davet-i İslami’nin hizmet kafilesine 
katılmanın bereketi sadece bana ulaşmakla kalmadı. Ailemizde 

erkek evladı olmayan herkesin erkek çocukları dünyaya geldi. 

Böylece hepsinin muradı yerine gelmiş oldu. Elhamdülillah, şu 
anda bölgemizde Davet-i İslami adına hizmet veren bir 

kafilenin sorumlusu olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. 

 

Dileğin Yerine Gelmemesi de Bir Nimettir

Değerli Kardeşlerim! Gördünüz mü? Davet-i İslami’nin 

kafilesinin bereketiyle istekler nasıl da yerine geliyor. 

Gönüllerde kuruyan ümit tomurcukları nasıl da yeşeriyor ve 
zorluklar nasıl kolaylaşıyor. Ancak şu hiç unutulmamalıdır ki, 

Herkesin gönlünden geçen dilekler gerçeğe dönüşmeyebilir. 

Çoğu zaman kulun istediği şey, onun hakkında hayırlı 
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olmayabiliyor. Bundan dolayı o kulun arzusu yerine getirilmez. 

Böyle bir durumda, bir kulun gönlünden geçen dileğin 
gerçekleşmemesi, kendisi için bir nimettir. Örneğin, kişi erkek 

çocuğu olmasını isterken, kız çocuğu ile sevindirilir ve bu onun 

hakkında hayırlı olandır. Çünkü belki de erkek çocuğu olsaydı, 
görme engelli olacaktı ya da eli veya ayağı olmayacaktı. Belki 

de kronik bir hastalığı olacaktı. Belki de büyüyüp gücü kuvvetti 

yerine gelince hırsız, eşkıya ya da anne-babasına zulmeden biri 
olacaktı. Bakara Suresi’nin 216’ncı ayetinde Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: 

� 

‘Yine olabilir ki, siz bir şeyi seversiniz, oysaki o sizin için bir 

kötülüktür’.  

‘Ya Şafi el-Emraz’ Muskası Hakkında Dikkat Edilmesi 

Gereken 13 Husus 

1. Hayız, nifas ve cünüplük hallerinde Kuran 

okunmamalıdır. Bu durum ayetleri muska şeklinde 
yazarken de geçerlidir. (Buna çok dikkat edilmelidir). 

Gusül alması zorunlu olmayan kimse ise normal abdest 

almamışsa, Mushaf’a dokunmamak şartıyla yüzünden 
bakarak ya da ezberinden Kuran okuyabilir. Ancak 

abdestsiz iken ayetlerden muska yazmak onun için de caiz 

değildir. Aynı şekilde abdestsiz iken muskaya ya da 
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Hurûf-i Mukattâ (ayetlerin ilk harfleri) yazılmış böyle bir 

yüzüğe dokunmak veya takmak haramdır. 

2. Ayetin yazılı olduğu muska, kıyafete ya da deri ve benzeri 

gibi şeylerin içine dikilmişse gusülsüz ya da abdestsiz 
olarak dokunmak ve o kıyafeti giymek caizdir.  

3. Muska yazarken dairesel olan ط ظ ہ ھ ص ض و م ف ق 

vesaire gibi harfler açık olarak yazılmalıdır.  

4. Ayetleri harekeleriyle birlikte yazmak şart değildir.  

5. Giysilerdeki muska, daima su geçirmez mürekkep ya da 

tükenmez kalem ile yazılmalıdır. 

6. Muska katlanmadan önce şu ibare okunmalıdır.  

7. Efendimiz  muskayı katlarken sağ tarafından 

başlardı. 

8. Muskalı giysiyi giyecek kişi, ter, su vesaire gibi şeylerden 

muskanın ıslanmaması için onu yağlı, mumlu kâğıda, 
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deriye ya da bir naylona sarmalı, sonra da kıyafetin içine 

dikmelidir. 

9. Altın, gümüş ya da herhangi bir metal kutucuk şeklinde 

muska takmak erkek için caiz değildir. 

10. Metal zincirin içinde muska olsun ya da olmasın erkeğin 

takması günahtır.   

11. Altın, gümüş ve demir gibi herhangi bir metal kolye, 

madalyon ya da bilekliğin üzerinde Allah’ın mübarek 
isimleri veya Kelime-i Tayyibe gibi bir şey işlenmiş olsun 

veya olmasın erkeğin takması caiz değildir.  

12. Kadın, altın, gümüş kutucuk içinde muska takabilir. 

13. Üzerine Kuran ayetleri yazılmış tabak, bardak vesaire 

kullanmak mekruhtur. Şifa niyetine bundan su vesaire 

içilebilir. Fakat abdestsiz ya da gusülsüz olanın ve hayızlı, 
nifaslı kadının, üzerinde ayet yazılı bir kaba dokunması 

haramdır.  Üzerinde ayet yazılı kabın suyunu 

baliğ olmayan bir çocuk ya da herhangi birisi, başka bir 

kaba dökerse her hasta ya da sağlıklı kişi bu sudan içebilir. 
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Çocuğu Olmayanlara 4 Manevi Tavsiye 

(her virdin öncesinde ve sonrasında birer kez salâvat getirilir) 

1. Her namazdan sonra 300 defa diyerek 

besmele çeken kişi.  evlat sahibi olur. (Erkek 

ve kadın her ikisi de bunu yapabilir). 

2. Karı-koca her ikisi de 56 defa  kelime-i tevhidi, 

gece yarısı herhangi bir vakitte okuyup cima ederlerse 

Allah’ın izni ve rahmetiyle anne-babasını mutlu edecek iyi 
bir evlat sahibi olurlar.  

3. Her gün 41 defa ismi zikredilirse  evlat 

sahibi olunur. (40 gün devam edilir). 

4. 40 tane karanfil alınır. Her birinin üzerine Nur Suresi’nin 

40’ıncı ayeti 7 defa okunup üflenir. (Herhangi birisi 

yapabilir). Kadın, hayızdan kurtulduğu ve gusül abdesti 
aldığı günden başlayarak her gün yatmadan önce üzerine 

su içmemek kaydıyla bir karanfil yer. 40 gün içinde 
kocasıyla en az bir kere cima eder. (Birden fazla 

yapmasında bir sakınca yoktur).  çocuk nasip 
olacaktır. 
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‘Ya Huda Kerem Et’ Mucibince Erkek Evlat Sahibi 

Olmanın 10 Manevi Yolu 

(Her virdin öncesi ve sonrasında birer kez salâvat getirmelidir) 

5. Zevce ile cima etmeden önce 10 defa  ismini 

zikreden kimse  salih bir erkek çocuk babası 
olur. 

6. Hamile kadın, şahadet parmağını kendi göbeğinde 

gezdirerek 70 defa  ismini zikreder de buna 40 gün 

boyunca devam ederse. Allah  ın fazl u keremiyle 

erkek çocuk sahibi olacaktır. Bu zikir her hastalığa çaredir. 

Hangi hasta bu zikri yaparsa  şifa bulur. 
(Göbekten kıyafeti sıyırmak şart değildir. Şahadet parmak 
elbisenin üzerinden de gezdirilebilir). 

7. Hamilelik başlamadan önceki ayın herhangi bir gününde 

bir kerede zevcenin sağ kaburga tarafına 54 defa  

kelime-i tevhidi yazan kimse  erkek çocuk 

babası olur. (Siyah mürekkep kullanmaksızın sadece 
şahadet parmağıyla yazmalıdır. Hareke koymamalıdır. Bir 

defa yazıp onun üzerine defalarca yazmakta bir sakınca 
yoktur). 

8. Evlat sahibi olmayan erkek, 7 gün nafile orucu tutar, her 

gün iftara yakın vakitte  ismini 21 defa okuyarak 
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suya üfledikten sonra zevcesine içirir. (Zevcesi de oruçlu 

ise bu suyla iftarını açabilir). Allah’ın inayetiyle salih bir 
erkek evlat dünyaya gelecektir. Çocuğu olmayan kadın da 

isterse bunu uygulayabilir, Suya üfleyerek iftarını o suyla 

açabilir. (Karı-koca ikisi de ayrı ayrı zamanlarda bunu 
yapabilirler). 

9. Hamileliğin başlangıcından 3 ay 20 gün sonra, 40 gün 
boyunca her gün önce 12 defa salâvat getirilir. Sonra her 

defasında besmele çekilip 7 defa Yasin-i Şerif okunur. 
Sonunda da 11 defa salâvat getirilir ve suya üfleyerek 

içilir. (Doğru okunabilirse böyle yapılır. Okurken de asla 

konuşulmaz.  salih bir erkek çocuk sahibi 
olunur). 

10. Kocası, hamile eşinin karnına elini koyup; ‘

’ Yani: ‘Eğer erkek ise adını Muhammed 

koydum’ derse,  erkek çocuk dünyaya gelir, 
Bunu söylerken anlamı da zihinde tefekkür edilirse, 

tercümesini söylemek şart değildir. Aksi takdirde 

tercümesi de söylenir). 

11. Erkek çocuk olmuyorsa, hiç çocuk olmuyorsa, düşük 

oluyorsa ya da doğduktan sonra ölüyorsa, ham pamuktan 
7 ipliği1 kadın dosdoğru ayağa kaldırılarak ya da düz 

1 Genellikle bakkallar paket bağlarken bu ipi kullanır. 
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yatırarak alnındaki saçlardan ayak parmaklarına kadar 

ölçülür ve aynı uzunlukta 7 iplik bir araya getirilir. Bu 
ipliklere 11 defa yet el Kürs  okunur. Her okuyuşta bir 

düğüm atılır ve düğümlere üflenir. Bu ipler kadının beline 

bağlanır. (Elbisenin uzun şeridi boyunca dikilir. Ta ki 
karın büyüyünce de iş görsün. Yine de dar gelirse 

elbisenin şeridine eklenebilir). Çocuk doğana kadar 

çözülmez. Hatta gusül abdesti alırken bile çözülmez. 
Hamilelik belli olmaya başlayınca evde pişirilmiş beyaz 

tatlı (örneğin tatlı beyaz pirinç) üzerine Bağdat’ın Efendisi 
Gavs-ı Pak , Şeyh Muhammed Afzal  

ve İmam Ahmed Raza Han ’nın ruhlarına 

Fatiha okunur ve kadın iki rekât nafile namazı kılar. Sonra 

ayağa kalkar ve Bağdat’a1 doğru yönünü dönerek; ‘Ya 

Gavs-ı z m  eğer hanemde erkek çocuk 
dünyaya gelirse senin hizmetine amade edeceğim. Adını 

da Gulam Muhittin koyacağım’ der.  bir erkek 
evlada sahip olacaktır. Erkek çocuk dünyaya gelince 

yıkayıp kulaklarına ezan okunduktan sonra annenin 

beline bağlanan düğüm çözülür ve bebeğin boynuna 
takılır. (İstenirse düğümlü kısım şeritten çözülerek 

boynuna takılır). Çocuğun doğduğu günden itibaren her 

1 Farklı şehirler arasındaki yön ve derece farkı dikkate alınmalıdır.  Pakistan 

için Bağdat’ın yönü batıdan kuzeye 7 ya da 8 derecedir. Pakistan-Hindistan 

bölgelerinde yaşayanlar yönlerini Kabe’ye doğru dönüp hafif sağa 

meylettiklerinde yönlerini Bağdat’a dönmüş olurlar. 
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yıl Gavs-ı Pak  hatırına 1 Rupi (1 Pakistan 

parası) ayrılır. Çocuk 11 yaşına geldiğinde bu biriken 11 
Rupi para ile ya da istenirse üzerine biraz daha ekleyerek 

Gavs-ı Pak  adına bağışta bulunulur. Sonra da o 

düğümlü ip emin bir yere gömülür.  

12. Adet dönemi sona erdikten sonra elden geldiğince hayır 

yapılır. Tevbe Suresi, öncesi ve sonrasında 12 sal vat 

getirerek 1 defa okunur.  erkek bebek 
dünyaya gelecektir.  

13. Kadın her namazdan sonra 100 defa aşağıdaki Ayetin 

�1 

‘Rabbim! Beni tek başıma bırakma, sen varislerin en 

hayırlısısın’ kısmını okursa  kendisine erkek 
bebek nasip olur.  

14. Koca ve kadın, her ikisi de her gün 101 defa Kevser 

Suresi’ni okursa  tez zamanda erkek çocuk 
sahibi olurlar. 

Doğumu Kolaylaştıran 5 Manevi Tavsiye 

15. Kadın, şiddetli doğum sancısı çekerse, nübüvvet 

mührünün ve mübarek çarığının resmini avuç içine alır 

1 Enbiya  Suresi, 89.Ayet.  
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ya da koluna sarar ve içinden 70 defa  virdini çeker. 

Yatar vaziyetteyse virdi çekerken bacaklarını katlaması 

gerekir.  birkaç dakika içinde doğum kolayca 

gerçekleşecektir.  

16. Başında ve sonunda bir defa salâvat getirdikten sonra, 

isimleri 111 defa zikredilir. Doğum sancısı çeken 

kadının karnına ve beline üflenirse ya da yazılıp da 
bağlanırsa izzet sahibi Rabbimizin inayetiyle doğum 

sancısı hafifler ve doğum kolaylaşır.  

17. İnşikak Suresi’nin ilk beş ayeti, başında ve sonunda 3 defa 

salâvat getirerek okunur. Her başlangıçta besmele çekilir 

ve suya üfleyerek içilir. Ayetler sık sık aralıklarla 
okunmaya devam edilir. Hanım kardeşlerimiz 

okuyamazlarsa başka birisi okur ve üfleyerek kendisine 

içirebilir.  doğum anındaki sıkıntılar 
giderilecektir. Eğer bebeğin pozisyonu ters ise o da 

düzelecektir. Allah u Te l  dilerse doğum müdahalesindeki 
riskler bile giderilir. (Bu uygulamaya maksat yerine 

gelinceye kadar devam edilir). 

İnşikak Suresi’nin ilk beş ayeti şöyledir: 
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‘Gök yarıldığı’. ‘Rabbini dinleyip kendisine yaraşır şekilde 

boyun eğdiği vakit’ ‘Yer uzatılıp düzlendiği’. ‘İçinde ne 

varsa attığı ve tamamen boşaldığı’. ‘Ve Rabbini dinleyip 
kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği vakit’. 

18. Hamile kadın her gün Meryem Suresini okursa, bereketini 

 bizzat görecektir. Doğum sancısı azalacak ve 

Allah  ‘ın rahmetiyle doğum kolay gerçekleşecektir.  

19. Hamile kadın 100 defa  ismini zikredip kendi 

karnına üflerse  çocuğun pozisyonu ters ise de 
düzelir ve cerrahi müdahaleye gerek kalmaz. 

Kolay Doğum İçin Terkip Hazırlama 

Hamileliğin dokuzuncu ayının başlangıcında bir miktar halis 

inek sütüne 5 tane çekirdekleri çıkartılmış kuru üzüm, 10 
damla badem yağı ilave edilir, her gün akşamları içilir. Badem 

bağı bulunmadığı durumlarda ılık inek sütüne tereyağı ilave 

edilerek içilir. İnek sütü bulunmadığında ise doğal manda ya 

da keçi sütü de kullanılabilir. Bu uygulama ile  
kabızlık rahatsızlığı baş göstermez. Hatta sinir bozukluğu, 
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bulantı, kas ve sinir kasılması ve bacak ağrılarından da 

kurtulmuş olunur.  cerrahi müdahale gerekmeden 
kolay bir doğum olacaktır. Bu uygulama ile tansiyon 
yükselmesi gibi bir tehlike de olmaz. Aksine hamile kadının 

tansiyon sorunu varsa bu terkip ile  fayda 
bulacaktır. 

Düşük Yapmaya Karşı 4 Manevi Tavsiye 

20. Hamile kaldıktan sonra 40 gün boyunca her gün 1100 

defa  isimleri zikredilir. Her gün aynı 

yerde ve tek seferde zikredilirse daha efdaldir. İzzet sahibi 
olan Rabbimizin rahmetiyle hamilelik güvenli geçer.  

21. 55 defa  kelime-i tevhidi yazılarak muska yapılır 

ve hamile kadının giysisine takılır. Rabbimizin rahmetiyle 
kadının hamileliği güvenli geçer, bebek de afetlerden ve 

felaketlerden korunmuş olur.  

22. 1001 defa  yazıp muska yapılır da hamileliğin 

başlangıcından itibaren 40 gün boyunca hamile kadına 

bağlanır, 40 günün sonunda açılır ve dokuzuncu ayda 

tekrar takılırsa  hamileliği güvenli geçer. 

Bebeği sağlıklı doğar. Sonra bu muska kadından alınıp 
dünyaya gelen bebeğe takılır.  
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23.  isimleri mürekkeple kağıdın üzerine  111 defa 

yazılıp, kadın, hamile kaldıktan sonra bebek doğana kadar 

kendi karnına bağlarsa  sağlıklı bir erkek 

bebek dünyaya gelir. (Hamile kadın kendisi yazamazsa bir 
başkası yazabilir). 

Göğüslerdeki Şişliği Gideren 2 Manevi Şifa 

24. İhlâs, Felak ve Nas Sureleri 10’ar defa okunduktan sonra 

suya üfleyerek içilir.  şişkinlik giderilir.  

25. 1 � 2 

‘Hastalandığım zaman bana O, şifâ verir’.  

‘Sen de ki: ‘O, iman edenler için bir hidayet ve şifadır’. 
 

Memenin süt gelen yerinde şişkinlik meydana gelirse, 
kadın yukarıdaki ayetleri okuyup ellerine üfler, sonra 

ellerini şişkinlik olan yerde gezdirir. 

Hayız (Adet) Rahatsızlığını Gideren 4 Manevi Şifa 

26.

1 Şuara Suresi 80. Ayet. 
2 Fussilet Suresi  44. Ayet. 
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‘(Onlar) sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık (hakka) 

dönmezler’. Adet kanı haddinden fazla gelirse yukarıdaki 

Bakara Suresi’nin 18’inci ayeti yazılır ve kadının karnına 

konur.  

27. Adet miktarının az olması durumunda da her gün 341 
defa bu ayet okunur, zemzem suyuna üfleyerek 11 gün 

boyunca hastaya içirilir.  

28. Adet kanı haddinden fazla gelmesi halinde 7 gün boyunca 

her gün bir defa Dehr (İnsan) Suresi okunur ve suya 

üfleyerek hastaya içirilir.  kan kesilecektir.  

29. Her gün 313 defa Kevser Suresi okunur ve yağmur suyuna 
üfleyerek içirilirse, adet kanı fazla gelen kadının 

rahatsızlığına çok faydalı olacaktır.  

Sütü Az Gelen Anne İçin 6 Manevi Şifa 

30. kelime-i tevhidi 11 defa kâğıda ya da tabağa 

yazılarak suyla yıkanır ve bebeğini emziren, sütü az gelen 

kadına içirilirse  sütü çoğalır. Eğer bu su 

hamile bir kadına içirilirse Allah u Teâlâ’nın fazl u 
keremiyle hamileliği güvende olur.  

31. Annenin sütü az gelirse  (Ey Kuvvet sahibi) ismi 

yazılır da içirilirse  sütü çoğalır. Çocuk aksilik 

yapar ve emmek istemezse, bu isim kâğıda yazılır ve suya 
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bırakılır, bu su o çocuğa içirilirse  çocuk 
yatışır. 

32. 300 defa  isimleri okunup üflenirse annenin 

sütünün çoğalmasında çok faydalı olur.  

33. Kadının sütü gelmiyorsa aşağıdaki ayetler 101 defa 
okunduktan sonra yağmur suyuna üfleyerek içirilir ya da 

kadın bizzat kendisi üfleyerek içerse  sütü 
gelecektir. 

12

�
34 

 

‘Gemi içindekilerle birlikte, dağlar gibi dalgalar arasında 

akıp gidiyordu’. ‘İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır’. 
‘O esnada Musa’nın anasına ‘Onu emzir, kendisine zarar 

geleceğinden kaygılandığında onu denize (Nil nehrine) 

1 Hud Suresi, 42. Ayet. 
2 Rahman Suresi, 50. Ayet. 
3 Kasas Suresi, 7. Ayet. 
4 Rahman Suresi, 13. Ayet. 
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bırakıver, hiç korkup kaygılanma, çünkü biz onu tekrar 

sana vereceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız’ 
diye bildirdik’. ‘Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini 

yalanlıyorsunuz?’.  

34. Kadının sütü az geldiğinde aşağıdaki ayetler 21 defa 
okunur ya da okutulur. Sonra suya üflenir, 21 gün 

boyunca sütü az gelen kadına içirilir ve yazılıp da göğsüne 
bağlanır.

1

�2

‘Hastalandığım zaman bana O, şifâ verir’. ‘Sen de ki: O, 
iman edenler için bir hidayet ve şifadır’. 

35. Yukarıdaki bu iki ayet, mayalı ekmeğe yazılıp ya da 
yazdırılıp sütünde azalma olan kadına 7 gün boyunca 

yedirilir.  

Bebeğin Süt Emmesini Sağlamak 

36. Bebek süt emmiyorsa  isimleri 100 defa yazılır, 

1 Şuara Suresi, 80. Ayet. 
2 Fussilet Suresi, 44. Ayet. 
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nehir suyunda yıkandıktan sonra bebeğe içirilirse 
 süt emmeye başlayacaktır ve aksilik yapmayacaktır.  

Çocuğu Sütten Kesmek 

37. Çocuğu sütten kesmek için  kelime-i tevhidi 18 

defa yazılır ve muska yapılır da çocuğun boynuna takılırsa 

 çocuk sütten kesilecektir.  

Emzirme Konusunda Önemli Bir Hatırlatma 

Anne (ya da sütanne), bebeğini iki yaşına kadar emzirebilir. İki 

yaşından sonra anne ya da sütannenin emzirmesi günah, 
haram ve cehenneme götüren bir ameldir. İki buçuk yaşında 

bir çocuk da herhangi bir kadını emerse süt akrabalığı 

kurulmuş olur.  

Söz Dinlemeyen Çocuklar İçin Manevi Tedavi 

38.  (Ey açık ve gizli olanı bilen) ismini sabah (güneş 

doğmadan önce) asilik yapan çocuğun alnına el konularak 

gökyüzüne doğru yüzünü kaldırıp da kim okursa 
 onun çocuğu söz dinler olur.(Faydası görülene kadar 

devam edilir). 
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İbadetini Aksatan Kimse İçin Manevi Tavsiye 

39. Namaza riayet eden kadın ya da erkek birisi, ibadetini 

aksatan kişi uyurken, bir metre yukarıdan, bir defa İhlâs 
Suresi’ni onu uyandırmayacak ses tonuyla okursa, o 

uyuyan kişi  artık ibadetine düşkün olur. 
İbadetini aksatan bir kadın için de aynı yol izlenebilir.  

Kocanın İbadetini Yerine Getirmesi İçin Yapılması 

Gereken 

40. Bir kadının kocası kötü alışkanlıklar edinmişse ve evde 

sürekli geçimsizlik yapıyorsa besmeleyle birlikte her 
defasında 1111 (bin yüz on bir) defa Fatiha Suresi’ni 

okuyup suya üfler ve kocasına içirirse kocası ibadete 

başlar. (Kadının, bunu kocası ya da başka birinin haberi 
olmadan yapması gerekir. Aksi halde yanlış anlamaya yol 

açıp, fitneye neden olabilir. Kadın dilediği takdirde 

portatif soğutucu ve benzeri gibi şeylerin içine de 
üfleyebilir ve kocası dâhil herkese bundan su içirebilir). 

Bu risaleyi okuduktan sonra sevap niyetine başkalarına da 
veriniz. 

Kız Çocuğunun Anne-Baba Üzerindeki 7 Hakkı 

Kıymetli üstadım, Ahmed Rıza  Han buyururlar ki: 

‘Kız Çocuğu dünyaya getirdiğinizde hoşnutsuz olmayınız. 
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Aksine onu İlahi bir lütuf olarak görünüz. Kızlarınızla iyi 

geçininiz, onların gönlünü alınız. Zira onların gönlü çok 
naziktir. Bir şey verirken onları erkek çocuklarınızla eşit 

tutunuz. Evlatlarınıza bir şey verecekseniz, önce kızlarınızdan 

başlayınız, sonra erkek çocuklarınıza veriniz. Kızlarınız 9 
yaşına geldiklerinde yanınızda ya da erkek kardeşlerinin 

yanında uyumasına izin vermeyiniz. 9 yaşından sonra 

kızlarınıza daha çok teveccüh gösteriniz. Sazlı sözlü düğünlere 
gitmesine müsaade etmeyiniz. Karakteri bozuk, yalanı dolanı 

olan biriyle evlendirmeyiniz. 
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