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Önsöz 

İnsanların mutlu veya mutsuz olmaları, iyi veya kötü 
hâl içerisinde olmaları "terbiye" gerçeğini gözler önüne 
sermektedir. Bu önemli gerçek, ailenin kültürel yapısı 
(anne, baba, kız veya erkek kardeş, dayı, hala, amca, teyze, 
uzak ve yakın akrabalar), öğrenim yeri, çevre, iş, ülkenin 
siyasî hâkimiyeti ve bilgi düzeyinin nicelik ve niteliği gibi 
etkenlere bağlıdır. Bu etkenler birbirlerine paralel ve 
tamamlayıcıdırlar. Aynı zamanda birbirlerini yok edebilir 
veya birbirlerine zarar verebilirler. Her hâlükârda sözü 
edilen etkenlerin tümü insan ve eğitimi konusunda 
sorumludurlar. Bu arada anne ve babanın evladına karşı 
sorumluluğu, diğerlerine nazaran daha büyük ve daha 
önemlidir. Özellikle annelerin konumu çok daha farklıdır. 
Zira toplumun ana uzvunu oluşturan ahlak, annelerin 
ahlakına bağlıdır. 

Annenin kültürel, toplumsal ve ahlakî faaliyetleri 
neticesinde manevî ve insanî bir medeniyet veya 
yapmacık ve kurguya dayalı bir medeniyet ortaya çıkar. 
Sertlikler, ağırbaşlılıklar, inatçılıklar vs. büyük çoğunlukla 
annenin düşünce yapısına bağlıdır. Hassas veya duyarsız 
bir toplum, yapıcı veya yıkıcı bir medeniyet annelerin 
şekillendirmeleri sonucu oluşur. 

Savaşlar ve barışlar temelini genelde aileden, özellikle 
de annelerden alır. İnsanların iyi geçimli ve ağırbaşlı 
olmaları veya aşırı tepkili ve kavgacı olmaları yine 
annelere bağlıdır. 

Anne ve babanın evlatlarına karşı sorumluluğu, geniş 
bir zamanı içeren önemli bir sorumluluktur. Bu 
sorumluluk, çocuğun şu dönemlerini kapsar: 

1-Doğum  öncesi; yani eş seçimi dönemi. 

2-Çocuk yapmak için hazırlık dönemi. 

3-Cinsel ilişki dönemi. 

4-Hamilelik dönemi. 

5-Doğum dönemi. 
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6-Bebeklik dönemi. 

7-Çocukluk dönemi. 

8-Ergenlik dönemi. 

9-Gençlik dönemi. 

10-Evlilik ve evlendirme dönemi. 

11-Evlilik sonrası kılavuzluk dönemi. 

Yukarıda açıklanan merhaleler içerisinde doğum 
öncesi dönemi oldukça hassas bir konuma sahiptir. Bu 
konu tıpkı bir binanın inşasına benzer. Eğer eğik inşa 
edilirse bina için ciddi bir zarara neden olur. Böyle bir 
binayı yeniden düzeltmek çok zaman alacağı gibi oldukça 
da zordur. Bunun telafisi mümkün değildir de diyebiliriz. 
Tıpkı çocuğun kör veya dilsiz olarak dünyaya gelmesi 
gibi... Dolayısıyla hem zaman bakımından, hem de derece 
bakımından çocuk terbiyesinde dikkat edilecek ilk ve en 
önemli sorumluluk anne ile babaya düşmektedir. Anne ve 
baba olabilecek en iyi bir zamanlamayla salih, sağlıklı, li-
yakatli ve faydalı bir evladın terbiyesine başlamalı, bu 
konuda titiz olmalı, efendimiz Hz. Ali'nin de (a.s) 
buyurduğu gibi "İtaatkâr ve Allah'tan korkan evlat nasıl 
yetiştirilir?" düşüncesinde olmalıdırlar.1 

Bu hedefe ulaşmak için beslenme yanı sıra kulak ve 
göz yoluyla çocuğun beynine nüfuz eden sesli ve görsel 
şeylere de önemle dikkat edilmelidir. Çirkin bir söz, 
saptırıcı bir manzara çocuğun doğru yoldan sapması için 
yeterli olabilir ve her zaman için onu kirletebilir. 

Çocuğun temelini oluşturan bebeklik dönemi, ola-
ğanüstü önem taşır. Bebeğin doğru veya yanlış terbiye 
edilmesi, hayatı boyunca iyilik ya da kötülüklerin 
kaynağını oluşturacaktır. 

İnsanoğlu davranışlarına hayatı boyunca kendi 
huyuyla şekil verir ve bu huy, temelini bebeklik dö-
neminden alır. Daha doğumun ilk haftalarında, süt içme 
dönemlerinde, yani çocuk henüz günlerini beşikte 
geçirirken kabalık ve sertlik, şefkat ve ilgi onun ruhunda 
etki eder. O halde salih evlatlar yetiştirmek için anne ve 
babaların ilk olarak yapmaları gereken şey, ilmen ve 
amelen erdemli olmaktır. Zira onların sözleri ve 
davranışları çocukların bir bakıma mayasıdır; özellik ve 
alışkanlıklarını bunlar oluşturur.  

 

1-İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah'tan hoş 
görünümlü ve güzel yüzlü evlat istemedim. O'ndan itaat 
eden ve Allah'tan korkan evlatlar istedim." (.Biharu'l-
Envar, c.104, s.98, h.66, b.2) 

 

 



Bu nedenle masum öncülerimizin (a.s) sözlerinden 
ve tıbbî bilginlerden faydalanarak salih ve sağlıklı evlada 
sahip olmak için neyin etkili olabileceği konusunu 
araştırıp edindiğimiz bilgileri bir araya getirdik. 

Bu çalışmanın evlenmek üzere olan gençlere, anne ve 
baba adaylarına salih ve sağlıklı evlat yetiştirme 
konusunda ışık tutacağına inanmaktayız. Umarız ki tüm 
bu tavsiyelerin neticesinde topluma faydalı, iftihar vesilesi 
çocuklar yetiştirilsin. 

Burada, elinizdeki kitap hakkında birkaç noktaya 
değinmek istiyoruz: 

1-Bukitapta rivayete dayalı bilgiler esas alınmıştır. 
Bazı yerlerde beşerî bilgilere değinilmişse de kitabın asıl 
muhatabı, pak ve mâsum imamların (a.s) buyruklarına 
gönül verenler ve beşerî ilimlerin her şeyi keşfetmesini 
beklemeye tahammülü olmayan kimselerdir. Çünkü beşerî 
ilimlerin her şeyi keşfetmesi oldukça uzun bir zaman alır 
ve bu süreç, insanoğlunu birçok başarılardan mahrum 
bırakır. İşte, bu kimseler, hedefe ulaşmak yolunda önce 
aklın açık hükmüyle masum imamlara (a.s) iman eder, 
onların masumiyetlerine inanır ve nasihatlerini can-ı 
gönülden dinleyerek pratiğe dökerler; her ne kadar 
bugünkü ilim ve insanoğlunun aklı, o nasihatlerin hakikat 
ve felsefesinin derki hakkında henüz aciz olsa da... 

2-Kitapta yer alan ve imamlara ait olan tüm riva-
yetler birer tavsiyeden ibarettir ve dinî açıdan herhangi bir 
yükümlülük gerektirmez. Buna göre mezkûr konulara 
amel etmek kişinin kendi inancına,  

güvenine, imanına, imkânına ve bedensel-ruhsal 
durumuna; kısacası, kendi irade gücüne ve isteğine 
bağlıdır. 

3-Bukitaptan faydalanabilecek kimseler, vacip 
amelleri yerine getirmek ve haramlardan kaçınmak gibi 
normal olarak inançlı bir kimsenin yapması gereken 
ameller yanı sıra bu ameller konusunda hassasiyet 
gösteren ve bunu yaşamının her boyutunda sürdüren 
kimselerdir. Doğru ve meşru yolla rızkını elde eden, 
malının humsunu veren, aldığı ücret karşılığında az 
çalışmaktan kaçınan, eksik veya fazla tartmaktan korkan; 
dolandırıcılık, rüşvet ve sahtekârlıkla mal elde etmeyen 
vb. kimseler gibi... 

4-Bukitabı mütalaa eden okuyucular için şu konuyu 
önemle vurgulamak isteriz ki; tavsiyelere uymak 
istediklerinde ümit ve korku arasında orta yolu seçsinler; 
ne arzularına ulaşacaklarına kesin gözüyle baksınlar, ne de 
ümitsizce davransınlar. Zira bu tavsiyelerin çoğu, özellikle 
de dua ve zikirler, maneviyata yöneliktir ve maddî 
hesaplamalarla muhasebe edilemez. Buna göre Allah'ın 
lütufta bulunmasını ümit etmek, tavsiyelere uyduktan 
sonra hedeflerin gerçekleşmesi için işin neticesini O'nun 
dergâhından dilemek iyi olacaktır. Dilekte bulunurken 
şunu da bilmelidir ki; O'ndan kendiniz için hayırlı olan 



neyse onu dilemek en güzelidir; her istenenin 
gerçekleşmesini dilemek değil... 

5-Kitapta yer alan tavsiyeler tıpkı doktor reçetesi 
gibi algılanmamalı; uyarılara ve belirtilen sürelere dikkat 
edilmelidir. 

      6-Tavsiyelere uyarken dengeli olunmalıdır. Mese-
la. "Armut yemek çocuğun güzelleşmesi için etkilidir" 
şeklinde bir tavsiye olmuşsa bu, çocuğun daha da güzel 
olması için daima armut yemek ve armudu normal 
yiyecek hâline getirmek anlamına gelmez. Çünkü bu 
aşırılık, başka zararlara neden olabilir. Dua ve zikirler de 
böyledir. 

7-Tavsiyelere uymak, ruhsal olarak huzur ve 
rahatlık gerektirir. Yani zorla ve istemeyerek bunları 
yapmaya çalışmak, faydasından ziyade zarar verir. 
Özellikle hamilelik gibi önemli bir dönemde annenin 
sahip olacağı bozuk ve sorunlu bir psikoloji, karnındaki 
çocuk için adeta öldürücü bir zehir gibidir. Dolayısıyla 
tavsiyeler imkân dâhilinde ve kişinin kendi iradesiyle 
gerçekleşmelidir. 

8-Dua  ve zikirler gibi bazı tavsiyeler, aynı 
zamanda kişinin bazı hareketlerinde, sözlerinde ve 
amellerinde ciddi bir özen doğurduğu gibi, bazı 
düşünceleri kontrol edebilmeyi de sağlar. Netice itibarıyla 
kişi bu yolla doğru yoldan sapmayacak, yanlış 
düşünmeyecek ve yanlış bir davranışta bulunmayacaktır. 

9-Elinizdeki kitabın muhatabı, içindeki konulara bağlı 
olarak üç sınıftan oluşur: 

a) Sadece kadınlar. 

b) Sadece erkekler. 

c) Hem kadınlar, hem erkekler. 

10-Kitapta yer alan hadisler şer'î hükümleri (helal- 
haram) ihtiva etmediği ve dinin aslını oluşturmadığı için 
senetleri incelenmemiştir. Ayrıca şu konu da önemlidir; 
imamlar (a.s) bazı düsturları yer, zaman ve özel şartları 
göz önünde bulundurarak buyurmuş olabilirler ve ne 
yazık ki rivayet yoluyla bu özel durumlar bize ulaşmış 
olmayabilir. Bu yüzden biz de rivayet kitaplarında 
bulduğumuz hadislerin beyanıyla yetindik. Umarız bu 
çalışma muhterem anne- babaların faydasına olur. 
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EŞ SEÇİMİ 

Çocuk şahsiyetinin oluşumunda eş seçimi oldukça 
hassas ve önemli bir konuma sahiptir. Bu konuda gerek 
Resul-i Ekrem'den (s.a.a), gerekse Ehlibeyt'ten (a.s) çok 
sayıda rivayet nakledilmiştir. Örneğin, Resul-i Ekrem 
(s.a.a) şöyle buyurur: 

"Çocuğunu nerede (kimin rahminde) karar kıldığına 
iyi bak; zira temel pek etkilidir."2 

"Nutfeleriniz için uygun yerler seçin; şanınıza uygun 
kişilerden kadın alın ve onlara kadın verin."3 

Çocuk şahsiyetinin oluşumunda, her yönüyle ye-
tişmesinde ve toplumun şekillenmesinde önemli bir 
konuma sahip olan eş seçimi hakkında İslam dini iffet, 
asalet, şeref, takva ve iman sahibi kadınlarla evlenmeyi 
tavsiye etmiştir. Din bakımından kadının varlığı hayrın, 
huzurun, refahın ve vakarın mayası 

2-Kenzu7-Ummal, c.15, h.43400. 

3-Aynı kaynak. 
 

olarak addedilmiştir. Kendi özelliklerini ve insanî 
değerlerini çocuğa naklederek beşerî topluma "insan" 
kazandıran odur. Zira çocukların saadetinin önemli bir 
bölümü ve netice itibarıyla cennete layık olmak, onların 
oluşturduğu temeller vasıtasıyla elde edilir. 

İmam Rıza (a.s) hakkında nakledilen şu rivayet dikkat 
çekicidir: 

Adamın biri İmam Rıza'ya (a.s) yazdığı bir mektupta, 
"Kötü ahlaka sahip biri benden kızımı istedi; ona ne 
cevap vereyim?" diye bir soru sormuş, İmam da ona şöyle 
cevap vermişti: "Eğer ahlakı kötüyse kızını onunla evlen-
dirme."4 

Bu konuda İmam Ali (a.s) ise şöyle buyurmaktadır: 
"Aklı yetersiz olan kadınlardan kaçının. Zira onlarla 
yaşamak bela, çocuklarını terbiye etmek ise imkânsızdır.'0 

Yine bir başka rivayette İmam (a.s), neslin kesil-
mesini de içki içen biriyle evlenmeye bağlamıştır: 
"Kerimesini içki içen biriyle evlendiren onun neslini 
kesmiştir."' 

Ahlak güzelliği ve diğer manevî şartlardan emin 
olunduktan sonra kan uyuşmazlığı vb. gibi kanunen, 
zorunlu olmayan birtakım tahlillerin evlilik öncesi 
yapılması da ayrıca tavsiye edilir.  

4-Vesailu'ş-Şia, c.7, s.54, b.30. 

5-VesaiIu'ş-Şia, c.7, s.56,}b.33. 
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6-Cevahir, c.2, s.l 15; Vesailu'ş-Şia, c.7, s.87. 

 

Akraba evliliklerinde veya aile fertlerinden herhangi 
birinin bedensel özürlü olarak dünyaya gelmesi 
durumunda bu tahliller daha da önem kazanır. 

İman ehli genç kızların ve genç erkeklerin evlilik 
öncesi yapmaları gereken konuları gözden geçirdikten 
sonra şunu da belirtmeliyiz ki, iyi bir eşe sahip olmaları 
için dua etmeleri ve özellikle namaz kılarken, kunut 
dualarında aşağıdaki duayı okumaları önemle tavsiye 
edilmiştir: 

اماما للمتقين واجعلنا اعين قرة وزرياتنا زواجنا ا من لنا هب ربنا   

 

Rabbenâ heb lenâ min ezvâcina ve zurriyyâtina 
kurrate a'yunin vec'alnâ lilmuttakîne imâma. 

"Rabbimiz, bize eşlerimizden, soylarımızdan, göz-
lerimizi aydınlatacak kişiler ihsan et ve bizi, çekinenlere 
rehber kıl.7 

7-Furkan, 74. 

 

 

 

 

 

2. BÖLÜM 

 

CİNSELLİK 

 

I-CİNSEL İLİŞKİ ÖNCESİ 

Kadın ve erkek evlenirken şöyle düşünmelidir: Niçin 
evleniyoruz? Neden çocuk sahibi olmak istiyoruz? Nasıl 
evlatlar istiyoruz? Herkese ateş kusturan cani evlatlar mı, 
yoksa aydınlık bahşeden barışçıl evlatlar mı? 

O halde tüm bu durumlar göz önünde bulunduru-
larak cinsel hayatta da Allah'a yakın olma ve O'nun 
rızasını elde etme yolu unutulmamalı, cinsellikte huzur 
göz ardı edilmemelidir. Zira cinsellik esnasında huzur, 
kan dolaşımının doğal seyrini sağladığı gibi doğal ve 
sağlıklı neslin ortaya çıkmasına da yardımcı olur. 

Ne Zaman
i-cÝnsel ÝlÝþkÝ öncesÝ

Ne Zaman
cÝnsellÝk

Ne Zaman
2. bölüm



Yüce İslam dininde "yiyecekler" hem maddî, hem de 
manevî açıdan ele alınır. Zehirli yiyecekler nasıl çocuğun 
bedeninde birtakım kusurların ortaya çıkmasına neden 
olabiliyorsa, haram yiyecekler de onun  ruhsal yapısında 
etkili olmaktadır. Hatta bu etki, fiziksel etkiden daha 
tehlikelidir. Bu nedenle ebeveynlere haram ve hatta 
şüpheli yiyeceklerden dahi kaçınmaları tavsiye edilmiştir. 

Ey insanlar, yeryüzünde helal ve temiz olan şeyleri 
yiyin. Şeytan'ın, izini izlemeyin. Şüphe yok ki o, size 
apaçık bir düşmandır. 

Ey inananlar, size rızk olarak verdiğimiz temiz şeyleri 
yiyin ve ancak O'na tapıyorsanız, karşılık olarak şükredin.9 

Allah'ın ayetlerine inanmışsanız, O'nun adı anılarak 
kesilenleri yiyin.10 

Resul-i Ekrem'in (s.a.a) hayatını mütalaa edenler 
bilirler: Peygamber efendimiz (s.a.a), Hz. Fatıma'nın (s.a) 
nutfesi oluşmadan önce Allah'ın emriyle kırk gün Hz. 
Hatice'den (s.a) ayrı yaşadı ve kırk günlük oruç ve 
ibadetin ardından cennetten gelen yemekle iftar etti. 
Böylece Hz. Fatıma'nın nutfesi oluşmuş oldu. 

8-Bakara, 168. 

9-Bakara, 172. 

10-Enam, 118. 

 

Bazı din büyüklerinin, çocuk yapmak isteyen anne-
babalara oruç tutmayı ve birtakım özel amelleri yerine 
getirmeyi tavsiye etmeleri belki de bu güzel sünnetten 
kaynaklanmaktadır. 

Bu tavsiyelerden bazıları şunlardır: 

1-Nur ayetini okumak: Hamilelik öncesi anne- baba 
adayları, hamilelik döneminde ise sadece anne adayı bu 
ayeti mutlaka okumalıdır:  

 

 ح مصبا فيها كمشكاة نوره متل واللرض نورالسماوات هللا
 مباركة شجرة من يوقد دري كوكب كانها الزجاجة زجاجة في المصباح

 نارنور تمسسه لم ولو زيتهايضيء يكاد غربية وال شرقية ال نة زيتو
 شيء بكل وهللا للناس اللمسال هللا ويضرب يشاء من لنوره هللا يهدي

 عليم

 

Allâhu nûrus semâvâti vel arzi meselu nûrihi 
kemişkâtin fîhâ misbâhun el-misbâh, fî zucâcetin ez-
zucâceh, keennehâ kevkebun durriyyun yûqa- du min 
şeceratin mubâraketin zeytûneh, lâ şerqiy- yetin ve lâ 
ğarbiyyeh, yekâdu zeytuhâ yuzîu velev lem temseshu 
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nârun nûrun alâ nur, yehdillâhu linûrihi men yeşâu ve 
yezribullâhul emsâle linnâs, vallâhu bikulli şey'in alîm. 

"Allah, göklerin ve yeryüzünün ışığıdır. Işığının örneği, kandil 
konan bir yere benzer, orada bir kandil var, kandil, bir sırça içinde, 
sırça da parıl parıl parlayan bir yıldız sanki; doğuda da olmayan, 
batıda da olmayan kutlu zeytin ağacından yakılmış; ateş dokunma-
dan da yağı, hemen ışık verecek; nur üstüne nur. Allah, nuruyla 
dilediğine doğru yolu gösterir; insanlara örnekler getirir ve Allah, her 
şeyi bilir."'11 

11-Nur , 35. 

 

2-Armut yemek: Baba için tavsiye edilmiştir. Usul-
u Kafi'’de İmam Sadık'ın (a.s) güzel yüzlü bir 

çocuğa bakarken şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: 
"Anlaşılan bu çocuğun babası armut yiyormuş!"12 

Yine rivayet edilmiştir ki; Resul-i Ekrem (s.a.a), bir 
armudu bölüp Cafer b. Ebu Talib'e vermiş ve ona, "Bunu 
ye; zira armut, çocuğun rengini açar ve onu güzelleştirir" 
buyurmuştur.13 

3-Hindiba otu yemek: Baba için tavsiye edilmiştir. 

4-Kavut yemek: Anne ve baba için tavsiye edil-
miştir. Rivayet edilir ki, adamın biri İmam Sadık'a (a.s) 
"Ey Allah resulünün evladı! Çocuklarım zayıf ve tembel 
oluyorlar, ne yapmam gerek?" diye sordu. Bunun üzerine 
İmam (a.s) ona şöyle buyurdu: "Neden kavut 
yemiyorsun? Kendin ye ve eşine de bunu emret. Zira 
kavut et yapar, kemiği sertleştirir ve doğacak çocuğun 
güçlü olarak dünyaya gelmesini sağlar." ° 

 

5-Nar yemek.16 

12-Usul-i Kafi, c.6, s.22 

13- Biharu'l-Envar, c.66, s.170. 

14- Biharu'l-Envar, c.62, s.215. 

15-Biharu'l-Envar, c.66, s.278. 

16-Biharu'l-Envar, c.63, s.164. 

 

Çocuk Sahibi Olmak İçin Okunan Dualar 

 

1-İmam Sadık (a.s), şu duanın okunmasını tavsiye 
etmiştir: 

Allahumme la tezerni ferden ve ente hayrul varisin 
vahiden vehşen fe yeqsuru şukri an tefekkuri bel heb li 
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aqibete sidqin zukuren ve unasen anesu bihim minel 
vahde, veskunu ileyhim minel vahde, veşkuruke inde 
temamin ni’meti ya vehhabu ya azimu ya muzim, 
summe’tini fi kulli afiyetin şukren hatta tubliğuni minha 
rizvaneke fi sidqil hadisi ve edail emaneti vel vefai 
biahdin. 

 

“Allah’ım beni yalnız başıma ve korku içinde 
bırakma. Şüphesiz sen varislerin en hayırlısısın. Yalnız 
kalma düşüncesi beni tefekkürden alıkoyuyor. Bana 
hayırlı erkek ve kız evlatlar nasip eyle. Böylece onlar 
sayesinde yalnızlıktan kurtulayım, onlarla sükunet bulayım 
ve nimeti onlarla tamamlayacağın için sana şükredeyim. 
Ey bağışlayan, ey yüce ve ey azamet sahibi Allah’ım ! 
Sonra da bana her iyi halimde şükretmeyi nasip et. 
Böylece doğru söz, emaneti yerine getirme ve ahde vefa 
sayesinde senin rızanı kazanayım.” 

       

 2- Bir başka rivayette yine İmam Sadık’tan (a.s) şöyle 
rivayet edilmiştir: Secdede şu iki ayeti okuyun:  

Rabbi heb li min ledunke zurriyeten tayyibeten 
inneke semi’ud dua, Rabbi la tezerni ferden ve ente 
hayrul varisin.      

“Rabbim, bana katından tertemiz bir soy ver; 
doğrusu sen duaları işitensin. Rabbim, beni tek başına 
bırakma (evlatsız) bırakma, sen varislerin en hayırlılısın.” 

 

 3- Yine İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: 
“Cuma Namazından sonra iki rekat namaz kılın, rüku ve 
secdelerini uzatın, sonra da şunları söyleyin: 

 

Allahumma inni es’eluke bima seeleke bihi Zekeriyya 
Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin; Allahumme 
heb li min ledunke zurriyeten tayyibeten inneke semiud 
dua; Allahumma bismikestehleltuha ve fi emanetike 
ehaztuha fe in kadayte fi rahimiha veleden fec’alhu 
ğulamen mubareken zekiyyen ve la tec’al lişşeytani fihi 
şere-ken ve la nasiba.  

 

"Allah'ım, Zekeriyya'nın tevessül edip de senden 
istekte bulunduğu şeye tevessül ederek senden diliyorum: 

Rabbim, beni tek başına (evlatsız) bırakma; sen 
varislerin en hayırlısısın. Rabbim, bana katından tertemiz 
bir soy ver; doğrusu sen, duaları işitensin. Allah'ım, onu 
senin adınla kendime helal kıldım ve emanetin olarak 
aldım. O halde eğer rahmine çocuk yazacak olursan onu 
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kutlu ve temiz bir evlat kıl ve şeytan için onda bir pay ve 
nasip kılma." 

4-Sabah-akşam 70 kez "Subhânallâh", 10 kez 
"Esteğtirullâhe Rabbî ve etûbu ileyh", hemen ardından 9 
kez "Subhânallâh" ve 1 kez yine "Esteğfirullâhe Rabbî ve 
etûbu ileyh" denilmesi tavsiye edilmiştir. 

5-Seher vakitleri 100 kez istiğfar cümlesi 
okunmalı, unutulduğu takdirde kaza edilmelidir. İstiğfar 
amacıyla "Esteğfirullâhe Rabbî ve etûbu ileyh" 

demek daha iyidir. 

İlişkiden Kaynaklanan Hastalıklar 

AİDS, Sifilis, bel soğukluğu ve cinsel organda 
meydana gelen siğiller gibi cinsel ilişki yoluyla taraflardan 
birbirine intikal eden hastalıkları evlilik veya hamilelikten 
önce bazı muayeneler ve özel testlerle belirlemek 
mümkündür. Böylece bu tür hastalıkların başka birine 
(karı-kocaya) ve yine muhtemelen rahimdeki cenine ya da 
doğum sırasında doğacak olan bebeğe geçmesi 
engellenebilir. 

 

II-CİNSEL İLİŞKİ SONRASI 

1-Gıda 

Cinsel ilişki sırasında kadın veya erkek sarhoş ol-
mamalı veya alkol kullanmamalıdırlar. Çünkü alkol, D 
vitamini eksikliğine ve çocukta kemik erimesine neden 
olur. 

Bu konuda Dr. Vazen şöyle der: "Zekâ geriliği olan 
bir çocuk gördüğünüzde ebeveyni hakkında etraflıca bir 
araştırma yapacak olursanız, onların, cinsel ilişki sırasında 
kesinlikle sarhoş oldukları netice- 

sine varırsınız."17 

Aynı şekilde yemeğin niteliği (helal ve temiz olması 
bakımından) çocuk üzerinde oldukça etkilidir. Bu 
bakımdan yiyeceklere de yeterli ölçüde dikkat edilmelidir. 

2-Ebeveynin Halleri 

Anne ve babanın cinsel ilişki sırasında ne düşündüğü 
ve hangi hâlde olduğu çocuğun ruhsal yapısı için 
önemlidir. Bu etki, yüzyıllarca örfçe Hz. Musa (a.s) 
tarafından denenmiştir. 

Rivayete göre Hz. Musa, Hz. Şuayb'e çobanlık 
yaptığı dönemlerde Hz. Şuayb onunla bir anlaşma 
yapmıştı. Anlaşmaya göre koyun sürüsü arasında kaç tane 
benekli yavru dünyaya gelecek olsa hepsi Hz. Musa'ya 
emeğinin karşılığı olarak hediye edilecekti. Bunun üzerine 
Hz. Musa, asasının bir bölümünü yonttu ve geri kalan 
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bölümüne dokunmayıp üzerine siyah-beyaz bir aba 
geçirerek onu koyunların merasına dikti. Koyunlar 
çiftleşme sırasında ona bakıyorlardı. Nihayet aradan bir 
sene geçmiş, bir yıllık emeğin karşılığını alma zamanı 
gelmişti. Hz. Şuayb, sürüdeki kuzuların çoğunun benekli 
olduğunu görünce şaşırdı. buNun nedenini sorunca Hz. 
Musa, “Çiftleşme zamanında gördükleri (benekli asa ve 
siyah-beyaz aba)vasıtasıyla kuzular bu şekle dönüştüler!” 
diye cevap verdi.18   

Bu tür etkiler nedeniyle rivayetlerde ebeveynlere 
cinsel ilişki sırasında abdestli olmaları ve Allah’ı yad 
etmeleri tavsiye edilmiştir. Şu açıktır ki Allah’ı yad etmek, 
kalbin huzurunu sağladığı gibi, doğacak çocuk üzerinde 
olumlu bir etki bırakır. Yine, eşlerdeki cinsel arzunun 
çokluğu, çocuğun güzelliği ve zekası için oldukça etkilidir. 
Anne ve babadaki huzur ve mutluluk nasıl çocuk 
üzerinde iyi bir etki bırakıyorsa, ilişki anındaki korku ve 
ıstırap da çocuk üzerinde en kötü etkiyi bırakır. 

Aşırı yorgunluk, cenin üzerinde hissedilir oranda 
etkilidir; onu zayıflatır ve rahatsız eder. Bu bağlamda 
Ehlibeyt (a.s), yolculuktan dönülen gece ile yolculuğa 
çıkılan gecelerde cinsel ilişkiye girilmesini tavsiye 
etmemişlerdir. 

17-İslam'da Evlilik ve Sağlık, s. 153. 

18-Tefsir-i Safi, c.2, s.200, bkz: Kasas suresinin 29. ayetinin tefsiri. 

 

 

Akşamın ilk vakitlerinde, yorgun bedenle ve mide 
doluyken cinsel ilişki olmamalı, aksine gecenin ilerleyen 
saatlerinde, yorgunluk geçtikten ve mide hazmı 
gerçekleştikten sonra ilişkiye girilmelidir. Yapılan 
araştırmalar neticesinde nutfesi gecenin ilerleyen sa-
atlerinde atılan çocukların zekâlarının daha üst düzeyde 
oldukları saptanmıştır. 

Bu konuda İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır: 
"Kadınlarınızla geceleyin ilişkiye girin ve çocuklarınızın 
velimesini gündüz vaktinde verin." 

3-Doğal Etkenler ve Bunların Fiziksel Etkileri 

Bazen ceninde birtakım değişiklikler meydana gelir. 
Bu değişiklikler genlerin yapısının değişiminden ve 
kromozomların doğal olmayan bölünmesinden 
kaynaklanabilir. Genlerin yapısının değişimine neden olan 
başlıca etkenler şunlardır: 

a)Mor ötesi ışınlar: Bu ışınların hem faydası, 
hem zararı vardır. Nesil üzerinde oluşturduğu değişimler 
bunun başlıca etkilerindendir. 

b)X ışınları: Bu ışınlar, mevsimlerin, hava basıncının, 
nemin ve kuru sıcağın durumuna göre yeryüzüne diğer 
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gezegenlerden gelir. İşin ilginç yanı, güneş ve ay tutulması 
dahi nutfe ve nutfenin evrelerinde oldukça etkilidir. 
Mutasyonu (genlerin değişim geçirdiğini) savunanlar ve 
genler üzerinde araştırma yapanlar da mevsimler, sıcak-
soğuk hava, nutfenin oluştuğu yer ve havadaki nem gibi 
daha birçok şeyin nutfe üzerinde -derin etkileri olduğunu 
söylemektedirler. Nitekim rivayetlerde de görüldüğü 
üzere, cinsel ilişki için belirtilen mekruh vakitlerin başında 
ay tutulması, güneş tutulması, fırtına ve deprem 
gelmektedir. 

c)Kızılötesi ışınlar: Bu ışınların en önemli özelliği, 
cinsel organlara ait hücrelerin genlerinde değişime neden 
olmalarıdır. 

d)Gama ışınları: Enerjinin en küçük zerresidir ve 
bu yüzden nüfuz etme özelliği oldukça fazladır. Bu zararlı 
ışınlar güneş ışınlarının arasında yer alır. Temel hücreler 
üzerinde oldukça olumsuz etkiler bırakır ve yaklaşık otuz 
yıl sonra etkisini gösterir. 

Bu konuda Resul-i Ekrem (s.a.a), İmam Ali'ye (a.s) 
şöyle tavsiye etmiştir: "Ey Ali! Güneş ışınları altında 
eşinle ilişkiye girme; ancak bunu önleyecek ve sizi örtecek 
bir perde kullanırsanız o başka. Zira eğer o halde 
çocuğunuz olursa, ölünceye kadar perişanlık ve fakirlik 
içinde yaşar."19 

19-Vesailu'ş-Şia, c.7, s.187, Kitabu'n-Nikah, b.149. 

 

 

Belki de hadisin bilimsel açıklaması "Güneş ışın-
larının karşısında bir mani olursa, etkisi azalır" şeklinde 
olabilir. Bu konu, insanoğlu tarafından keşfedileli çok 
olmamıştır. 

Genel anlamda ışınların, bedenin hararetine ve nem 
oranına göre etkili olduğunu biliyoruz. Cinsel ilişki 
sırasında (üstelik güneşin altında) aşırı terleme meydana 
gelir. Netice itibarıyla deri nemlenir ve harareti artar. Hâl 
böyleyken morötesi ışınların nüfuz etme olasılığı oldukça 
fazlalaşır. Bu da kromozom dallarının kırılması ve 
genlerin konumlarından sapması gibi birtakım 
bozukluklar neden olur. Bu ve bunun gibi binlerce kötü 
etkisi daha olabilir. 

Evrendeki ışınlar, hücrelerin zarar görmesine ve 
yumurtadaki kromozomların bozulmasına neden olur. 
Bu, irsî özellikleri nesilden nesile taşımakla görevli olan 
unsurların bozulması anlamına gelir. Hasar gören 
kromozomlar ise uzuvların anormal gelişmesine neden 
olabilir. 

Birtakım araştırmalara göre topraktan çıkan her şey; 
ayın muhtelif şekilleri, yerkürenin manyetik alanındaki 
hareketlenmeler, "X ve Gama Işınları" gibi çeşitli ışınlar, 



birçok elektromanyetik dalgalar ve oldukça küçük tabiat 
ötesi zerreler gibi etkenlerin etkisi altındadır. Bu etkenler, 
varlıklar üzerinde küçük- büyük etkiler bırakır. Son 
yıllarda insanların da dış etkenlerin etkisi altında olduğu 
ortaya çıkmıştır. 

Bedenin hareketi ve damarlardaki kan basıncı belirli 
aralıklarla yükselir ve alçalır. İnsanın ruhsal ve enerjik 
yapısı da düzenli evreler geçirir. 

Dr. Harw Ledbu'ya göre insanın merkezî sinir sis-
temi, elektromanyetik enerjileri kendine çeken ilginç bir 
alıcı özelliğine sahiptir. Bu yüzden yerin manyetik alanları 
insanın davranışları üzerinde etkili olabilir. Bu eylem ve 
karşılıklı etki-tepkiler, 28 gün boyunca insanî hislerde, 
heyecan verici durumlarda, ruhsal yapıda ve hatta zekâ 
düzeyinde birtakım değişikliklere neden olur. * 

 

Bilim adamlarının verdikleri bilgiye göre, insanın 
günlük yaşantısında iki aslî dönem vardır: 

1-Fiziksel Dönem: 23 günlük bu dönem, bedenin 
yaşam gücüyle bağlantılıdır. 

2-DuygusaI Dönem: 28 günlük bu dönem de insanın 
heyecanı ve duygusallığıyla bağlantılıdır. 

İşin ilginç yanı, aybaş1 dönemi ve ayın seyri de 28 
gündür. Ayın bu sistematik seyri, belki de birtakım 
elektromıknatısın ortaya çıkmasına neden olur ve ortaya 
çıkan elektrik akımı, insan beyni üzerinde etki bırakır. 
Böylece kendi çapında, kadının aybaşı dönemleri ile 
insanın psikolojik yapısı üzerinde etkisini gösterir. Sinir 
sisteminde hareketlenmelere neden olan bu olaylar, 
insanın düşüncelerini, cinsel içgüdülerini ve duyu 
organlarını yok etmez, ama bu güçleri artırarak ya da 
azaltarak etkilerini gösterirler. Hiç kuşkusuz gökyüzüne 
ait bu reaksiyonların insan üzerinde etkileri vardır ve 
görüldüğü kadarıyla aybaşı dönemi, uyku, uyanıklık, 
çalışma, dinlenme, alışveriş, muaşeret vb. gibi durumlarda 
da oldukça etkilidir. 

Bu tecrübelerden de yola çıkarak din büyüklerinin 
(a.s) sözleri doğrultusunda hangi saatlerde ve hangi şartlar 
altında cinsel ilişkide bulunmanın ne kadar önemli olduğu 
bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. 

e)Havadaki Elektrisitenin Etkisi: Havada pozitif ve 
negatif akımlardan oluşan bir miktar elektrisite vardır ve 
bu miktar her gün değişmektedir. Yani bir güne ait 
elektrisite oranı bir başka gününkiyle farklıdır. Güneş 
doğmadan iki saat önce ve güneş battıktan iki saat sonra 
bu miktar azami hadde ulaşır. Burada tekrar İslamî 
düsturları hatırlayalım; zira bu düsturlara göre hem gün 
batımında, hem de gün doğumunda cinsel ilişkiye girmek 
önerilmemiştir. 



Beşerî ilimler göz önünde bulundurulacak olursa, 
cinsel hücrelerde tahribata neden olan ışınlar, bu saatlerde 
daha fazladır. Her gün ve her gece denizlerin her 
noktasında iki kez gel-git olayı gerçekleşir. Gelgit olayı, 
ayın dünya çevresindeki hareketine göre değişir. Bu 
yüzden de her gün aynı olmaz. 

Ay ve güneş aynı çekim alanında bulunduklarında 
gel-git olayı daha da şiddetlenir. Bu olay ayın ilk gününde 
(ay hilal şeklindeyken), ortasında (ay oval/ bedir 
halindeyken) ve son gününde (ay kaplanmış/ muhak 
hâlindeyken) gerçekleşir. İlkbahar ve sonbaharın ilk 
günlerinde de durum böyledir. Zira yerküre ile güneş 
arasındaki mesafe azalır. Kış ve yaz aylarında ise durum 
tersinedir. Çünkü bu durumda mesafe daha da artar. 

Ay hilal, oval ve muhak şeklindeyken iki gök cismi de 
(ay ve güneş) yerküredeki suyu kendilerine doğru çeker. 
Bu sırada çekim olayı en son derecesine varır. 

Bazı bilim adamları ayın şekilleri ile su ve havanın 
değişimi arasında belirli bir bağlantı olduğunu savunmuş 
ve bu görüşü ispat etmişlerdir. Çünkü gerçekten de 
havadaki elektrisite oranında her ay azalma olur. Ayın 
şekilleri ve havadaki elektrik akımı ile sürekli baygınlık 
geçiren hastalardaki buhran durumları arasında bir ilişki 
olduğu saptanmıştır. Bu yüzden de insanın bazı 
organlarının art arda gerçekleşen bu aylık olayların etkisi 
altında kaldığına inanılmaktadır. 

Ay ışığının doğa olaylarındaki etkisi tamamen 
hissedilebilir düzeydedir. Örneğin; ay, ilk yarıya vardı-
ğında insan bedenindeki nem oranı artar. Omuriliğe ait 
sıvılarla bedendeki diğer sıvılar hissedilir derecede 
değişime uğrarlar. (Ayın ilk yarısında artar, ikinci yarısında 
azalırlar.) Zira ay ışığı, doğadaki muhteviyat ve sıvılar 
üzerinde etkilidir. Buna anne memesinde bulunan süt ve 
diğer sıvılar da dâhildir. Yine, ortada hiçbir sorun yokken 
doğuştan olan özürlülük de ay ışığının azlık veya 
çokluğuna bağlı etkilerdendir. 

Ayın ilk gününden ay ortasına kadar hareketlilik artış 
gösterir ve ay ortasından ay sonuna kadar da azalmaya 
başlar. Eğer ay ışığı altında bir çiçek açacak olsa, meyvesi 
daha uzun ömürlü olur. Bunun tersi de sabittir. 

Çocuğun büyümesi ve gelişmesi konusunda cinsel 
ilişkinin günü ve saatinin oldukça önemli etkileri olduğu 
delillerle ispatlanmıştır. Bu konuda aşağıdaki rivayet bu 
iddiayı doğrulayıcı niteliktedir: 

İskender-i Zülkarneyn'in babası, döneminin önde 
gelen bilginlerindendi. Gökbilimi ve astroloji alanında 
uzman biriydi. Bir gece eşine, "Uyanık kal ve falan yıldızı 
takip et; yıldız şu noktaya geldiğinde çocuk yapacak 
olursak, o çocuk yeryüzünün büyük şahsiyetlerinden biri 
olur ve oldukça uzun bir hayat sürer" dedi. Bunu 
anlatırken İskender'in teyzesi de oradaydı. Duyduklarını 
kocasına anlattı. Yıldız sözü edilen noktaya geldiğinde 



kocasıyla birlikte oldu ve Hızır (a.s) bu birliktelikten 
dünyaya geldi. 

Ne var ki aynı gece İskender'in babası uyuya kalmıştı. 
Uykudan uyandığında yıldız belirlediği noktadan geçmişti. 
Kendi kendine, "Kırk yıldır bu anı bekliyordum; ne yazık 
ki şu an bulunduğu yerdeyken çocuk yapılacak olsa, o 
çocuk ancak imparator olur" dedi. O gece eşiyle olan 
ilişkisinden de İskender-i Zülkarneyn dünyaya geldi.20 

İslam, eskiden tıbbî araç-gereçler ve laboratuarlar 
olmadan da insanoğlu için hayatî önem taşıyan bilimsel 
meseleleri göz ardı etmemiş, bu alandaki en ufak 
meseleleri dahi önemsemiştir. Uzayda var olan etkenlerin 
yeryüzündeki her şeye etki ettiği sağlam delillerle 
ortadayken cinsel ilişki için dahi olsa, iyi veya kötü 
saatlerin olduğunu inkâr etmek imkânsız gibi görünüyor. 

Aziz İslam dini her açıdan kemale ermiş çok yönlü 
bir dindir. Bu alanlarda da her noktaya dikkat çekmiş ve 
birtakım düsturlar sunmuştur. Örneğin, (Arap aylarına 
göre) ayın son günlerinde cinsel ilişkiye girmenin çocuk 
üzerinde fiziksel ve ruhsal etkileri olduğunu vurgulamış 
ve bu ameli mekruh bir amel olarak nitelendirmiştir. 

        20-Behdaşt-ı İzdivaç ez Nazar-ı İslam, Dr. Safdar Saniî, 
s.83. 

 

İmam Musa b. Cafer (a.s) bu konu hakkında şöyle 
buyurmuştur: "Ay muhak hâlindeyken eşiyle ilişkiye giren 
kimse, çocuğunun düşük olarak dünyaya gelmesine 
hazırlıklı olsun."22 

Aynı şekilde her ayın ilk günü ile ortasında ilişkiye 
girmeyi men ettiğine dair rivayet de vardır. Ama İmam 
Ali'den (a.s) edilen rivayete göre (istisna olarak) Ramazan 
ayının ilk gecesinde ilişkiye girmek müstahaptır.23 O 
gecede ayın elektromanyetik gücünün Allah'ın izniyle ne 
gibi değişimlerden geçerek kötü etkisini yitirdiğini beşerî 
bilim henüz keşfedememiştir. 

4-Cinsel İlişki Sırasında Mekruh Olan Şeyler 

Masum imamların (a.s) rivayetlerinden de anlaşıldığı 
üzere, uygunsuz bir cinsel ilişki çocuk üzerinde oldukça 
kötü sonuçlar doğurabilir. Söz gelimi, Ehli- beyt'e (a.s) 
düşmanlık da bu tür ilişkilerin kötü etkilerinden olabilir.24 
Dolayısıyla cinsel ilişki sırasında aşağıda belirtilen mekruh 
amellerden kaçınmak, yerinde bir davranış olacaktır: 

21-Muhak: Kamerî ayın son üç gününü içine alan ve çıplak 
gözle görülemeyen kaplanmış hâlidir. Çev. 

22-Vesailu'ş-Şia, c.7, Kitabu'n-Nikâh, b.63. 

23-Aynı kaynak, c.7, b.90. 

24-Tehzib, c.7, s.407; el-Fakih, c.3, s.404; Biharu'l-Envar, 
c.39, s.278. 
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1- Kadının cinsel organına bakmak: Çocuğun 
körlüğüne neden olur.25 

2- Allah'ı zikretmenin dışında konuşmak: Çocuğun 
konuşma özürlü olarak dünyaya gelmesine neden olur. 

3- Kına yakmak: Çocuğun homoseksüel olmasına 
neden olur. 

4- Üzerinde Allah'ın zikrini veya Kurân ayetlerinden 
bazılarını taşıyan yüzük kullanmak.26 

5- Erkeğin, eşiyle ilişkiye girdiği halde başka bir 
kadını hayal etmesi: Çocuğun deli olarak dünyaya 

gelmesine neden olur.27 

6- Çocuğun gözü önünde ilişkiye girmek veya ilişki 
esnasında çocuğun duyacağı şekilde konuşmak ve 
şehvetle nefes alıp vermek: Bu durum, sahneyi gören 
(veya sesleri işiten) çocuğun zinakâr olmasına neden 
olur.28 

7- Ön veya arka taraftan kıbleye dönük olmak: Allah 
ve melekleri bu şekilde ilişkiye giren kimselere lanet 
eder.29 

8- Yol ortasında (halkın gelip-geçtiği yerlerde) ve 
gemide ilişkiye girmek: Allah ve melekleri bu şekil- 

de ilişkiye giren kimselere lanet eder.30 

9- İki tarafın da çırılçıplak olması.31 

10- Cenabet olduktan sonra abdest veya gusül al-
maksızın tekrar ilişkiye girmek: Çocuğun deli olarak 
dünyaya gelmesine neden olabilir.32 

11- Ayakta ilişkiye girmek: Çocuğun sürekli altını 
ıslatmasına neden olur.33 

12- Hamile kadının ilişki sırasında abdestsiz olması: 
Çocuğun büyüdüğünde kötü ve aşağılık bir insan 
olmasına neden olabilir. 

13- Tavanda ilişkiye girmek: Çocuğun riyakâr, 
münafık ve bidatçi olmasına neden olur.34 

14- Meyve veren ağacın altında ilişkiye girmek: 
Çocuğun büyüdüğünde cani ve zalim biri olmasına 

veya zulümle tanınmasına neden olur.35 

15- Doğrudan gün ışığının altında ilişkiye girmek: 
Çocuğun ölünceye kadar fakir bir hayat sürmesine neden 
olur.36 

 



32-Vesailu'ş-Şia, c.7, b.99. 

33-Vesailu'ş-Şia, c.7, b. 189. 

34-Aynı kaynak. 

35-Vesailu'ş-Şia, c.7, b.187. 

36- Aynı kaynak. 
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Pazartesi gecesi: Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gecedir. 
Çocuğun Kurân hafızı olmasına neden olur ve bu çocuk, 
Allah'ın, onun için takdir ettiği şeylere razı olur. 

 

37-Bu konu hakkında daha fazla bilgi için bkz: Usul-u 
Kafi, c.5; Vesailu'ş-Şia, c.14; Miistedrek, c.6; Biharu'l-Envar; c.10 ve 
58, s.62, 89, 103. 

 

 

 

Salı gecesi: Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gecedir. Bu 
gece nutfesi oluşan çocuk, İslam ile saadet bulduktan 
sonra şehadet mertebesine ulaşır ve Allah, ona 
müşriklerle birlikte azap etmez. Ağzı hoş kokulu, yüreği 
şefkat dolu olur; dili ise yalandan, gıybetten ve iftiradan 
uzak olur.39 

Perşembe gecesi: Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan 
gecedir. Bu gece yapılan ilişki sonucu doğacak olan çocuk 
hâkim veya âlim biri olur.40 

Perşembe günü öğle üzeri: Bu vakitte yapılan ilişki 
neticesinde doğan çocuğa, yaşlanıncaya kadar şeytan 
yanaşmaz; din ve dünya nimetlerine sahip olur.41 

Cuma gecesi: Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecedir. 
Bu gece yapılan ilişki neticesinde dünyaya gelen çocuk 
hatip ve kâtip olur.42 

Cuma günü ikindi vaktinden sonra: Bu ilişki 
neticesinde dünyaya gelen çocuk önde gelen meşhur 
bilginlerden olur. 

Cuma akşamı yatsı namazından sonra: Bu ilişki 
neticesinde çocuğun anne-babaya benzemesi umulur.43 

 Ramazan'ın ilk gecesi.44 

 

38-Vesailu'ş-Şia, c.7, b.190. 

39-Aynı kaynak. 
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40-Aynı kaynak. 

41-Aynı kaynak. 

42-Aynı kaynak. 

43-Aynı kaynak. AA-Hilyetu '1-Muttaİan. 

 

6-Cinsel İlişki İçin Mekruh Olan Zamanlar 

1)İki tulu (gün doğumu ve gün batımı) arası.45 

2)Gün batımından sonra doğu tarafındaki 
kızıllık henüz kaybolmamışken.46 

3)Ay tutulduğu gece.47 

4)Güneş tutulduğu gün. 

5)Karayel, kızıl yel ve sarı yelin estiği gün ve 
geceler.49 

6)Deprem  sırasında.50 

 

Yukarıda sıralanan altı konu hakkında rivayet edilir 
ki; bu zamanlarda ilişkiye giren anne-babalar, doğacak 
çocuklarında sevecekleri veya hoşlarına gidecek bir şey 
göremezler. 

 

 

7)Ramazan ayı dışında (Kamerî aylara göre) her ayın 
başında, ortasında ve sonunda.51 

8)Gün doğumu sırasında ve güneş henüz sarıyken. 

9)Öğleden sonra: Bu ilişki neticesinde dünyaya 
gelen çocuk şaşı olur.53 

10)Ezan  ve kamet arasında: Bu ilişki neticesinde 
dünyaya gelen çocuk kan" dökme konusunda hırslı olur.54 

45-Vesailu'ş-Şia, c.7, b.89. 

46-Aynı kaynak. 

47-Aynı kaynak. 

48-Aynı kaynak. 

49-Aynı kaynak. 

50-Aynı kaynak, b.90. 

51-Aynı kaynak. 
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52-Aynı kaynak, b.99. 

53-Aynı kaynak, b.187. 
 

54-Aynı kaynak. 

 

 

11)Ramazan bayramı gecesi: Arife gecesini bayrama 
bağlayan gecedir. Bu ilişki sonucu dünyaya gelen çocuk 
kötülük ehli biri olur.55 

12)Kurban bayramı gecesi: Arife gecesini bayrama 
bağlayan gecedir. Bu ilişki sonucu dünyaya gelen çocuk 
dört veya altı parmaklı olur.56 

13)Şaban ayının 15. gecesi: Şaban ayının 14'ünü 
15'ine bağlayan gecedir. Bu geceki ilişkiden dünyaya gelen 
çocuk bahtsız olur ve yüzünde siyah bir leke bulunur.57 

14)Akşamın ilk saatlerinde: Bu ilişki neticesinde 
dünyaya gelen çocuk sihirbaz olur ve dünyasını 

ahiretine tercih eder.58 

15)Taraflardan  herhangi birinin yolculuğa 
çıkacağı gece: Bu ilişki neticesinde dünyaya gelen çocuk, 
büyüdüğünde ebeveyninin malını haksız yere harcar.59 

 

55-Aynı kaynak. 

56-Aynı kaynak. 

57-Aynı kaynak. 

58-Aynı kaynak, b.189. 

59-Aynı kaynak. 

 

7-Cinsel İlişkiye Ait Zikirler, Dualar ve Ameller 

Dua etmek ve Allah'tan salih evlat dilemek, zifaf 
gecesinin başlıca amellerindendir. Bu konuda rivayet 
edilmiştir ki; damat gelini eve getirdiğinde elini gelinin 
alnına koyup şu duayı okusun: 

Allâhumme alâ kitâbike tezevvectuhâ ve fî e- 
mânetike ehaztuhâ ve bikelimâtike istehleltu fer- 
cehâ fein kadayte fî rahimihâ şey'en fec'alhu 
musimen seviyen ve lâ tec'alhu şereke şeytân.60 

"Allah'ım, kitabındaki buyruğun üzere bu kadını 
kendime eş yaptım, onu senin emanetin olarak aldım ve 
kelimelerinle kendime helâl kıldım. O halde rahminde 
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(benim için) bir şey yazacak olursan ona düzenli bir biçim 
ver ve şeytanı onda ortak etme." 

60-Aynı kaynak, b.79. 

 

 

Zifaf gecesi adabı için rivayet edilen diğer ameller de 
şunlardır: 

1- İlişki öncesi iki rekât namaz kılmak. 

2- Allah'a  hamd etmek ve tekbir getirmek. 

3- Peygamberimize (s.a.a) salâvat getirmek. 

4- Bu amellerin ardından aşağıdaki duayı okumak: 
o o o  o  &  }  '  °  t -  °  '  '  

 

Allâhummerzuknî elfehâ ve vuddehâ ve rizâhâ 
verzinî bihâ vecma' beynenâ bi ehsenictimâ'in ve 
unsin ve'tilâfin fe inneke tuhibbul helâle ve tukrihul 
harâm.61 

 

"Allah'ım, beni onun ülfeti, sevgisi ve rızasıyla 
nimetlendir; beni onunla sevindir; bizi en güzel bir şekilde 
bir araya getir; doğrusu sen helali sever, haramdan 
hoşlanmazsın." 

61- Aynı kaynak, b.81. 

 

Yukarıda yer alan ilk dört amel hem kadınlar, hem de 
erkekler için geçerlidir. 

5- İlişki sırasında daima Allah'ın adını zikretmek: 
Bu amel erkekler içindir. Böyle yaptıkları takdirde şeytan 
onlardan uzaklaşır. 

6- Allah'tan sağlıklı, salih ve akıbeti hayırlı 
evlat dilemek: Erkekler için tavsiye edilmiştir. Bu konuda 
rivayet edilen dualardan biri şudur: 

 

Bismillâhirrahmânirrahîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, 
bedîussemâvâti vel ard, allâhumme in kadayte minnî fî 
hâzihil leyleti halîfeten felâ tec'al lişşeytâni fîhi şereken 
ve lâ nasîben ve lâ hazzan, vec'alhu mu'minen 
muhlisan musaffen mineşşeytâni ve riczih, celle 
senâuk.62 

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla; O, öyle bir 
ilahtır ki yoktur O'ndan başkası; gökleri ve yeri var eden 
de O'dur. Allah'ım, eğer bu gecede bana bir evlât ihsan 
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edeceksen onda şeytan için bir pay, bir nasip ve bir fayda 
kılma. Evlâdımı tertemiz müminlerden kıl; onu şeytandan 
ve kötülüklerinden uzaklaştır, ey övgüsü ulu Allah'ım!" 

62- Aynı kaynak, b.97. 

 

Aynı şekilde İmam Muhammed Bâkır (a.s), cinsel 
ilişki öncesi şu duanın okunmasını tavsiye etmiştir: 

 

Allâhummerzuknî veleden vec'alhu takiyyen zekiyyen 
leyse fî halkihi ziyadetun ve lâ nuksânun vec'al âkibetehu 
ilâ hayr.63 

 

"Allah'ım, bana, doğuştan fazlalığı veya eksikliği 
olmayan muttaki ve temiz bir evlat bağışla ve onun 
akıbetini hayırlı kıl." 

63-Aynı kaynak, c.20, s.l 17, b.55, h.25180. 

 

7-Cinsel ilişki öncesi "Allah'ım, eğer erkek çocu-
ğum olursa adını Muhammed koyacağım" demek veya bir 
başka rivayette "...adını Ali koyacağım" demek. 

 

8-İlişkiye istiaze (E'uzu billahi 
mineşşeytânirracîm) ve besmele 
(Bismillâhirrahmânirrahîm) ile 

başlamak.64 
 

64-Aynı kaynak, c.7, b.96. 

 

Birkaç Hatırlatma 

Kadın, cinsel ilişki sonrasında ilk yedi gün boyunca 
süt, sirke, kişniş ve ekşi elmadan kaçınmalıdır. Aksi 
takdirde rahim soğuk ve verimsiz olur. 

 

Evlilik öncesi bir veya iki gün velime vermek (düğün 
nedeniyle yiyecek ihsan etmek) tavsiye edilir. Zira nebevî 
bir hadiste şöyle buyrulmaktadır: "Evlenirken itamda 
bulunmak peygamberlerin sünne- tindendir."65 

Yine Peygamberimizden (s.a.a) şöyle rivayet edilir: 
"İlk gün için velime haktır, ikinci gün iyi ve hoştur, 
üçüncü gün ise riyadır."66 



Yine, müminleri velimeye davet etmek ve bunlar 
içerisinden özellikle fakir müminlere ikramda bulunmak 
müstahaptır. Tüm davetlilerin zengin kimselerden olması 
ise mekruhtur. İki grubun karışık olmasının herhangi bir 
sakıncası yoktur. Velimeye davet edilenlerin bu davete 
icabet etmeleri ise önemle vurgulanan müstahap 
amellerdendir. 

Evlilik sonrası, evde yüksek sesle ezan okumak da 
tavsiye edilmiştir. 

65-Aynı kaynak, b.6'5. 

66-Aynı kaynak. 

 

3. BÖLÜM 

HAMİLELİK DÖNEMİ 

Resul-i Ekrem (s.a.a), Havla Attare'ye şöyle bu-
yurmuştur: 

 

Ey Havla! Beni hak üzere peygamber, resul, 
müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderen Allah'a ant 
olsun ki kocasından hamile kalan hiçbir kadın yoktur ki, 
(doğum yapacağı zamana kadar) Allah'ın gözetimi altında 
olmasın. Doğum vakti geldiğinde kadının çektiği her acı 
karşılığında Allah ona bir köle azat etmenin sevabını 
verir. Doğum yaptığında ve süt vermeye başladığında 
çocuğun emdiği her yudum süt, kıyamet gününde 
annenin önünde parlak bir nur olarak tecelli edecek, 
öncekiler ve sonrakiler bu nura bakıp şaşıracaktır. Anneye 
(gündüzleri) oruç tutan ve (geceleri) ibadetle geçiren 
kadının sevabı verilir. Oruç tutmamış olsa bile, ona hayatı 
boyunca gündüzleri oruç tutan ve geceleri ibadet eden 
kadının sevabı verilir. Çocuğunu sütten kestiğinde ise 
Allah ona şöyle buyurur: 

"Ey kadın, doğrusu geçmiş günahlarını bağışladım; o 
halde ameline yeniden başla!67 

 

CENNET ANNELERİNİZİN AYAKLARI 
ALTINDADIR68 

İslam dini, kadına güzel bir dünya sunmuştur. Öyle 
ki, tüm dünyalılar ona saygı göstermek ve önünde saygıyla 
eğilmek zorundadır. Hatta bu saygı, babadan da 
öteyedir.69 Zira Resul-i Ekrem (s.a.a) bir hadisinde anneye 
saygı konusunda üç kez emir buyurmuş, sıra babaya 
saygıya gelince bir defayla yetinmiştir. 

67-Müstedrekü'l-Vesail, c.15, s. 156. 

68-Aynı kaynak, s. 180. 
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69-Lokman, 14; Ahkaf, 15. 

 

İslam, annenin gerek annelik görevini yerine getir-
mesi, gerekse çocukları terbiye etme konusunda rahat ve 
huzurlu olabilmesi için ailenin geçimini temin etme 
görevinin babada olmasını tavsiye etmiştir. Çocukları 
terbiye etme görevini üstlenen anne, aynı zamanda 
toplumun gelecekteki şahsiyetlerini yetiştirir. 

Bir hadis-i şerifte kadın, hamilelik döneminde Allah 
yolunda cihat eden kimseye benzetilmiş, doğum sırasında 
öldüğü takdirde şehit sevabı alacağı vaat edilmiştir. Veya 
başka bir açıdan "Cennet annelerin ayakları altındadır." 

Çocuğa süt verme döneminde de anneye sayısız 
mükâfatlar vaat edilmiştir. Ama şu konu unutulmamalıdır 
ki, onca mükâfat, sevap ve ihtiramın yanı sıra annelere 
büyük bir sorumluluk verilmiştir ve bu görevleri doğru 
bir şekilde yerine getirmek konusunda tembellik 
etmemelidirler. 

 

HAMİLELİK NEDİR? 

Erkeğin sperminin kadının yumurtalığına girmesiyle 
döllenme gerçekleşir. Her 28 günde bir, yumurta, 
yumurtalıklardan birine varır ve oradan yavaşça rahme 
doğru hareket eder. Çoğu zaman 3 ila 7 gün sonra rahme 
ulaşır. Bu süre içerisinde döllenme gerçekleşmediği 
takdirde yumurta rahim içerisinde yok olur. 

Erkeğin spermiyle döllenen yumurta, yumurta 
hücresinin oluşumunu sağlar. Döllenen yumurtanın 
cenine dönüşmesi için, spermin yumurtayla birleş-
mesinden ilk bölünmenin başladığı ana kadar yaklaşık 24 
ila 36 saatlik bir zaman gerekmektedir. Art arda 
gerçekleşen bölünmelerin ardından döllenen yumurta, 
cenine dönüşür. 

Bu cenin, hamilelik süresince ana rahminde sıvıyla 
dolu bir kesenin içinde gelişmeye başlar. Göbek kordonu 
ve böbrekler vasıtasıyla gıda ve oksijen ihtiyacını 
karşılayarak gelişimini tamamlar. 

Normal hamilelik dönemi, en son aylık kanamanın 
ilk gününden doğuma kadar yaklaşık 280 gün veya 40 
haftadır. 

Hamilelikte hamilelik süresinin bilinmesi oldukça 
önemlidir. Zira anne ve cenin üzerinde yapılacak uy-
gulamalar için bu sürenin kesin olarak bilinmesi ge-
rekmektedir. 
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HAMİLELİK DÖNEMİ HAKKINDA 

Hamilelik süresince anne bedeninde kendini gösteren 
değişiklikler ve yaşanan süreç, çoğu anneler için endişe 
verici ve tanımlanamaz bir durumdur. Bu yüzden 
annelere, hamileliğin doğal bir olay olduğuna kendilerini 
inandırmaları tavsiye edilmektedir. 

Değişikliklere gelince; aslında bunlar, bedenin bir 
nevi hamileliğe ayak uydurması olarak düşünülebilir ve 
tamamen doğaldır. Yine de zihinlerde oluşan soru 
işaretlerine cevap bulmak ve ileride karşılaşılabilecek 
sorunların önceden tedbirini almak amacıyla tüm an-
nelerin hamilelik ve hamilelikten kaynaklanan değişiklikler 
konusunda bilgi edinmeleri gerekmektedir. 

 

CENİNİN GEÇİRDİĞİ EVRELER VE 
İSİMLENDİRME 

"Andolsun ki biz insanı, balçık mayasından yarattık. 
Sonra onu, sağlam bir karar yurdunda bir kat re su kıldık. 
Sonra o bir katre suyu kan pıhtısı haline getirdik, derken 
kan pıhtısını bir parça et haline soktuk, derken ette 
kemikler yarattık, derken kemiklere et giydirdik, sonra da 
onu başka bir yaratılışla meydana getirdik; ne yücedir şanı 
yaratıcıların en güzeli Allah'ın. 70 Anne karnındaki cenin 
özetle şöyle gelişir: Birinci Ay: Kalp ayıdır. Çünkü 
ceninin, hayata başladığı ilk dört haftada öncelikli olarak 
kalbi çalışmaya başlar. 

70-Müminun, 12-14. 

 

İkinci Ay: Yüz ayıdır. İkinci ayın başlarında bedenin 
uzuvları kendini göstermeye başlar. Yüz, yavaş yavaş 
belirginleşir. Üzerinde göz, iki kulak, burun ve ağız için 
çukurlar oluşur. 

Bu dönemde anne oldukça dikkatli olmalıdır. Sürekli 
abdestli olmak, sinirlenmemek ve haram yiyeceklerden 
kaçınmak önemle tavsiye edilir. Eğer anne bir darbeye 
maruz kalmışsa veya aşırı oranda kimyevî ilaçlar 
kullanmışsa, ceninin sinir sisteminin zarar görme olasılığı 
fazladır. Bu dönemde, bedeninde pembe lekeler görülen 
annelerin zihinsel özürlü çocuk dünyaya getirmeleri 
muhtemeldir. 

Üçüncü Ay: Ses tellerinin oluştuğu aydır. Ancak ce-
nin, ses çıkaracak güce sahip değildir. Üçüncü ayın baş-
larında cinsel uzuvlar da belirgin bir şekilde görülür. 

Dördüncü Ay: Tüylenme bu ayda başlar. Cenin, 
çirkin hâlinden, bir miktar uzaklaşır. Derisinin rengi şeffaf 
ve kırmızıdır. Tüm bedeni ince bir deriyle kaplanır. Yağ 
ve ter bezleri deri altındaki faaliyetine başlar. Ceninin 
başındaki saç telleri ilk olarak bu ayda çıkmaya başlar. 
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Beşinci Ay: Hareket ayıdır. Bu ayın başlarında cenin, 
ana rahminde hareket etmeye başlar. Hissedilebilir 
hareketin yanı sıra parmaklarını da oynatır. Yüksek sesleri 
işitir ve bu seslere göre tepki verir. 

Altıncı Ay: Kasların geliştiği dönemdir. Bu ayda 
cenin güçlenmeye ve gelişmeye başlar. Yüz uygun bir 
şekle girer ve kaşlar belirginleşir. Burun ve kulak iyice 
gelişir. Boyun kendine has şeklini alır. Cenin 

 

ellerini göğsünün üzerinde toplayarak dizlerini anne-
nin karnına doğru büker. 

Yedinci Ay: Sinir sisteminin gelişmeye başladığı 
aydır. Bu ayda ceninin çeşitli yerlerindeki sinirler ge-
lişmeye başlar. Oldukça karmaşık sinir sistemi birbirine 
bağlanır ve ceninin hareketleri daha düzenli bir hâl alır. 
Bu yüzden hareketler de farklı olmaya başlar. Cenin, 
rahatlıkla kendisini hareket ettirebilir. 

Sekizinci Ay: Güzellik ayıdır. Bu zamana kadar 
ceninin ana organları gelişme sürecini geride bırakmış, 
artık güzelleşme sürecine geçmiştir. Cenin bu ayda daha 
da güzelleşir. Cildin yağlı oluşu, üzerindeki lekelerin 
kaybolmasına neden olur. Saydam deri yavaş yavaş 
kaybolur ve normal bir bebek derisi hâline gelir. 

Dokuzuncu Ay: Doğum ayıdır. Ceninin bedenini 
örten saydam deri tamamen kaybolur. Deri, artık 
kırmızıya çalan beyaz rengini alır ve her yerinde yağ 
tabakaları oluşur. Bazen istem dışı hareket eder, bazen de 
parmaklarını emer. 

 

HAMİLELİK BELİRTİLERİ 

A) İlk Belirtiler 

1-Aylık kanamaların durması: Yaygın olarak bi-
linen ilk hamilelik belirtisidir. Bu yüzden tüm evli 
kadınlara, aylık kanamalarının durması hâlinde mutlaka 
doktora müracaat etmeleri tavsiye edilir. 

2-Öğürmek ve kusmak: Kadınlar, özellikle ha-
mileliğin ilk günlerinde sık sık öğürür veya kusarlar. 

Bu durum gebeliğin ilk dönemlerinde başlar ve 
üçüncü ayın sonlarında kendiliğinden sona erer.71 

71-Bu konu hakkında geniş bilgi için "Hamilelik 
Dönemine Ait Şikâyetler" bölümüne müracaat ediniz. 

3-Sık sık tuvalete gitmek: Hamileliğin ilk üç 
ayında anne, sık sık tuvalete gitme isteği duyabilir. Aylar 
ilerledikçe de azalır. Ancak hamileliğin son günlerinde 
tekrar sıklaşmaya başlar. Anne, bu dönemlerde karşılaştığı 
her türlü rahatsızlıklar konusunda doktoruna müracaat 
etmelidir. 
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4-Yorgunluk: Genellikle hamileliğin ilk 
dönemlerinde görülür. Bu yüzden özel bir ilaca gerek 
yoktur. Anne, bu dönemlerde ağır işlerden kaçınmalıdır. 

5-Ceninin hareketlerini hissetmek: Anne, genellikle 
hamileliğinin dördüncü ayından sonra ceninin 
hareketlerini hisseder. İlk his, bağırsaklardan gaz 
çıkmasıyla başlar. Ceninin büyümesiyle birlikte ha-
mileliğin son günlerinde bu hareket daha da şiddetlenir; 
hatta bazen acı da verebilir. 

6-Göğüslerin hassaslaşması: Özellikle 
hamileliğin ilk dönemlerinde göğüsler daha da hassaslaşır. 
Gebeliğin ilerlemesiyle göğüsler büyür ve süt verme için 
hazır duruma gelir. Beşinci aydan sonra meme uçlarında 
sarı ve şeffaf sıvı sızıntısı görülebilir. 

7-Ciltte değişiklikler: Hamileliğin en belirgin 
özelliklerinden biri de meme uçlarının büyümesi ve 
etrafındaki halkanın koyulaşmasıdır. Bazı kadınların 
yüzlerinde, daha çok yanaklarında ve alınlarında 
kahverengi lekeler görülür. Bu lekeler güneş ışığı 
karşısında hassastırlar ve ışığa maruz kaldıklarında daha 
da büyürler. Yine bazı kadınların karınlarında, 
göğüslerinde ve bacaklarında genellikle pembe renkli 
çizgiler oluşur. Doğum sonrası gümüş rengini alan bu 
çizgiler kalıcıdır. 

 

 

 

 

B) Muhtemel Belirtiler 

1-Karnın büyümesi: Her ne kadar karnın büyüme-
si daima hamilelik anlamına gelmese de gebelikte anne, 
karnının büyüdüğünü üçüncü ayın sonlarına doğru fark 
etmeye başlar. Bu dönemde dar ve sıkı elbiseler 
giyilmemelidir. 

2-Sızıntıların artması. 

3-Düzensiz rahim ağrıları.72 

4-Hamilelik testi. 

72-2.ve 3. şıklar hakkında geniş bilgi için bkz: Hamilelik 
Dönemine Ait Şikâyetler.  

 

C) Kesin Belirtiler 

1-Doktor tarafından ceninin kalp atışlarının du-
yulması. 

2-Doktor veya anne tarafından cenine dokunma. 
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3-Ültrasonografide ceninin veya kalbin görülmesi. 

 

DOKTORA GÖRÜNME 

Bu konuda ilk müracaat çok önemlidir. Anne, bu 
görüşme neticesinde hamilelik ve düzenli muayene 
hakkında gerekli bilgileri öğrenir. Düzenli müracaat 
sayesinde hem anne, hem de çocuğun sağlığı korunma 
altına alınmış olur. İlk muayene sırasında anneden istenen 
bilgiler şunlardır: 

1-Kimlik bilgileri, daha önceki doğumlar hakkında 
açıklama, fiili durumu, kaç doğum yaptığı ve neticeleri. 

2-Daha önce önemli bir hastalık geçirip geçirmediği, 
irsî hastalıklarının olup olmadığı, daha önce veya 
hâlihazırda hangi ilaçları kullandığı ve bunların süreleri. 

İlk müracaatta hastane tarafından yapılması gereken 
şeyler ise şunlardır: 

1-Durumları tehlikeli görülen hamile kadınları tespit 
etmek ve özel bakım için gözetim altında tutmak. 

2-Daha önceki doğumlarında sorun yaşayan hastaları 
doktora bildirmek. 

3-Hastanın tansiyon, kilo, boy vs. ölçülerini almak. 

4-Hastaya bir sonraki müracaat tarihini bildirmek ve 
mutlaka müracaat etmesi gerektiği konusunda uyarmak. 

Hamile bir kadın normal durumlarda hamileliğin 
yedinci ayına kadar en az ayda bir kez, yedinci ayan 
sekizinci aya kadar iki haftada bir kez ve dokuzuncu ayda 
haftada bir kez olmak üzere gebelik durumu için doktora 
müracaat etmelidir. Durumları tehlikeli olan annelerin 
müracaattan ise daha sık olmalıdır. Ayrıca tüm anneler, 
durumlarında herhangi bir anormallik gördüklerinde bir 
sonraki müracaat tarihini beklemeden bir an önce 
doktorlarına müracaat etmelidirler. 

 

 

HAMİLELİK DÖNEMİNE AİT TAVSİYELER 

Genel olarak tüm annelere tavsiye edilen en önemli 
konular şunlardır: 

1-Uygun beslenme. 

2-Yeterince dinlenmek. 

3-Ruhsal açıdan huzurlu olmak. 

4-Uygun sporlar/ egzersizler yapmak. 
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5-Tedbirli ve dikkatli olmak. 

6-Hamilelikte nelerin tehlikeli olduğunu 
bilmek. 

 

1-Uygun Beslenme 

Ana rahmindeki bebek, bedenin bir parçası değildir. 
Ama bununla birlikte annenin karnından ve onun aldığı 
gıdalardan beslendiği için hamilelikte yemeğin zengin ve 
yeterli olması gerekmektedir. Anne, kendi bedeni için 
gerekli gıdaları alırken böylece hem kendi sağlığını 
korumuş olur, hem de çocuğunun oluşumunda önemli 
rolleri olan temel gıdaları onun ihtiyarına sunmuş olur. 
Dolayısıyla hamile bir annenin düzenli ve etkili bir 
beslenme programı olmalıdır. 

Beslenme konusunda yüce İslam dini de hamile 
kadınlar için gerekli hassasiyeti göstermiş, çocuğa veya 
anneye zarar verdiği takdirde Ramazan ayı orucunun 
tutulmamasına, daha sonra kaza edilmesine izin vermiştir. 

Bir araştırmaya göre zihinsel, sinirsel ve fiziksel 
özürlü olarak dünyaya gelen çocukların çoğunun, an-
nelerinin hamilelik döneminde kötü beslendiklerinden 
dolayı özürlü doğdukları saptanmıştır. Bu durum göz 
önünde bulundurulacak olursa, her kadın, hamile 
olmadan önce sağlık ve beslenme durumunu gözden 
geçirmeli; eğer düzensiz ve yetersiz beslenme alışkanlığı 
varsa bu alışkanlığını gidermelidir. Zira sağlıklı beslenme, 
ana rahmindeki ceninin sağlığı için oldukça önem 
taşımaktadır. 

Beslenme konusunda bir başka önemli konu da 
yemek türleri konusunda dikkatli olmaktır. Bunun için en 
iyi yol, aile ortamında ulaşılabilecek normal sofra 
yemeklerini tercih etmektir. Ama şuna da dikkat 
edilmelidir ki bu dönemde annelerin beslenme ihtiyaçları 
daha da artar. 

Hamilelik döneminde beslenmenin, çocuğun ahla-
kında ve hatta zekâ düzeyinde oldukça önemli etkileri 
vardır. Zira çocuğun beyni ve sinirsel yapısı, annenin 
aldığı gıdalarla gelişir. O halde annenin aldığı her türlü 
maddî ve manevî gıdalar çocuk üzerinde etkili olacaktır. 
Bu nedenledir ki İslam, bu konuya önem vermiş ve çeşitli 
tavsiyelerde bulunmuştur. Öyleyse anne, hamilelik 
döneminde kendi durumunun çocuğunun geleceği 
üzerinde etkin rol oynadığının bilincinde olmalı ve bu 
meselelere ehemmiyet göstermelidir. 

Aynı şekilde, yenilen yemeklerin helal olduğuna 
özellikle dikkat etmek gerekmektedir. Zira bu da çocuğun 
ahlakı, davranışları ve imanı üzerinde etkili olmaktadır. 
Aşağıdaki öykü, bu etkinin küçük bir örneğidir. 
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Rivayet edilir ki: Önde gelen âlimlerden birin çocuğu, 
geçimini su satarak sağlayan bir adamın tulumunu delmiş 
ve zavallı adamın malına zarar vermişti. Adam, bu âlimin 
yanına gelerek çocuğunun yaptıkları hakkında şikâyette 
bulundu. Alim de çocuğunun neden olduğu zararı ödeyip 
satıcının gönlünü aldı. Ama yine de içi rahat değildi. Eve 
gelip durumu eşine anlattı. Sonra da ona dönerek: 

—Çocuğumuzun yaptığı bu iş, sıradan bir iş değil, 
dedi. Mutlaka ikimizden birinin yapmış olduğu bir 
hatanın neticesidir! Ben çok düşündüm ama bir sonuca 
varamadım; ne çocuk yapmadan önce, ne cinsel ilişki 
sırasında, ne de daha sonrasında gereken neyse yaptığımı 
sanıyorum. Hem yiyeceklerin helal olması için elimden 
geleni yapmış, haram lokmaya meydan vermemiştim. 
Sence ne olabilir? 

Bunun üzerine kadın düşünmeye başladı. Derken 
geçmişte yaptığı bir yanlışlığı hatırladı. Kocasına dönerek: 

—Evet, haklısın, dedi. Çocuğumuzun yaptığı şey, 
benim hamileyken yaptığım bir hatadan kaynaklanmış 
olmalı. Ona hamile olduğum günlerden bir gün 
arkadaşlarla bir bahçenin önünden geçiyorduk. Gözüm 
bir nar ağacına ilişti. Canım da çok ekşi çekiyordu. 
Narların ekşi olabileceğini düşündüm. Dayanamayıp 
ağaçtaki narlardan birini deldim ve suyunu emdim. Ekşi 
olmadığını fark edince de bıraktım... 

Böylece çocuğun yaptığı hatanın neden kaynaklandığı 
ortaya çıkmış oldu. 

Anneler, aşağıda sıralanan gıdalar vasıtasıyla hem 
ihtiyaçlarını giderebilir, hem de sağlıklı rejim yapabilirler: 

1-Süt ve süt ürünleri. 

2-Et  ve hububat. 

3-Ekmek ve tahıllar. 

4-Sebze ve meyve. 

5-Yağlı yiyecekler. 

Şunu da hatırlatmak gerekir ki margarin, kaymak vb. 
gibi yağlı yiyecekler ile şeker, reçel vb. gibi tatlı yiyecekler 
her ne kadar enerji veren gıdalar olsa da bunların tüketimi 
konusunda aşırıya kaçılmamalıdır. Protein eksikliğini 
gidermek için et, süt, yumurta ve balık gibi hayvansal 
gıdalardan yararlanılabilir. 

Demir eksikliği, hamilelik döneminin önemli so-
runlarından biridir. Bu yüzden demir eksikliğini gidermek 
amacıyla tüm annelere hamileliğin dördüncü ayında demir 
vitamini hapları kullanmaları tavsiye edilir. Fiziksel açıdan 
daha iri olan, ikiz çocuk bekleyen veya kansızlığı olan 
anneler için günlük demir vitamini hap; kullanımı daha da 
artar. C vitamini, demir vitaminini toplamaya yardımcı 



olur. Dolayısıyla demir vitamini içeren yiyeceklerle birlikte 
domates, limon ve portakal tüketilmesi faydalı olur. 

 

 

Hamile kadınlara her gün bir bardak sütle birlikte 10 
adet hurma yenmesi ayrıca tavsiye edilir.73 Çünkü bu iki 
karışım, birlikte alındığı takdirde oldukça vitaminlidir. 
Gerçi süt ve bal karışımı da olabilir. 

 

73-Bu iş için mikser oldukça uygundur. Daha sonra da kul-
lanmak için birkaç bardak sütle birlikte bardak sayısına göre 
çekirdekleri alınmış hurmaları miksere koyun ve iyice eriyinceye 
kadar karıştırın. Hurmalar eridikten sonra servis yapın. 

 

İri kum üzüm, tatlı ayva, armut (iştah açıcıdır), 
mayhoş elma ve mayhoş nar tavsiye edilen meyvelerin 
başında gelir. Ayrıca çorba ve sulu yemeklerin yanında 
kızarmış ekmek yemek iyi gelir. 

Hamilelik döneminde beslenme önemli bir konu 
olduğu için burada demir vitamini içeren yiyecekleri 
belirtmekte fayda vardır. 

Buna göre demir içeren yiyecekler şunlardır: Fasulye, 
barbunya, bakla, yeşil mercimek, et, elma, üzüm, hurma, 
havuç, çilek, ıspanak, armut, buğday, pancar yaprağı, 
alabaş, nar, badem, muz, kestane ve fıstık. 

Eğer vücudunuzdaki demirin düzenli olmasını, 
sağlıklı kalmayı ve kalp rahatsızlığı geçirmemeyi is-
tiyorsanız, uyurken ayaklarınız kıbleye gelecek şekilde 
(yani yerkürenin manyetik alanı içerisinde) yatınız. 

Kalsiyum içeren yiyecekler: Süt, yoğurt, peynir, 
buğday çimi, kuru sebzeler, incir, badem, çeşitli etler, 
fındık, yumurta sarısı, kakao, işkembe, yürek, böbrek, taze 
sebze, lahana, kabak, turp, mandalina, limon, portakal ve 
domates. 

 

 

HAMİLELİKTE ANNELERİN KAÇINMASI 
GEREKEN YİYECEKLER 

Hamilelik döneminde anneler, yemeklerini artırma 
yerine yemek vakitlerini artırmalı, her yemek yiyişlerinde 
midelerini doldurmamalıdırlar. Çünkü aşırı yemek 
bağırsaklara, dolayısıyla da rahme basınç yapar. Bu da 
kabızlığın artmasına neden olur. 

Taze ve kaymaklı tatlılar yanı sıra tıka basa yemek 
yemek şişkinliğe yol açar. Bu dönemde mümkün ol-
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duğunca tuzdan kaçınılmalı, özellikle hamileliğin son üç 
ayında hiç kullanılmamalıdır. 

Aşırı domates tüketimi, çocuğun sakat veya doğuştan 
özürlü olarak dünyaya gelmesine neden olur. Yine ekşi 
yoğurt, hamile kadınlara tavsiye edilmez. 

Acı ve keskin yiyecek-içecekler kesinlikle alınmamalı; 
nohut, susam, fasulye vb. gibi aybaşı kanamalarını artırıcı 
yiyeceklerden kaçınılmalıdır. 

Bol naneli diş macunu, baharat ve acılı yiyecekler 
çocukta egzamaya yol açar. 

Hamilelik döneminde, gıda konusunda dikkat 
edilmesi gereken başlıca konular şunlardır: 

1-Önceden  kalmış yiyeceklerden, özellikle de etli 
yemeklerden uzak durmak. 

2-Her gün aynı şeyleri yememek. 

3-Ekmek tüketimi konusunda aşırıya kaçmamak. 

4-Konserve yememek. 

5-Çiğ balık yememek. 

6-Tarçın, nane, hardal vb. baharatlarda aşırıya 
kaçmamak. 

7-Demli çay içmemek. 

8-Pirinç tüketiminde aşırıya kaçmamak. 

9-Yağda kızarmış yemeklerden uzak durmak. 

10-Tuzlanmış balık, hıyar turşusu, sosis, salam 
vb. gibi tuzlu yiyeceklerden kaçınmak. 

11-Kahve içmemek. 

 

HAMİLELİK DÖNEMİNDE ARTAN KİLOLAR 

Anne adayları için bu dönemin en önemli sorun-
lardan biri de gün geçtikçe artan kilolardır. Hamilelikte 
artan kilolar oldukça değişken olduğu için kilo artışını 
örnek bir standartla sınırlamak mümkün değildir. Zira ırk, 
yaş, önceki kilolar, boy vb. etkenler, annenin aldığı kilolar 
üzerinde doğrudan etkilidir. 

Perhiz yapmayan sağlıklı bir kadında, ilk doğumu için 
yaklaşık 13,5 kiloluk bir artış olur. Hamilelik döneminde 
10-12 kiloluk artış ise doğaldır. 

2-Yeterli Dinlenme 

Hamile kadınların genelinin 8 saatlik bir gece uy-
kusuna ve öğleden sonraları dinlenmeye ihtiyaçları vardır. 
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Bazılarının daha fazla dinlenmeye ihtiyacı olabilir. 
Hamilelikte çalışmak başlı başına zararlı değildir. Ama 
bununla birlikte ağır işlerden ve eşya taşımaktan 
kaçınılmalıdır. Hamile bir kadın kendini yormamalı, 
günlük işlerini yaparken belirli aralıklarla dinlenmelidir. 

Varis (toplardamar, genişlemesi) ve yorgunluk gibi 
sorunlarla karşılaşmamak için dinlenirken ayakların altına 
küçük bir yastık koymak iyi olur. 

Uyurken sırt üstü yatmaya özen gösterilmelidir. 
Çünkü rahmin omurlara yapışması, göbek kordonunun 
basınca maruz kalmasına neden olur ve bu yüzden göbek 
kordonu yırtılabilir. Ayrıca yatakta yer değiştirmek için 
önce doğrulmalı, sonra istenen yöne doğru yatılmalıdır. 
Gerek uyurken, gerekse uyanıkken yuvarlanmamaya da 
özen gösterilmelidir. Aksi takdirde göbek kordonu 
ceninin etrafını sarabilir. 

3-Ruhsal Huzur 

Hamilelik boyunca annenin ruhsallığında birtakım 
iniş-çıkışlar olur. Gitgide hassaslaşır ve duygusallığı kolay 
tahrik olur hâle gelir. Davranışlarında ortaya çıkan iki 
yönlü kişiliğiyle bazen kocasını bile şaşırtabilir. 

Hamilelik boyunca annenin ruhsal rahatlık içerisinde 
olması, önemle üzerinde durulması gereken konulardan 
biridir. Zira anne karnındaki çocuk, çevresinde olup biten 
olayların etkisi altındadır ve dolayısıyla ona en yakın yer, 
annesidir. 

Anne-babanın ruhsal durumu, yaşam şekilleri, 
çevreleri, ruhsal sağlıkları ve aldıkları ruhsal gıdalar 
bebeğin ruhsal yapısında oldukça etkilidir. Şöyle ki; 
hamilelik döneminde ruhsal ve sinirsel rahatsızlıklar 
geçiren bir annenin çocuğuyla normal bir annenin çocuğu 
arasında zekâ ve zihinsel beceri açısından önemli 
farklılıklar görülür. Eğer anne mutsuzsa, karnında 
büyüttüğü çocuk da mutsuz olur. 

 

Şunu unutmayın ki üzüntü asla sıkıntıları çözmez. 
Sıkıntıları çözen en önemli etken sadaka, dua, Allah ile 
münacat vb. şeylerdir. Bunlar, insanın kaderinde en etkin 
yollardır. 

Eşler arası tam bir hoşnutluk, gönül rahatlığı ve 
gerçek bir aşkla yapılan evlilikler sonucu dünyaya gelen 
meşru çocuk, ruhsal açıdan sağlıklı, mutlu ve esenlik dolu 
annesinin kollarında zeki veya en azından zihinsel açıdan 
oldukça iyi biri olarak büyür. Bunun aksine yalan bir aşka 
ve geçici zevklere dayalı bir evlilikte güvensizlik ve 
tereddüt içerisinde olan annenin çocuğu ise, zihinsel 
açıdan diğerlerine oranla daha geri ve ruhsal açıdan daha 
mutsuz olur. 
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Annenin düşüncesi ve içinde bulunduğu ortama göre 
sahip olduğu psikolojik durumu, her ne kadar rahmindeki 
çocuğuna direkt olarak intikal etmese de zamanla etki 
ettiği bir gerçektir. Bunların annenin bedeninde ve 
sindirim sisteminde etkili olduğu, çocuğun aldığı gıdalar 
anne aracılığıyla ona intikal ettiği ve gıdalar, çocuğun 
gelecekteki kişiliğini ortaya koymada etkili olduğu için 
annenin hislerinin, düşüncelerinin ve ruhsal durumunun 
çocuğun ruhsal yapısında etkili olduğunu kesin olarak 
söyleyebiliriz. 

Psikolojik sorunlu çocukların çoğu, ruhsal rahat-
sızlıklarını annelerinden miras almışlardır. O halde, 
annenin tüm özellikleri çocuk üzerinde iyi veya kötü etki 
bırakabiliyorsa ya da başka bir deyişle çocuğun bahtı veya 
bahtsızlığı henüz anne karnında programlanıyorsa, buna 
göre anneler hâl, hareket ve davranışlarına daha fazla 
dikkat etmeli, ancak bu vesileyle salih ve iyi bir evlada 
sahip olabileceklerini bilmelidirler. 

Bu nedenledir ki Resul-i Ekrem (s.a.a), anne kar-
nındaki çocuğun yetiştirilmesi konusuna dikkat çekerek 
şöyle buyurmuştur: "Alçak olan ana karnında alçaktır, 
kutlu olan ana karnında kutludur."74 

74-Kenzu 7- Ummal, h.490. 

Aşırı heyecan, çok düşünmek, üzülmek, karamsarlık, 
istemeyerek hamile kalmak, kocanın hamileliğe tepkisi, 
çocuğun kız olmasından veya iyi gelişmediğinden endişe 
etmek, korku, hüzün, mutluluk, öfke, kötüye yorma, 
başkaları hakkında kötü düşünme, cinayetler ve sıkıntılar 
tamamıyla cenin üzerinde etkilidir. 

Anne mezarlığa veya karanlık yerlere gitmemeli, 
gürültüden ve yüksek sesten kaçınmalı, yabancı erkeklere 
görünmemelidir. Cinsel ilişki sırasında rengi kaçacak 
şekilde korkar ve sarsıntı yaşarsa çocuğun bedeninde 
lekeler oluşur. (Böyle bir durumda anneye zaman 
kaybetmeden kavun, karpuz ve tatlı meyve suyu 
içirilmelidir.) Anne, iç açıcı doğal manzaralar seyretmeli, 
mutlu olmalı, göz alabildiğince yeşillikleri ve çiçekleri 
seyretmeli, hatta içinde bulunduğu oda dahi ferah bir oda 
olmalıdır. 

Tatsız kavga ve münakaşalardan kaçınılmalıdır. 
Istırap ve heyecan verici olaylar annenin heyecanını 
tetikler. Gelişme aşamasında olan ceninin beyni annenin 
ıstırabıyla sürekli artan hormonlarla karşılaşırsa, zayıf 
düşen sinir sistemi yüzünden çocuk, gelecekte, tahrikler 
karşısında çabuk tepki gösteren aceleci bir yapıya sahip 
olur. 

Anneyi duygusal yönden takviye edecek ve onu 
destekleyecek tek kişi kocasıdır. Bu süre zarfında koca 
ona daha fazla zaman ayırmalı, sevgisini daha çok 
göstermeli, çocuklarının geleceğinden bahsetmeli, onu 
sahiplenmeli ve ondan bir çocuğu olacağı için gurur 
duyduğunu söylemelidir. Koca, hamilelikten dolayı eşinin 



bedeninde meydana gelen değişikliklerden rahatsızlık 
duymadığını belirtmeli ve her zamankinden daha fazla 
onun yanında olmalıdır. Bu dönemde kocanın eşine 
vereceği huzur, teselli ve güven gerek hamilelik süresince, 
gerekse doğum sırasında annenin tahammülünü büyük 
ölçüde artırır. 

Anne eğer yorgunsa eşi, arkadaşlarını veya yakınlarını 
ağırlaması için ısrarlı olmamalıdır. Zira hamile bir kadının 
her şeyden önce yeterli ölçüde huzura, dinlenmeye ve 
gezmeye ihtiyacı vardır. 

4-Egzersiz Yapmak 

Hamilelik döneminde egzersiz, hem anne hem de 
bebek için faydalıdır. Hamilelikten önce egzersiz yapan 
kadınlar, dozunu artırmayacak şekilde hamilelik 
döneminde de egzersizlerine devam edebilirler. 

Bu arada kendilerini yormamaya, hem kendi hem de 
çocuklarının sağlığını tehlikeye atmamaya özen 
göstermelidirler. Ağır egzersizler veya hiç egzersiz 
sayılmayacak kadar hafif egzersizler yerine orta yolu 
seçmeli, dengeli olmalıdırlar. Yavaş adımlarla yol 
yürümeli, ama gereğinden fazla hızlı yürümemelidirler. 
Çünkü yürürken bile aşırıya kaçmak, hayız kanının 
kesilmesine ve netice itibarıyla düşük yapmaya neden 
olabilir. Dolayısıyla asla hızlı hareket edilmemeli, bir 
yerden bir yere sıçranmamalıdır. Darbe almaya ve yere 
düşmeye neden olabilecek ağır sporlardan kaçınılmalıdır. 

Açık havada veya oksijenin bol olduğu yerlerde 
egzersiz yapılmalı, kaybolan enerjiyi telafi etmek için 
uygun ve yeterli beslenme yoluna gidilmelidir. 

5-Hamilelikte Dikkat Edilmesi Gereken Şeyler 

a)Banyo Yapmak: 

Hamilelik süresince banyo yapmanın herhangi bir 
zararı yoktur. Hamile kadınlar genellikle daha fazla 
terlerler. Ayrıca bu dönemde vajinal akıntı da artar. 
Dolayısıyla banyo yapmak anneyi sadece rahatlatmakla 
kalmaz, aynı zamanda çeşitli iltihaplanmaların da önünü 
alır. 

İlk günden itibaren küvette banyo yerine ayakta 
banyo yapmak ve banyo yaparken oturmamak daha iyidir. 
Her an kayma tehlikesi taşıdığı için kaygan banyolardan 
ve süngerimsi terlikler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca 
banyo suyu ılık olmalı; ne çok sıcak, ne de çok soğuk 
olmamalıdır. Çok sıcak veya çok soğuk su, rahmi aşırı 
derecede harekete geçirir ve bu yüzden düşüğe neden 
olabilir. 

 

 

b)Elbise ve Ayakkabı 
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Hamilelik giysisi geniş, yumuşak ve mevsime uygun 
olmalıdır. Kışın giysi altından kalın taytlar, dışarı çıkarken 
de yünlü ve sıcak tutan pantolonlar giyilmelidir. 

Dördüncü aydan itibaren dar ve kayışlı giysilerden 
kaçınılmalıdır. Karın ve çevresine bağlanan kemer, 
aşağısında bulunan damarlara baskı yapar ve kanın 
buralarda birikmesine neden olur. Bu da zamanla şişmeye 
(varis) neden olur. Dar ve lastikli çoraplar da böyledir. 

Hamile kadınlar sert ve kaba elbiselerden kaçın-
malıdırlar. Çünkü bu tür elbiseler deri hastalıklarına, 
özellikle de kıvrım yerlerinde egzamaya neden olurlar. 
Bunların yerine daha yumuşak olan keten tercih edilebilir. 
Ayrıca elbisenin beyaz olmasına dikkat edilmelidir. 
Böylece kiri daha çok belli eder ve değiştirilir. Buna ilave 
olarak beyaz elbisede havalandırma daha iyi gerçekleşir. 

Pamuklu kumaştan yapılmış çamaşırlar giymek, her 
gün elbise değiştirmek, ütülü elbiseler giymek, çamaşırları 
bulanık suyla veya içinde ne olduğu belli olmayan katkı 
maddeleriyle yıkamamak, dikkat edilmesi gereken diğer 
konulardır. 

Ayakkabı konusuna gelince; hamile kadınlar yüksek 
topuklu ayakkabılardan uzak durmalıdırlar. Çünkü 
gebelikle birlikte kemikler ve iskelet yapısı gevşer. Yere 
düz basamayan ayaklar vücudun ağırlığını bele doğru 
verir. Böylece karın kasları yerine bel kasları çalışır. 
Bunun akabinde de normal doğum yerine sorunlu ve 
zorlu bir doğum gerçekleşebilir. Ayrıca topuklu 
ayakkabılar eklem ağrılarına ve kalıcı rahatsızlıklara da 
neden olabilir. 

Ayak bileği hamilelik döneminde belirli oranda şiştiği 
için ileride baş gösterebilecek diğer rahatsızlıklara önlem 
olarak hamile kadınlara bir numara daha büyük ayakkabı 
giymeleri önerilir. 

Dar ve sıkı sutyenler süt bezlerinin gelişimini 
olumsuz yönde etkiler. Bu yüzden hamilelere özellikle 
dikişsiz, geniş ve rahat çıkarılabilir sutyen giymeleri 
tavsiye edilir. 

c)Ağız ve Diş Sağlığı 

Hamilelikle birlikte dişler çürümeye daha müsait bir 
hâle gelir.75 Dolayısıyla diş fırçalamayı ihmal etmemek 
gerekir. Bu dönemde diş çektirmek veya dolgu yaptırmak, 
operasyon bölgesini uyuşturmak suretiyle olursa 
sakıncasızdır. Ama yine de uzun ve yorucu diş 
tedavilerinden kaçınmak gerekir. 

75-Uzmanlann da belirttiği gibi hamilelik sırasında ağız sa-
ğdığında birtakım değişiklikler yaşanır. En önemli değişiklik, östrojen 
ve progesteron hormon düzeylerindeki aıtış olup, bu durum da dişler 
üzerindeki plak birikiminin artması ile bağlantılıdır. Eğer plak 
uzaklaştırılmazsa dişeti iltihabına neden olur. Bu da dişlerin etkin 
bakımı ve temizlenmesiyle önlenebilir. Çev. 
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d)Göğüs ve Vajina Temizliği 

Göğüslerin de en az bebek kadar bakıma ihtiyacı 
vardır. Bu nedenle günde bir veya iki kez yıkanmaları 
gerekir. Dördüncü aydan itibaren göğüs uçlarında 
akıntılar göze çarpar. Bunlar elbiselerden bile fark 
edilebilir. Hastalığa neden olduğu için bu lekeleri el-
biselerden temizlemek gerekir. 

Göğüs uçları alkolle yıkanmamalı, özellikle de bu iş 
için sabun kesinlikle kullanılmamalıdır. Çünkü sabunla 
yıkandığı takdirde göğüs uçlarındaki doğal yağlar 
giderilmiş olur ve bu da o bölgede çatlakların oluşmasına 
yol açar. 

Göğüsleri süt vermeye elverişli hâle getirebilmek için 
öncelikli olarak göğüs uçlarını dışarı çıkarın. Daha sonra 
işaret parmağınız ve başparmağınızın ucuyla etrafında 
daire çizer gibi, ağır ağır masaj yapın. Bu masaj, göğüs 
uçlarının yumuşamasına yardımcı olur ve emzirme 
döneminde çatlamayı önler. Ayrıca hamileliğinizin 30. 
haftasından itibaren elinizi göğsünüzün üst kısmına 
koyup göğüs uçlarına doğru yavaşça masaj yapın. Bunu 
banyo yaparken de tekrar edebilirsiniz. 

Bu dönemde yapılması gereken bir diğer temizlik de 
vajina temizliğidir. Çünkü hastalığa ve birtakım 
iltihaplanmalara neden olabilecek mikroplar, bu yolla 
bedene girerler. Dolayısıyla tüm hamile kadınlara iç 
çamaşırlarını hep değiştirmeleri tavsiye edilir. 

e)Yolculuk 

Genellikle uzun yolculuklar hamile kadınlara tavsiye 
edilmez. Bu yüzden zorunlu yolculuklarda mutlaka 
doktora danışılmalıdır. 

Otomobille yapılan uzun yolculuklarda hamile bir 
kadın ikişer saat arayla en az 10 dakika dinlenmeli, 
yolculuk sırasında emniyet kemerini bağlamayı ihmal 
etmemelidir. Kemer, üst kısmı göğüslerin arasından 
geçecek şekilde, alt kısmı da karnın altından geçecek ve 
bacakların üzerinde duracak şekilde bağlanmalıdır. 

Düşük veya erken doğum yapma olasılığı bulunan 
kadınlar hamileliklerinin ilk ve son aylarında yolculuktan 
kaçınmalıdırlar. 

f) Böbreklerin Sağlığı 

Böbrek sağlığı için günde 3-4 bardak süt veya diğer 
sıvılar içilmelidir. Hamileliğin son aylarında böbrekler 
basınç altında kaldığı için idrar üresinde artış olabilir. Bu 
da bedende şişkinliğe yol açar. Ama yine de ürenin 
artmasından endişe etmemek gerekir. Sadece tuz 
kullanımını azaltmak yeterli olur. İdrarın renginde 
değişme olur, koyulaşır, kokusu ağırlaşır veya yanmayla 
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birlikte dışarı çıkarsa bir an evvel doktorunuza müracaat 
etmeyi ihmal etmeyin. 

g)Kabızlık 

Sindirim sistemindeki değişiklikler ve rahmin ba-
ğırsaklara uyguladığı basınç sonucu görülen kabızlık, 
hamilelikte en sık rastlanan sorunlardan biridir. Bu 
yüzden anne adaylarına bol miktarda sıvı, meyve ve sebze 
tüketmeleri tavsiye edilir. Hareket etmek ve egzersiz 
yapmak da kabızlık sorununu giderebilir. 

Bu tür sorunları çözmek için müshil ilaçları yerine 
domates, şeftali, incir ve kayısı gibi meyve ve sebzeleri 
tüketmek daha iyi olacaktır. Ayrıca zeytinyağı da kabızlığa 
iyi gelir. 

Hamilelik boyunca karın daima sulu/ yumuşak 
kalmalı, kabızlıktan kaçınılmalıdır. Karnı yumuşak tutmak 
için oldukça yağlı sade sulu yemekler tercih edilmelidir. 
Ayrıca karnın oldukça katı ve kuru olması hâlinde dağ 
muşmulası 76 (Cotoneaster Numularia) vb. bitkisel ilaçlar 
tavsiye edilir. 

76-Bilimsel adı Cotönearster Numıdaria olan dağ muşmulası ve 
yapraklan, çeşitli müshil'ilaçlannın yapımında kullanılır. Çev. 

h)Cinsellik 

Sağlıklı bir anne adayı, gebelik döneminde de cin-
selliğe devam edebilir. Ama erken doğum, düşük, su 
kesesinin patlaması vb. gibi tehlike taşıyan durumlarda 
kaçınmak gerekir. İbn-i Sina'ya göre, hamilelik boyunca 
ne kadar az ilişkiye girilirse o kadar iyidir. 

ı) İğneler 

Bu dönemde yapılan tüm iğneler mutlaka doktor 
gözetimi altında olmalıdır. Hamilelik döneminde normal 
olarak yapılan aşı, tetanos aşısıdır. Bu aşıyla hem anne, 
hem de çocuk, tetanos hastalığı riskine karşı güvence 
altına alınmış olurlar. 

i)Sigara 

Hamilelik süresince sigara içen anneler, normal ve 
sağlıklı annelere oranla daha küçük çocuk dünyaya 
getirirler. Gerek sigara, gerekse diğer bağımlılıklar anne 
sağlığı yanı sıra ceninin sağlığı için de oldukça zararlıdır. 
Sigara tiryakisi annelerin çocuklarını kaybetme olasılıkları 
daha fazla olmakla beraber, diğer çocuklara oranla daha 
fazla hastalık kapma özelliğine sahiplerdir. Bir başka 
deyişle, sigara içen annelerin ölü çocuk dünyaya getirme 
olasılıkları normal annelere oranla altı kat daha fazladır. 
Fiziksel özürlü bebeklerde de durum aynıdır. Bu nedenle 
hamile kadınlara sigara asla tavsiye edilmez. 

j)Alkol ve Hap 
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Alkol kullanımı cenin üzerinde birtakım düzensiz-
liklere neden olur. Alkol alan bir anne, normal kadınlara 
nazaran daha fazla erken doğum tehlikesi yaşar. 
Zehirlenmelere yol açabileceği gibi hem annenin, hem de 
bebeğin ihtiyaç duyduğu vitaminlerin yok olmasına da 
neden olur. Bunun neticesinde de çocuk, fiziksel özürlü 
olarak dünyaya gelir. 

Çocuğun doğal gelişimini ve hamileliği etkileyebi-
leceği için hamilelik boyunca hap kullanmaktan da 
kaçınılmalıdır. Doğum kontrol hapı, sakinleştirici, uyku 
hapı vb. ilaçlar kullanılmadan önce mutlaka doktora 
danışılmalı, başı buyruk ilaç kullanılmamalıdır. 

k)Radyoloji 

Olumsuz değişikliklere neden olabilecek her türlü 
(radyoaktif) ışınlar, hamile kadınlar için yasaktır, de-
nilebilir. Bu nedenle her anne adayı, doktora müracaat 
ettiğinde mutlaka durumu hakkında doktoruna bilgi 
vermelidir. 

l)Evcil Hayvanlarla Temas 

Bazı evcil hayvanlar anne ve bebek üzerinde ciddi 
etkiler bırakabilecek hastalıklar taşır. Örnek vermemiz 
gerekirse; mesela, kediden hamile bir kadına geçen 
herhangi bir hastalık77, hamileliğin ilk günlerinde düşüğe, 
son günlerinde bebeğin ölümüne ve eğer hayatta kalmayı 
başarırsa beyninde birtakım sorunların oluşmasına, 
zihinsel geriliğe vb. sorunlara neden olabilir. Dolayısıyla 
hamilelik döneminde evcil hayvanlarla temas etmemeye 
özen gösterilmelidir. 

77-Kedilerden insanlara bulaşabilen en önemli hastalık 
"toksoplasma enfeksiyonu"dur. Toksoplazma enfeksiyonun- daki 
etken "Toksoplasmosis Gondi" adındaki bir parazittir. Toksoplasma 
özellikle kedi dışkıları ile bulaşmış sebze ve meyve türü gıdaların iyi 
yıkanmaması veya iyi pişirilmemesi yolu ile insanlara geçen ve 
gebelerin bebeklerinde düşük, erken doğum ve birtakım aykırılıkların 
(sakatlıkların) ortaya çıkmasını sağlayan bir tür parazit 
enfeksiyonudur. Toksopasma enfeksiyonun bir diğer kaynağı da 
enfekte olmuş yeşil sebzeleri yiyen sığırların etlerinin insanlar 
tarafından iyi pişirilmeden tüketilmesidir. Çev. 

m) BuIaşıcı Hastalıklar 

Hamile kadınlar bulaşıcı hastalık taşıyan kimselerden; 
hastalık taşıma riski fazla olan kamuya açık, kalabalık ve 
kapalı sayılabilecek yerlerden ve hem kendilerinin hem de 
bebeklerinin sağlığını tehdit edebilecek hazır 
yiyeceklerden, özellikle de dışarıdan alınmış yemeklerden 
uzak durmalıdırlar. 

 

6-Hamilelikte Tehlike Belirtileri 

Hamilelikte tehlikeli olarak addedebileceğimiz başlıca 
belirtiler şunlardır: 
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1-Elde, ayakta ve yüzde şişkinlikler. 

2-Yüksek ateş. 

3-Bedende kızarıklıklar. 

4-Karın ve rahim bölgesine ait ağrılar. 

5-Her türlü kanamalar. 

6-İshalle birlikte zamansız ve sürekli olarak mide 
bulantısı. 

7-Kesintisiz baş ağrıları ve gözde kararma. 

8-Vajinadan fışkırarak su gelmesi. 

9-Trafik kazası, çarpışma veya beklenmedik bir 
anda yere düşme. 

10-Ceninin hareketlerinin azalması. 

11-Çarpıntı. 

12-Nefes darlığı. 

13-Yakıcı idrar. 

HAMİLELİK DÖNEMİNE AİT BAŞLICA 
ŞİKAYETLER 

"Ve biz, insana, ebeveynine itaat etmesini tavsiye 
ettik; anası, yaratılışı zayıf olduğu halde gebelikle 
büsbütün zayıflamış, fakat gene de onu taşımıştı ve 
gebelikle sütten kesme müddeti iki yıl sürmüştü. Artık 
bana ve ebeveynine teşekkür et; dönüp geleceğin yer, 
benim tapımdır.78 

 

78-Lokman, 14. 

 

“Ve biz, insana, ebeveynine iyilik etmesini emrettik. 
Anası, onu zahmetle taşımış ve zahmetle doğurmuştur. 
Gebelik müddetiyle sütten kesilme müddeti, otuz ayı 
tutar; sonunda ergenlik çağına gelmiştir ve kırk yaşına 
ermiştir de demiştir ki; Rabbim, bana da, ebeveynime de 
verdiğin nimetine karşı bana şükretmeyi nasip et. Beni ve 
soyumdan gelenleri doğru kişiler yap da hoşnut ol 
benden; şüphe yok ki ben tövbe ettim ve emrine teslim 
olanlardan oldum."79 

79-Ahkaf, 15. 

 

 

Anne hamile olduktan sonra solgunluk, tembellik, 
halsizlik, nefes darlığı, mide ekşimesi ve mide yanması, 
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baş ağrısı, baş dönmesi, göz kararması, çarpıntı vb. gibi 
sorunlarla karşılaşır. 

Anne, hamile olduğu andan itibaren bir veya iki ay 
sonra bazı şeylere karşı duyarlı (aşerme) olabilir ve bu 
duyarlılık bazen anormal şeylere karşı da olabilir. 

Şimdi, annelerin hamilelik döneminde karşılaştıkları 
bu sorunlara kısaca değinelim: 

1-Aşerme: 

Hamilelik döneminde annenin bazı kokulara karşı 
hassaslaşmasına ve bazı yiyeceklere (yenilemeyecek 
şeylere) aşırı meyil göstermesine aşerme denir. 

iyi beslenen ve ruhsal yönden sağlıklı olan annelerde 
diğerlerine oranla aşerme daha az olur. 

 

2-Kusma: 

Bu durum, hamileliğin ilk dönemlerinde çokça gö-
rülür, hamilelik ilerledikçe azalır ve zamanla kaybolur. 
Genellikle sabahlan şiddetlenir. Bazen de bedende su 
oranının azalmasına ve tuz kaybına neden olur. 

Hamile bir kadın bu durumda kendisini yemek yi-
yecek ve bir şey içecek güçte hissetmez. Hatta bazen 
hastaneye yatırılması bile gerekebilir. 

Bu durumu önlemek ve sağlığı korumak için yataktan 
kalmadan yarım saat önce bir parça kızarmış ekmek 
yenmeli, diğer işler ağır hareketlerle yapılmalıdır. 

Günlük yemekler az olmalı, öğünler artırılmalıdır. 
Yağlı, kızarmış ve bol baharatlı yemeklerden kaçı-
nılmalıdır. 

Çoğu kadınlar kuru gıdalar karşısında daha az has-
sasiyet gösterirler. Bazı yiyeceklerin kokusu birtakım 
hassasiyetleri tahrik edebileceği veya şiddetlendirebileceği 
için koku veren yiyeceklerden mümkün olduğunca 
kaçınılmalıdır. 

Öğün aralarında serin içeceklerden faydalanmak, 
yemekle birlikte alınmaması kaydıyla tavsiye edilebilir. 
Küçük buz parçaları ve süzme yoğurt, kusmaların 
önlenmesinde etkilidir. 

3-Mide Ekşimesi ve Mide Yanması: 

Bu durum genelde midenin ihtiva ettiği şeylerin 
dönüşümü sırasında veya büyüyen rahmin mideye 
uyguladığı baskısı nedeniyle, özellikle yemek sonralarında 
ve mide doluyken yemek borusunun altındaki yanmayla 
ortaya çıkar. Çoğu gebelerde görülen sıradan bir 
rahatsızlıktır. Sık aralıklarla az yemek yemek ve konumu 
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değiştirmek (yatan bir kadın için kalkmak ve hareket 
etmek) bu durumu düzeltebilir. 

4-Baş Dönmesi ve Baygınlık: 

Genelde tansiyon düşmesinde, özellikle de anlık 
hareketler neticesinde kendini gösterir. Mesela, oturan 
veya uyuyan bir kadın, aniden ayağa kalkması durumunda 
bu sorunla karşılaşabilir. Ayrıca kansızlığı olan kadınlarda 
da bu durum görülmüştür. Bu sorunlar arttığında mutlaka 
doktora müracaat edilmelidir. 

5-Baş Ağrısı: 

Hamileliğin ilk aylarında sıkça görülen sorunlardan 
biri de baş ağrısıdır. Bazı durumlarda sinüzit veya göz 
buğulanması neden olarak gösterilse de çoğu zaman 
herhangi bir sebep bulunamaz. Genellikle hamileliğin 
ortalarında zamanla azalır veya tamamen kaybolur. 
Hamilelik zehirlenmesi gibi ciddi ve tehlikeli birçok 
hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceği için baş 
ağrıları kendini gösterdiğinde, özellikle de ardı-arkası 
kesilmeyen baş ağrılarıyla karşılaşıldığında mutlaka 
doktora başvurulmalıdır. 

6-Nefes Darlığı: 

Nefes darlığı hamileliğin ilk dönemlerinde hor-
monların değişmesi sonucu ortaya çıkar ve ilerleyen 
dönemlerde, karın ve göğüs boşluklarını birbirinden 
ayıran diyafram kasının büyüyen rahim tarafından yukarı 
doğru itilmesiyle daha da şiddetlenir. Genellikle ilk 
hamilelikte çocuğun başı leğen kemiğine girdikten sonra 
hamileliğin son haftalarında nefes darlığı kaybolur. 

Sık hareketler neticesinde ve merdivenlerden çı-
karken daha da şiddetlenir. Şiddetli nefes darlıklarında, 
çarpıntıyla veya göğüs ve boyun etrafında oluşan ağrılarla 
birlikte görülen nefes darlığında ve istirahat ortamında 
bile devam eden nefes zorluğunda mutlaka doktora 
müracaat edilmelidir. 

 

 

 

 

 

7-Derideki Değişiklikler: 

Karın üzerinde, bacaklarda ve göğüslerde kırmızımsı 
çizgilerin oluşması bazı kadınlar için doğaldır. Bunlar, 
derinin altındaki dokuların çekilmesiyle ortaya çıkar. 
Genellikle doğumdan sonra bu çizgiler 

gümüş rengini alır ve öylece kalırlar.80 
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80-Bu konuda daha fazla bilgi için bkz: Hamilelikte Sonradan 
Meydana Gelen Değişikliklere Karşı Önlemler. 

 

8-Şişkinlik: 

Bu dönemde şişkinlik daha çok ayak kısımlarında, 
özellikle de ayak bileklerinde görülür. El, yüz ve bedenin 
tamamında görülen şişkinlikler yanı sıra sabah 
vakitlerinde görülen ayak şişkinlikleri, hamilelik ze-
hirlenmesinden kaynaklanabilir ve pek de hoş bir durum 
değildir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda hemen doktora 
müracaat edilmelidir. 

 

9-Bel Ağrıları: 

Bazı gebelerde görülen bir rahatsızlıktır. Daha çok 
yorgunluk, eğilme, ağır eşyaları kaldırma, yürüme veya bir 
şeyi zorla çekip çıkarma durumlarında kendini gösterir. 
Özellikle hamileliğin son aylarında karın büyüdüğü için 
bele daha fazla yüklenme olur; omuzlar ve sırt bölgesi 
arka tarafa meyleder. Bu tür durumlarda sıcak su torbası 
kullanmak iyi gelir. Ayrıca önlem için tavsiye edilen şeyler 
şunlardır: 

-Bazı egzersiz hareketleri yapmak. 

-Kısa topuklu ayakkabı giymek. 

-Bele yumuşak masajlar yapmak. 

-Sert ve yaysız yataklarda yatmak. 

-Otururken arkaya yastık koymak. 

-Eğilirken beli bükerek eğilmek yerine ayağı kırarak 
çömelmek. 

-Süt ve tuzsuz peynir gibi kalsiyum içerikli yiyecekler 
tüketmek. 

-Aşırı kilo almamaya özen göstermek. 

-Omurlardan kaynaklanan bel ağrılarına karşı din-
lenmek ve beli sıcak tutmak. 

-Sırt üstü yatmak yerine sağa veya sola doğru yatmak. 
(Özellikle sol tarafa yatmak tavsiye edilir.) 

10-Karın Ağrıları: 

Karnın alt tarafında belirsiz ağrılar görülebilir. Bu 
ağrılar, karnın iki tarafına adeta ok saplanmış gibi bir hisle 
birlikte kendini gösterebilir. Aslında bunun sebebi, rahmi 
yerinde tutan ve koruyan bağların gerilmesidir. Bedenin 
konumunu değiştirmek bu durumlarda genellikle iyi gelir. 
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11-Sık Sık İdrara Çıkma: 

Her ne kadar kadınlar bu konuda şikâyetçi olsalar da, 
hamilelik döneminde sık sık idrar gelmesi oldukça normal 
bir durumdur. Bu durum, hamileliğin ilk dönemlerinde 
bedende meydana gelen değişikliklerden, son 
dönemlerinde de rahmin gitgide büyümesinden 
kaynaklanır. İdrardaki artış ağrı, yanma ve kanamayla 
birlikte olduğu takdirde mutlaka doktora müracaat 
edilmelidir. 

Anne adayları mesanelerini sık sık boşaltmalıdırlar. 
Çünkü idrarın çıkmasını geciktirmek, idrardaki iltihap 
oranının artmasına neden olur. 

12-Kabızlık: 

Kabızlık, hormonların değişimi yanı sıra mide ve 
bağırsakların yavaş hareket etmesinden kaynaklanır. Daha 
çok büyük abdest sırasında acıyla birlikte hissedilir. 

Sebze ve meyvelerden oluşan bir yemek rejimi, 
günde 6-8 bardak sıvı (özellikle su), kepek, limon suyu, 
domates, hurma, incir, kayısı, portakal, kavun, komposto, 
ıspanak, lahana, su kerevizi ve hatta ekmek gibi 
yumuşatıcı özelliğine sahip yiyecek ve içeceklerin tüketimi 
bu sorunun ortadan kalkmasına yardımcı olur. Ayrıca 
sabahları, belirli aralıklarla, aç karnına ılık su içmek de 
oldukça faydalıdır. 

 

13-Basur: 

Basurun ortaya çıkması ve şiddet kazanması daha 
çok kabızlıkla alakalı olduğu için kabızlık konusunda 
açıklanan önlemlere mutlaka uyulmalıdır. Böyle bir 
durumda büyük aptes ağrı, yanma ve çatlamalarla birlikte 
gerçekleşir. Bu sorun, bazı alışkanlıkları düzeltmek ve 
gıdasal rejimlerle giderilebilir. 

Tuvalette fazla oturulmamalı, zorla hacet gider-
mekten kaçınılmalı ve gün bitimine yakın saatlerde 
yeterince istirahat edilmelidir. Böyle yaptığınız takdirde 
rahmin, bağırsakların alt kısmına uyguladığı basınç azalır, 
kısa sürede sağlığınıza kavuşursunuz. 

 

 

14-Rahim Ağzı Akıntılarının Artması: 

Anne adayları genellikle bu durumdan şikâyetçidirler. 
Bu sorun, çoğu zaman herhangi bir hastalıktan 
kaynaklanmaz. Dolayısıyla bu gibi durumlarda iç 
çamaşırların pamuklu kumaştan yapılmış çamaşırlardan 
olmasına özen gösterilmeli, cinsel organın çevresi her 
yıkamadan sonra kuru tutulmalı ve çamaşırlar sıklıkla 
değiştirilmelidir. 

Ne Zaman
14-rahim aðzý akýntýlarýnýn artmasý:

Ne Zaman
11-sýk sýk Ýdrara çýkma:

Ne Zaman
11-sýk sýk Ýdrara çýkma:

Ne Zaman
13-basur:



Akıntı artar, rengi değişir (yeşil veya sarı), kokusu 
rahatsız edici bir hâl alır veya yanma ve kaşıntıyla birlikte 
görülürse, bu durumda mutlaka doktora müracaat 
edilmelidir. Çünkü bazı akıntılar doğacak olan çocuğun 
gözünde, ağzında ve derisinde çeşitli enfeksiyonlara 
neden olur. 

16-Varis: 

Gitgide büyümekte olan rahim, zamanla bedenin alt 
kısımlarındaki (kasıklar) toplardamarlara baskı uygular. 
Özellikle bacaklardaki toplardamarların büyüyüp 
genişlemesi ve siyah çizgiler şeklinde kendini 
göstermesiyle ortaya çıkar ve ağrıları da cabasıdır. 

Uzun süre ayakta kalmak varis oluşumuna büyük 
ölçüde yardımcı olur. 

Varis sorunu yaşayan anne adaylarına lastikli çorap 
ve dar elbise giymemeleri, dinlenirken ayakları vücut 
düzleminden yüksekte tutmaları ve sürekli aynı tarzda 
kalmamaları (belirli aralıklarla oturma şeklini 
değiştirmeleri, yürümeleri, hareket etmeleri vs.) tavsiye 
edilir. 

HAMİLELİKTE SONRADAN MEYDANA 
GELEN DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI ÖNLEMLER 

Kabızlık, saç dökülmesi, kemik ve dişlerde zayıflık, 
karın bölgesinde çatlaklar ve aşerme gibi hamilelikte 
görülen birtakım değişiklikler doğaldır. Ama daha 
öncesinde alınan bazı tedbirler neticesinde bu 
değişiklikler önlenebilir veya en aza indirgenebilir. 

1-Saç Dökülmesine ve Kemik Erimesine Karşı 
Önlemler: 

Anne adayları saç dökülmesi ve diş çürümesine kar-
şın bol miktarda kalsiyum içeren süt ve süt ürünlerine 
ağırlık vermelidirler. Hem annenin kalsiyum ihtiyacını 
gidermek, hem de karnındaki bebeğin kemiğinin sert-
leşmesi için bu ürünler son derece etkilidirler. 

 

Hamilelikte kemik erimesi, çarpıntı ve halsizlik gibi 
sorunlar genelde kalsiyum yetersizliğinden kaynaklanır ve 
belirli ölçüde süt tüketimi bu sorunu ortadan kaldırmaya 
yeter. 

2-Karında Oluşan Çatlaklara Karşı Önlemler: 

Hamilelikte görülen bu çatlaklar, her geçen gün 
karnın biraz daha büyümesiyle birlikte gerilen dokularda 
cildin yapısını ve esnekliğini sağlayan kollajen ve elastin 
liflerin iyice gerilerek kopmalarından kaynaklanır. 

Özel pudralar kullanmak; bademyağı, zeytinyağı veya 
bazı bitkilerin usareleriyle karın bölgesine masaj yapmak 
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bu çatlakların oluşumunu önleyebilir ya da renk 
değişimini engelleyebilir. 

3-Şişmanlığa Karşı Önlemler: 

Şişmanlık sadece çocuk için değil, aynı zamanda anne 
için de zararlıdır. Hamilelik döneminde anne, yağlı 
yiyeceklerden mutlaka kaçınmalıdır. Özellikle hayvansal 
yağlardan, aşırı nişasta ve şeker tüketiminden 
kaçınılmalıdır. Hayvansal yağlar yerine zeytinyağı ve 
ayçiçeği yağı gibi bitkisel yağlar tavsiye edilir. 

HAMİLELİK DÖNEMİNDE TAVSİYE EDİLEN 
İBADETLER VE GIDALAR 

Güzel ahlaklı ve güzel yüzlü çocuk isteyen anne 
adaylarına, aşağıdaki düsturlara amel etmeleri özellikle 
tavsiye edilir:  

: 

a)Aylık Tavsiyeler: 

1. Ay: 

Perşembe ve Cuma günleri Yasin ve Saffat surelerini 
okuyun ve karnınıza üfleyin. 

Sabahları bir miktar tatlı elma yiyin. 

Cuma günleri kahvaltıdan önce nar, gün batımından 
önce de biraz Kerbela toprağı (Hz. Hüseyin'in türbesinin 
toprağı) yiyin. 

Günlük namazları ilk vaktinde kılın. 

Namazlardan önce mutlaka ezan ve kamet okuyun. 

Ezan ve kamet okurken elinizi karnınızın üzerine 
koyun. 

Her gün aç karnına 2 adet hurma yiyin ve Kadir 
suresini okuyun. 

2. Ay: 

Perşembe ve Cuma günleri Mülk suresini okuyun. 

Perşembe günleri 140 kez, Cuma günleri de 100 kez 
Peygamber'e (s.a.a) ve Ehlibeyt'ine (a.s) "Ve accil 
feracehum" cümlesiyle birlikte81 salâvat getirin. 

 

81-Allâhumme salli alâ Muhammed ve Âl-i Muhammed ve accil 
feracehum. 

 

Elinizi karnınızın üzerine koyup Salâvat-ı Kebire'yi 
82 okuyun. 
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82-Salâvat-ı Kebire: Allâhumme salli alâ Muhammed ve Al-i 
Muhammed ve accil feracehum ve ehlik aduvvehum vel'an â'dâehum 
minel cinni vel insi minel evveline vel âharîn.  

 

 

Her hafta sütle birlikte et ve tatlı elma meyledin. 

Her gün iki adet hünnaba 83 İhlâs suresini okuyun ve 
aç karnına yiyin. 

 

83-Hünnap: Bilimsel adı, Zizyphus jujuba Mill’dir. Bahar 
aylarında hoş kokulu sarı renkli çiçekler açan dikenli bir ağacı vardır. 
Çiğde ya da Ünnap da denmektedir. Sert çekirdekli, iri zeytin 
biçiminde ve büyüklüğündedir. İlk başlarda yeşil iken olgunlaştıkça 
kırmızıya ve siyah-mor renge döner. En dış çeperi derimsi ve ince, 
pulpası (yumuşak kişim) sarı renkli ve tatlı lezzetlidir. Bahçelerde 
yetiştirildiği gibi yabanî olarak da bulunur. Çev. 

3. Ay: 

Perşembe ve Cuma günleri Al-i Imran suresini 
okuyun. 

140 kez "Ve accil feracehum" cümlesiyle birlikte 
salâvat getirin. 

Namazdan önce elinizi karnınıza koyup Salâvat-ı 
Kebire'yi okuyun. 

Her hafta bir miktar buğday, et ve süt meyledin. 

Sabahları bal yiyin. Her gün bir adet elmaya Ayetel 
Kürsi okuyup aç karnına yiyin. 

Aç karnına mercimek büyüklüğünde kondur 
(günlük)84 yemeyi ihmal etmeyin. (Kurak ve çöl sa-
yılabilecek yerlerde yaşayan kimseler için kondur tavsiye 
edilmez.) 

 

84-Kondur: Bilimsel adı Encens veya Oliban'dır. Günlük 
olarak da bilinir. Amber ağacı veya günlük ağacı adı verilen tropik 
ağacın gövdesinde açılan yaralar neticesinde elde edilen sıvının 
katılaşmış hâlidir. Nefes darlığına iyi geldiği gibi zihinsel gelişime de 
yardımcı olur. Hoş kokulu tütsü yapımında da kullanılır. Özellikle 
Hindistan'dan getirilen uzun ince çubuk tütsüler bu maddeden 
yapılır. Çev. 

 

4. Ay: 

Perşembe ve Cuma günleri İnsan (Dehr) suresini 
okuyun. 

Ne Zaman
3. ay:

Ne Zaman
4. ay:



Bütün namazlarda birinci veya ikinci rekâttan 
herhangi birinde Fatiha suresinden sonra Kadir suresini 
okuyun. 

Namazdan sonra elinizi karnınızın üzerine koyup 
Kadir ve Kevser süreleriyle birlikte Salâvat-ı Kebire'yi 
okuyun, ardından da şu ayeti tilavet edin: 

 

Rabbena heb lenâ min ezvâcina ve zurriyyâtina 
kurrate a'yunin vec'alnâ Iilmuttakîne imâmâ. 

"Rabbimiz, bize eşlerimizden, soylarımızdan, göz-
lerimizi aydınlatacak kişiler ihsan et ve bizi, çekinenlere 
rehber kıl.85 

85-Furkan, 74. 

 

Ayetin ardından 7 kez "Esteğfirullâhe rabbî ve etûbu 
ileyh" deyin. 

Her gün namazlardan sonra 140 kez salâvat getirin. 

Tatlı elma, bal ve nar yiyin. 

Dördüncü ayın başından itibaren mümkünse her 
gece, Gece Namazı kılın. Kılamadığınız takdirde kazasını 
ihmal etmeyin. 

Her gün 2 adet incire Tîn suresini okuyup aç karnına 
yiyin. 

Çocuğunuzun ismini doğuma en geç 4 ay 10 gün 
kalıncaya kadar belirlemeyi unutmayın. 

5. Ay: 

Perşembe ve Cuma günleri Fetih suresini okuyun. 

Namazlardan birinde Nasr suresini okuyun ve 
namazın ardından elinizle Kerbela mührüne dokunup 
karnınıza sürün. 

Her sabah bir miktar hurma yiyin. 

Bu ayın başından itibaren namaz vakitlerinde elinizi 
karnınızın üzerine koyup ezan ve kamet okuyun. 

Her gün bir adet yumurtaya Fatiha suresini okuyup 
aç karnına yiyin. 

6. Ay: 

Perşembe ve Cuma günleri Vakıa suresini okuyun. 

Akşamları bir namazda Tîn suresini okuyun. 
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Her namazdan sonra elinizi önce Kerbela toprağına, 
sonra da karnınıza sürün. 

Kahvaltının ardından incir ve zeytin yiyin. Gün-
düzleri veya geceleri bir miktar kemik iliği yemeye özen 
gösterin. 

 Koyun kuyruğu veya kuyruk yağı yemekten kaçının.
  

Her gün bir adet nara Fetih suresini okuyup yiyin. 

Cennet Güllerinden Bir Gül: 

7. Ay: 

Bu aydan itibaren sabah namazlarından sonra bir 
miktar bademe Enam suresini okuyun ve daha sonra 
onları yiyin. Bu ameli 40 gün devam ettirin. 

Ezan ve kamet okumayı, gece namazı kılmayı ihmal 
etmeyin. 

Pazartesi günleri NahI suresini, Perşembe ve Cuma 
günleri Yasin ve Mülk (Tebareke) surelerini okuyun. 

7, 8 ve 9. aylarda her gün Nur suresini, günlük 
namazlarınızda ise Kadir ve İhlâs surelerini okuyun. 

Günde 140 kez salâvat getirin. 

Yemeklerden sonra kavun yemeyi ihmal etmeyin; 
kavundan önce veya sonra su içmeyin. 

Her gün bir adet ayvaya Yasin suresini okuyup aç 
karnına yiyin. 

Yedinci aydan itibaren tespihle başlayan Hadid, Haşr, 
Cuma ve Tegabun surelerini okuyun. 

8. Ay: 7. ayda anlatılan amellere ilave olarak şunları 
da yapın: 

Cumartesi günleri sabah namazından sonra 10 kez 
Kadir suresi... 

Pazar günleri sabah namazından sonra 2 kez Tîn 
suresi... 

Pazartesi günleri Yasin suresi... 

Salı günleri Furkan suresi... 

Çarşamba günleri İnsan (Dehr) suresi... 
 

 

Perşembe günleri Muhammed (s.a.a) suresi... 

Cuma günleri Saffat suresini okuyun. 
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Tatlı yoğurt ve bal yemeyi ihmal etmeyin. 

Cuma günleri gündüz vakitlerinde tatlı nar yiyin. 

Zararlı olmadığı takdirde haftada bir kez sirke için. 

9. Ay: 

Bu ayda ızgara etler yemek daha iyidir. 

Baharattan kaçının. 

Hurma yiyin. 

İmam-ı Zaman'ın (a.f) selametliği için bir koyunu 
kurban olarak kesin ve etini yiyin. 

Öğlen veya ikindi namazında Asr ve Zariyat 
surelerini okuyun. 

Perşembe günleri Hac, Cuma günleri de Fatır 
surelerini okuyun. 

Her gün biraz yürüyüş yapın. 

Fotoğraf, resim veya aynalara her zamankinden daha 
az bakın. 

Her gün bir miktar süt-hurma karışımına İnsan 
(Dehr) suresini okuyun ve aç karnına için. 

b) Genel Tavsiyeler: 

1-Daima, özellikle de yemek yerken abdestli olun. 

2-Akşamları aynaya bakmayın. 

3-Günahlardan uzak durmaya çaba gösterin. 

4-Elinizden geldiğince müstahap (sünnet) amelleri 
yapmaya özen gösterin. 

5-Sakin olmaya çalışın ve sakın öfkelenmeyin. 

6-Her gün Kuran okuyarak veya Kuran 
dinleyerek çocuğunuzun ileride Kurân hafızı olmasına 
yardımcı olun. 

7-Her namazdan sonra ve uyumadan önce Hz. 
Fatıma (s.a) tesbihatını okuyun. 

8-Yüz lanet, yüz selam ve Alkame Duası'yla 
birlikte kırk gün Ziyaret-i Aşura okuyun. 

9-Kırk gün Yasin suresini okuyup bir nara 
üfleyin ve onu yiyin. 

10-Kırk gün Yusuf suresini okuyup bir adet 
elmaya üfleyin ve onu yiyin. 

11-Kırk gün Tevessül Duası'nı okuyun. 
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12-Kırk gün Ziyaret-i Camia Duası'nı okuyun. 

13-Kırk gün Ziyaret-i Al-i Yasin Duası'nı oku-
yun (sonraki duasıyla birlikte). 

14-Kırk Perşembe akşamı Kümeyi Duası 
okuyun. 

15-Kırk Cuma günü (gündüz vakitlerinde) 
Nudbe Duası'nı okuyun. 

16-Kırk Cuma günü (ikindi vakitlerinde) Semat 
Duası'nı okuyun. 

17-Kırk Perşembe akşamı veya kırk akşam, uyu-
madan önce Hadid, Haşr, Tegabun, Cuma ve Saf 
surelerini okuyun. 

18-En az kırk gece, Gece Namazı kılın. 

19-Kırk Cuma, Cuma Guslü alın. (Dikkat edilecek 
olursa, hamilelik dönemi de yaklaşık kırk haftadır. 
Nitekim hadislerde de rivayet edilmiştir ki, 40 Cuma art 
arda gusül almak kabir azabını azaltır.) 

20-En az bir kez, özellikle İmam-ı Zaman'ın (a.f) 
selametliği için Kurân hatmedin. 

21 -Kırk kez Kisa Hadisi ve İmam-ı Zaman 
Ziyareti'ni okuyun. 

22-Kırk gün sabah namazlarından sonra Ahit 
Duası'nı okuyun. 

23-Her gün sabah namazlarından sonra 50 kez 
İhlas suresini okuyun. 

24-Her gün sabah namazlarından sonra 50 kez 
Kadir suresini okuyun. 

25-Her gün 140 kez salâvat getirin. 

26-Namazlardan sonra 70 kez istiğfar edin. 

27-Kırk gün aç karnına kuru üzüm yiyin (Her 
gün 21 adet, 21 besmeleyle). 

28-Çocuğunuzun hareket ettiğini her hissedişiniz-
de elinizi karnınıza koyun, salâvat getirin ve İhlâs suresini 
okuyun. 

29-Daima Allah'ı anın, yardıma muhtaç kimselere 
yardımda bulunun, mümine ve güzel insanlarla oturup 
kalkın, ahlakî açıdan sorunlu olan kimselerle görüşmeyin, 
ziyarete gidin; günahlardan, özellikle de yalan ve gıybetten 
kaçının, namazlarınızı ilk vakitlerinde kılın, sürekli "Allah 
Allah" zikirlerini dilinizden eksik etmeyin ve mümkün 
olduğunca Kurân dinleyin. 



30-Çocuğunuzun çok sabırlı olması için elinizi 
karnınızın üzerine koyup Asr suresini okuyun. 

31-Çocuğunuz henüz doğmadan ona güzel isim 
seçin. Örneğin, ona Muhammed, Ali, Fatma vb. isimler 
verin. 

32-Kurân tilavet etmeye özen gösterin. Özellikle 
elinizden geldiğince Enbiya suresini okumaya çalışın. 
Çünkü bu sure çocuğunuzun "Salih Evlat" olmasında 
oldukça etkili olacaktır. 

33-Hamilelik süresince daha önce açıklanan 
beslenme ve sağlık kurallarına mutlaka riayet edin. 

HADİSLER IŞIĞINDA BAZI GIDALAR VE 
BUNLARIN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

1-Armut 

-Babanın armut yemesi, çocuğunun güzelleşmesine 
vesile olur. 

-Hamile kadınlara armut verin; zira armut, çocuğu 
güzelleştirir. 

-Hamile kadınlara armut verin; zira armut, çocuğun 
ahlakını güzelleştirir. 

-Armut yemek kalbi sağlamlaştırır, mideyi temizler, 
(insanın) içini arındırır, çocuğun yiğitliğine ve güzelliğine 
vesile olur.86 

-Armut, Allah'ın izniyle kalbe ışık, vücuda şifa 
bahşeder.87 

86-Usul-u Kafi, c.6, s.357, Armut babı. 

87-Armut; Bl, B2, B6 ve C vitaminleri yanı sıra magnezyum 
ve fosfor içerir. 

 

2-Hindiba Otu 

-Hindiba otu bel suyunu artırır, çocuğu güzelleştirir 
ve erkek olarak dünyaya gelmesinde etkin rol oynar. 

-Çok hindiba otu yemek mal varlığını artırır ve 
doğacak çocuğun erkek olarak dünyaya gelmesini sağlar. 

Hindiba otu aynı zamanda akciğer için en iyi ilaçtır. 

3-Kavut 

-Anne ve babanın kavut yemesi çocuğu güçlendirir 
ve zekâ geriliğinin önünü alır. 

-Çocuğa kavut yedirmek onun güçlenmesi, etlenmesi 
ve kemiklerinin sertleşmesi için oldukça faydalıdır. 
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4-Kavun 

-Hamile bir kadının kavun yemesi, çocuğunun yü-
zünü ve huyunu güzelleştirir. 

5-Kondur (Günlük) 

-Kondur, çocuğun zekâ seviyesini artırır; doğacak 
olan çocuk erkekse onu temiz kalpli, bilge ve cesur kılar; 
kız ise, güzel yüzlü ve güzel huylu yapar. 

Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur: "Hamile kadınlara 
kondur (günlük) yedirin. Doğrusu kondur, 

ana karnında çocuğun yiyeceği olur; yüreği sağlam ve 
tahammülü geniş olur..."88 Çöllerde ve kurak bölgelerde 
yaşayanlar için kondur tavsiye, edilmez. 

88-Hilyetü'l-Muttakih, s. 145. 

 

6-Nar 

Tatlı nar çocuğu güzelleştirir. 

Cuma günleri kahvaltıdan önce nar yemek oldukça 
faydalıdır. Kusma ve mide bulantısına karşı da böyledir. 
Kansızlığa, sarılığa, eklem ağrılarına, yüksek tansiyona ve 
basura oldukça iyi gelir. 

7-İncir 

-İncir, Kurân'da adı geçen ve Allah'ın üzerine ant 
içtiği nadir meyvelerden biridir. 

-Taze incir yiyin. Çünkü taze incir cinsel gücü artırır, 
basuru yok eder. 

-İncir yiyen sancıdan güvende olur. 

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: "İncir ağız 
kokusunu giderir, kemiği sertleştirir, kıl çıkarır ve hastalığı 
yok eder..." 

Mide ve bağırsaklarından şikâyetçi olanlara, şeker 
hastalarına ve şişmanlara tavsiye edilmez. Aşırı derecede 
incir yemek mideye ve göze zarar verir. Ancak su kerevizi 
bu zararı telafi edebilir. Aynı şekilde kavun, badem, deniz 
suyu, pirinç kepeği, sebze, şalgam, hurma, kara erik, 
armut, balık, mercimek, lahana, kıvırcık, marul, bal, 
fasulye, üzüm, şeftali, zeytinyağı, fındık, ayva, beyin, süt 
ve süt ürünleri tavsiye edilir. 

Yukarıda belirtilen bazı yiyeceklerin özellikleri: 

Fındık: Aşırı yenmediği sürece kansızlık ve sancıya iyi 
gelir. 
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Kuru Fasulye: Özellikle işleri düşünce üzerine kurulu 
kimseler için tavsiye edilir. 

Üzüm: Meyveler arasında en fazla kaloriye sahip olan 
bu meyvedir. Halsizliğe iyi gelir, kanı temizler, kan yapar, 
böbreği temizler ve enerji verir. 

Şeftali: B, C ve D vitaminlerine sahiptir. Karaciğer 
için oldukça faydalıdır. Yüze renk verir. 

Badem: Göğsü yumuşatır ve mesaneyi takviye eder. 
İdrarında yanma olanlar için şifa deposudur. Bol miktarda 
fosfor, potasyum, magnezyum, kalsiyum, kükürt ve demir 
içerir. Yine badem yağı da bol miktarda E vitamini içerir. 

Pirinç kepeği: Buğday, arpa, çavdar ve pirinç gibi 
tahılların kepeği adeta B vitamini deposudur. Özellikle 
pirinç kepeği bu vitaminle dolu olmasına rağmen ne yazık 
ki onu kullanmıyor ve çöpe döküyoruz. Bu yüzden de 
pek sağlam bir sinir sistemine sahip değiliz. Rahatlıkla 
romatizma ve gut hastalığına yakalanabiliyoruz. Çok 
çabuk saçlarımız dökülüyor ya da ağarıyor. 

Hamile kadınlar için kabukları ayrılmış pirinç ko-
nusunda aşırıya kaçmamaları, en azından vitamin ek-
sikliğini telafi etmek için bunu çiğ soğanla birlikte 
yemeleri önemle tavsiye edilir. 

Kara Erik: Kara ve sarıerik (zerdali) A, B ve C 
vitaminleri yanı sıra bol miktarda sodyum, potasyum, 
magnezyum, şeker, karbonhidrat, demir, kalsiyum, fosfor 
ve manganez içerir. Romatizma ağrılarına, gut hastalığına, 
damar sertleşmesine ve gıda zehirlenmelerine karşı iyi 
gelir. Özellikle sabahları aç kamına yenen kara erik, 
şiddetli kabızlık için ilaç niteliği taşır. 

Yeşil Mercimek: Kansızlığın baş düşmanıdır; kan ve 
süt yapar. A, B ve C vitaminleri yanı sıra bol miktarda 
demir, fosfor ve kalsiyum içerir. Aşın tüketildiği takdirde 
göz kararması, adet günlerinde değişiklik vb. sorunlar 
doğurur. Bu yan etkileri ortadan kaldırmak için susam 
yağı ve susam yağıyla pişirilmiş pancar yaprağı tavsiye 
edilir. 

Lahana: A, B ve C vitaminlerine sahiptir. Tüm 
hastalıkların ilacıdır. Uykusuzluk ve ağır işitme sorunu 
yaşayanlar için özellikle tavsiye edilir. Ağrı kesici özelliği 
de vardır. Çocuğun büyümesine ve gelişimine hız verir. 
Basurdan kaynaklanan yaraları tedavi eder. Hemen 
hemen karnabahar (karnıbahar) da aynı özelliklere 
sahiptir. Fakat lahanada C, karnabaharda A vitamini daha 
fazladır. (Akciğer sorunu olan kimseler için zararlıdır.) 

Kıvırcık/ Marul: Kıvırcık veya marul suyu bol 
miktarda demir ve magnezyum içerir. Yapısında bakır 
bulundurur ve bu yüzden akciğer dostudur. İçerdiği 
magnezyum sayesinde kaslara, beyne ve sinir sistemine iyi 
gelir. Çeşitli enfeksiyonel hastalıklara karşı bedene 
bağışıklık kazandırır. 
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Şalgam: A, B ve C vitaminleri yanı sıra bol miktarda 
fosfor, kalsiyum, potasyum, iyot ve kükürt içerir. Göze 
ışık verir. İçerdiği A vitaminiyle gece körlüğünü yok eder. 
Göğsü yumuşatır. Öksürüğe ve soğuk algınlığına iyi gelir. 
Cüzamı önler ve iyileştirir. Bünyesinde bulunan kükürt ve 
A vitamini sayesinde 

idrarda taş oluşmasına mani olur ve taşları ufalar; 
tansiyonu düşürür; yumurtalıkları takviye eder ve 
cinselliği tetikler. 

Birçok özelliğinden dolayı hamile veya süt veren 
annelere özellikle tavsiye edilir. Hamilelik döneminde 
şalgam şerbeti içmek çocuğun gelişmesine, kolay diş 
çıkarmasına, kemiklerinin sertleşmesine, erken 
yürümesine, erken konuşmasına ve hastalıklar karşısında 
bağışıklık kazanmasına büyük ölçüde yardımcı olur. 
Şalgam reçeli de ayrıca faydalıdır. 

Şalgam Şerbeti: Bir şalgamın ortasını oyup içine şeker 
doldurun. Daha sonra altından çatalla birkaç delik açın ve 
bir bardağın ağzına oturtun. Şekerin ıslanmasını ve 
sulanmasını bekleyin. Bir süre sonra ıslanan şeker şerbete 
dönüşerek bardağa damlamaya başlayacak ve adeta 
oldukça faydalı bir ilaca dönüşecektir. Bardağa dökülen 
bu sıvı aynı zamanda göğüs için oldukça faydalıdır. 
Çocuğunuza kaşıkla veriniz. 

ANNEDEKİ HASTALIK VEYA 
ZEHİRLENMELERİN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ 
ETKİLERİ 

1-Diyabet: Annedeki diyabet, bebeğin gelişimini 
olumsuz yönde etkiler. 

2-Gebelik zehirlenmeleri: Çocuğun gelişimini 
engeller. Bu tür zehirlenmeler şiddetli kusmalara yol açtığı 
için düşüğe de neden olabilir. 

3-Sifilis:89 Frengi olarak da bilinen irsî 
hastalıklardandır ve bunu önlemek için annedeki sifilisin 
tedavi edilmesi gerekmektedir. 

89-Hamilelikte sifilis tedavi edilmezse anne karnında % 25 
oranında bebek ölümüne neden olabilir. Çev. 

     4-Akciğer hastalıkları: Oksijen yetmezliğine 
yol açar ve çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkiler. 

5-Kalp rahatsızlıkları: Kalp rahatsızlığı olan 
anneler hamilelik döneminde kesinlikle doktor kontrolü 
altında olmalıdırlar. Zira bu da oksijen yetmezliğine ne-
den olur. Önlem olarak, yeterli ölçüde istirahat tavsiye 
edilir. Böylece olası bir düşüğün de önü alınmış olur. 

6-Kızamık: Enfeksiyonel hastalıklardan biri de 
kızamıktır. Hamileliğin ilk dört ayında anne bu hastalığa 
yakalanacak olursa doğacak çocuğun sağır, kör, zihinsel 
özürlü ve hatta ölü olarak dünyaya gelmesine neden olur. 
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Grip ve kuş gribi gibi virüsle bulaşan çeşitli hastalıklar 
neticesinde ceninde fiziksel ve sinirsel etkiler görülebilir. 

7-Kan uyuşmazlığı: Olası sorunlardan biri de 
anne ile çocuk arasındaki kan uyuşmazlığıdır. Buna göre 
doğacak olan çocuğun kanı RH (-), annenin kanı da RH 
(+) olursa, muhtemelen çocuk için hayatî tehlike 
taşıyabilir ve bu yüzden kan değişimi gerekebilir. 

8-Rahim ağzı sorunları: Rahim ağzındaki gev-
şeklik de düşüğe neden olabilir. Bu nedenle annenin 
yeterli ölçüde dinlenmesi ve rahim ağzının dikilmesi 
gerekir. 

 

 

4. BÖLÜM 

DOĞUM 

1-DOĞUM ÖNCESİ 

a)Doğum ve Doğum Yeri 

Doğum, tamamen doğal bir olaydır. Çocuk bu ve-
sileyle dünyaya gelir ve normal şartlarda herhangi bir 
tehlikesi yoktur. Olası bir tehlikenin önünü almak için her 
şeyden önce doğumu gerçekleştirecek olan ebenin 
tecrübeli ve alanında uzman olması, doğum yapılacak 
yerin ve doğumu yaptıracak ebenin önceden belirlenmesi 
gerekir. 

Anne ve çocuk sağlığı için hastaneler daima önce-
liklidir. Çünkü olası tehlikelere karşı hastanelerde ameliyat 
odası, kan bankası ve yeteri kadar personel mevcuttur. 
Tüm bu imkânlar, anne ve çocuğun sağlığını güvence 
altına almaktadır. 

Buna göre hastanede doğum yapmayı gerektiren 
başlıca durumlar şunlardır: 

1-Aşırı kansızlık durumunda... 

2-18 yaşından küçük ve 35 yaşından büyük anneler 
için... 

3-38 haftadan az, 42 haftadan fazla hamilelikler için... 

4-Hamilelik döneminde yüksek tansiyonu olanlar 
için... 

5-İdrarında protein olduğu gözlemlenen ve bede-
ninde şişme olan anneler için... 

6-Kanaması  olanlar için... 

7-Su  kesesi yırtılanlar için... 

8-38 dereceden fazla ateşi olanlar için... 
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9-Beşinci ve üzeri doğumlarda... 

10-Anne adayının daha önce erken veya geç do-
ğum yapması hâlinde... 

11-Anne adayının daha önce sezaryenle doğum 
yapması, ölü çocuk dünyaya getirmesi veya hiç doğum 
yapmamış olması durumlarında... 

12-Daha  önce zor bir doğum geçirilmesi ve 
bunun neticesinde vakum veya forsepsle doğum 
yapılması durumunda... 

13-Şeker, kalp ve akciğer hastalıkları olan anneler 
için... 

14-Daha  önce doğum sonrası sıra dışı 
kanamalarla karşılaşan anneler için... 

15-Rahim ağzının hamilelik yaşına göre daha geniş 
veya daha dar olması hâlinde... 

16-Çocuğun ters gelmesi hâlinde... 

17-Erken doğum vb. sorunlarla karşılaşıldığında... 

 

DOĞUM BAŞLANGICI BELİRTİLERİ 

Doğum daima tam zamanında veya sanki standart 
bir formülü varmış gibi gerçekleşmez. Özellikle de ilk 
doğumlar hiç böyle değildir. Teorik olarak doğum 
başlangıcı belirtileri şunlardır: 

1-Nişan Gelmesi: 

Gebelik süresince bebeği çeşitli enfeksiyonlara karşı 
koruyan rahim ağzındaki sümüğümsü mukus tıkacının 
dışarı atılması, nişan gelmesi olarak tanımlanır. Biraz kan 
rengindedir. Bu olay, doğumdan 24 veya 48 saat önce 
gerçekleşir. 

2-Doğum Ağrıları: 

Rahimdeki kasılmalar neticesinde dayanılmaz ağrılar 
da başlar. Bu kasılmalar, hamileliğin son aylarında, 
özellikle de son haftalarında kendini gösterebilir. Ge-
nellikle düzensiz ve ağrısız olarak gerçekleşir. Bu tür 
kasılmalar doğum zamanının habercisi değildir. 

Asıl kasılmalar belirli ve düzenli aralıklarla ger-
çekleşir. Ağrılar genellikle kısa olur. Ağrı kesici veya 
sakinleştirici ilaçlar fayda etmez. Rahim ağzı bu ağrılarla 
birlikte daha da genişler. Bir bakıma bu ağrılar, ceninin 
doğum kanalına geçmesine yardımcı olur. 

Doğum bazen az miktarda kanamayla, bazen de su 
kesesinin yırtılmasıyla ortaya çıkan suyun akmasıyla 
başlar. Böyle bir durumda sakın yürümeyin. Uygun bir 
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yere sırt üstü uzanın ve hiç vakit kaybetmeden 
doktorunuzu arayın ya da hemen birilerinin yardımıyla 
hastaneye müracaat edin. 

Gerçek doğum ağrıları başladığında şunları yapın: 

1-Yakınlarınızdan sizi en yakın hastaneye kaldır-
malarını isteyin. 

2-Doğacak bebek için gereken malzemeleri yanı-
nızda bulundurun. 

3-Soğukkanlılığınızı koruyun ve doğum yapmanıza 
yardımcı olacak doktorun söylediklerini yerine getirin. 

4-Ağrı aralarında derin nefes alın ve gereksiz 
zorlama ve çığlık atmalardan kaçının. 

Bazı özel durumlarda doktorlar, anne veya çocuğun 
sağlığında tehlike sezinleyip doğumun sezaryenle 
gerçekleşmesini öngörebilirler. Dolayısıyla doğumun 
normal mi, sezaryenle mi gerçekleşeceği konusunda asıl 
belirleyici unsur anne veya çocuk olduğu için kesinlikle 
keyfî istekte bulunulmamalıdır. 

DOĞUMUN KOLAY GEÇMESİ İÇİN BAZI 
TAVSİYELER 

1-Özellikle dokuzuncu ayda, her namazdan sonra 
mutlaka İnşikak suresini okuyun. Ayrıca her doğum 
sancısında okunması tavsiye edilir. Dilinizle telaffuz 
edecek durumda olmasanız bile en azından içinizden 
geçirerek de okuyabilirsiniz. 

2-Doğumdan hemen önce safran şerbeti 
içmek de doğumu kolaylaştırır. Ancak doğuma henüz 
zaman varken içilmemelidir. Aksi takdirde düşük yapma 
riskiyle karşılaşabilirsiniz. 

3-Doğum vaktinin yaklaştığını hissettiğiniz tak-
dirde ılık suyla duş alın. Kesinlikle sıcak su kullanmayın. 

4-Doğum sırasında yanınızda hoş kokulu ve ferah-
latıcı şeyler bulundurun. Daha fazla hava alabilmek için 
ağzınızı açık tutun. 

5-Azama doyurucu şeyler yiyin. Kabızlığa neden 
olabilecek yiyeceklerden kaçının. 

6-Özellikle Mefatihu'l-Cinan adlı dua kitabında yer 
alan konuyla ilgili duaları okuyun. Ayrıca Ashab- ı Kehfin 
isimlerinin de bu konuda faydalı olduğu söylenmektedir. 
İmam Ali'den (a.s) edilen rivayete göre Ashab-ı Kehf; 
Temliha, Makşilinya, Meşlinya, Marnoş, Brunoş, Şadnoş, 
Martunis ve Kıtmir (mağara arkadaşlarına katılan köpeğin 
adı) olmak üzere sekiz kişiydiler. İbn-i Abbas, bu tür 
isimleri yazmanın ve bulundurmanın birtakım 
faziletlerinden bahsetmiştir. Söz gelimi, huzursuz olan ve 
çok ağlayan bebekler için bu isimleri (bir kâğıda veya beze 
yazıp) başlarının altına koymak bebeğin sakinleşmesi için, 
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zor doğum geçiren kadınlar için ve bu isimleri sol bacağa 
bağlamak kolay bir doğum gerçekleştirmek için tavsiye 
edilmiştir. 

7-Naylon giysiler güneş ışınlarının bedene ulaş-
masına mani olur ve B vitamini eksikliğine yol açar. Tüm 
bunlar netice itibarıyla doğumun zor geçmesine neden 
olur. 

8-Hamileliğin son günlerinde B vitamini 
alınması yanı sıra özellikle (az miktarda) rezene tüketimi 
tavsiye edilir. Aşırı dozda alınmadığı takdirde rezene 
doğumu kolaylaştırır. 

9-Çoğu kadınlarda rahim kasılmaları sırasında 
ağrıların oluşması, korkudan ve hazırsızlıktan kaynaklanır. 
Korku, rahim ağzıyla birlikte rahmin alt kısımlarının 
sertleşmesine neden olur ve ceninin buradan çıkması 
zorlaşır. Bu da ağrıların daha da artması anlamına gelir. 
Doğum konusunda gerekli eğitimi alan anne adayları, 
psikolojik rahatlığın ne denli faydalı olduğunu tecrübe 
etmişlerdir. Zira ruhsal durumun iyi olduğu bir ortamda 
rahim kasılmaları rahmin ağzını açar ve anne adayı sıra 
dışı bir durumla karşılaşmaz. Kısaca, psikolojik rahatlık, 
doğum ağrılarını kontrol altına almanıza yardımcı olabilir. 

10-Doğum ağrılarını tahammül edilebilir hâle geti-
rebilmek ve bedeni doğuma hazırlamak için doğum 
öncesi egzersiz yapmak oldukça önemlidir. Bu egzersizler 
üç kısımdan oluşur. 

a)Teneffüse  dayalı egzersizler 

b)Kasları güçlendirmek, yumuşatmak ve kasılıp 
gevşemelerine yardımcı olmak için yapılan egzersizler: Bu 
egzersizler doğumda oldukça etkilidir. 

c)Kasları gevşek tutmak ve sinir sistemini rahat-
latmak için yapılan egzersizler. 

Tüm bu egzersizler, doğumun kolay geçmesine 
yardımcı olmakla birlikte bedenin formda kalmasına ve 
doğum sonrası doğal yapısına geri dönmesine de yardımcı 
olur. 

2-DOĞUM SONRASI 

a) Doğum Sonrası Nekahet (İyileşme) Dönemi: 

Bu dönem, anne bedeninin normale döndüğü ve 
hamilelikten önceki şeklini aldığı yaklaşık yedi haftalık bir 
iyileşme dönemidir. Bu süreç içerisinde bazı değişiklikler 
yaşanır ve yanlış önlemler birtakım hastalıklara neden 
olabilir. Dolayısıyla ileri ki konularda değineceğimiz 
önlem ve tavsiyeler mutlaka dikkate alınmalıdır. 

b)Nekahet Döneminde Tehlike Belirtileri: 

Doğum sonrası tehlikelerini bilmek, en az doğum 
öncesi tehlikelerini bilmek kadar önemlidir. Bu yüzden 
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karşılaşılabilecek bazı tehlikeli durumları aşağıda 
belirtmeyi gerek gördük. Lütfen bu gibi durumlarda 
çevrenizde bulunan en yakın sağlık kuruluşuna müracaat 
etmeyi sakın ihmal etmeyin: 

1-38 dereceden daha yüksek ateşlenmelerde ve 
akabinde titremeler görüldüğünde... 

2-Doğal olmayan kötü kokulu (beklenmedik) 
vajinal akıntılarda... 

3-Normal aybaşı kanamaların şiddetlenmesi ya da 
az ama sürekli olması durumunda... 

4-Yüzünüzün doğal rengini kaybetmesi 
(renginizin kaçması) hâlinde... 

5-Bacaklarınızda ağrı, şişme veya alerji görmeniz 
durumunda... 

      6-Baş dönmesi, nabız atışlarının yavaşlaması 
ve bedenin soğuması gibi şok belirtileri görüldüğünde... 

7-Baş ağrısı ve baş dönmesi görüldüğünde... 

8-Dikişlerin olduğu bölgede şiddetli ağrı ve şişkinlik 
görüldüğünde... 

9-Küçük veya büyük aptes sırasında herhangi bir 
anormallikle karşılaşıldığı durumlarda... 

10-Göğüslerde kızarıklık, ağrı, yanma ve şişme 
görülmesi hâlinde... 

11-Öğürme ve kusmalarda... 

12-Nefes darlığı, göğüs ağrıları ve öksürme görül-
düğünde... 

13-Vajina ve makat bölgesinde gitgide artan ağrı-
larla karşılaşılması hâlinde. 

c)Doğum Sonrası Bakım 

Bir annenin doğum sonrası en çok ihtiyaç duyduğu 
şey, yeterli ölçüde istirahattır. Bu yüzden doğumun ilk 
günlerinde doğum yapmış anneleri ziyaret etmekten 
kaçınılmalıdır. 

Anne ölümleri genellikle ya doğum sırasında ya da 
doğum sonrasında gerçekleşmektedir. Ancak doğum 
öncesi ve doğum sonrası alınan tedbirlerle bu tehlike 
ortadan kalkar. 

Doğum sonrası, anneleri en çok rahatsız eden so-
runlar da yine bu dönemde başlar. Annelerin muayene 
için sıklıkla müracaat ettikleri başlıca sorunlar; bedensel 
değişiklikler, beslenme, süt verme, doğum kontrolü, 
çocuklar için önerilen besinler ve çeşitli hastalıklardır. 
Gerçi hastanede doğum yapan anneler genellikle taburcu 
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olmadan önce hastane yetkilileri tarafından gerekli 
bilgileri alırlar. Ayrıca bir sonraki müracaat tarihi de 
onlara iletilir. 

DOĞUM SONRASI İÇİN TAVSİYELER 

a)İdrar Mahallinin Temizliği: 

Genellikle doğum sonrasında idrar birikmesi neti-
cesinde mesane genişlemesi ve bunun akabinde idrar 
yolları enfeksiyonu görülebilir. Dolayısıyla idrar yol-
larındaki iltihaplanmaları önlemek için cinsel organın 
temizliğine oldukça dikkat etmek gerekir. 

b)Cinsel Organın Temizliği: 

Hamilelik sonrasında cinsel organ ve çevresinin 
temizliği oldukça önemlidir. Doğum nedeniyle dikişi olan 
kadınlara başlıca tavsiyelerimiz şunlardır: 

1-Her tuvalet ihtiyacından sonra cinsel organ 
ve çevresini (makat dâhil) yıkayıp kurulayın. 

2-Dikiş bölgesini mutlaka önden arkaya doğru 
ve iltihap önleyici sıvılarla temizleyin. Ilık su dikişlerin 
kapanmasına yardımcı olduğu için bir tas ılık su ve iltihap 
önleyici sıvılar yardımıyla bunu yapabilirsiniz. 

3-İç çamaşırlarınızı sık sık değiştirin. 

4-Çamaşırlarınızı güneş ışınlarıyla ya da ütüyle 
kurutun. 

5-İç çamaşırlarınızın pamuklu kumaştan (penye) 
yapılmış olmasına özen gösterin. 

      6-Mümkünse her gün banyo yapın. 

c)Saç Dökülmesine Karşı: 

Muhtemelen doğum sonrası, geçici bir süreliğine saç 
dökülmesi sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda sakın 
endişe etmeyin. Yeterli dinlenme, düzenli ve uygun 
beslenme saçlarınızı yeniden güçlendirecek ve eski hâlini 
geri getirecektir. 

d)Cinsellik: 

Doğumdan sonra cinsellik için belirli bir zaman 
yoktur. Ama yine de henüz yeni doğum yapan annelere 
(özellikle dikişi olanlar için), en az altı hafta cinsellikten 
kaçınmaları tavsiye edilir. Aksi takdirde dikişlerin 
patlamasına, iltihaplanmalara, çeşitli ağrı ve rahatsızlıklara 
neden olabilir. 

e)Meme Sağlığı: 

Meme bakımına henüz hamilelik döneminde baş-
lanmalıdır. Göğüs uçlarınız kısaysa, parmaklarınızla dışa 
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doğru çekin. Zaten süt emme döneminde çocuk meme 
emdikçe meme uçları da bir miktar uzayacaktır. 

Meme uçlarını yumuşatmak için özel bir kreme veya 
başka bir şeye ihtiyaç yoktur. Birkaç damla süt bu işi 
fazlasıyla görür. Yapmanız gereken tek şey, göğüs 
uçlarınıza birkaç damla süt sürmek ve hava alan bir yerde 
kurutmaktır. 

Eğer göğsünüzden gelen süt elbisenizi ıslatıyorsa 
temiz bir bezle göğüs uçlarınızı kapatabilirsiniz. Temizlik 
için sabun kullanmak doğru olmaz. Çünkü sabun göğüs 
uçlarının kurumasına, çatlamasına ve yaralanmasına 
neden olur. 

MEME UÇLARININ ÇATLAMASI 

Meme uçlarında çatlak oluşmasının çeşitli nedenleri 
vardır. Başlıca nedenlerinden biri de bebeğin ağız ve dil 
darbeleridir. Bu, genelde memeyi bebeğin ağzına iyi 
vermemekten kaynaklanır. Yanlış emzirme neticesinde 
memeden boşalmayan süt gitgide azalır. Bununla birlikte 
meme uçlarını sık sık yıkamak; alkol, sabun, krem vb. 
şeylerle temizlemeye çalışmak çeşitli yaralanmalara neden 
olabilir. 

Çatlak ve yaralar, mikroplar için uygun bir zemin 
hazırlar. Dolayısıyla apse yapabilir. Bu da anneyi huzursuz 
eder. Huzursuzluk, psikolojik olarak sütün tazyikini de 
azaltır. Öte yandan, bebek süt emerken anne için 
dayanılmaz acılara neden olur. Sütün azalması ve bebeğin 
sütten kesilmesi gibi sonuçlar da görülebilir. 

Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için henüz hamilelik 
döneminde göğüs uçlarının temiz tutulmasına, 
mümkünse her gün duş alınmasına, göğüs uçlarının direkt 
olarak iç çamaşırlara temas etmemesine ve bunun için 
pamuklu ve uygun bir emzirme sutyeni kullanılmasına 
özen gösterilmelidir. 

Çocuğa süt verirken asla göğüs uçlarına baskı uy-
gulanmamalı, özellikle göğüsteki sızmaların az olduğu ilk 
günlerde memenin çocuk tarafından bırakılması 
beklenmeli ve kesinlikle ağzından çekerek çıka-
rılmamalıdır. 

 

Göğüs uçlarının tedavisine gelince; bunun için 
aşağıdaki tavsiyelere mutlaka uyunuz: 

1-Çocuğunuza  süt verme şeklini gözden 
geçiriniz. (Bkz: Doğru Emzirme Teknikleri ve 
Pozisyonları) 

2-Göğüs uçlarını günde bir kez ılık suyla yıkayın. 

3-Bunu yaparken sabun, sprey veya krem kullan-
mayın. Yaranızın iyileşmesi için yapmanız gereken en iyi 
şey, çocuğunuza süt verdikten sonra göğsünüzün ucuna 
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bir damla süt damlatmak ve memenizin kuru kalmasını 
sağlamaktır. 

4-Göğüs uçlarınızı açık bırakarak güneşte, açık 
havada veya saç kurutma makinesiyle, 30 santimetrelik bir 
uzaklıkta, ayarını normale alarak kurutunuz. Bu işi günde 
dört kez, 20 dakika süreyle yapınız. 

5-Çocuğunuza sık sık süt verin ya da sütünüzü 
arada bir sağın. Böylece sütünüzün devamlılığını sağlamış 
olursunuz. 

6-Göğüs ucu ağrılarından kurtulmak için 
çocuğunuzu emzirirken sadece meme uçlarını değil, 
kahverengi halkaya kadar olan bölümü emzirmeye özen 
gösterin. Ayrıca çocukların kulak altı tükürük bezleri, 
göğüs uçları için bir nevi şifa özelliği de taşımaktadır. 

7-Çocuğunuzun ağzında pamukçuk90 olup 
olmadığını kontrol ediniz. 

90-Pamukçuk Hastalığı: Pamukçuk, Candida Albicans adı 
verilen bir mantar tarafından oluşturulan, bebeğin yanaklarının iç 
taraflarında ve bazen de dilde, damakta ve dişetlerinde peynire veya 
lora benzeyen çıkıntılı beyaz lekelerdir. Pamukçuk en çok yeni doğan 
bebeklerde görülür; fakat bazen daha büyük bebeklerde de 
görülebilir. Çev. 

 

8-Göğüslerinize her gün elinizle, koltuk altlarından 
göğüs uçlarına doğru masaj yapın ve çocuğunuzu 
emzirdikten sonra göğüslerinizi kurulamayın. Çünkü 
göğüs uçlarındaki süt kalıntıları koruyucu niteliği ta-
şımaktadır. 

GÖĞÜSLERİN SERTLEŞMESİ 

Hastanede doğum yapanların göğüsleri, evde doğum 
yapanlara oranla daha çabuk sertleşir. Çünkü hastanelerde 
dünyaya gelen çocuklar, hemşireler tarafından genellikle 
şerbet veya süttozuyla beslenirler. Ayrıca bebekler, belirli 
saatlerde annelerine verilir. Oysaki bebekler, koşulsuz 
olarak bir an evvel anne sütüyle beslenmelidirler. 
Memelerinin sertleşmesinden yakınan anneler, çocuklarını 
hemen emzirmeye başladıkları takdirde zamanla 
göğüslerinin yumuşadığını göreceklerdir. 

Göğüslerin sertleşmesini önlemek için memeleri 
zaman zaman sağmak ve doğumdan hemen sonra çocuğu 
emzirmek gerekir. Çocuğun isteğine göre süt vermek, 
göğüslerin sertleşmesini önleyecektir. 

GÖĞÜSTE ŞİŞKİNLİK 

Yara vb. nedenlerle göğüslerinizde şişkinlik görür ve 
bu nedenle bebeğinize süt veremez duruma gelirseniz, 
sütünüzü sağarak biberon veya kaşık aracılığıyla 
bebeğinize içirebilirsiniz. 
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Şişkinliği ve beraberindeki ağrıları önlemek için ilk 
önce bir bez parçasını soğuk suda ıslatın. Daha sonra 
suyunu sıkarak sırayla göğüslerinizin üzerine koyun. 

MEMEDE KENDİLİĞİNDEN SÜT GELMESİ 

Memeden, kendiliğinden süt gelmesini önlemek için 
temiz bir bez parçasını göğüslerinizin üzerine koyarak 
sütün zamanla çekilmesini sağlayabilirsiniz. Ama bu bezi 
sürekli değiştirmek veya yıkamak gerekir. Bazen küçük bir 
havlu da bu işi görebilir. Ayrıca sütü sağabilir, bir kapta 
muhafaza edebilir ve daha sonra çocuğunuza 
verebilirsiniz. Aksi takdirde sağdıktan sonra lavaboya da 
dökebilirsiniz. 

f)Büyük Aptes 

Genellikle anneler, doğumdan sonra en geç 48 saat 
içinde büyük aptes yapmalıdırlar. Gerek dikiş yerlerindeki 
ağrılar, gerekse sindirim sisteminin yavaşlaması nedeniyle 
bazen bu gereksinim gecikebilir. Bunu önlemek için bol 
miktarda sıvı tüketimi yanı sıra zeytinyağı, çorba, sebze, 
meyve ve meyve suyu iyi gelir. Ayrıca uyandıktan sonra 
hemen kalkmak da faydalıdır. 

Kabızlığın devam etmesi hâlinde loğusalık döne-
minde rahatsız edici ağrıları olan basur ortaya çıkabilir. 
Bunu önlemek için müshil etkisi yapan uygun bir yemek 
rejimi gerekir.91 

91- Bkz: Hamilelik Dönemine Ait Başlıca Şikâyetler, Kabızlık ve 
Basur bölümü. 

 

Normal doğum yapanlar için 6 hafta, sezaryenle 
doğum yapanlar için de 3 hafta alafranga tuvalet kullanımı 
önerilmektedir. Tuvaletlerde yarı sıcak su kullanılması ve 
dikişi olanlar için dikiş bölgesine el sürülmemesi ayrıca 
tavsiye edilir. 

g)Hareket Etmek 

Doğumu başarıyla gerçekleştiren annelere, do-
ğumdan sonra 24 saat içinde yerlerinden kalkmaları ve 
hareket etmeleri tavsiye edilir. Doğumdan sonra yataktan 
erken kalkan çoğu anneler, bunun kendilerine daha iyi 
geldiğini belirtmişlerdir. Sezaryenle doğum yapan anneler 
için de durum aynıdır. Sezaryenli doğum sonrası hareket 
etmek ve yataktan erken kalkmak, ameliyat yaralarının bir 
an önce iyileşmesine yardımcı olur. 

Damarlardaki kanın pıhtılaşmasını önlemek için 
yürüyüş ve uygun egzersizler yapılmalı; uzun süreli 
uyumaktan, ayakta beklemekten ve oturmaktan kaçı-
nılmalıdır. 

h)Doğum Sonrası Egzersizleri 
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Gebelik ve doğum, anne karnının şekil değiştirme-
sine neden olur. Gevşeme ve sarkma bu şekil deği-
şikliğinin en başında gelir ve birden fazla doğum yapan 
kadınlarda daha fazla görülür. 

Bu değişiklikleri eski hâline getirebilmek için ya-
pılabilecek en iyi şey, karın kaslarını güçlendirici bir- 

takım egzersizler yapmaktır. Her gün düzenli egzer-
siz yapmak, ruh ve beden sağlığı yanı sıra formda kalmak 
için de oldukça faydalıdır. Normal doğumdan hemen 
sonra kendinizi hazır hissettiğiniz zaman, sezaryenle 
yapılan doğumdan sonra ise iyileştikten hemen sonra 
egzersizlere başlayabilirsiniz. 

1-Pelvik Taban92 Kas Egzersizleri:93 

Ağrı ve dikiş varken dahi bu egzersizi yapmak ol-
dukça faydalıdır. Zira bazı ağrıların kaynağı vücuttaki 
şişler olabilir ve kaslar kasılıp gevşedikçe bu sorunlar 
kendiliğinden kaybolabilir. 

Öncelikli olarak makat çevresindeki kasları sert-
leştirmek gerekir. Bunun için tıpkı büyük aptes (veya gaz) 
çıkmasını önler gibi makatınızı kasın ve birkaç saniye 
sonra gevşek bırakın. Daha sonra aynı yöntemi mesane 
için de uygulayın. Tıpkı idrar çıkmasını önler gibi 
mesanenizi kasın ve birkaç saniye sonra gevşek bırakın. 

Bu önemli egzersiz her gün dört kez, düzenli olarak, 
özellikle de tuvalete gidildikten sonra yapılmalıdır. Şunu 
da mutlaka hatırlatmamız gerekir ki, pelvik taban kaslarını 
güçlendirmek, karın kaslarını güçlendirmek kadar 
önemlidir. 

92-Pelvik taban, pubik kemik (leğen kemiğinin ön kısmı) 
ve omurga kemiğinin alt kısmı (kuyruk sokumu kemiği) arasında bir 
hamak gibi asılı duran kas tabakalarıdır. Bu destekleyici kas tabakaları, 
pelvik taban olarak adlandırılır. Mesaneyi, rahmi ve bağırsakları 
yerinde tütar; mesane ve kalınbağırsak çıkışını kapatma görevi görür.' 
Çev. 

93-Kegel egzersizleri olarâk dâ bilinir. Çev. 

 

2-Pelvik Taban Kaslarını Güçlendirme Egzersizleri: 

Aşağıdaki şekilde olduğu gibi yere rahatça uzanın ve 
ayaklarınızı yerden biraz yüksek bir sehpanın üzerine 
koyun. Sonra topuklarınız sabit kalacak şekilde yavaşça 
belinizi ve kalçanızı yukarı doğru kaldırın. Bu arada 
topuklarınızdan omuzlarınıza kadar bedeninizin düz bir 
çizgi içinde olmasına özen gösterin. Daha sonra belinizi 
ve kalçanızı yavaşça yere indirin. 

 



 

 

3-Karın Kasları Egzersizleri: 

I-Bu kez sehpa kullanmadan yere uzanın. Bir elinizi 
belinizin çukur bölgesine koyun. Hemen ardından karın 
kaslarınızı sıkın, elinize bastırın (yani bel çukurunu 
düzeltmeye çalışın). Bu pozisyondayken pelvisinizi (leğen 
kemiğinizi) yukarı doğru kaldırın. Bir süre böyle bekleyin 
(ya da birden beşe kadar sayın). Daha sonra gevşeyin. 

Bu egzersiz, sağ karın kaslarına ait iki lifi güçlendirir 
ve birbirine yaklaştırır. 

 

 

 

II-Sırt üstü yere uzanın. Dizlerden birini toplayıp 
diğerini uzatın. Sağ ayağınızı uzatmışsanız sağ elinizi, sol 
ayağınızı uzatmışsanız sol elinizi karnınızın üzerine 
koyun. Uzatılan ayağın topuklarını (ayaklar birbirinden 
uzaklaşacak şekilde) aşağı doğru çekin. Daha sonra 
karnınızı içinize çekmişken ayağınızı kısaltır gibi yukarı 
doğru çekin. Bu egzersizi birkaç kez tekrar ettikten 
sonra,aynı şeyi diğer ayağınız için de uygulayın.  

 

Bu egzersiz, gövdenin sağa-sola dönmesini sağlayan 
kasları güçlendirmek için faydalıdır. 

 

 



 

III-Yere sırt üstü uzanın ve iki dizinizi de kırın. 
Ellerinizi ensenizde birleştirin. Bu pozisyondayken karın 
kaslarınızı sıkın ve belinize yere doğru baskı uygulayın. 
Her iki dizinizi de sağa doğru (yere değecek kadar) 
tamamen çevirin. 

Daha sonra başlangıç pozisyonuna dönün ve kar-
nınızı gevşetin. Aynı şeyleri bu kez de sol taraf için 
uygulayın. 

Bu egzersiz, gövdenin hareket etmesini sağlayan 
kasları güçlendirmek için yapılır. 

 

 

Bazı annelerin bünyesi, doğumdan birkaç saat sonra 
dahi bu egzersizleri yapmaya elverişli durumdadır. Ama 
bazıları için dinlenmek, egzersiz yapmaktan daha 
önemlidir. Şunu da hatırlatalım ki, bazı rahatsızlıklar 
hareket etmekle giderilebilir. İşte, bu tür egzersizler iki 
taraf için de faydalı egzersizlerdir. 

Bu egzersizlere ilk kez başlayacaksanız, günde iki 
defa ve her defasında beş kez egzersiz yaparak başlayın. 
Sonraki günlerde yirmiyi buluncaya kadar tekrar sayısını 
bir bir artırın. Ancak tekrar sayısını bundan daha fazla 
artırmaya çalışmayın. Karın kaslarınız sertleşmemişse bu, 
egzersizlerde acele ettiğiniz anlamına gelir. Bu sorunu 
giderebilmek için II. egzersiz üzerinde önemle 
durulmalıdır. 

Genel manada yorgunluk, bazı kasların iyi çalışa-
mamasına neden olmuş olabilir. Bu nedenle zayıflayan 
kasları yeniden takviye etmek oldukça önemlidir. 
Genellikle bu egzersizler düz bir zemin üzerinde, bir bat-
taniye üzerinde veya karyolada yapılabilir. Ama 
hastanedeyseniz, mutlaka yatağınızın üzerinde yapın. 
Kasların gelişmesiyle birlikte zamanla yürümek ve rahat 
bir şekilde ayakta durmak kolay bir hâle gelecektir. 

4-Karın ve Kalça İnceltme Egzersizleri: 

I-Sırt üstü yere uzanın ve ellerinizi kalçalarınıza 
doğru uzatın. Dizlerinizi hafifçe kırın. Karın kaslarınızı 
sıkarak başınızı ve omzunuzu yerden kaldırın. Bu arada 
öne uzattığınız ellerinizi ayaklarınıza değdirmeye çalışın. 
Bu egzersizi tekrar ederken, her geçen gün başınızı ve 
omzunuzu bir önceki güne nazaran daha ileride tutarak 
başlayın ve birkaç gün sonra da oturarak yapın. Daha 
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sonra tekrar geriye dönüş yapın ve yavaş yavaş önceki 
pozisyonunuzu alın. 

 

Il-Şekilde görüldüğü gibi dizleriniz ve elleriniz üze-
rinde uzanın. Karnınızı içeri çekerek sağ dizinizi çenenize 
doğru götürün. Daha sonra arkaya doğru düz bir şekilde 
uzatın. Tekrar başlangıç pozisyonuna dönerek aynı 
egzersizi diğer ayağınız için de uygulayın. 

 

III-Şekilde görüldüğü gibi önce sol bacağınızın 
üzerinde oturun ve ayaklarınızı sağa doğru çevirin. Bu 
pozisyondayken dizlerinizin üzerine çökmüş gibi 
olursunuz. Daha sonra sağ bacağınızın üzerinde oturun 
ve aynı egzersizleri tekrar edin. 

 

 

IV-Şekildeki gibi yere sırt üstü uzanıp dizlerinizi 
kırın. Karnınızı içinize çekerek sağ elinizi, şekilde 
görüldüğü gibi (yere dokunmak üzere) sol tarafa götürün. 
Daha sonra başlangıç pozisyonuna geri dönün ve aynı 
egzersizi diğer taraf için de uygulayın. 

 

V-Sırt üstü yere uzanın. Ellerinizi kalçalarınıza doğru 
uzatın. Şekilde görüldüğü gibi ayağınızı düz bir şekilde 
havaya kaldırıp sol tarafa doğru indirin. Bunu yaparken 
ellerinizin olduğu gibi kalmasına (dönmemesine) özen 
gösterin. Daha sonra başlangıç pozisyonuna geri dönün 
ve aynı egzersizi diğer taraf için de uygulayın. 

 

 

Vl-Şekilde görüldüğü gibi yere oturun ve ayaklarınızı 
uzatın. Sırtınızın düz olmasına özen gösterin. Elinizi 



kırmadan ayaklarınıza doğru uzatın. Bunu yaparken karın 
kaslarınızı sıkın. Daha sonra ayaklarınıza doğru uzanın ve 
tekrar geriye dönün. 

Yürümek, yüzmek ve uygun sporlar yapmak daha 
sonraki aşamalarda yapılabilecek şeylerdir. Beden 
yeterince hazır olduktan sonra badminton (tüylü top) ve 
yoga gibi sporlar yanı sıra bedenle uyumlu sportif 
hareketler ve bisiklet kullanımı da tavsiye edilebilir. 

Şunu da hatırlatmak gerekir ki, gebelik ve doğum 
insan üzerinde doğal etkileri bulunan bir durum olsa da, 
psikolojik sıkıntılara ve strese neden olabilir. Dolayısıyla 
annenin eski sağlığını yeniden elde etmesi zaman alır. 

Sezaryenle doğum yapmışsanız, kan dolaşımını 
artırmak ve ciğerleri temizlemek için doğumunuzun ilk 
günlerinde derin nefes alıp vermeyi ihmal etmeyin. 
Genellikle kısa ve doğru öksürük, ciğerlerdeki balgamın 
dışarı atılması için gereklidir. 

Ayrıca ameliyat sonrası kan dolaşımının normale 
dönmesi için ayakları hareket ettirmek de iyidir. 

ı)Ayakta Durmak, Yürümek ve Çalışmak: 

Annelerin doğumdan sonra yapacakları ilk şey, bazen 
yürümek, bazen de ayakta durmak olacaktır. Dolayısıyla 
doğum sonrasında ne şekilde yürümeleri, ne şekilde 
durmaları ve ne şekilde hareket etmeleri gerektiğini 
bilmeli ve bunun için alıştırma yapmalıdırlar. 

 

Yanlış Doğru Yanlış 

Yerde duran bir şeyi almak için sırt dik tutulmalı, 
dizler kırılmalı, şekilde görüldüğü gibi yerden alınmalıdır. 
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Yanlış 

 

Doğru 

Ağır eşyaları yerden kaldırmak için pelvik taban 
kaslarını da sıkmak gerekecektir. 

Bebek arabası seçerken annenin boyuyla uyumlu olan 
arabayı seçmek gerekir. 

 

Doğru 

 

Yanlış 

Çocuğun altını veya üzerini değiştirirken eğilmeyi 
gerektirmeyecek yerde üzerini çıkarmak en doğru 
olanıdır. 

 _ 



 

Doğru                                   Yanlış 

 

Kısaca, anne, işlerini boyuyla uyumlu olan yerde 
yapmalı, eğilmesini gerektirecek tüm işlerden ka-
çınmalıdır. 

 

Bebeğiniz ağlıyorsa veya alışveriş için dışarı çıkmanız 
gerekiyorsa, kucağınızda taşımak için omuz 

askılı portatif ana kucaklarını kullanabilirsiniz. Bunun 
için tavsiye edilen en uygun ana kucağı, göğüslere veya 
sırta bağlanabilen ana kucağıdır. Sağa veya sola bağlanan 
ana kucağı tavsiye edilmez. 

 

 

 

i)Doğum Sonrası Beslenme: 

Eskiden biri doğum yaptığında sınırlı ölçüde rejime 
tabi tutulurdu. Ama günümüzde doğumdan iki saat sonra 
bile, herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı sürece susayan 
ve acıkan anneye su ve sade yemek verilebilmektedir. 

Hazmı zorlaştıracak ve mide gazına sebep olacak 
koyu yiyeceklerden uzak durulmalı, karaciğerin ça-
lışmasını etkileyecek ve gücünü azaltacak gereğinden fazla 
sıcak yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Zira bu, aşırı susuzluğa 
ve akabinde dehidrasyon (su kaybı) hastalığına neden 
olabilir.94 Dolayısıyla az ama enerji sağlayan doyurucu 
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yiyeceklerin tüketilmesine daha çok özen gösterilmelidir. 
Kısaca, doğum sonrası ve süt verme dönemlerinde anne 
beslenmesi, oldukça önemli bir konudur. 

94-Kanun, İbn-i Sina, 3. fasıl. 

 

Doğum sonrasında aşağıdaki gıdaların alınması 
özellikle tavsiye edilir: 

Hurma: Resul-i Ekrem (s.a.a) bu konuda şöyle 
buyurmuşlardır: "Doğum yapan bir kadının yemesi 
gereken ilk şey, yaş hurmadır. Nitekim yüce Allah, doğum 
yapan ve Hz. İsa'yı (a.s) dünyaya getiren Hz. Meryem'e ilk 
önce hurma yemesini emir buyurmuştur." "Eğer yaş 
hurma bulamazsak ne yapalım?" diye sorulduğunda tekrar 
şöyle buyurmuşlardır: "O zaman dokuz adet Medine 
hurması yiyin, o da olmazsa dokuz adet sıradan hurma yi-
yin. Hiç kuşkusuz Hak Taâla, şöyle buyurmuştur: 
"İzzetime ve celalime ant olsun ki doğum yapan hangi 
kadın yaş hurma yerse, doğacak çocuğunu sabırlı 
(kullarımdan) kılarım." 

İmam Ali (a.s) da şöyle buyurmuştur: "Doğum yapan 
kadınlara Berenî hurması yedirin. Böylece çocuk kurnaz 
ve sabırlı olacaktır."95 

 

95-Hilyetu'l-Muttakîn, s. 145; daha fazla bilgi için bkz: Usul-u 
Kafi, c.6, Biharu'l-Envar, c.10, s. 14, 62, 66, 104; Vesailu'ş-Şia, c. 15 
ve 17; Miistedrek, c.5. 

 

(Kırk gün boyunca) limon sıkılmış kelle paça. 

Pırasa ve boyotu. 

Kuru rezene (günde bir bal kaşığı). 

Izgara ve ciğer. 

Süt, yoğurt, ayran, meyve suyu, komposto, çay ve su. 

DOĞUM SONRASI PROBLEMLERİ 

Gebelik ve doğum, çoğu kadınlar için önemli bir 
gelişme sürecidir. Başarılı bir gebelik ve başarılı bir 
doğum için fiziksel, ruhsal, toplumsal ve ailevî konularda 
da uyum olmalıdır. 

Anne, doğumdan sonra, yeni bebeğine karşı birbirine 
zıt iki farklı duygu içerisinde olabilir: Bir yandan aşırı 
sevgi ve ilgi gösterirken öte yandan duyarsızlık ve 
bıkkınlık gösterebilir. İkinci duygunun ağırlık kazanması 
hâlinde endişe etmeye gerek yoktur. Çünkü her sevgi ya 
ansızın kendini gösterir ya da zamanla gerçekleşir. 
Dolayısıyla çocuk sevgisinin de zamana ihtiyacı vardır. 
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Bazen anne acıkır, rahat bir şekilde yemek yemek 
ister veya yorulur, sessiz-sakin bir odada dinlenmek ve 
uzanmak ister. Eğer ilk çocuğunu dünyaya getirmişse 
belki bunları rahatlıkla yapamaz. Ama zamanla ona nasıl 
süt vermesi gerektiğini ve nasıl bakması gerektiğini 
tecrübe eder, öğrenir ve zorluklan geride bırakır. Artık 
çocuğunun yüzüne bakarken ve hatta sesini bile işitirken 
bundan zevk almaya başlar. 

Çoğu anneler doğum .sonrası ilk günlerde mutluluk 
ve şaşkınlığı bir arada yaşar ve yeni bir çocuğa 

sahip olmanın sevgisini tam olarak alamazlar. Böyle 
bir zamanda sevgiye muhtaç, ama oldukça zahmetli bir 
çocukla karşı karşıyadırlar. Uykuları bölünür, göğüsleri 
ağrır vs... Hâl böyle olunca pişmanlık belirtileri başlar, 
hatta bazen ağlar veya hırçınlaşırlar. 

Böyle bir zamanda eşleri ve çevreleri onlara destek 
olmalı, anlayışla karşılamalı, 10-14 günlük bir zaman 
dilimi içerisinde onları eski hallerine geri 
döndürmelidirler. 

Bunun sebebi, hamilelik döneminde gereğinden fazla 
sızıntıya maruz kalan hormon değişiklikleri olabilir. Bu 
durum, loğusalık döneminde de görülür. 

Çocuğa bakamama endişesi, annenin sağlık sorunları, 
kapana sıkılma kompleksi, babadan veya çocuktan dolayı 
sinirlenmeler, fiziksel değişikliklerin verdiği endişeler, 
karı-koca ilişkileri, günlük hayatta yaşanan çekişmeler, 
kocanın destek olmayışı, çevrenin duyarsızlığı, doğumun 
derin etkilerine karşı gösterilen tepkiler ve yeni 
sorumluluklarla karşı karşıya gelmenin yarattığı endişeler, 
bu sorunun diğer nedenleri olabilir. 

Genel manada strese neden olan başlıca sorunlar 
aşağıda sıralanmıştır: 

1-Fiziksel sebepler: Yorgunluk, bedenin her ya-
nının ağrıması, uyku ve dinlenme saatlerinin düzensizliği 
vs. 

2-Yaşam tarzının değişmesi: Ev, iş ve ortama ait 
düzeninin değişmesi, sorumlulukların artması. 

3-Bedensel değişiklikler: Kilo almak veya kilo 
kaybetmek, beden ölçülerinin uygun olmadığını dü-
şünmek. 

4-Maddî sebepler: İhtiyaç duyulan şeylerin alış-
verişi, düzenli bir gelirin olmayışı vs. 

5-AiIevî sebepler: Anne-baba, duyarsızlık vs. 

6-Duygusal sebepler: Huy ve huydaki değişiklikler, 
tahrikler karşısında zayıflık, umursamazlık, korku, endişe, 
sinir, tereddüt, aşağılık kompleksi, yalnızlık hissi, günah 
vs. 
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7-Gebelikten kaynaklanan sorunlar: Çocuk 
düşürme endişesi, gebelikle birlikte risklerdeki artış, erken 
doğum endişesi vs. 

8-Doğum: Korku, rahatsızlık, bekleyiş vs. 

9-Toplumsal sebepler: Halk içine fazla 
çıkamama endişesi, insanların tepkisi, meslek, iş veya okul 
ortamı vs. 

10-Eş-dost ilişkileri: Tepkiler, öneriler, kalp kırma-
gönül alma sorunları, karı-koca ilişkileri. 

11-Anne olma endişesi: Annenin rolü, anne so-
rumlulukları, süt verme, çocuğa bakma vs. 

12-Çocuğun beraberinde getirdikleri: Vakitsiz 
ağlamalar, çocuğun rahatsızlıkları vs. 

13-Çocuğun sağlığı: Hasta veya sağlıklı olup olmama 
endişesi, çocukla ilgili karşılaşılan durumların doğal mı 
değil mi endişesi vs. 

14-Evdeki diğer çocukların durumu: Kız veya 
erkek kardeşlerin birbirlerine karşı kıskançlıkları, re-
kabetleri, huysuzlukları vs. 

Bu tür olumsuzluklar kişilik (huy) değişiklikleri, 
çeşitli işlere karşı duyarsızlık, iştah artışı veya iştahtan 
kesilme, yorgunluk, uykuyu alamama, çocuğa bakamama, 
vicdan azabı, aşağılık kompleksi, sağlıklı düşünememe ve 
hatta bazen intiharı bile düşünme gibi birtakım sorunlarla 
kendini gösterir. Bu olumsuzlukların şiddeti, çeşitli 
aşamalara bağlı olabilir. Üzüntüden başlayarak hezeyana, 
vehme ve daha ilerisine gidebilir. Bazen de çocuk 
üzerinde hoş olmayan olumsuz etkiler bırakabilir. 

Bu sorunun üstesinden gelmede kocanın rolü ol-
dukça mühimdir. Eşini desteklemeli, ona özgüven 
kazandırmalı; annelik sorumluluğunun üstesinden 
gelebileceğini ve çocuğunu kendi sütüyle besleyebileceğini 
söylemelidir. Çünkü bu tür telkinler anne üzerinde 
oldukça etkilidir. 

Akşamları, hatta gün boyu yeterince dinlenmek, 
endişeye ve üzüntüye neden olan etkenleri ortadan 
kaldırmak, ailenin ve annelerin desteğini almak bu 
durumun tedavisi için oldukça faydalıdır. 

Anneyi Psikolojik Sorunlara İten Sebeplere Bir 
Örnek 

Doğum sonrası dönemde anne, çocuğuyla birlikte 
evde bir başına kalır. Koca ise tüm gün boyunca daima 
işine gider. Gün bitiminde anne, sorumluluklarını biraz 
hafifletmeyi ve dinlenmeyi düşünür. Oysaki kocası da 
çalışmaktan yorulmuş, o da iş sonrası dinlenmeyi 
düşünmüştür. Bu durumda ikisi de dinlenmeye muhtaçtır. 
Netice itibarıyla iki taraf arasında birtakım olumsuzluklar 
yaşanır. Anne, ihtiyaçlarını kocasına ifade edememenin 
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rahatsızlığını yaşar. Kocasından olumlu bir tepki ala-
madığı için sinirlenir. Koca ise, eşinin sinirli olduğunu 
gördüğü halde kendini kenara çekip duyarsız davranabilir 
ve böylece onun zayıflık hissini daha da artırır. 

Bu tür durumları önceden bilmek ve ona göre dav-
ranmak, eşler arasında daha güzel yardımlaşma ve 
dayanışmaya neden olur; ev işleri ve çocuk bakımı sorun 
olmaktan çıkar. 

DOĞUM SONRASI BEDENDEKİ DOĞAL 
DEĞİŞİKLİKLER 

Doğumdan altı hafta sonrasına kadar bedende bir-
takım değişikliklerin olacağını ve bunların doğum öncesi 
bedene geri dönüş için gerekli doğal değişimler olduğunu 
söylemiştik. Şimdi bu değişimleri inceleyelim: 

1-Doğum Sonrası Ağrıları: 

Doğumdan sonra, özellikle birkaç doğum geçirmiş 
kadınlarda, rahmin toparlanması ve normal konumunu 
alması nedeniyle rahim ağrıları baş gösterir. Öyle ki, 
bazen bu ağrılar, doktor tavsiyesiyle ağrı kesici kullanmayı 
gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Bazı kadınlarda bu 
durum birkaç gün sürer ve özellikle çocuğu emzirme 
sırasında daha da artar. Bu ağrılar gayet doğal ağrılardır ve 
çoğu kadınlarda üçüncü günden sonra yavaş yavaş 
azalmaya başlar. 

Bu ağrıları en aza indirgemek için aşağıdaki 
tavsiyelere uyabilirsiniz: 

Sık sık konumunuzu değiştirin. 

Sık sık idrara çıkın. 

Uzanırken karnınızın altına yastık koymayı 
unutmayın. 

Doktorunuz izin verdiği takdirde sakinleştirici 
kullanın. 

2-Rahim Toparlanması: 

Rahim, doğumdan hemen sonra yaklaşık 1000 
gramken loğusalık döneminin sonunda yaklaşık 70- 80 
grama iner. Dolayısıyla rahmin önceki hâline geri 
dönmesini olumsuz yönde etkileyen ve büyük kalmasına 
neden olan her türlü olumsuzluk anormaldir ve doktor 
gözetimi altında, uygun ilaçlarla tedavi edilmelidir. 

3-Doğum Sonrası Akıntılar: 

Doğum sonrasında, yaklaşık on gün boyunca vajinal 
akıntılar görülür. Kırmızımsı akıntılar iki haftadan fazla 
veya kötü kokularla birlikte görülecek olursa, en yakın 
sağlık kuruluşuna veya doktora müracaat edilmelidir. 

4-Vücut Isısındaki Değişiklikler: 
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Ne Zaman
1-doðum sonrasý aðrýlarý:



Bazen göğüslerde biriken sütün kana karışmasıyla 
doğumdan iki veya üç gün sonra vücut ısısı artar. Halk 
arasında süt ateşi olarak bilinen bu durum, genellikle 24 
saati geçmez; ama yine de memeleri sağmak ve 
göğüslerde biriken sütü dışarı atmak suretiyle 
düşürülebilir. Bu durum göz önünde bulundurulacak 
olursa, vücut ısısı 37,5 dereceyi geçtiği ve 24 saatten fazla 
sürdüğü takdirde bedende birtakım enfeksiyonların 
olduğu anlamına gelir ve bir an önce doktora müracaat 
edilmelidir. 

5-Kilolarda Azalma: 

Hamilelik süresince alınan kilolar, hamilelikten 
hemen sonra, bir anda azalmaz. Büyük bir bölümü 
doğumla, kalan bölümü de doğumdan iki hafta sonrasına 
kadar zamanla azalır. Daha önce doğum yapan kadınlar, 
hamilelik döneminde aldıkları kiloların çoğunu uzun süre 
üzerlerinden atamazlar. 

6-Aybaşı Kanamalarının Yeniden Başlaması: 

Süt vermeye başlayan annelerin yeniden adet 
görmeleri, 2. haftadan itibaren 18. haftaya kadar farklı 
tarihlerde gerçekleşebilir. Hatta bazen süt verme dönemi 
bitinceye kadar bile aybaşı kanamaları görülmeyebilir. 
Çocuklarını emzirmeyen anneler, doğumdan sonra daha 
erken adet görürler ve diğerlerine oranla hamile kalma 
riskleri daha fazla olur. 

5. BÖLÜM 

BEBEK 

Doğum sonrası ebeveynin ilk görevi, kız da olsa 
erkek de olsa bebeği kabullenmektir. Çünkü o bir ilahî 
emanettir ve saygıya değer. O halde bebek, olduğu gibi 
kabullenilmelidir. Daha sonrasında da beslenmesine, 
bakımına, gözetimine ve korunmasına özen gösterilmeli, 
hayatın bütün merhalelerinde anne-baba sevgisinden 
mahrum bırakılmamalıdır. 

BEBEĞİN KIZ VEYA ERKEK OLMASI 

Ayetlerden ve rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla 
çocuğun kız veya erkek olarak dünyaya gelmesi, Allah'ın 
bir takdiridir. 

"Göklerin ve yeryüzünün saltanatı ve tedbiri Allah-
'ındır; dilediğini yaratır; dilediğine kız evlat, dilediğine de 
erkek evlat verir. Yahut da çift olarak hem kız evlat verir, 
hem oğlan ve dilediğini de kısır yaratır; şüphe yok ki O 
her şeyi bilir, her şeye güç yetirir. "96 

96-Şura, 49-50. 

 

İmamlarımızın (a.s) yaşam tarzlarından da anlaşıldığı 
kadarıyla bizlere Allah'tan daima sağlıklı ve salih evlatlar 

Ne Zaman
6-aybaþý kanamalarýnýn yeniden baþlamasý:

Ne Zaman
6-aybaþý kanamalarýnýn yeniden baþlamasý:

Ne Zaman
bebeðÝn kiz veya erkek olmasi

Ne Zaman
5-kilolarda azalma:

Ne Zaman
5. bölüm

Ne Zaman
bebek

Ne Zaman
bebek



istememiz tavsiye edilmiş, doğum sırasında kız veya erkek 
evlat istemek yerine anne ve bebeğin sağlığını dilememiz 
istenmiştir. Nitekim İmam Zeynelabidin (a.s) şöyle 
buyurmuştur: 

"Çocuğunuzun doğum müjdesi size ulaştığında kız 
mı, erkek mi diye sormayın; sağlığı hakkında sorun. Eğer 
sağlıklıysa, 'Ben(im neslim)den özürlü bir çocuk dünyaya 
getirmediği için Allah'a hamd olsun' deyin."97 

97-Hilyetu'l-Muttakîn, s. 145; Biharu'l-Envar, c.104, s. 123; 
Usul-u Kafi, c.6, s.2l. 

 

Belki tarih kitaplarında okumuşsunuzdur; eskiden 
padişahlar erkek çocuk dünyaya getiremeyen eşlerini 
boşarlardı. Bu yüzden çoğu anneler, özellikle kocaları ve 
yakınları erkek evlat isterken kız çocuğu doğurduklarında 
kendilerini suçlu hissederlerdi. Hâlbuki: 

1-Kız çocuğuna sahip olmak, bazı rivayetlerde hayır 
ve değer olarak yorumlanmıştır. Nitekim Resul-i Ekrem 
(s.a.a) şöyle buyurmuştur: 

"İlk çocuğunun kız olması, kadının saadetindendir."98 

"Kız evlatlar iyilik, erkek evlatlar nimettir; nimetten 
sorulur, iyiliğe sevap yazılır."99 

"Ne güzel evlatlardır şu kız evlatlar; narindirler, 
hizmete hazırdırlar, cana yakındırlar, bereketlidirler ve 
temizlik yapmayı pek severler."100 

 

98-Biharu'l-Envar; c.104, s.98, h.64, b.12. 

99-Usul-u Kafi, c.6, s.6, h.8. 

100- Vesailu'ş-Şia, c. 15, s. 100. 

 

2-Bilim adamlarına göre çocuğun cinsiyetini belir-
leyen şey spermdir, yumurtalık değil. Ne yazık ki bazı 
ailelerde bu konu henüz belleklere tam olarak yer-
leşmediği için çoğu kadınlar boş yere kaygı duymak-
tadırlar. 

Dişinin yumurtalığı erkeğin spermiyle döllenir 
döllenmez hayat başlar. Milyonlarca sperm,101 penis 
yoluyla vajinaya, oradan da rahme geçer. Spermlerin 
büyük çoğunluğu henüz yoldayken canlılığını kaybeder. 
Ama yaklaşık olarak iki veya üç bin sperm, rahim 
ağzındaki mukusu geçerek fallop tüplerine (yumurtalık 
kanallarına) ulaşmayı başarır. Ne var ki bunlardan sadece 
bir tanesi yumurta hücresinin içine girmeyi başarır ve 
döllenme gerçekleşir. Döllenmiş yumurta rahme gider ve 
çabucak gelişmeye başlar. 



101-Her boşalmada 100-300 milyon arasında sperm vajinaya 
boşalır. Sperm yoğunluğu mililitrede 20 milyondan az ise gebelik 
şansı azalır. Çev. 

 

Her insanın hücre çekirdeğinde 46 kromozom bulu-
nur. Bu kromozomların yarısı anneden, diğer yarısı da 
babadan gelir. Yani aslında insanda 23'er çift kromozom 
vardır. Dişinin kromozomlarındaki her iki kromozom da 
aynıyken (yani bilimsel olarak X'ken), erkeğin 
kromozomları farklıdır (yani biri X, diğeri Y'dir). 

Anne-babalar çocuklarına sadece birer kromozom 
verirler. Anne, iki kromozomu da (X) olduğu için 
çocuğuna sadece (X) kromozomunu verir. Halbuki baba 
(X) veya (Y) kromozomlarından herhangi birini (şansa 
dayalı olarak) vermektedir. Dolayısıyla erkek (X) 
kromozomunu verecek olsa çocuk (XX) kromozomuna 
sahip olacak ve böylece kız çocuğu olarak dünyaya 
gelecektir. Böyle olmaz da (Y) kromozomu verecek olsa, 
çocuk (XY) kromozomuna sahip olacak ve dolayısıyla 
erkek çocuk olarak doğacaktır. 

DOĞUM SONRASI ÇOCUK ÜZERİNDE 
YAPILMASI MÜSTAHAP OLAN AMELLER102 

1-Herhangi bir zararı olmadığı takdirde doğumdan 
sonra çocuğun yıkanması: Çocuk dünyaya geldikten 
hemen sonra önemle vurgulanan sünnet amellerden biri 
de çocuğa gusül vermektir. Hatta bazıları bunu vacip 
bilmektedir. İhtiyat gereği "Bu çocuğa Allah rızası için 
gusül veriyorum" şeklinde niyet edilmeli; önce başı, sonra 
sağ yanı, daha sonra da sol yanı yıkanmalıdır.103 

2-Sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okumak: 
İmam Sadık (a.s) bu konuda şöyle buyurmuştur: 
"...(Çocuğunuz dünyaya geldiğinde) adıyla seslenilmeden 
önce sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okuyun. Böyle 
yaparsanız asla korkmaz..."104 

102-Tahriru’l-Vesile, Nikâh bölümü. 

103-Hilyetu'l-Muttakîn, s. 145. 

104-Hilyetu'l-Muttakîn, s. 145-146. 

 

Yine, Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur: 
"Çocuğunuz olduğunda sağ kulağına ezan, sol  

kulağına kamet okuyun. Doğrusu bu amel, şeytanı 
(ondan) uzaklaştırır."105 

Nitekim bazı rivayetlerde Peygamberimizin de (s.a.a) 
böyle yaptığı görülmüş; İmam Hasan ile İmam Hüseyin'in 
(a.s) doğumlarında sağ ve sol kulaklarına ezan ve kamet 
okunmasını emir buyurmuş; bununla birlikte Fatiha 
suresi, Ayetel Kürsi, Haşr suresinin son ayeti, İhlas, Felak 
ve Nas surelerinin de okunmasını istemiştir.106 

Ne Zaman
1-herhangi bir zararý olmadýðý takdirde doðumdan sonra çocuðun yýkanmasý:

Ne Zaman
1-herhangi bir zararý olmadýðý takdirde doðumdan sonra çocuðun yýkanmasý:

Ne Zaman
doðum sonrasi çocuk üzerÝnde yapilmasi müstahap olan ameller

Ne Zaman
doðum sonrasi çocuk üzerÝnde yapilmasi müstahap olan ameller

Ne Zaman
doðum sonrasi çocuk üzerÝnde yapilmasi müstahap olan ameller

Ne Zaman
doðum sonrasi çocuk üzerÝnde yapilmasi müstahap olan ameller

Ne Zaman
doðum sonrasi çocuk üzerÝnde yapilmasi müstahap olan ameller

Ne Zaman
2-sað kulaðýna ezan, sol kulaðýna kamet okumak:



3-Çocuğun ağzının üst damağına Şehitlerin Efendisi 
Hz. Hüseyin'in (a.s) türbesine ait toprakla birlikte Fırat 
nehrinin suyunu sürmek: İmam Muhammed Bâkır (a.s) 
şöyle buyurmuştur: "Çocuğunuzun ağzını Fırat suyuyla 
açın ve kulağına kamet okuyun." Bir başka rivayette de 
şöyle yer almıştır: "Çocuğunuzun ağzını İmam Hüseyin'in 
(a.s) toprağı ve Fırat suyuyla açın (damağına sürün). Eğer 
Fırat suyu yoksa yağmur suyu kullanın."107 

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Fırat suyu içip 
de çocuğunun ağzını Fırat suyuyla açan hiç kimse bize 
dostluktan geri kalmamıştır. Zira Fırat, müminlerin 
nehridir."108 

 

105-Usul-u Kafi, c.6, s.24, h.6; Tehzib, c.7, s.437, h.6; Bihar, 
c.104, s. 126, h.86, b.4. 

106-Biharu'l-Envar, c.104, s.126, h.86, b.4.  

107-Usul-u Kafi, c.6, s.24, h.4. Daha fazla bilgi için bkz: 

Biharu'l-Envar, c.104, s.126, h.87, b.4; el-Fakih, c.3, s.488, 
h.4726, b.2. 

108-Biharu'l-Envar, c.104, s. 114, h.33, b.4. 

 

Yine İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ço-
cuğunuzun ağzını İmam Hüseyin'in türbesinin toprağıyla 
açın. Zira bu, onu dertlerden ve belalardan korur."109 

109-Hilyetu'l-Muttakîn, s. 145-146. 

 

'Hüseyin aşkını da Hüseyin acısını da  

Ta anne sütünden aldım ben  

Daha ilk günden başlayıp  

Son nefesime kadar götürdüm  

Burnuma bir damla Hüseyin kokusu çekip  

Miskten, amberden, gül suyundan öne geçtim 

 

4-Çocuğa güzel isimler koymak: Abdurrahman, 
Abdurrahim vb. gibi Allah'a kulluğu gösteren isimler yanı 
sıra başta Peygamberimizin (s.a.a) ismi Muhammed 
olmak üzere bütün peygamber isimleri en güzel 
isimlerdir. 

Ali, ulu ve yüce anlamına gelen bir isim olmakla 
birlikte Esmaü'l-Hüsna'dandır ve Ehlibeyt dostlarının 
birinci imamı Hz. Ali'nin (a.s) ismidir. Rivayetlerde çokça 
tavsiye edilen en güzel isimlerdendir. 

Ne Zaman
3-çocuðun aðzýnýn üst damaðýna þehitlerin efendisi hz. hüseyin'in (a.s) türbesine ait toprakla birlikte fýrat nehrinin suyunu sürmek:

Ne Zaman
3-çocuðun aðzýnýn üst damaðýna þehitlerin efendisi hz. hüseyin'in (a.s) türbesine ait toprakla birlikte fýrat nehrinin suyunu sürmek:

Ne Zaman
3-çocuðun aðzýnýn üst damaðýna þehitlerin efendisi hz. hüseyin'in (a.s) türbesine ait toprakla birlikte fýrat nehrinin suyunu sürmek:

Ne Zaman
4-çocuða güzel isimler koymak:

Ne Zaman
4-çocuða güzel isimler koymak:

Ne Zaman
4-çocuða güzel isimler koymak:

Ne Zaman
4-çocuða güzel isimler koymak:



Şimdi, masumların (a.s) hangi isimleri tavsiye et-
tiklerini hep birlikte gözden geçirelim: 

Resul-i Ekrem (s.a.a): "Dört oğlu olduğu halde birine 
benim adımı vermeyen kimse bana cefa etmiştir."110 

110-Tehzib, c.7, Sv438, h.ll, b.36. 

 

"Çocuğun baba üzerindeki haklarından biri de 
babanın çocuğuna güzel isim vermesi ve onu iyi 

ahlak üzere yetiştirmesidir."111 

İmam Muhammed Bâkır (a.s): "En doğru isimler, 
Abdullah gibi Allah'a kulluğu gösteren isimlerdir. En 
güzel isimlerse peygamberlerin isimleridir." 

İmam Musa Kâzım (a.s): "Babanın oğluna yaptığı ilk 
iyilik, ona güzel bir isim vermektir." 

İmam Hüseyin (a.s): "Eğer yüz oğlum olsaydı 
yüzünün de adını Ali koyardım."112 

14 Masumdan (a.s): "Şeytan, birinin birine 'Ey 
Muhammed, ey Ali!' diye seslendiğini duyduğunda 
kurşunun eridiği gibi erir."113 

14 Masumdan (a.s): "İçinde Muhammed, Ahmed, 
Ali, Hasan, Hüseyin, Cafer, Talib, Abdullah veya Fatıma 
isimleri olan eve fakirlik girmez."114 

Bir başka hadiste de şöyle yer almıştır: "Kızınıza 
Fatıma adını vermişseniz ona saygı gösterin, kızmayın ve 
asla onu dövmeyin!"115 

Resul-i Ekrem (s.a.a): "Hangi evde ev halkından 
bazıları peygamber ismi taşıyorsa, o evden bereket eksik 
olmaz."116 

14 Masumdan (a.s): Biz Ehlibeyt'in (a.s) ne zaman 
bir erkek çocuğu dünyaya gelse, yedi günlüğüne ona 
Muhammed adını veririz. Daha sonra, istersek değiştirir 
ya da öyle bırakırız."117 

 

111 -Müstedrek, c.15, b.14, s. 128, h. 17748. 

112-Usul-u Kafi, c.6, s. 19, h.7. 

113-Biharu'l-Envar, c.104, s.131, h.26, b.5. 

114-Usul-u Kafi, s.6, s.19, h.8; Bihar, c.154, s.131, h.25, b.5. 

115-Vesailu'ş-Şia, c.15, b.87; Kafi, c.6; Tehzib, c.8. 

116-Müstedrek, c.15, b.15, s.129, h.17751. 

117-Usul-u Kafi, c.6, s.18, h.4. 



 

14 Masumdan (a.s): "Çocukları Ehlibeyt'in (a.s) 
isimleriyle isimlendirmek, Ehlibeyt'i (a.s) sevmenin bir 
göstergesidir. Nitekim din de sevgiden başka bir şey 
değildir. Zira yüce Allah şöyle 118 

buyurur: De ki (ey Resulüm): Eğer Allah'ı sevi-
yorsanız bana uyun, Allah da sizi sevsin." 119 

Resul-i Ekrem (s.a.a): "Çocuğunuza Muhammed 
adını vermişseniz ona ihtiram gösterin, meclisinizde ona 
da yer verin ve yüzünüzü ona karşı ekşitmeyin. Doğrusu 
hangi ailede bir peygamber ismi varsa, Hak Taâla sabah-
akşam onlara bir melek gönderir ve bu melek onlardan 
yana (günahlardan) arınmaları için dua eder."120 

14 Masumdan (a.s): "Çocuklara güzel isim vermek, 
onlara okuma-yazmayı öğretmek ve ergenlik çağına 
girdiklerinde onları evlendirmek çocukların babaları 
üzerindeki haklarındandır."121 

5-Bir defaya mahsus, yeni doğan çocuğun 
saçlarını kazımak ve saçlarının ağırlığınca altın veya 
gümüş sadaka vermek. 

     6-Erkek çocukları yedinci günlerinde sünnet 
ettirmek.122 

118-Biharu'l-Envar, c.104, s.130, b.5 h.19. 

119-Âl-i İmran, 31. 

120-Hilyetu'l-Muttakîn. 

121 -Bihar, c.74, s.80, h:83 ve c.104, s.92. h.19; Vesail, c.15, 
s.200, h.9; Müstedrek, c. 15, s.166, h. 17876 ve s. 169, h.17888.  

122-Bihar, c.104, s.l24,b.4, h.79. 

7-Çocuğu sünnet ettirirken velime vermek: Do-
ğum velimesi ile sünnet velimesi bir arada yedinci günde 
veya bugüne yakın günlerde verilebilir. 

8-Çocuğu anne sütüyle beslemek. 

9-Çocuk için yedinci gününde kurban kesmek:123 

Maddî durumu iyi olan kimseler için önemle vurgulanan 
sünnet amellerden biridir. Hatta bazı müçtehitler bu 
ameli vacip bilmektedirler. Bunun için en iyi zaman, 
çocuğun dünyaya geldiği yedinci gündür. Bu süre 
içerisinde kurban kesilmemişse, çocuk ergenlik çağına 
girinceye kadar bu amaçla bir (koyun, inek, deve vs.) 
kurban kesmek baba için sünnettir. Ergenlik çağına kadar 
kesilmemişse, ergenlik çağından ömrünün sonuna kadar 
yine bu amaçla bir kurban kesmek çocuk için sünnettir.124 
Nitekim bir hadiste yeni doğan her çocuğun bir 
kurbanlığın rehini olduğu vurgulanmıştır.125 

Ne Zaman
5-bir defaya mahsus, yeni doðan çocuðun saçlarýný kazýmak ve saçlarýnýn aðýrlýðýnca altýn veya gümüþ sadaka vermek.

Ne Zaman
5-bir defaya mahsus, yeni doðan çocuðun saçlarýný kazýmak ve saçlarýnýn aðýrlýðýnca altýn veya gümüþ sadaka vermek.

Ne Zaman
5-bir defaya mahsus, yeni doðan çocuðun saçlarýný kazýmak ve saçlarýnýn aðýrlýðýnca altýn veya gümüþ sadaka vermek.

Ne Zaman
5-bir defaya mahsus, yeni doðan çocuðun saçlarýný kazýmak ve saçlarýnýn aðýrlýðýnca altýn veya gümüþ sadaka vermek.

Ne Zaman
9-çocuk için yedinci gününde kurban kesmek

Ne Zaman
9-çocuk için yedinci gününde kurban kesmek

Ne Zaman
7-çocuðu sünnet ettirirken velime vermek

Ne Zaman
7-çocuðu sünnet ettirirken velime vermek

Ne Zaman
8-çocuðu anne sütüyle beslemek.

Ne Zaman
8-çocuðu anne sütüyle beslemek.



10-İmam Hüseyin'in (a.s) viladetinden anlaşıldığı 
kadarıyla yeni doğan çocuğa sarı elbise giydirmek mekruh, 
beyaz elbise giydirmek ise müstahaptır.126 

123-Tahriru'l-Vesile, Nikah Bölümü; el-Müstedrek, c.15, s. 145, 
b.32, h. 17807. 

124-Hilyetu 'l-Muttakîn, s. 150. 

125-Usul-u Kafi, c.6, s.25, h.3. 

126-Hilyetu'l-Muttakîn, s. 146. 

 

BEBEK BAKIMININ ÖNEMİ 

Doğum sonrası ilk 28 günlük dönem, bebek sağlığı 
açısından oldukça önemlidir. Çünkü bu dönemde bebek, 
çeşitli enfeksiyonlar ve tehlikelerle karşılaşabilir. 

Uzun bir gebelik sürecinin ardından dünyaya gelen 
bebek için hamilelik ve doğum sırasındaki sorunlar başta 
olmak üzere anne, baba ve akrabalardan miras alınan 
birtakım irsî hastalıklar, bebeğin sağlığını büyük ölçüde 
etkileyebilir. Dolayısıyla doğum öncesi olduğu kadar, 
doğum sonrası bakımlar da ihmal edilmemelidir. 

BEBEK BAKIMINDA DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN ŞEYLER 

Doğumdan sonra yapılması gereken en güzel şey, 
bebeği kurulayıp annesine temas ettirmek (onun kucağına 
vermek) ve ikisinin de üzerini örtmektir. 

Doğumdan hemen sonra bebek anneye verilmeli ve 
anne sütüyle beslenmesi sağlanmalıdır. Çocuk, doğumdan 
hemen sonra ilk yarım saat içerisinde oldukça duyarlı ve 
bilinçlidir. Dolayısıyla bu zaman, annesinin memesinden 
nasıl süt içmesi gerektiğini öğretmek için en uygun 
zamandır. 

Bebek dokunmaya, vücut ısısına, deri temasına ve 
kucağa almaya olumlu tepkiler verir ve tıpkı annenin 
uykuya ve dinlenmeye ihtiyacı olduğu gibi o da he-
mencecik uyumaya başlar. 

İlk iki-üç gün içerisinde annenin fazla sütü olmaz. 
Ama az da olsa bu miktar, bebek için yeterli, gerekli ve 
faydalıdır. Ne yazık ki bazı doğumhanelerde, annelerin ilk 
günlerde az sütleri olduğu düşünülerek bebeklere 
biberonla süt veriliyor. Hâlbuki emzirme öncesi bu tür 
beslenme, çocuğun anne memesine alışmasını 
geciktirmekte ve emme işini iyi bir şekilde yapamamasına 
neden olmaktadır. Ayrıca bu eylem, birtakım 
enfeksiyonların ortaya çıkma ihtimalini de artırmaktadır. 

Bebek, ziyaretçilerin az olduğu odada bulundu-
rulmalıdır. 
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Bebeğe yapılacak her temastan önce temizliğe önem 
verilmeli; söz gelimi, emzirme sırasında altı 
değiştirilecekse, eller yıkandıktan sonra emzirilmelidir. 

Yeni dünyaya gelen bebek soğuğa karşı hassastır. 
Dolayısıyla süt verme sırasında üzeri yeterince 
örtündükten sonra kucağa alınmalıdır. 

Kapıları ve pencereleri açık bırakmak havanın 
cereyanını artırır ve oda sıcaklığını düşürür. Bu durum 
bebeğin vücut ısısını da azaltacağı için kapıların ve 
pencerelerin açık bırakılmamasına özen gösterilmelidir. 

Bebek elbisesi birkaç kat olmalı, ince ve hafifçe geniş 
elbiseler giydirilmeli, başı bir şapkayla örtül- meli ve sıcak 
odada bulundurulmalıdır. 

Ateş, deride sarılık, solgunluk, aşırı ağlama, aşırı 
rahatsızlık, meme emmeme, ishal, kusma vb. gibi çocukta 
görülebilecek anormal durumlarda hiç vakit kaybetmeden 
doktora müracaat edilmelidir. 

Çocuklar sıcaklık, soğukluk, açlık, ağrı, korku ve 
altlarının ıslak kalması gibi sebeplerden dolayı da ağ-
layabilirler. Dolayısıyla çocuk her ağladığında beslenmesi 
gerektiği düşünülmemeli, susturmak için her durumda 
meme emmeye alıştırılmamalıdır. 

Sizin kan grubunuz pozitif (+), bebeğinizin kan 
grubu negatif (-) ise bir an önce doktorunuza müracaat 
ederek öngördüğü iğneyi yaptırın. 

Çocuğun göbek bağı ve çevresi daima kuru ve temiz 
tutulmalıdır. Göbek temizliğinde mutlaka doktorun 
tavsiyelerine uyulmalı, sağlığa zararlı herhangi bir nesne 
asla göbeğin üzerine konulmamalıdır. 

Göbek bağı 7 ila 10 gün içerisinde kendiliğinden 
düşer. Bu yüzden elle oynanmamalıdır. Göbek 
bölgesinden çıkabilecek her türlü kan ve kötü kokulu sıvı 
sızıntıları yanı sıra görülen pişik, kızarıklık, yanık ve 
şişmeler anormal durumlardır ve zaman kaybetmeden en 
yakın sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir. 

Yabancıların defalarca bebeğinizi öpmesine izin 
vermeyin. 

Demir, emzirme döneminde çocuğun zihinsel 
gelişimini olumlu yönde artırır. Demir eksikliği ise, 
bebeğin gelişiminde birtakım sorunlara neden olabilir. 
Bununla birlikte iştahsızlığa, dikkatin dağılmasına ve 
öğrenim gücünün azalmasına yol açar. 

Çocuğun altında görülen pişik ve kızarıkların en 
yaygın nedeni, dışkı ve idrarların uzun süre altında 
kalması ve derinin bunlarla temasıdır. Eğer bu pişikler 
sadece kalçadaki kıvrımlarla sınırlanmışsa, bunun nedeni 
banyo sonrası çocuğun yeterince kurulanmaması olabilir. 



Makatın etrafından başlayıp bacak veya kalçalara 
kadar uzanan kızarıklıklar, bazen çocuğun ağzındaki 
pamukçuk enfeksiyonundan kaynaklanabilir. 

Pişik ve yanmaları önlemek için çocuğun altını 
yıkarken kimyevî temizleyiciler yerine doğal zeytinyağı 
sabunu kullanmaya özen gösterin. 

Çocuklarda görülen başlıca sorunlardan biri de nefes 
borusunun tıkanması olayıdır. Bazen ağza yabancı 
maddenin girmesi, bazen de ağza alınan lokmanın nefes 
borusuna kaçması büyük tehlikelere neden 
olabilmektedir. Dolayısıyla bu konuda da bazı bilgilere 
sahip olmamız gerekmektedir: 

BEBEKLERDE BOĞULMA 

Çocuğunuzun teneffüsünün ansızın durduğunu gö-
rürseniz, muhtemelen boğulmak üzere olduğunu veya 
yabancı bir cismin nefes borusunu tıkadığını dü-
şünmelisiniz. Eğer hava yolu tamamen tıkanmışsa çocuk 
bayılır ve ölüm tehlikesiyle karşılaşır. Dolayısıyla yabancı 
cismi bir an önce dışarı çıkarmak ve çocuğun yeniden 
nefes almasını sağlamak oldukça önemlidir. 

a)Boğulma Belirtileri: 

1-Öksürme 

2-Ağızdan salya gelmesi, gür sesler çıkarmak. 

3-Dudakların kızarması 

4-Nefes nefese kalmak, nefes almaya çalışmak. 
 

b)Bir An Önce Yapılması Gerekenler: 

Henüz süt emme döneminde olan bebeğinizin başına 
böyle bir durum gelmişse, öncelikli olarak onu el 
bileklerinizden birine yatırın. Çocuk bu durumdayken 
başını elinizle tutun. Çocuğun başı göğsünden aşağıda 
olmalıdır. Daha sonra diğer elinizle sırtına (iki kürek 
kemiğinin arasına) birkaç kez hafifçe vurun. 

Çocuğunuz daha büyükse, kendi dizlerinin üzerinde 
yüzükoyun yatırın. Başı tamamen aşağıda olmalıdır. Bu 
pozisyondayken bir elinizi çocuğunuzun göğsüne destek 
yapın. Diğer elinizle de sırtına (iki küreğinin arasına) 
birkaç kez hafifçe vurun. 

Dikkat: Yabancı bir cismi veya lokmayı çocuğun 
ağzından çıkarmaya çalışırken oldukça dikkatli olmanız 
gerekmektedir. Ancak yabancı cismi çocuğun ağzında 
gördüğünüz takdirde elinizi sokarak çıkarmaya çalışın. 
Çünkü elinizi ağzına götürdüğünüzde farkında olmadan 
yabancı cismi daha da aşağı ittirebilirsiniz. Dolayısıyla 
elinizi hiçbir zaman doğrudan çocuğun ağzına 
götürmeyin. Bilakis parmaklarınızı iç yanakların 
kenarından uzatarak yabancı cismi arkadan tutun ve dışarı 
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çıkarın. Eğer çocuk tamamen Kızarmış veya bayılmışsa 
hemen ambulans çağırın. Doktor gelinceye kadar yabancı 
cismi hareket ettirmek için çocuğun sırtına hafif hafif 
vurun. 

c)Bu Tür Tehlikelere Karşı Önlemler: 

1-Küçük çocuğunuzu-yemek yerken asla yalnız bı-
rakmayın.  

      2-Fındık, fıstık vb. kuru yemişleri üç 
yaşından küçük çocuklara asla vermeyin. 

3-Çocuklara oyuncak seçerken küçük oyuncakları 
veya ayrılır parçaları olan herhangi oyuncağı satın almayın 
ve gerek bunları, gerekse küçük ev eşyalarını çocukların 
erişebileceği yerlerden uzak tutun. 

 

6. BÖLÜM  

 

EMZİRME 

 

Resul-i Ekrem (s.a.a): "Kimin midesine haram lokma 
girerse yerdeki ve gökteki bütün melekler ona lanet 
ederler ve bu lokma midesinde olduğu sürece Allah ona 
(rahmet gözüyle) bakmaz. Kim haram lokma yerse, 
Allah'ın gazabını hazırlar; tövbe ederse Allah da tövbesini 
kabul eder, ama tövbe etmez de ölürse, onun için ateş 
haktır."127 

127-Sevabu'l-Âmal, s.566. 128-Abese, 24. 

 

AYET VE HADİSLERDE BESLENME 

"Artık insan, yiyeceğine (ibret gözüyle) bir baksın!"128 "Ey 
insanlar, yeryüzünde helal ve temiz olan şeyleri yiyin!129 

 

 

 

"Ey iman edenler, size rızk olarak verdiğimiz temiz 
şeyleri yiyin! "130 

129-Bakara, 168. 

130-Bakara, 172. 

Bilindiği üzere gerek Kurân-ı Kerim'de, gerekse 
masum imamlardan (a.s) bize ulaşan rivayetlerde, in-
sanoğlunun yiyecekler konusunda nicelik ve niteliğe 
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hassasiyet göstermesi gerektiği vurgulanmış ve bu konu, 
önemle üzerinde durulması gereken konulardan 
sayılmıştır. 

Hadislerde birtakım olumsuzlukların, tecavüzlerin, 
zulümlerin ve hatta Kerbela Çölü'nde İmam Hüseyin'in 
(a.s) sözünü dinlemeyip O'na saldırmanın nedeni olarak 
bütünüyle haram lokma gösterilmiştir. Bu yüzden helal 
mal kazanmak, malın humsunu ve zekâtını vermek, 
annenin gerek zahirî gerekse batinî temiz ve helal 
yiyeceklerden yemesi, çocuğun salih bir evlat olarak 
yetişmesinde tamamen etkilidir. 

Henüz dünyaya yeni gözlerini açan bebekler tüm 
gıdalarını anne yoluyla aldıkları için, çocuklarını temiz, 
sağlıklı, salih, imanlı ve Ehlibeyt (a.s) dostu bir evlat 
olarak yetiştirmek isteyen şefkatli annelere Allame 
Meclisî'nin Hilyetu'l-Muttakîn adlı eserini, Dr. Paknejad'ın 
İlk Üniversite ve Son Peygamber adlı eserini ve yine 
doğru beslenmeyle ilgili diğer eserleri mütalaa etmelerini 
önemle tavsiye ederiz. 

Biz, burada, konuyla alakalı üç öykü nakledecek ve 
ardından büyük şahsiyetlerin sözlerinden elde ettiğimiz 
bazı konulan sizlerle paylaşacağız: 

Anne Sütünün Mucizesi 

Şeyh Ensarî'nin131 annesine "Maşaallah, topluma ne 
güzel bir çocuk kazandırmışsınız!" dediklerinde şöyle 
yanıt verdi: "Ben oğlumdan bundan daha fazlasını 
bekliyordum. Çünkü o iki yaşını dolduruncaya kadar asla 
abdestsiz kalmadım. Gece yarılarında oğlum süt için ağ-
layıp bizi uyandırdığında yerimden kalkar, abdest alır, 
daha sonra onu emzirirdim. 

131-Bazı eserleri (Resail, Mekasib) hâlen İslamî havzalarda ders 
kitapları olarak okutulan Şeyh Ensarî, Şia'nın önde gelen büyük 
alimlerindendir. 

Evet, gece namazı kılan ve namaz aralarında ço-
cuğuna süt veren annenin evladıyla hiç namaz kılmayan 
annenin evladı arasında, elbette ki fark olacaktır. Namaz 
kılmayan anneler çocuklarına süt yerine ateş verirler. 

Helal Lokma 

Merhum Mukaddes Erdebilî'nin132 annesine "Oğlunu 
bu denli yücelten şey nedir?" diye sorduklarında şöyle 
yanıt verdi: Ben asla şüpheli lokma yemedim. Ne zaman 
çocuğuma süt verecek olsam, önce abdest alırdım. Asla 
namahreme bakmadım. Çocuğumu sütten kestikten sonra 
onun terbiyesi için uğraştım. İçinin de dışı gibi temiz 
olmasına özen gösterdim. (Arkadaşlık etmesi için) onu iyi 
çocuklarla tanıştırdım. 

132-Hadiqatu'ş-Şia adlı eserin müellifi ve Şia'nın önde gelen 
alimlerindendir. 
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Bozuk Süt 

Hacı Şeyh Fazlullah Nuri'nin oğluna gelince; Şeyh 
Fazlullah, Meşrutiyet Dönemi'nde idam edilen büyük 
müçtehitlerdendi. Ne var ki aynı dönemde oğlu, onu 
idam etmek için çaba gösterenlerden biriydi. 

Önde gelen âlimlerden biri onun hakkında şöyle 
anlatır: 

Merhum Şeyh Fazlullah Nuri idam edilmeden önce 
hapse atılmıştı. Bir vakit ziyaretine gitmiştim. Bir ara 
konu açıldı ve sordum: 

-Şeyh, senin bu alçak oğlunun ilginç bir öyküsü 
olmalı. Nasıl olur da idamınızı isteyecek kadar size karşı 
böyle bir mücadele gösterebilir? 

Şeyf Fazlullah esefle cevap verdi: -Evet, böyle bir 
sonuçla karşılaşacağımı biliyor ve bundan çok 
korkuyordum. Bu oğlum Necefte dünyaya geldi. Annesi 
onu dünyaya getirdiğinde hastaydı ve çocuğunu 
emzirecek sütü yoktu. Mecburen bir sütanne istihdam et-
tik. Bir süre sonra da bu kadının fesat ehli olduğunu 
öğrendik. Üstelik Nasıbî'ydi ve Ehlibeyt'in (a.s) apaçık 
düşmanlarındandı. İşte o vakit çok geç kaldığımızı 
anlamıştık. Anlayacağınız, gelecekte böylesi ilginç bir 
sonla karşılaşacağımızı daha o zamanlardan tahmin 
ediyorduk. 

Aynı çocuk, merhum babası idam edildiğinde cahil 
insanlarla birlikte, darağacının önünde alkış çalıyordu. 
İşte, Tudeh (Kitle) Partisi Genel Başkanı Kiyanurî de 
babasının cenazesinin yanı başında alkış çalan bu çocuğun 
oğludur. 

Anne takva sahibi olmalı, sütünü takvasızlıkla 
kirletmemek için elinden gelen gayreti göstermelidir. 
Özellikle süt verme döneminde günahı kendinden 
uzaklaştırmalıdır. Allah ile bir bağ oluşturmak ve 
müstahap amelleri yerine getirmek çocuk üzerinde 
oldukça olumlu etkiler bırakır. 

Çocuğa süt verirken besmele çekmeyi 
(Bismillahirrahmanirrahim) sakın unutmayın. Zira Resul-i 
Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "İçinde 
'Bismillahirrahmanirrahim' zikri olmayan her önemli iş 
sonuçsuz kalır." 

Çocuğunuza süt verirken İmam Hüseyin'i (a.s) yâd 
edin. Zira İmam (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ey benim 
yandaşlarını (Şiîlerim), ne zaman ferah su içecek olsanız 
beni yâd edin!" 

Çocuğunuza süt verirken ona bakın ve onunla ko-
nuşun. İmamların (a.s) şehadet ve viladet günleri hak-
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kında bu günlere özel cümleler kullanın. Çocuğun bunları 
anlayıp-anlamayacağı konusunda endişe etmeyin. 

Yavrusunun Ehlibeyt (a.s) kültürüyle büyümesini 
isteyen bir annenin kendi de bu kültüre sahip olmalıdır. 
Ancak bu takdirde ona din ve Ehlibeyt kültürünü 
nakledebilirsiniz. 

Sabır ve hoşgörü, sinir ve hırçınlık, sağlıklı veya 
sağlıksız düşünce, affetme veya intikamcı yaklaşımlar, 
hepsi ama hepsi çocuk üzerinde etkilidir. O halde 
çocuğunuzun geleceği sizin davranışlarınıza bağlıdır ve 
onun kimliğini siz belirlemektesiniz. 

Haftanın günleri hangi masumun (a.s) adına meşhur 
olmuşsa, o gün içinde pişireceğiniz yemekleri bu masumu 
yâd ederek pişirin; işlerinizi onun yâdıyla yapın; onun 
yâdıyla yemek yiyin ve onun yâ- dıyla çocuğunuzu 
emzirin. 

Kolaylık olması için Mefatihu'l-Cinan'dan derle-
diğimiz bu günleri sizlere aktarıyoruz: 

Cumartesi: Resul-i Ekrem (s.a.a)  

Pazar: İmam Ali (a.s) ve Hz. Fatıma (s.a)  

Pazartesi: İmam Hasan ve İmam Hüseyin (a.s)  

Salı: İmam Zeynelâbidin, İmam Muhammed Bâkır 
ve İmam Cafer Sadık (a.s) 

Çarşamba: İmam Musa Kâzım, İmam Rıza, İmam 
Muhammed Takî ve İmam Ali Nakî (a.s)      Perşembe: 
İmam Hasan Askerî (a.s)  

Cuma: Ahir Zaman İmamı Hz. Mehdi (Allah zuhu-
runu acil etsin) 

Kısaca, Peygamber efendimizin (s.a.a) tavsiyesi 
üzerine Kurân-ı Kerim'in zikrini ve Ehlibeyt'in yâdını 
(ayrıca Hz. Mehdi'nin zuhuru için Ferec Duası okumayı) 
bütün amellerin üstünde tutmayı unutmayalım.  

Çocuğa süt veya mama verdikten sonra Allah'a 
şükretmeyi unutmayın. 

Tüm bu amelleri Allah için, O'na tapmanın bir gereği 
olarak yerine getirin. Umulur ki, daha çok ya- kîne 
ulaşırsınız. 

"Rabbine ibadet et ki yakîne133 eresin. "134 

133-Bazı müfessirler, "el-Yakîn" kelimesini ölüme yormuşlar ve 
aynı ayeti mana ederken "Ölüm sana gelinceye dek Rabbine ibadet 
et" ibaresini kullanmışlardır. Çev. 

134-Hicr, 99. 

 



SÜT VERMENİN SEVABI 

Bu konuda oldukça fazla rivayet nakledilmiştir. 
Ezcümle İmam Sadık (a.s) süt veren anneyi Allah yolunda 
mücadele eden kimseye benzetmiş ve ölüm hâlinde şehit 
sevabı alacağını belirtmiştir. 

 

ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ 

 

Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Çocuk için 
annesinin sütünden daha iyi bir süt yoktur."135 Peygamber 
efendimiz (s.a.a) bir başka hadisinde de şöyle 
buyurmuştur: "Sütten başka hiçbir şey yemek ve suyun 
yerini dolduramaz."136 

Yine İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Çocuk için 
hiçbir süt, annesinin sütünden daha bereketli değildir."137 

 

135-Müstedreku'l-Vesail, c.15, s.156. 

136-Tıbbu'n-Nebi, s.25. 

137-Vesailu'ş-Şia, c.7, s. 175, b.68. Daha fazla bilgi için bki 

 

 

Süt vermek sadece çocuğu beslemekle sınırlı bir iş 
değildir. Bunun yanında anne ile çocuk arasında karşılıklı 
sevgiye dayalı psikolojik bir bağ oluşur. Çocuk meme 
emerken annesinin kalp atışlarını duyar ve bir miktar 
huzur bulur. Bu anı yaşayan çocuklar, fiziksel ve ruhsal 
bakımdan daha sağlıklı olurlar. 

Psikologlara göre anne sütü, çocukları daha mutlu ve 
neşeli kılmakla birlikte, ahlakî yapılarını bile olumlu yönde 
etkilemektedir. 

 

Sütle besleme çocuğun hakkı olduğu kadar annenin 
de haklarındandır. Gerek imamlara ve nebevî hadislere 
dayalı rivayetlerde, gerekse Kurân-ı Kerim'de bu konu 
defalarca vurgulanmıştır. Hatta son zamanlarda çeşitli 
evrensel sağlık kuruluşları bu konunun farkına varmış, 
yine bu kuruluşlar tarafından bütün annelere, anne 
sütünün yeni yeni keşfedilen farklı özellikleri gündem 
edilerek çocuklara kendi sütlerini vermeleri tavsiye 
edilmiştir. 

 

SÜTÜN OLUŞUMU VE AKIMI 

Ne Zaman
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Bebek emmeye başlar başlamaz göğüs uçlarındaki 
sinir sistemi harekete geçer. Algıladığı bu mesajı hipofiz 
ön lobuna gönderir. Böylece hipofiz ön lobu etkilenerek 
prolaktin salgılanması başlar ve memedeki süt bezlerinde 
süt yapılmaya başlanır. Emme devam ettiğinde hipofiz 
arka lobu uyarılır ve oksitosin hormonu salgılanır. Daha 
sonra yapılmış olan süt, kanallara geçerek dışarı akmaya 
başlar. 

 

Usul-u Kafi, c.6, s.4Û; Tehzib, c.8, s. 108; Men LA 
Yehzuruhu'l- Fakih, c.3, s.475; Hilyetıi'l-Muttakîn, s. 158. 

 

Bu açıklamadan sonra şunu da belirtelim ki, emme, 
sütü artıran en önemli unsurdur. Bebek ne kadar çok 
meme emerse süt de bir o kadar artar. Bunun tersi olarak 
duracak olsa ya da hiç süt emmezse sütün gelmesi de 
kesilir. 

Bir annenin iyi süt emen hafif şişman ve aç bir ço-
cuğu varsa veya aynı anda iki memesinden de süt emen 
ikiz çocuğu varsa, sonuç yine değişmez ve her ikisini de 
doyuracak ölçüde göğüsleri süt üretir. Yani göğüsler, 
çocukların ihtiyaçları miktarınca süt verir. Dolayısıyla 
sütünü artırmak isteyen anneler için sık sık çocukları 
emzirmek suretiyle süt artırma yoluna gitmek en güzel 
yoldur. 

Çeşitli nedenlerle evde olamayan anneler, göğüs-
lerinde biriken sütü çocuklarını beslemek için vere-
meyecek olsalar, bir süre sonra göğüslerindeki süt oranı 
da azalır. 

Oksitosin hormonu süt üreten hücrelerin etrafında 
bulunan kas dokusunu harekete geçirerek bunların 
kasılmasını ve bu kasılmayla da sütün kanallarda 
ilerlemesini sağlar. Ayrıca oksitosin hormonunun 
kanalları genişletici etkisi sütün kanallarda ilerlemesini 
daha da kolaylaştırır. 

Bu ayrıntılardan sonra sütü yeterli ölçüde artıran tek 
etkenin sadece bebeğin meme emmesi olmadığı anlaşılmış 
oluyor. Demek ki oksitosinin harekete geçmesi oldukça 
önemli bir gereksinimdir. Dolaylıyla oksitosinin harekete 
geçmesini sağlayan etkenleri de bilmemiz yerinde 
olacaktır. 

Annenin düşünce ve hisleri oksitosin salgılanmasında 
olumlu veya olumsuz etkiler bırakır. Anne, çocuğunu 
sevgi ve şefkatle andığında ya da onun ağlama sesini 
duyduğunda hipofiz arka lobu harekete geçer ve oksitosin 
salgılamaya başlar. Tam bu sırada anne, göğüslerinde bir 
basınç hisseder. Oksitosinin etkisiyle oluşan süt, 
göğüslerinden boşalacak kadar artabilir. Artık annenin 
göğüsleri, bebeğine süt vermek için tamamen hazırdır. 

 



ANNE SÜTÜNÜN ÖZELLİKLERİ 

Anne sütü, bir bebeğin 4 ila 6 aya kadar ihtiyaç 
duyabileceği en ideal bileşimlere sahiptir. Oldukça rahat 
ve çabuk hazmedilir. 

Anne sütü, içerdiği protein ve uygun yağlarla bebeğin 
doğal ihtiyaçlarını karşılar. 

Anne sütü diğer sütlerden daha fazla laktoz içerir. 
Sütle beslenen bebeğin ihtiyaç duyduğu şey de budur. 

Anne sütündeki vitamin oranı yeterli ölçüdedir. 
Dolayısıyla bebeğin ekstra vitaminler almasına veya 
meyve suyu içmesine gerek yoktur. 

Anne sütündeki demir oranı da yeterli ölçüdedir. Her 
ne kadar bol miktarda demir içermese de, demir 
vitaminini bağırsaklara yönlendirmede oldukça etkin rol 
oynar. 

Anne sütü çocuk için yeterli sıvı içerir. Sıcak ve kurak 
bölgelerde yaşayan çocuklar için de böyledir. 

Anne sütü uygun ölçüde tuz, kalsiyum ve fosfat 
içerir. 

Anne sütünde yağların sindiriminde etkili özel bazı 
enzimler (lipaz) bulunur. 

Anne sütüyle beslenen çocuklarda enfeksiyonel 
hastalıklar daha az görülür. Çünkü zatürree, menenjit, kan 
iltihabı vb. gibi çoğu enfeksiyonel hastalıklara karşı 
koruyucu etkileri vardır. 

Çocukların ve bebeklerin katili sayılabilecek iki 
hastalığa, yani ishal ve solunum yollan enfeksiyonlarına 
karşı önemli bir koruyucu kalkan görevi üstlenmektedir. 

Anne sütüyle beslenen çocuklarda astım, egzama vb. 
gibi alerjik hastalıkların görülme olasılığı büyük ölçüde 
azalır. Hatta ergenlik dönemlerinde veya daha büyük 
yaşlarda dahi benzeri hastalıkların önünü almada etkin rol 
oynar. Ayrıca, anne sütüyle beslenen çocuklarda, genç 
yaşlarda diyabet ve sindirim sistemi hastalıkları görme 
olasılığı, yapay sütle beslenen çocuklara oranla daha azdır. 

Hasta olan çocuklar, anne sütüne devam ettikleri 
takdirde daha çabuk iyileşirler. Dolayısıyla çocuğu 
hastalanan anneler, bu dönemde süt vermeyi yarıda 
kesmemelidirler. 

Anne sütü kolaylıkla ve çabuk hazmedilir. Dolayısıyla 
anne sütüyle beslenen çocuklar, yapay sütle beslenen 
çocuklara nazaran daha erken acıkırlar. 

Anne sütü her an kullanıma hazırdır ve herhangi bir 
ön hazırlığa gerek yoktur. 

Ne Zaman
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Anne, çocuğuna birkaç gün süt vermese bile, anne 
sütü annenin göğsünde kaldığı sürece asla bozulmaz veya 
ekşimez. 

Bebeğin isteğine göre onu sık sık anne sütüyle 
beslemek, ikinci kez hamile kalma riskini ortadan kaldırır. 

Çocuk anne sütüyle beslenirken anne ile çocuk 
arasında sağlam ve derin ruhsal bir bağ oluşur. Sevgi ve 
şefkate dayalı bu bağ, iki varlığı birbirine daha da bağımlı 
hâle getirir. Aralarında gerçekleşen bedensel ve ruhsal 
yakınlık, ileri ki saatlerde ve günlerde çocuğu bir şeyler 
öğrenmeye ve terbiye etmeye uyumlu hâle getirir. Böylece 
anne, sonraki dönemlerde istediği şeyleri çocuğuna 
öğretmek için başarılarının önünü açmış olur. 

Anne sütü ucuzdur; karşılığında herhangi bir ücret 
ödenmesi gerekmez. 

Anne sütüyle beslenen çocukların görme, konuşma 
ve yürüme yetenekleri daha çabuk gelişir. Ayrıca diğer 
çocuklara nazaran daha uygun bir ruhsal dengeye sahip 
olurlar. 

Çocuk annesinin memesini emmeye başlar başlamaz 
oksitosinin salgılanmasıyla birlikte rahim kasılmaya ve 
toplanmaya başlar. Böylece annedeki kanamalar azalır. 

Çocuklarını kendi sütleriyle besleyen anneler 
diğerlerine nazaran daha az göğüs ve yumurtalık (över) 
kanseri riskiyle karşılaşırlar. 

Süt veren annelerin bedeni, gebelikte depolanan 
yağların zamanla harcanmasıyla (çocuğa intikaliyle) daha 
çabuk normale döner. 

Anne sütünün içeriği, çocuğun ihtiyacına göre her 
gün değişir. 

Her annenin sütü, kendi çocuğu için uygundur. 
Örneğin erken doğum yapan bir annenin sütüyle, normal 
doğum yapan bir annenin sütü arasında ihtiva ettiği 
maddeler bakımından farklılık vardır. 

Anne sütüyle beslenen çocuklar, bebeklik dö-
nemlerinin ilk dört haftasında bile diğer çocuklara 
nazaran daha zekidirler. 

Araştırmalar neticesinde elde edilen bulgulara göre 
anne sütüyle beslenen çocuklar, doğumlarının ilk iki 
haftasında diğer çocuklara nazaran daha fazla hareketlilik 
gösterirler ve tepkileri de daha fazla olur. 

Anne sütüyle beslenen çocuklar gerek ergenlik 
çağlarında, gerekse büyük yaşlarda ruhsal bakımdan daha 
sağlıklı, daha iyi ve daha sağlam olurlar. 

 

SÜTTOZU 

Ne Zaman
süttozu



Bundan yaklaşık 10-20 yıl öncesine kadar kadınların 
büyük çoğunluğu, süttozunun anne sütünün yerini 
verebilecek iyi ve uygun bir besin maddesi olduğuna 
inanırdı. Ne yazık ki süttozu imal eden bazı firmalar, 
yaptıkları bazı reklâm kampanyalarıyla süttozunun çocuk 
beslenmesine adeta yeni bir imaj kattığına ve dışarıda 
çalışan annelerin işini kolaylaştıran iyi bir yardımcı besin 
maddesi olduğuna çoğu kadınları inandırmayı 
başarmışlardı. Ama günümüzde bunun böyle olmadığı 
artık tamamen biliniyor. 

Bugün çoğu kadınlar anne sütünün özelliklerini 
bildikleri için kendi sütlerini çeşitli hayvan sütlerine veya 
süttozuna tercih ediyor ve çocuklarını kendi sütleriyle 
besliyorlar. 

 

SÜT VEREN ANNELERİN İHTİYAÇLARI 

Anneler, bu özel gıdanın bir nevi üreticileri oldukları 
için destek sağlayıcı birtakım koşullara da ihtiyaç duyarlar. 
Bu, hem yeterli ölçüde süt üretebilmek için hem de kendi 
sağlıkları ve gıda ihtiyaçları için gereklidir. 

Bu nedenle aşağıdaki konular oldukça önemlidir: 

Emziren bir annenin günlük kalori ihtiyacına 500 ila 
700 kalori kadar bir ilavenin yapılması gerekir. 

Anne sütü çocuklar için ideal bir A vitamini de-
posudur. Dolayısıyla annelere, bu vitamini içeren gıda 
tüketimi özellikle tavsiye edilir. 

A vitamini eksikliği dünya genelinde 250 milyon 
çocuk üzerinde (olumsuz yönde) etkili olmuştur. En-
feksiyonların şiddetle artmasına ve buna paralel ölümlere, 
çocuğun gelişiminin gecikmesine, kansızlığa, demir 
eksikliğine ve gece körlüğüne neden olur. 

Dünya genelinde sıkça rastlanan beslenme so-
runlarından biri de demir eksikliğine bağlı kansızlıktır. Bu 
sorun, özellikle çocukları ve doğurganlık çağındaki 
anneleri olumsuz yönde etkiler. 

Dünya kadınlarının %60'ında kansızlık vardır. 138 

138-Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de her üç kadından 
birinin kansızlık sorunu yaşadığı tespit edilmiştir. Bunun nedeni ise 
adet kanamaları ve sık yapılan doğumlardır. Halsizlik, yorgunluk, 
çarpıntı, nefes darlığı, baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, saç 
dökülmesi ve tırnaklarda kırılma gibi belirtiler kansızlığın muhtemel 
belirtileridir. Çev. 

 

Bu sorun erken doğuma, (çocukta) düşük doğum 
ağırlığına ve demir eksikliğine neden olur. 

Anne sütü, yaklaşık 0,5-1 mg/1 oranında demir 
içermesine rağmen anne sütüyle beslenen çocuklarda 

Ne Zaman
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demir eksikliğine pek az rastlanır. Çünkü anne sütündeki 
demir, diğer sütlere nazaran vücut tarafından daha iyi 
emilir. 

Yeni yeni yürümeye başlayan çocukların beslen-
mesinde de demir eksikliğine karşı önlemlerin alınması 
gerekir. Bünyesinde bol miktarda demir barındıran başlıca 
yiyecekler ise şunlardır: Kırmızı et, kanatlı hayvanlar, 
beyaz etli balıklar, hububat, yeşil sebzeler, yumurta, kaysı 
(zerdali), pişmiş fasulye, kabuğuyla birlikte pişirilmiş 
patates vs. 

C vitamini içeren karışımların veya meyve sularının 
demir vitamini içeren yemeklerle birlikte tüketilmesi, 
demir emilimini artırır. Bu yüzden ikisinin bir arada 
tüketilmesi ayrıca tavsiye edilir. 

Dünya genelinde yaklaşık bir buçuk milyon insan, 
iyot eksikliği olan bölgelerde139 yaşamaktadır. İyot 
eksikliği, guatra neden olur. 

139-Su ve topraktaki iyot miktarı az olan bölgelere iyot ek-
sikliği/ yetmezliği olan bölgeler adı verilir. Çev 

 

Mevcut araştırmalara göre iyot eksikliği ile insan 
gelişimi arasında bir etkileşim vardır. Hatta orta  

derecede iyot eksikliği bile zekâ seviyesini 10-15 
derece düşürebilme özelliğine sahiptir. 

Hamilelik dönemindeki anneler için iyot eksikliği, 
ceninin beyin yapısında telafi edilemez tahribata neden 
olabilir. Bu sorun, çocuklarda geç öğrenme, geç algılama 
(tembellik) ve geç etkileşime neden olmaktadır. 
Dolayısıyla herkese, özellikle de annelere iyotlu tuz 
kullanımı tavsiye edilmektedir. 

Meyve, çiğ sebze, D ve B vitaminleri tüketimi bütün 
anneler için gereklidir. Doğum sonrasında ve emzirme 
döneminde de dengeli bir beslenme programı 
düzenlenmelidir. 

En iyi beslenme programı, her öğünde protein (balık, 
et, yumurta, peynir ve süt), bir miktar karbonhidrat 
(ekmek, patates vb.), meyve ve sebze içeren beslenme 
programıdır. Sıvı gıdalar da yeterli ölçüde (yaklaşık üç litre 
süt, meyve suyu, çay ve su) tüketilmelidir. 

Emzirme aralarında göğüslerinizden kendiliğinden 
süt geliyorsa sık sık yemek yiyin, sıvı tüketin ve ço-
cuğunuza daha sık süt verin. 

 

EMZİRMEYE BAŞLAMA VE BİTİRME 

Doğum sonrası ilk günlerde göğüsler anneye boş gibi 
gelebilir. Emzirme başladığı andan itibaren göğüsler az 

Ne Zaman
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miktarda besleyici ve (bulaşıcı hastalıklara karşı) koruyucu 
özellik taşıyan kolostrum üretir. Birkaç gün sonra 
göğüsler dolar ve hızla süt üretmeye başlar. Halk arasında 
kısaca biz buna, "Süt geldi" deriz. 

Sütün gelmesi bazen iki gün sonra gerçekleşir, bazen 
de bir haftaya kadar uzayabilir. Bebek, annesinin 
memesini ne kadar erken emmeye başlarsa annesinin sütü 
de o kadar erken gelir. Hatta doğum gerçekleşir 
gerçekleşmez bebeğe süt vermek bu konuda etkilidir. 

Doğumdan bir veya iki hafta sonra anne sütü nicelik 
ve nitelik bakımından değişiklik gösterir. Miktarı artar, 
rengi ve içeriği değişir. Emzirme devam ettikçe mavimsi 
beyaz renkli olgun süt gelir. Bu süt, aynı zamanda protein, 
laktoz, çeşitli vitaminler, tuzlar ve su bakımından oldukça 
zengindir. 

Anneler, sütlerindeki bu değişikliğin doğal olduğunu 
bilmelidirler. Çünkü mavimsi ve hafif sulu bu süt, 
bebeğin gelişimi için ihtiyaç duyduğu bütün mineralleri 
bünyesinde bulunduran olgun süttür. 

Birkaç gün sonra göğüslerde daha az dolgunluk 
hissedilir ve göğüsler yavaş yavaş yumuşamaya başlar. Bu 
arada artan süt üretimi devamlılığını korur. Bazen 
anneler, yumuşayan göğüslerinde süt olmadığını 
düşünürler. Oysaki bu dönemde göğüsteki süt kurumaz 
ve hatta azalmaz da. 

Emzirmenin son dönemlerindeki süt oldukça fay-
dalıdır. İçerdiği yağlar bakımından enerji doludur. Bebek, 
gelişimi için bu iki süte ihtiyaç duyar. Dolayısıyla oldukça 
önem taşıyan son emzirme döneminde yeteri derecede 
beslenme gerçekleşmeden meme çocuktan 
uzaklaştırılmamalıdır. Çünkü çocuk, son emzirme 
döneminin sütünden yeterince yararlanmamış olabilir. 

  

KOLOSTRUM (AĞIZ SÜTÜ) 

Bebeğin aldığı ilk besin maddesi kolostrumdur. Ko-
yu, sarımsı beyaz bir madde olan kolostrumun dış gö-
rünümü anneden anneye değişebilir. İçerdiği yüksek 
orandaki besin maddeleriyle bebeği çoğu enfeksiyonlara 
karşı koruma özelliğine sahiptir. Virüslere karşı güçlü bir 
direniş sergiler. İhtiva ettiği özellikler sayesinde 
bakterilere saldırır ve güvenlik sistemini takviye eder. 
Ayrıca önemli bir A vitamini deposudur. 

Bebeğin gelişiminde önemli bir faktör olan ağız 
sütünün bağırsak hareketlerini uyarıcı etkisi vardır. Bu da 
bebeğin bağırsaklarını hazım ve süt emilimi için hazır hâle 
getirir; hazmı mümkün olmayan proteinlerin ise emilimini 
önler. 

Bileşiminde bulunan yüksek oranda beyaz globulinle 
birlikte enfeksiyonlara ve mikroplara karşı bağışıklık 

Ne Zaman
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kazandıran etkenler sayesinde normal anne sütünden 
onlarca, yüzlerce ve hatta bazen binlerce kat daha üstün 
özelliğe sahiptir. Dolayısıyla anneler, mümkün olduğunca 
ağız sütünü bebeklerine tam ve eksiksiz olarak vermeli; 
doğumdan sonra zaman kaybetmeden bebeklerini 
emzirmeye başlamalı ve bebeğin talebine göre sık sık, 
defalarca süt vermelidirler. Böylece kolostrumun (ağız 
sütü) ardından olgun süt de artarak gelmeye başlayacaktır. 

 

ANNE SÜTÜNÜN YETERLİLİĞİ NASIL 
ANLAŞILIR? 

Anne sütünün yeterliliği, en iyi ve en kolay yoldan, 
çocuğun gereken tartıyı almasıyla anlaşılır.140  

 

140-Her bebeğin boy ve kilo gelişimi kendine özgü şekilde 
ilerler. Bu gelişimde genetik özellikler büyük rol oynar. Ancak yine de 
özellikle ilk 2 yılda gelişimi mümkün olduğunca takip etmek için 
hazırlanmış özel tablolar vardır. Bu tablolar kesin belirleyici 
olmamakla birlikte bebeğinizin boy-kilo oranlarını takip edebilmeniz 
açısından kaynak oluşturabilmektedir. Bu nedenle çevrenizdeki sağlık 
kuruluşlarından bu yönde hazırlanmış tabloları temin edebilirsiniz. 

Bebekler dünyaya geldikten sonraki ilk 3 ayda diğer yaşlarına 
oranla çok daha hızlı büyürler. Yukarıdaki etkenlere bağlı olarak 
normal bir bebek ilk 3 ayında, her hafta ortalama 200 gram alır; 4. 
veya 5. aylara geldiğinde ise bebeğin kilosu doğum kilosunun 2 katına 
çıkar. Çev. 

 

Bebeğinizin kilosu, gelişimiyle orantılıdır. 

Yine de bebeğinizin gelişimine bağlı kilosu ve sü-
tünüzün yeterliliği konusunda doktorunuza veya sağlık 
merkezlerine müracaat edebilirsiniz. 

Bu açıklamanın ardından aşağıdaki gelişmeleri "süt 
yetersizliği" olarak algılamamak gerekir: 

1-Bebeğin aşırı derecede ağlaması: Alt bezinin ıslak 
oluşu, oda sıcaklığının gereğinden fazla veya düşük oluşu, 
yakınların gereğinden fazla ziyaretleri, sancı, hastalık vb. 
nedenlerle de ağlayabilir. 

2-Bebeğin sık sık süt içmesi: Anne sütünün hazmı 
kolay ve emilim oranı yüksek olduğu için bebekler çabuk 
acıkırlar. 

3-Uzun süre meme emmesi: Bebek, memenin 
ucunu iyi kavrayamadığından süt gelinceye kadar 

emmeye çalışır. Sağlıklı bir emzirme metoduyla141 bu 
sorun ortadan kalkar. 

 

141-Emzirirken bebeğin yüzü ve gövdesi anne memesine dö-
nük olmalı, bebek, omuzlan annenin kolu üzerinde desteklenecek 
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şekilde tutulmalı, çene anne memesine temas etmeli, alt dudağı dışa 
dönmüş, burun açık olmalıdır. Meme ucu, etrafındaki kahverengi 
halka ile birlikte çocuğun ağzında olmalı ve damağına dokunmalıdır. 
Emzirdikten sonra bebek annenin omzuna yatırılıp sırtına hafif hafif 
vurularak gazı çıkarılmalıdır. Çev. 

 

4-İIk günlerde sütün az olması: Doğum 
sonrası ilk günlerde gelen süt (ağız sütü) az olmakla 
beraber bebek için gerekli ve hayati tüm besin 
maddelerini bünyesinde bulundurur. Çeşitli hastalıklara 
karşı bebeğin adeta ilk aşısıdır. 

5-Emzirme sırasında yeterli süt gelmemesi: Bu 
durum göğüslerde ne kadar süt üretildiğinin ölçüsü 
değildir. Çünkü emzirmeyle birlikte göğüsler yeterli 
ölçüde süt üretmeye başlar. 

6-Göğüslerin küçük olması: Göğüslerdeki süt 
üretimi, göğsün büyüklüğü veya küçüklüğüyle alakalı 
değildir. Bilakis emzirmeye bağlı olarak artış kaydeder. 

 

BEBEK MEME EMERKEN NEDEN DURUR? 

Bebekler genellikle aralıksız olarak süt emmezler. 
Arada bir kısa süreliğine durur, bazen de güçlü bir şekilde 
meme emerler. Aslında bu, göğüste gerçekleşen birtakım 
olaylar karşısında bebeğin bir tür tepkisidir. 

 

BEBEĞİN MEME EMMEYE YANAŞMAMASI 

Bebeğin memeyi ağzına almak istememesi, genellikle 
annenin uzun aralıklarla bebeğine süt vermesinden veya 
sütten kesmesinden kaynaklanır. Çoğu zaman bebeğin 
meme emmek istememesi, anneyi rahatsız eder ve bazen 
de yapılan telaşlar boşa çıkar. 

Bebek, bazen hastalığı nedeniyle meme emmek is-
temez. Fiziksel olarak çok küçük olabilir veya emme gücü 
zayıf olabilir. Bazen de doğuştan olma veya. (sonradan 
gelişen) zihinsel birtakım sorunlar nedeniyle süt emmek 
istemez. Dolayısıyla yaş (kaç aylık oluşu), boy ve kilo 
ölçüleri incelenmelidir. Zira bu durum, yeterli gelişimi ve 
doğal beslenmesini sağlamak için her an özel bakım 
gerektirebilir. 

Bazen de bebek, burnundaki sorunlar nedeniyle 
meme emmek istemez. Burun tıkanıklığı, pamukçuk, 
kulak veya boğaz iltihabı ya da diş çıkarmak da bunun 
sebeplerinden olabilir. 

Ayrıca nefes alıp vermede sorun yaşayan bir bebek, 
süt emerken zorlandığı için solunum yolu enfeksiyonları 
da meme emmekten kaçınmanın bir nedeni olarak 
gösterilebilir. 
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ANNE SÜTÜNÜ ARTIRAN ETKENLER 

 a)Psikolojik Rahatlık: 

Sütün Oluşumu ve Akımı konusunda da değinildiği 
üzere, çeşitli nedenlerle annede ortaya çıkan kaygı, sinir, 
korku, dert vb. durumlar yanı sıra özellikle de bebeği, 
ağrıyan göğüs uçlarıyla emzirme endişesi, anlık 
utangaçlıklar veya çocuğunu emzirebileceğine inanamama 
gibi durumlar, tamamıyla sütün oluşumunu engelleyen ve 
akımını durduran etkenlerdir. 

Bu yüzden süt oluşumundaki canlılığı yeniden ka-
zandırmak için anneler psikolojik olarak desteklenmeli, 
onlara sevgiyle yaklaşılmak, kaygılardan uzaklaştırılmalı ve 
çocuğunu iyi bir şekilde besleyebileceğine dair güven 
verilmelidir. 

Aynı şekilde yeterli uyku ve açık havada gezi, bu 
durumda olan anneler için faydalıdır. 

b) Emzirme 

Sütün artması bebeğin isteğine bağlıdır. Yani ge-
lişmeye başlayan bebek, gelişimiyle orantılı olarak iştahı 
artar, daha fazla meme emer ve meme emdikçe de anne 
sütünde artış görülür. O halde anne sütünü artırmanın en 
iyi yolu, bebeği sık sık ve uzun süreli emzirmektir. 

Eğer çocuğunuz başlangıçta memeyi doğru bir şe-
kilde emmiyor ve dışarı çıkarıyorsa, sütün azalmasını ya 
da kesilmesini önlemek için süt pompası kullanarak 
sütünüzü dışarı çıkarabilirsiniz. 

c) Beslenme 

Aşağıda sıralanan yiyecek ve içecekler, annelere 
tavsiye edilen başlıca gıdalardır: 

Buğday çimi , (filizi) ve buğday tatlısı gibi bol 
miktarda A vitamini içeren gıdalar. 

Bakla, fasulye, nohut ve börülce gibi baklagiller yanı 
sıra çay. 

Kadınlık hormonu taşıyan rezene, arpa suyu vb. 
şeyler. (Ergenlik yaşını geciktirdiği için erkek çocuğu olan 
annelere rezene kullanmaları tavsiye edilmez.) 

Karpuz, kavun, meyve suyu ve meyve nektarı. 

Armut ve kemik çorbası gibi kalsiyum içeren gıdalar. 

Dut başta olmak üzere şeker içeren tatlı meyveler. 

Zeytin ve Hindistan cevizi gibi aynı zamanda yağı da 
olan meyveler. 
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Koyun memesi. 

Bu gıdalar yanı sıra düzenli yemek yemek de bes-
lenme açısından önemlidir. 

Eğer gerçekten de sütünüzün az olduğundan 
eminseniz ve tüm çözüm yollarını denedikten sonra yine 
de verim alamamışsanız, süt artırıcı ilaçlar alabilmek için 
doktorunuza müracaat edebilirsiniz. 

d) Emzirme Aralığı ve Miktarı 

Bebek, bir göğüsteki tüm sütü emdikten sonra emme 
eylemine ara verir ve memeyi kendiliğinden bırakır. Bu 
durumda yeterince doymuş olabilir veya diğer memeden 
de emmek isteyebilir. 

Bebek bazen memeyi ağzından çıkarır ve uyumaya 
başlar. Memeyi bebeğin ağzından çıkarmaya veya 
emzirmeye belirli bir zamana kadar devam etmeye gerek 
yoktur. 

Bebeğin beslenmesi, genellikle memedeki süt bi-
tinceye kadar devam eder. Dolayısıyla bebek süt emdiği 
sürece emzirme işi yarıda kesilmemeli, buna bebeğin 
karar vermesi beklenmelidir. Çünkü bebek, son sütten 
daha fazla enerji alır. 

Eğer bebek meme ucunu hiç bırakmak istemezse, 
parmağınızın ucunu yavaşça ağzına daldırın. Böylece 
bebek memeyi bırakacaktır. Ama memeden uzaklaştırmak 
için asla bebeği göğsünüzden çekmeyin. 

 

DOĞRU EMZİRME TEKNİKLERİ VE 
POZİSYONLARI 

Emzirme sırasında tamamen rahat bir konuma sa-
hipseniz bu fırsatı dinlenmek için de değerlendirebi-
lirsiniz. Ama rahat değilseniz, bebek de bu durumu anlar 
ve iyi bir beslenme gerçekleşmez. 

Genellikle dikiş yerlerinde ağrıların olduğu mu-
hakkaktır. Buralara baskı uygulanmasını önlemek ve 
ağrıları azaltmak için özel olarak hazırlanmış şişirilmiş 
halka veya yastıkların üzerinde oturulması tavsiye edilir. 

Yine, dik bir şekilde sandalye veya koltuğa oturarak 
bebeğinizi emzirebilirsiniz. Ama bu durumda sırtınız 
sandalye veya koltuğun sırtlık bölümüne tamamen 
yapışmalıdır. Hal böyleyken bir yastığı belinize, bir veya 
iki yastığı da bacaklarınızın üzerine koyun. Böylece hem 
siz daha rahat olursunuz hem de bebeğiniz konumunuza 
bağlı olarak daha uygun bir yerde olur. Bu durumda 
vücudunuzu eğmeye gerek yoktur. 

Eğer sandalye veya koltuğunuzun ayakları yüksekse, 
emzirirken eğilmemek için ayaklarınızın altına yere sağlam 
basan bir eşya koyabilirsiniz. 
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Bebeğinizi yatakta emzirirken sırtınızı güçlendirmek 
için yatağın baş kısmını bir miktar yukarı kaldırmanız 
gerekir. Bu durumda yan yatarak çocuğunuza süt 
verebilirsiniz. 

 

Doğru Yanlış 

Bebek, annesinin memesini ağzına aldığında çev-
resindeki kahverengi halkanın (genişliğine göre tamamını 
veya) bir kısmını ağzına almasına özen gösterilmelidir. 
Bebek meme ucuyla birlikte kahverengi halkayı (areola) 
ağzına aldığında diliyle süt kanallarına baskı uygular. Bu 
durumda meme gerilir ve büyür. Emzirme sona erdiğinde 
bu değişimi daha iyi görebilirsiniz. 

 

BEBEĞİN DOĞRU EMDİĞİ NASIL 
ANLAŞILIR? 

Bebeğin vücudu tamamen annesine dönükse ve 
bebek tamamen kucağa alınmışsa... 

Bebeğin yüzü memeye dönükse... 

Bebeğin çenesi memeye yapışmışsa... 

Bebeğin ağzı tamamen açıksa... 

Bebeğin alt dudağı aşağı doğru bükükse... 

Areolamn (kahverengi halka) büyük bölümü bebeğin 
üst dudakların üzerinde, az bir bölümü de alt 
dudaklarının altında görünüyorsa... 

Bebek sakinse ve güçlü emişler sergiliyorsa... (Bebek, 
beslenmenin ardından gayet sakin ve memnundur.) 

Anne, meme uçlarında herhangi bir ağrı hisset-
miyorsa... 
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Çoğu zaman bebeğin yutkunma seslerini dahi 
duyabiliyorsanız, bebeğiniz sağlıklı bir şekilde meme 
emiyor demektir. 

 

BEBEĞİN YANLIŞ EMDİĞİ NASIL 
ANLAŞILIR? 

Bebek, bazen meme ucunu yanlış kavrar ve bu şe-
kilde emmeye çalışır. Bu da beraberinde birtakım sorunlar 
getirir. Eğer bebek meme ucunu yanlış kavramışsa: 

Meme uçlarında yaralanma ve çatlaklar görülür. 

 Yeterli ölçüde süt üretilmez ve bunun neticesinde 
bebeğin gelişimi yavaşlar. 

Bebek rahatsızlık hisseder ve sürekli meme emmek 
ister. 

Zamanla umudu kalmaz ve memeyi ağzına almak 
istemez. 

      Göğüslerde şişme görülür. 

 

EMZİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
KONULAR 

Çocuğunuzu emzirirken veya yatırırken sol tara-
fınızda olmasına özen gösterin. Çünkü çocuk ana 
rahminden beri annesinin kalp atışlarıyla tanışmıştır ve 
burada kendisini daha rahat hissedecektir. 

Emzirmek için çocuğu kucağınıza aldığınızda 
bedeninizin sıcaklığını hissetmesi için kollarınızın çıplak 
olmasına özen gösterin. Çünkü bu his, çocuğu sevgi ve 
şefkat bakımından olumlu yönde etkiler. 

Bebek annesinin memelerini emerken aynı zamanda 
onun bedenini hissetmeyi, eliyle bedenine dokunmayı ve 
bununla oynamayı çok sever. Anne farkında olmadan 
buna mani olursa çocuğun yüzünde endişe ve burukluk 
görülür. Bunun dışa vurumu ağlamakla kendini gösterir. 
Hatta bazen çocuk meme emmemeye bile karar verebilir. 

Çeşitli nedenlerle çocuğuna süt veremeyen anne, en 
azından onu kucağına almalı ve okşamalıdır. 

Bebeğinize iki göğsünüzden de süt verin. Her de-
fasında emzirmeye göğüslerin birinden başlamak (bir 
emzirmede sağ göğüsten, diğer emzirmede sol göğüsten 
süt vermek ve bu tertiple emzirmeyi devam ettirmek) 
daha iyidir. Anne sütü bebek için yeterlidir ve hiçbir ek 
gıda veya sıvı (hatta su bile) gerektirmez. 

İmam Cafer Sadık (a.s), çocuklarını emzirmek isteyen 
Ümmü İshak Bint-i Süleyman'a şöyle buyurmuştur: "Ey 
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Ümmü İshak, çocuğunu tek göğsünle emzirme, iki 
göğsünle de ona süt ver; bunlardan biri gıda, diğeri de su 
yerinedir."142 

142-Men Lâ Yehzuruhu'l-Fakih, c.3, s.475; Kafi, c.6, s.40, h.2; 
Hilyetu'l-Muttakîn, s. 157-158; Vesailu'ş-Şia, c.7, s.176, b.69. 

Resul-i Ekrem (s.a.a) de şöyle buyurur: "Allah Taâla 
çocuğun rızkını annesinin göğüslerinde kılmıştır; birinde 
içeceği, diğerinde de gıdası vardır."143 

143-Vesailu'ş-Şia, c.2l, s.453. 

 

Eğer bebeğiniz bir göğsünüzden süt emmişse, bir 
sonraki emzirmede mutlaka diğer göğsünüzden süt verin. 

Süt veren anneler sarımsak, soğan ve acı tüket-
memelidir. 

Daima süt vermeden önce ellerinizi ılık su ve sabunla 
yıkayınız. Çünkü hastane veya ev ortamındaki çoğu 
mikroplar el yoluyla çocuğa intikal eder. (Günde bir kez 
banyo yapmak veya ılık suyla göğüsleri yıkamak 
yeterlidir.) 

 

 

Verdiğiniz süt, her defasında başlangıçta sulu, 
sonlarına doğru daha katı ve yağlıdır. Bebeğinizin iyi 
beslenebilmesi için her iki sütten de alması gerekir. 
Dolayısıyla göğsünüzü bebeğin ağzına yerleştirdikten 
sonra iyice emmesine izin verin. Zaman bakımından 
kısıtlamada bulunmayın. Bırakın, bebek dilediği kadar 
emsin ve gönlünce memeyi çıkarsın. 

Göğsünüzün ucunu çimdikler gibi tutup, tıpkı 
biberon verir gibi bebeğin ağzına vermeyin. Bu durumda 
bebek sadece memenin ucunu emmeye başlar. En doğru 
yol, memenin tamamını bebeğe sunmaktır. Böylece bebek 
meme ucunu yeterli miktarda kahverengi halkasıyla 
birlikte ağzına alacaktır. Bebeğinizin nefes almasına mani 
olabilecek herhangi bir durumu önlemek için meme 
emerken parmağınızla göğsünüzün ucuna üst taraftan 
hafifçe bastırabilirsiniz. 

Bebeği geceleri emzirmek başlı başına sütü daha da 
artırır. Ayrıca emzirme arttıkça süt de bir o kadar artar. 

Her emzirmeden sonra bebeğinizi başı omzunuza 
gelecek şekilde kendinize yaslayarak veya dik bir şekilde 
kucağınıza alarak gazını çıkarmaya çalışın.144 

144-Bebeklerin süt içerken hava yutması çok doğaldır. Bebek, 
yuttuğu havadan ya gaz çıkararak ya da geğirerek kurtulabilir. 
Biberonla beslenen bebeklerde çok sık görülmesine rağmen, anne 
sütüyle beslenen bebekler de hava yutabilir. Bebeğinizi beslerken gaz 
çıkarması için arada ona fırsat verin; emziriyorsanız göğüs 



değiştirirken bebeğinizin gazını çıkarın. Yuttuğu hava ona tokluk 
hissi verebilir ve onu rahatsız ederek ihtiyacı olan besini almasını 
engelleyebilir. Ya da gaz midesine baskı yaparak, bebeğinizin 
kusmasına sebep olabilir. Bebeğiniz mutluysa, geğirecek kadar hava 
yutmamıştır; kıpırdanıp yüzünü buruşturuyorsa hava yutmuştur, bu 
yüzden bir süre daha deneyin. Ancak gazını hemen çıkarmasını 
beklemeyin. Çev. 

 

Gazını çıkarmak için nazikçe sırtını sıvazlayın. 
Bebeğinizi yatağına yerleştirdikten sonra 5 ila 10 dakikaya 
kadar aynı uygulamayı yapın. Daha sonra sırt üstü veya 
sağa doğru yatırarak rahat bir şekilde uyumasını sağlayın. 

 

SÜT SAĞMAK 

Sütünü sağmak isteyen anne için oksitosin refleksi 
oldukça önemlidir. Her şeyden önce oksitosini harekete 
geçirmek suretiyle süt sağmak için aşağıdaki konulara 
dikkat etmek gerekir: 

Sessiz ve sakin bir yerde ya da size yardımcı 
olabilecek arkadaşlarınızın yanında bunu yapın. 

 Bebeğinizi kucağınıza alın. Bebeğin teni direkt 
olarak teninize temas etmelidir. Bir süre süt içirin ve 
sonra kucağınıza alın. Ya da bebeğinizi seyredin; eğer 
yanınızda değilse fotoğrafına bakın ve onu düşünün. 

Sıcak ve ılık içecekler için, ama kahve içmeyin. 

Göğsünüzü ısıtın. Bunun için ısıtıcı, sıcak su veya 
sıcak bir duş düşünülebilir. 

 Göğsünüze meme uçlarına doğru hafifçe masaj 
uygulayın. 

 

Bazı anneler tecrübeleri sonucu meme uçlarına ve 
kahverengi halkaya (areola) parmak uçlarıyla hafifçe 
vurarak veya yumruklarını göğüslerinin üzerinden meme 
uçlarına kadar daire şeklinde hareket ettirerek farklı bir 
masaj yöntemi geliştirmişlerdir. 

Bir arkadaşınızdan sırtınıza masaj yapması için 
yardım alın. Bu masaj şöyle olmalıdır: Öncelikli olarak bir 
sehpanın önüne geçin. Oturmuş ve kollarınızı sehpanın 
üzerine koymuş bir vaziyette sehpaya doğru eğilin. 
Başınız kollarınızın arasındayken bir süre dinlenin. Bu 
durumda göğüsleriniz gevşemiş ve aşağı doğru sarkmıştır. 
Tam bu sırada arkadaşınızdan masaj için yardım isteyin. 
İkinci şahıs yumruğuyla aşağıdan yukarıya, yukarıdan 
aşağıya doğru sırtınızı sıvazlamalıdır. 

Bu masaj omurların iki tarafına, enseden omuzlara 
doğru 1 ila 2 dakika uygulanmalıdır. 
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 Eğer süt sağma aletlerinden yararlanıyorsanız, her 
kullanımın ardından iyice temizleyip sterilize edin. Ama 
her zaman için elle sağmak, süt sağmak için en iyi yoldur. 

Elle Süt Sağma Tekniği 

Elinizi, dört parmağınız aşağıdan kahverengi hal-
kanın hemen altına, başparmağınız da yukarıdan 
kahverengi halkanın hemen üstüne gelecek şekilde 
göğsünüzün üzerine koyun. Sütü sağmak için baş ve diğer 
parmakları yavaşça içe, göğüs duvarına doğru ve ardından 
birbirine doğru bastırın. Bastırma işlemine, elinizi göğüs 
duvarından uzaklaştırırken de devam ettirin. Bu şekilde 
süt meme başına doğru itilir. İşlem tekrarlandıktan sonra 
süt akmaya başlar. Sağma hareketi ritmik bir şekilde 
tekrarlanmalıdır. 

Dikkat: 

Sağma işlemi sırasında kahverengi halkaya doğru 
basınç uygulanmalıdır; meme uçlarına değil. 

Sütü boşaltmak için temizlenmiş ve kaynatılmış 
plastik bardak kullanılmalıdır. 

 

EĞER BEBEĞİNİZİ EMZİREMİYORSANIZ! 

Eğer bebeğinizi emziremiyorsanız, biberon yerine 
fincan kullanın. Hiç kuşkusuz, bebeğin biberondan 
emmesiyle meme emmesi arasında fark vardır. Bibe-
rondaki yapay emzik, yeterince uzun olduğundan bebek 
onu ağzına doğru çekmek için herhangi bir çaba sarf 
etmez. Dolayısıyla ağzına meme alırken ve onu ağzına 
doğru çekerken sorun yaşar. Bunu biberon emziği sanır 
ve memeyi, onu emdiği gibi emmeye başlar. Özellikle 
bebeğin doğumundan sonra ve annesine götürülmeden 
önce biberon kullanılmışsa, bu sorun daha çok 
görülebilir. O halde herhangi bir meşguliyet nedeniyle 
çocuğunuzu kendi göğüslerinizden besleyemiyorsanız, 
her şeyden önce fincanla beslemeye özen gösterin,145 
biberonla değil. 

 

145-Bebeği Fincandan Besleme Tekniği: 

Bebek yarı oturur duruma getirilir. 

Fincan bebeğin dudaklarına yaklaştırılır. 

Fincan bebeğin dudaklarına değecek şekilde hafif eğilir, bebeğin 
alt dudağına dayanır ve fincanın kenarları üst dudağın dış yan 
kısımlarına değer. 

Bebek uyanık duruma gelir, gözlerini ve dudaklarım açar. Çok 
küçük bebekler dilleri ile sütü alırlar. Daha büyük bebekler sütü emer 
gibi çeker ve bir miktarını da dökerler. 

Hiçbir zaman süt bebeğin ağzına dökülmemelidir. Fincan 
tutularak bebeğin kendisinin alması sağlanmalıdır. 
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Bebek yeterince alınca ağzını kapatır. Bu durumda ne kadar 
aldığı kayıt edilmelidir. Hesaplanan miktarı almamış ise bir sonraki 
öğünde daha fazla alabilir ya da daha sık beslenmesi gerekebilir. 

Bebeğin aldığı miktar günlük olarak ölçülmelidir. Çev. 

 

 

Emme yeteneğine sahip her bebek fincandan içmeyi 
de bilir. Fincanla besleme, bebeğin bir miktar enerji 
tüketmesine neden olur. Henüz gelişimi tamamlanmamış 
bebekler, fincandan beslenmeyi biberondan daha önce 
öğrenir ve uygularlar.146 

146-Biberonla besleme, bebeğin anne memesini almamasına ve 
bazı hastalıklara neden olabileceği için önerilmemektedir. Çev. 

 

Boş Memeyle Emzirme Tekniği 

Acıkan bebek bir süre memeyi emer, süt gelmediğini 
fark edince de hemen yorulur ve memeyi dışarı atar. Bu 
gibi durumlarda biberondan veya sütü olmadığını 
düşünerek süttozu vb. gıdalardan yardım alan annenin, 
azalan emzirmeyle birlikte yavaş yavaş sütü azalır ve 
kesilir. Sütlerinin kesilmesinden korkan bazı anneler, 
buna önlem olarak kişisel bazı yöntemler geliştirmişlerdir. 

Şimdi, burada, bu yöntemlerden bazılarına deği-
neceğiz: 

1-Boş göğsü emzirirken göğüs uçlarına süt 
damlatmak: Bebek, meme emdiği sırada iğnesi olmayan 
şırınga, kaşık veya damlatma özelliğine sahip herhangi bir 
aletle meme ucuna süt damlatın. 

2-İçeceklerde kullanılan plastik kamışlara ben-
zer özel ince ve yumuşak hortum kullanmak: Bu 
hortumun bir ucunu fincana daldırın, diğer ucunu da 
göğsünüzün ucuna bağlayın. Bebek meme emmeye 
başladığında fincandaki süt ağzına gelecektir. 

Bu tür yöntemlerle göğüsler yeniden harekete ge-
çecek ve süt üretimi başlayacaktır. 

Fincanın içine süttozu, sağılmış anne sütü veya su-
landırılmış inek sütü koyabilirsiniz. 

Her kullanımdan sonra fincan ve hortumu temiz-
lemeyi ve sterilize etmeyi sakın unutmayın. 

 

ANNE SAĞLIĞI VE EMZİRME 

Annenin uzun veya kısa süreliğine hastalanması, süt 
kesilmesinin en yaygın nedeni olarak göze çarpar. Bazı 
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annelerin, soğuk algınlığı gibi küçük hastalıklarda bile bu 
sorunla karşılaştığı gözlemlenmiştir. 

Eğer annenin enfeksiyonel bir hastalığı varsa, bunun 
akıntılar ve el yoluyla çocuğa intikali memeye oranla daha 
fazladır. Hastalık devam ettiği sürece çocuk için bu risk 
de devam eder. Bu durumda antibadi içeren anne sütü, 
çocuğun hastalanmasını önleyen en iyi ilaç niteliğindedir. 

 

Hastalık dolayısıyla bebeğini emzirmek istemeyen 
anne, buna kesin olarak karar vermişse, sütünü sağ-
malıdır. Çünkü bu eylem, ileriki günlerde sütünün tekrar 
devam etmesine yardımcı olur. 

Ateşi olan annenin vücudu, aşırı terleme yüzünden 
su kaybeder. Bu durumda bol miktarda sıvı tüketmeli ve 
eğer mümkünse, bebeğini emzirmeye devam etmelidir. 
Bunu kendisi yapamıyorsa, herhangi bir yakını, anneden 
alınan sütle bebeği besleyebilir. 

Hangi Durumlarda Anne Sütü Tehlikelidir? 

. 1-Şoka girme, aşırı kanama, kalp yetmezliği, damar 
tıkanıklığı vb. gibi hayati risk taşıyan rahatsızlıklarda... 

2-Anti kanser ilaçları kullanımında... 

3-Anneye radyoaktif maddeler şırınga edildiğinde... 

4-Esrar, Eroin, kokain, ekstazi vb. uyuşturucular 
alındığı veya bağımlısı olunduğu durumlarda geçici 
süreliğine emzirme işlemi durdurulmalı, sütten kesilmeyi 
önlemek için bu süre zarfında anne sütü, sağma 
yöntemiyle dışarı boşaltılmalıdır. 

Antibiyotik, antitiroid vb. ilaçlar emzirme döne-
mindeki anneler için kesinlikle yasaktır. Çünkü bu ilaçlar 
süt yoluyla çocuğun bedenine intikal eder. 

Dikkat: 

Kokain, morfin, afyon vb. uyuşturucular yanı sıra 
sigara kullanımı da emzirme dönemindeki anneler için 
kesinlikle yasaktır. Sigara, anne ve çocuk sağlığını fiziksel 
ve ruhsal bakımdan olumsuz yönde etkilediği gibi, anne 
sütünün azalmasına da neden olmaktadır. 

 

EMZİRME DÖNEMİ SÜRESİ 

"Emzirme zamanını tamamlamak isteyen anneler, 
çocuklarını tam iki yıl emzirmelidirler. "147 

147-Bakara, 233. 

 

Ne Zaman
emzÝrme dönemÝ süresÝ



"Ve biz, insana, anne-babasına iyilik etmesini 
emrettik; annesi, onu zahmetle taşıdı, zahmetle doğurdu 
ve gebelik süresiyle sütten kesilme süresi otuz ayı buldu... 
"148 

148-Ahkaf, 15. 

 

Kurân ayetlerinden de anlaşıldığı üzere emzirme 
süresi 2 yıldır. Bazı rivayetlere göre, İmam Hüseyin'in 
(a.s) süt emme süresi ise 24 ay olmuştur.149 

149-Müstedrek, c.15, s.158, h.17848. 

 

Ehlibeyt imamlarının (a.s) bu alandaki tavsiyeleri 
oldukça fazladır. Şimdi, bunlardan bazılarına 
değinelim:150 

150-Bu tavsiyeleri kitapta naklederken amacımız sadece 
imamların sözlerini beyan etmektir; meselenin fıkhî boyutunu 
belirtmek değil. 

 

Bazı rivayetlerde 21 aydan daha az bir emzirme 
dönemi, çocuğa zulüm olarak nitelendirilmiştir.151 

Bazı rivayetlerde 21 aylık emzirme dönemi, gereklilik 
olarak nitelendirilmiştir. 152 

151 -Usul-u Kafi, c/6, s.40, h.3; Tehzib. c.8, s. 106, h.6; el- 
Fakih, c.3, s.474, h.4661; Vesail, c.15, s.176, h.5.  

152-Tehzib, c.8,'S. 106, h.7; Vesail, c.15, s. 176, h.2. 

 

Yine bazı rivayetlerde 2 yılı geçen emzirme süresi 
men edilmiştir.153 

153-Tehzib, c.8, s.105, h.4; Vesail, c.15, s.176, h.l; Müsted- rek, 
c.15, s.156, h.17844. 

BEBEĞİ SÜTTEN KESMENİN YOLLARI 

Çocuğunuzu sütten kesmek için ona asla sert dav-
ranmayın. Göğüslerinizin ucuna acı baharatlar veya 
benzeri şeyler sürmeyin. Eğer çocuk meme emmeye ısrar 
ederse, yanınızdan uzaklaştırmayın. 

Önde gelen büyük şahsiyetler, bilim adamları ve 
doktorlar, bebeği sütten kesmek için birtakım yollar 
önermişlerdir. Burada, bunlardan bazılarına değiniyoruz: 

1-Masum İmamlara Tevessül 

Özellikle mühim işlerde, başlama ve bitirme ko-
nusunda, iyi bir zaman ve mekân seçimi ötelerden beri 
din büyüklerinin ve ulemanın metotlarından olmuş ve 
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olmaktadır da. Bu nedenle mükâfat içeren böylesi değerli 
bir iş için de uygun bir zaman ve mekân seçmemiz güzel 
olacaktır. Gerek çocuk için uygun bir ortam, gerekse onu 
sütten kesmek için uygun bir dönem tespit edildikten 
sonra masumların (a.s) türbeleri gibi kutsal mekânlarda, o 
semavî şahsiyetlere tevessül ederek Allah'tan bu iş için 
bize başarı vermesini dileyebiliriz. 

Önde gelen din âlimlerinden biri bu konuda şöyle 
tavsiyede bulunmuştur: 

Emzirmenin son dönemlerinde, çocuğunuzu yavaş 
yavaş sütten kesmeye karar verdiğinizde abdest alın ve 
taharetli bir şekilde masum imamlardan (a.s) veya 
imamzadelerden herhangi birinin türbesine girin. 

Daha öncesinde yanınızda bir adet tatlı nar bu-
lundurun. 

Mezar-ı şerifin yanı başına geldiğinizde ziyaret, dua 
ve tevessülden sonra tatlı narı çıkarın ve tanelere ayırın. 

Kıbleye doğru oturun ve Yasin suresini okumaya 
başlayın. 

Kuran okurken bir yandan da çocuğunuza her iki 
göğsünüzden süt verin. 

Göğsünüzdeki süt tamamen boşalıncaya kadar 
emzirmeye devam edin. 

Kuran okudukça nar tanelerine üfleyin. 

Tilavet sona erdiğinde bunun sevabını Hz. Ali 
Asgar'ın (a.s) ve onun muhterem annesinin ruhlarına 
hediye edin. 

Bu ameller sona erdikten sonra içinde bulunduğunuz 
mukaddes ve mübarek yerde yüce Allah'a el açın ve 
geride kalan emzirme dönemini keremiyle sizden kabul 
etmesini ve emzirmenin bitmesiyle, çocuğunuzun manevî 
rızklarını artırmasını dileyin. 

Bu aşamadan sonra tatlı nar tanelerini bir bir 
çocuğunuza yedirin veya tamamının suyunu sıkarak içirin. 

Hatırlatma: Sözü edilen narın tatlı olması özellikle 
vurgulanmıştır. Zaten tatlı nar, başlı başına oldukça 
faydalı bir meyvedir ve özellikle dinî öğretilerde, Cuma 
günleri tatlı nar yemek tavsiye edilmiştir. Ayrıca bazı 
beslenme uzmanları, tatlı nar yemenin insana huzur 
verdiğini, ıstırap ve vesveseyi giderdiğini belirtmişlerdir. 

2-Çeşitli Alternatifler Sunmak 

Bebeği sütten kesmenin bir diğer yolu da ona alter-
natif sunmaktır. Bu yol, bebeğin anne sütünden kopması 
için ortam hazırlar. Bu alternatifler şunlardır: 

a) GıdasaI Alternatifler: 
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Emzirme süresince anne sütünü emmeye ahşan 
bebek, bu dönemi geride bırakırken çeşitli bahaneler ileri 
sürer. Dolayısıyla bu bahaneyi ortadan kaldırmak için 
çocuğa süt ve meyve suyu gibi faydalı sıvılar verilebilir. 
Ama dikkat edilmesi gereken, bunların alınma saatleri de 
tıpkı süt emme saatlerinde olduğu gibi olmalıdır. Eğer 
çocuğunuzun önceki alışkanlığından veya karşı 
koymalarından yana şikâyetçiyseniz, emmesi için de bir 
alternatif bulabilirsiniz. Bunun için cam biberon tercih 
edilebilir. Ama böyle bir gereksinim yoksa çay bardağı 
emzikten daha iyi ve daha uygundur. 

b)Duygusal ve Ruhsal Alternatifler: 

Anne sütünün, bebeğin sadece yemek ihtiyacını 
karşılamadığını; bilakis ana kucağında olmak ve ona 
dokunmak gibi duygularla bebeğin duygusal ve ruhsal 
ihtiyaçlarını da karşıladığını hepimiz biliriz. Dolayısıyla 
çocuğu sütten keserken onun bu yöndeki ihtiyaçlarını da 
göz önünde bulundurmak gerekir. Bunun için, çocuğu 
sütten keserken onu anneden kesmediğimizin daima 
bilincinde olmalıyız. 

O halde çocuğa anne sütünü unutturmaya çalışırken 
bir yandan da kendiniz kendi çocuğunuzu unutmayın. 
Çocuğunuza daima yanında olduğunuzu hissettirebilmek 
için sevginizi farklı yollarla ona göstermeye çalışın ve 
onunla yeterince ilgilenin. 

 

3-Alıştıra Alıştıra Sütü Kesmek 

Bu yöntem gıdasal, ruhsal ve duygusal alternatiflerle 
birlikte uygulanmalıdır. Yaklaşık üç ay süren bu yöntemle 
bebek artık tamamen sütten kesilmiş olur. Bir bakıma bu 
süreyi belirleyecek olan şey, bebeğin anne sütüne olan 
bağımlılığıdır. 

Aşamalı olması dolayısıyla bu yöntemin en önemli 
faydalarından biri de, hem anne hem de çocukta ruhsal ve 
duygusal bir boşluk ya da rahatsızlık yaratmayacak 
olmasıdır. Böylece çocuk, anne sütünü rahatlıkla terk 
edecektir. 

Bu dönemin ilk yarısında aşamalı olarak emzirme işi 
azaltılır. Bu amaçla: 

Günlük emzirmeleri azaltın. Yani bir emzirmeyle bir 
sonraki emzirme arası uzatılmalıdır. 

Anne sütüyle beslemeyi azaltmaya, sabah vaktinden 
başlayın. Aradan 1 veya 2 hafta geçtikten sonra aynı 
uygulamayı öğleden sonra yapın. 

Çocuğa süt vermediğiniz zamanlar onu, emmeyi 
unutturacak şeylerle oyalayın. 

Çocuğunuz büyümüş ve her şeyi anlamaya baş-
lamışsa, ona yemek yiyebilme vaktinin artık yaklaştığı 
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anlatılmalı ve yemek verme işine ileriki tarihlerde 
başlanmalıdır. 

Bu dönemin ikinci yarısında emzirme işini bu kez de 
akşam vakitlerinde azaltmaya başlayın. Azaltmaya 
başladığınız en son emzirme, akşam vakitlerine ait 
emzirmeler olmalıdır. 

 

BEBEKLER İÇİN EK GIDALAR 

1-Bebeğinizi ilk 4-6 ay boyunca sadece anne sütüyle 
besleyin. 

2-Ek gıda vermeye, emzirmenin ardından az 
miktarda muhallebi, puding veya hafif sulandırılmış ba-
demli muhallebi vererek başlayın ve zamanla artırın. 

3-Çocuğunuza verdiğiniz ek gıdaları bir bir 
deneyin. Bunlara belirli süreler verin. Eğer çocuk için has-
sasiyet (alerji) oluşturursa yemek listesinden çıkarın. 

4-A ve Demir vitamini damlalarını doktorun ön-
gördüğü şekilde çocuğunuza verin. Dişlerinin kararmasını 
önlemek için çocuğunuza Demir vitamini verdikten sonra 
bir miktar da su içirmeyi ihmal etmeyin. 

5-Aşağıdaki gıdaları çocuğunuz için ek gıdalar olarak 
kullanabilirsiniz: 

 Tuzsuz ve baharatsız yumuşak çorba. 

 Patates veya havuç püresi. 
 

        İyi pişmiş ve püre hâline getirilmiş yumurta 
sarısı. 

 Yumuşak lapa hâline getirilmiş gıdalar. 

 Doğal ve taze meyve suları. 

 Ek gıdalara başlandığı andan itibaren kaynatıl-
mış ve soğumaya bırakılmış (ılık) su. Bu su, çeşitli 
zamanlarda ve çocuğun istediği miktarda verilmelidir. 

 Aşağıdaki gıdalar çocuğun boğulmasına neden 
olabilir: Yaş ve kuru üzüm taneleri, ceviz, fıstık, sosis veya 
et lokmaları, havuç vb. gibi sert sebzeler vs. 

 Çocuk bir yaşını doldurduğunda artık yavaş ya-
vaş mutfak yemeklerinden de faydalanabilir. 

 

7. BÖLÜM 
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TERBİYE 

 

40 TAVSİYE 

Çocuklara nasıl davranmak gerektiği konusunda 40 
ahlakî ve ibadî nokta: 

 

1-Eve hediye getirdiğinizde önce kızınızdan 
başlayınız.154 

2-Çocuklarınızla çocuklar gibi oynayınız.155 

154-Vesailu'ş-Şia, c.15, s.249. 

155-el-Fakih, c.3, s.483, h.4707; Vesailu'ş-Şia, c.15, s.203, h.1-2; 
Müstedrek, c.15, s.171, h.17899. 

 

Yetişkinlerin çocuklarla oynamasının, bugünkü 
çocuk yetiştirme programlarında oldukça önemli olduğu 
bildirilmiştir. 

İslam dininin önde gelen büyük şahsiyetleri, tüm 
Müslümanları, çocuk yetiştirme alanındaki bu önemli 
konuya dikkat çekmiş ve bu alanda tavsiyelerde bu-
lunmuşlardır. Nitekim Resul-i Ekrem (s.a.a) bu konuda 
şöyle buyurmuştur: 

"Yanında (evinde) çocuğu olan, ona çocuk gibi 
davransın."156 

İmam Ali (a.s) da bu konuda şöyle buyurur: "Çocuğu 
olan kimse, onu terbiye edebilmek için çocukluğun en 
son derecesine inmelidir."'157 

3-Çocuğunuz ağlıyor diye sakın onu 
dövmeyin; zira bu ağlamak, belirli bir süreye kadar 
Allah'ın birliğine, Resul-i Ekrem'in (s.a.a) O'nun elçisi 
olduğuna tanıklık ve anne-babaya duadır. 

4-Çocuklarınızı öpün; çünkü onları her öpmenin 
karşılığında cennetten bir makam elde edersiniz.158 

156-Vesailu'ş-Şia, c.5, s.126.  

157-Vesailu'ş-Şia, c.5, s.126. 

158-Usulu Kafi, c.6, S.49, h.1; Biharu'l-Envar, c.104, s.99, h.71; 
Vesailu'ş-Şia, c.15, s.194, h.3 ve s.202, h.2. 

5-Selam vererek çocuklarınıza kişilik kazandırın. 

6-Çocuklarınızı çocukça işlerinden dolayı alaya 
almayın ve bu yaptıklarını aptalca işler olarak algılamayın. 

7-Herhangi bir saygısızlıkta bulunmaması için ço-
cuğunuza "Şunu yap, bunu yapma!" şeklinde gereğinden 
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fazla emir ve yasaklarda bulunmayın. (Çünkü küçük 
yaşlarda anne-babasına saygısızlık eden çocuk, büyük 
yaşlarda itaatsiz olur.) 

8-Çocuklarınıza değer verin. Nitekim Resul-i Ek-
rem'in (s.a.a), bir yandan omzuna çıkan küçük torununun 
saygınlığını korumak için secdesini uzattığını, bir yandan 
da başka birinin çocuğu ağladığında saygı ifadesi olarak 
cemaat namazını çabuklaştırdığını hepimiz mütalaa 
etmişizdir. Resul-i Ekrem (s.a.a), çocukların saygınlığının 
nasıl korunması gerektiğini Müslümanlara bu yolla pratik 
olarak göstermiştir. 

Yine İmam Ali (a.s), bazen çocuklarına ilmî sorular 
sorarak, bazen de halk arasında kendisine sorulan soruları 
onlara yönelterek çocuklarına kişilik kazandırırdı. 

Eğer anne ve baba, doğru bir yöntemle ve çocuğa 
kişilik vererek doğal isteklerini tatmin etmeyecek olur-
larsa, çocuk yanlış yerlerde bunu arar; günahla ve insanları 
huzursuz ederek kişilik kazanmaya çalışır. 

Kişilik, bağımsızlık, irade ve özgüven yanı sıra 
acizlik, aşağılık ve özgüvensizlik, tümüyle baba ocağında 
ve ana kucağında temelleri atılan sıfatlardır. İnsan 
muamelesi görmeyen ve ailenin bir ferdi olarak kabul 
edilmeyen bir çocuktan, büyüdüğünde kişilik sahibi özgür 
bir insan olması beklenemez. 

9-Çocuklarınıza söz verdiğinizde onu yerine geti-
rin.159 İslam'da ahde vefa etmek imandan sayılmıştır ve 
Kurân-ı Kerim'de yüce Allah bu konuda şöyle buyurur: 

"Ahitlerinizde durun, çünkü (Allah katında) 
ahitlerinizden sorulacaksınız. "160 

"(Müminler) öyle kimselerdir ki emanetlerine ve 
ahitlerine riayet ederler.161 

159-Usul-u Kafi, c.6, s.49, h.3 ve h.8; Biharu'l-Envar, c.104, 
s.92, h. 14; Vesailu'ş-Şia, c.15, s.201, h.3 ve h.5. 

160-İsra, 34. 

       161-Müminun, 8. 

 
 

Ahde vefa, insanoğlunun saadetini sağlayan ve ahlakî 
kişiliğini ortaya koyan en büyük özelliklerinden biridir. 
Dolayısıyla bunun temeli, daha çocukluk döneminde 
atılmalıdır. Resul-i Ekrem (s.a.a) bu konuda şöyle 
buyurur: 

"Çocukları sevin ve onlara şefkat gösterin; söz 
verdiğinizde mutlaka sözünüzde durun. Çünkü çocuklar 
sizi velinimetleri olarak görürler."162 



10-Çocuklarınızı cinsel yönden eğitmek için onlara, 
anne ve babaları bir odada yalnızlarken izin almadan içeri 
girmemelerini ve mutlaka izin almaları gerektiğini öğretin. 
Nitekim yüce Allah da Kurân-ı Kerim'de şöyle buyurur: 

"Ey inananlar, malınız olan köle ve cariyelerle sizden 
olup henüz ergenlik çağına girmemiş çocuklar, yanınıza 
gelirlerken üç vakitte sizden izin alsınlar: Sabah 
namazından önce, öğle sıcağında elbisenizi çıkardığınız 
zaman ve yatsı namazından sonra; bu üç vakit, sizin için 
halvet vaktidir. "163 

162-Usul-u Kafi, c.6,* s.49, h.3 ve h.8; Biharu'l-Envar, c.104, 
s.92, h.14; Vesail, c.1-5, s.201, h.3 ve h.5. 

163-Nur, 58. 

 

Ayrıca başkalarıyla olan ilişkilerinde kendilerine 
hâkim olmayı, cinsel içgüdülerini harekete geçirebilecek 
davranışlardan kaçınmaları gerektiğini anlatın. 

Hatırlatmak gerekir ki, çocuklarda merak hissi ol-
dukça fazladır. Gördükleri şeyleri tıpkı fotoğraf kareleri 
gibi çabucak algılar ve hiçbir şeyden çekinmeden bunları 
bir şekilde gerçek hayatta uygulamaya çalışırlar. Yaptıkları 
şeylerin iyi veya kötü ne gibi bir sonuç doğuracağını 
düşünmez ve de bilmezler. 

Bu hatırlatmaya paralel olarak aşağıdaki uyarıları 
mutlaka dikkate alınız: 

Çocuğunuzu yıkarken veya üzerini değiştirirken 
(bebek dahi olsa), özellikle karşı cins bir çocuğun onu 
izlemesine izin vermeyin. 

Çocukluk dönemlerinde onların cinsel organlarıyla, 
hatta göğüsleri ve kalçalarıyla bile asla oynamayın. 

Çocuklarınızı gizli ve kapalı yerlerde (özellikle de kız 
kardeş-erkek kardeşler olarak) tek başına veya bir 
başkasıyla yalnız bırakmayın. 

Namahrem bir erkeğin, 6 yaşını doldurmuş kız 
çocuğunuzu kucağına oturtmasına ve öpmesine izin 
vermeyin. 

Kız çocuğunuzun başkalarının gözü önünde so-
yunmasına, özellikle de göğüslerini ve kalçalarını 
açmasına izin vermeyin. 

Kurân-ı Kerim, namazın, insanı kötülüklerden 
uzaklaştıran bir etken olduğunu beyan etmektedir. 
"Doğrusu namaz, (insanı) kötü ve iğrenç şeylerden men 
eder. "164 Dolayısıyla çocuklarınıza namaz sevgisini 
aşılayın. 

164-Ankebut, 45. 

 



11-Çocukları şımartmak onları zayıf, iradesiz ve 
başına buyruk yapar. Şımarık çocuklar, küçük yaşlarda 
anne ve babalarını yanlış davranışlarıyla zor durumda 
bırakır ve sıkıntı yaşamalarına neden olurlar. 

Şımarık kimse iki büyük sorunla karşı karşıyadır: Bir 
yandan toplumun bireyleri olan her kadın ve erkeğin, 
tıpkı anne ve babası gibi onu okşayacağına, yaptıklarını 
sorgulamaksızın ona saygı göstereceğine ve yaptığı her işi 
"Neden böyle yaptın?" diye sormaksızın kabul edeceğine 
inanır. Bu yersiz beklenti karşısında insanların ona saygı 
göstermediklerini, hatta bilakis alaya aldıklarını 
gördüğünde üzülür ve kendini küçük ve aşağılık görmeye 
başlar. 

Bir diğer yandan da aşağılık kompleksinden kay-
naklanan bu çöküntü, onu aceleci, asabi, tembel, ahlaksız, 
inatçı ve seviyesiz yapar; insanlara kötü gözle bakar, çirkin 
sözler ve yakışıksız davranışlarla onları kızdırır, rahatsız 
eder. 

12-Büyüklerin güç ve baskı kullanarak 
çocukları küçük düşürmesi kadar hiçbir şey onlardaki 
özgüveni ortadan kaldıramaz. Özellikle de bu baskıların 
ardından "Boşuna uğraşma, yapamazsın, senin gücün 
yetmez!" gibi cümleler, onlardaki özgüvenin daha da 
kaybolmasına neden olur. 

13-Çocuklarınız için dua edin. 

Hz. İbrahim (a.s), Allah'tan salih evlat istediğinde 
"Ey Rabbim! Bana salihlerden bir oğul nasip et!"165 ve bir 
başka yerde, "Rabbim, beni de, soyumdan gelenleri de 
daima namaz kılanlardan eyle; Rabbimiz, duamızı da 
kabul et!"166 şeklinde duada bulunmuş, Allah da onun bu 
duasına şöyle yanıt vermişti: 

165-Saffat, 100. 

166-İbrahim, 40. 

 

"Biz de onu halim (tedbirle hareket eden, aceleci 
olmayan) bir çocukla müjdeledik.167 

167-Saffat, 101. 

 

Aynı şekilde Hz. Zekeriya da (a.s) Allah'a şöyle 
duada bulunmuştur: 

"Zekeriya, orada Rabbine dua etmiş ve şöyle demişti: 
Ey Rabbim, sen katından bana tertemiz bir soy ver; 
muhakkak ki sen, duaları duyansın. "168 

168-Âl-i İmran, 38. 

 



İmam Zeynelabidin (a.s), çocuklarına yönelik dua-
sının bir kısmında şöyle buyurur: 

"Allah'ım, çocuklarımın (hayatta) kalmasıyla, benim 
için onları ıslah etmekle ve onlardan yararlanmamla beni 
minnettar kıl. 

Allah'ım, benim için onların ömrünü uzat; 
(dünyadaki) sürelerini çoğalt; küçüklerini yetiştir; 
güçsüzlerini güçlendir; bedenlerini, dinlerini ve huylarını 
sağlam ve sağlıklı kıl; canlarına, vücutlarına ve benim için 
önemli olan her şeylerinde onlara sağlık ver ve benim 
elimle rızklarını bollaştır. 

Onları; iyiler, takvalılar, görenler, işitenler, sana itaat 
edenler, dostlarını sevenler, onların iyiliğini isteyenler, 
tüm düşmanlarına karşı çıkanlar ve onlardan 
hoşlanmayanlar kıl. 

 

Allah'ım, onlarla bileğimi güçlendir; eğriliğimi düzelt; 
sayımı çoğalt; meclisimi süsle; anımı dirilt; gıyabımda 
onlarla bana yet; hacetime ulaşmakta onlarla bana yardım 
et; onları beni sevenler, bana acıyanlar, bana yönelip 
benden yüz çevirmeyenler, bana karşı doğrular, sözüme 
bakanlar, sözümden çıkmayanlar, beni incitmeyenler, 
bana muhalefet etmeyenler ve bana karşı suç işlemeyenler 
kıl..."169 

169-Sahife-i Secçadiye, 25. Dua (Çocukları Hakkındaki Duası). 

 

14-Çocuklara karşı yapılan uyarılar çocuk ve ebeveyn 
arasında engel oluşturmayacak kadar yumuşak olmalıdır. 

İmam Hasan (a.s) bir gün kendi çocuklarıyla kar-
deşinin çocuklarını bir araya toplayarak onlara şöyle 
buyurdu: "Hepiniz, toplumun bugünkü çocuklarısınız; 
ama yarınki toplumun büyükleri yine sizler olacaksınız. O 
halde ilim öğrenin ve ilim öğrenmek için çaba sarf edin. 
Hafızası güçlü olmayanlar, ders sırasında öğretmenin 
anlattıklarını ezberleyemiyorsa, bunları bir kâğıda yazıp 
eve getirsin..." 

Görüldüğü gibi İmam (a.s) ne korkutma ne dayak ne 
da cezalandırma gibi yollara başvurmadan, çocuklara ilim 
öğrenmeyi sevdirme yoluna gitmiştir. Yani onlara, bugün 
ders okumanın, yarın için büyüklük ve saygınlık anlamına 
geldiğini öğretmiştir. 

15-Çocuk ne kadar çok saygı görürse, anne ve ba-
basına o kadar az itaatsizlik eder. Ebeveynin çocuğa saygı 
göstermesi ve onunla iyi geçinmesi, çocuğun kişiliğinin 
oluşmasında oldukça etkili rol oynar. Resul-i Ekrem 
(s.a.a) şöyle buyurur:"Çocuklarınıza saygı gösterin ve 
onlara iyi davranın." 



16-En iyi mürebbi, çocuğunun isteklerini doğru 
yoldan, doğru yöntemlerle, akıllıca ve dengeli olarak 
karşılayan kimsedir. 

17-Çocuklarınıza imanı aşılayın. 

Daha ilk baştan imanla terbiye edilen çocuklar, güçlü 
bir iradeye ve sağlıklı bir ruhsal yapıya sahip olurlar. 
Çocukluk dönemlerinde bile onlarda reşitlik ve ufuk 
açıklığı gözlemlenir. Gerek konuşmalarında, gerekse 
davranışlarında imanın parıltıları kendiliğinden ortaya 
çıkar. 

Çocuğun psikolojik yapısı, iman ve ahlaka dayalı 
öğretiler için tıpkı geniş bir arazi gibi her türlü tohuma 
elverişli bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla anne ve babalar, 
ilk fırsatta çocuklarının gönlüne Allah sevgisini ve dinî 
önderlere bağlılığı yerleştirmelidirler. Nitekim İmam 
Sadık (a.s) bu konuda şöyle buyurmuştur: 

"Bir an önce çocuklarınıza hadis öğretin; ta ki size 
muhalif olanlar sizden öne geçerek onların zihinlerini 
yanlış şeylerle meşgul etmesinler!"170 

170-Usul-u Kafi, c.6, s.47. 

 

Bazı hadislerde, çocuklarının ahiretini düşünmeyen 
anne ve babalar kınanmışlardır. 

 

 

Rivayet edilir ki, Resul-i Ekrem (s.a.a), bir gün bazı 
çocuklar gördü ve "Babalarının yanlış uygulamalarından 
dolayı yazıklar olsun şu ahir zaman çocuklarına!" diye 
hayıflandı. Bunun üzerine ashap: 

-Ey Allah'ın resulü, babaları müşrik olanlar için mi 
böyle söylediniz, diye sorunca şöyle cevap verdi: 

-Hayır, çocuklarına hiçbir dinî vecibeyi öğretmeyen 
Müslüman babalardan söz ediyorum. Onlar hakkında 
maddî birtakım değersiz şeylerle yetiniyorlar. Ben bu 
insanlardan beriyim..."171 

171 -Müstedrek, c.2, s.625. 

 

18-Çocuğunuzun açığını yakalamaya çalışmayın ve 
kesinlikle böyle bir şey yapmayın. 

19-Her anne ve babanın çocukları hakkındaki 
vazifelerinden biri de onlara doğru konuşmayı öğret-
mektir. Evde, onlara doğru konuşmayı alıştıracak şekilde 
davranın ve ilişkilerinizi bu yönde geliştirin. 



Çocuk eğitiminde, bu sıfatı onlara kazandırmaya 
çalışmak diğer sıfatlara nazaran daha zordur. Bu alanda 
sonuç alabilmek için gerek ilmî, gerekse amelî eğitim 
şarttır. 

Rivayet edilir ki, Resul-i Ekrem (s.a.a) bir gün şöyle 
buyurdu: "Çocuğuna iyi yönde yardımcı olan babaya 
Allah rahmet etsin!" 

Ravi, bunun nasıl olduğunu sorunca Allah resulü 
dört şıkla yanıt verdi: "Bir baba; 

 Çocuğunun gücü yettiği ve yaptığı şeyi 
kabullenmeli... 

Gücünün yetmediği şeyi ondan istememeli... 

Onu günaha zorlamamalı... 

Ona yalan söylememeli ve onun gözleri önünde 
aptalca işler yapmamalıdır." 

20-Çocuğunuzu terbiye etmek için asla 
korkutmayın. Çünkü korku, çocuğun kişiliğini zedeler, 
psikolojik sorunlara neden olur ve yalnız başına bir iş ya-
pamaz hâle getirir. 

Çocuğu tembih ederken bile korkutmak iyi değildir. 
Özellikle çocukluk döneminde bıraktığı olumsuz etkiler 
büyüdüğünde kötü sonuçlar doğurur. Tembih, çocuğun 
kalbindeki, annesine karşı duyduğu sevgi, saygı ve güveni 
sarsar; anne-çocuk ilişkisini zedeler. 

Dövmek ve korkutmak yerine onun arkadaşı ve kı-
lavuzu olun; ilgi ve sevgi odağı hâline gelin. Çoğu zaman 
bir anlık suskunluk veya bir anlık bakış, çocuğun hatasını 
anlamasına yardımcı olacaktır. 

21-Okşamak, çocuğun ruhsal gıdalarından 
biridir ve yeterli ölçüde bu gıdanın çocuğa verilmesi gere-
kir. Bazen çocuk sevgiye ve okşamaya susadığı için ağlar. 

Aile ortamında yeterli ölçüde sevgi alan çocuklar 
dışardan birinin sevgisine ihtiyaç duymaz; onun bunun 
bir-iki cümlelik sevgi sözcükleriyle kendilerini ve 
kişiliklerini kaybetmezler. 

22-Evlatlarınıza daha çocukluk dönemlerinde gü-
nahın çirkin bir şey olduğunu ve insanların bundan 
hoşlanmadığını öğretin. Kişilik gelişimlerini artırmak ve 
geleceğe ümitle bakmalarını sağlamak için iyi 

 

şeyler yaptıklarında teşvik edin ve kötü şeyler yaptık-
larında uyarın. Ama şunu da unutmayın ki çocuğu yersiz 
yere ve gereğinden fazla ikaz veya teşvik etmek, başlı 
başına kişilik bozukluğuna neden olur. 

23-Çocuklarınızın yatağını (hepsi kız veya hepsi 
erkek de olsa) 6 yaşından itibaren ayırın.172 



172-Müstedrek, c.2, s.558; Bihar, c.23, s.114; 
Mekarimu'l- Ahlak, s. 116.  

 

24-Tüm bu hatırlatmalar, anne ve babalar bizzat 
kendileri de amel ettikleri takdirde faydalı olur. 

Çocuk terbiyesinde ilk adım, nefsi terbiye etmekle 
atılır. Kendi iyi bir ahlaka sahip olmayan kimse, asla bir 
başkasını iyiliğe hidayet edemez. Aceleci ve agresif anne-
babalar, pek az sakin ve uyumlu evlatlar yetiştirebilirler. 

Bu tür etkilerden de öteye, çocuk birtakım özellikleri 
anne-babasından miras alır. Ebeveynin davranışları ve 
konuşmaları çocuklarının gelişiminde derin etkiler bırakır. 
Bu yüzden de sorunlu bir ailede sorunsuz bir çocuğun 
yetişmesi oldukça uzak bir durum hâline gelir. 

Çocuklarınız yalanın, gıybetin, küfretmenin ve 
bunlara benzer kötü şeyler söylemenin hoşa gitmeyen 
şeyler olduğunu bilmelidirler. Siz onlara bunları 
öğretmediğiniz sürece onlar bu tür kötü alışkanlıkları 
kendilerinden uzaklaştırmayacaklardır. 

25-Aile düzeniniz ile dışarıdaki düzeniniz 
arasında fark olmasına özen gösterin. Çocuğunuzun evde 
özgürce oynamasına izin verin. 

26-Evlatlarınızın beklenmedik çocukça hareketle-
rine bir yere kadar tahammül gösterin. Kendinizi tembihe 
zorlamamak için çocuklarınızın hatasını asla 
bağışlanmayacak bir günahmış gibi algılamayın. Sabır, 
bağışlama ve tahammül şarttır. Eğer çocuğunuzun hoş 
olmayan birtakım huyları varsa, anne ve babası olarak 
akılcı bir çözüm yolu bulmalı, kişiliğini rencide edici 
davranışlardan kaçınmalı ve ona doğru olanı göstererek 
onu bu kötü huyundan vazgeçirmeye çalışmalısınız. 

Sürekli çocuklarını azarlayan, bunda ısrar eden, ardı 
arkası kesilmeyen hakaretlerle çocuklarını aşağılayan anne 
ve babalar onları düzeltemedikleri gibi, pek de hoş 
olmayan bu cahilce yaklaşımlarından dolayı onları daha da 
inatçılığa sevk etmişlerdir. 

İmam Ali (a.s) bu konuda şöyle buyurur: "Azar-
lamada aşırılık, inat ateşini körükler."173 

173-Tuhefu’l-Ukul, s.84. 

 

27-Çocuklarınızı uyarırken başkalarını onlara 
örnek göstermeyin ve kimseyi onlarla mukayese etmeyin. 

28-Doğru olanı sevmek, imanlı olmak, çirkin iş-
lerden kaçınmak, kötüleri sevmemek gibi kavramları 
içeren kıssalardan faydalanabilir, çocuklarınıza bu tür 
şeyleri öğretebilirsiniz. Nitekim Kurân-ı Kerim, ibretli 



öykülerin/ kıssaların insanları gafletten uyandırdığını 
beyan etmektedir: 

"Doğrusu onların kıssalarında akıl sahipleri için 
ibretler vardır. "174 

174-Yusuf, 111 

 

Çocuklara anlatılacak kıssalarda aşağıdaki özellikler 
aranmalıdır: 

Kıssaların ilahî boyutu olmalı, çocukları terbiye 
etmek ve uyarmak için anlatılmalıdır. 

Kıssalar anlatılırken çocuğun yaşı, zekâ düzeyi ve 
ruhsal durumu dikkate alınmalıdır. 

Bu tür kıssalarda ifrat, tefrit, yalan, dedikodu ve 
gerçeklerden kaçış olmamalıdır. 

Kıssalar, dinleyicinin zihnini meşgul eden sorulara 
cevap verebilecek düzeyde olmalıdır. 

Çocuk için en iyi kıssa seçilmelidir. Nitekim yüce 
Allah da şöyle buyurur: "Biz sana kıssaların en güzelini 
anlatıyoruz.175 

175-Yusuf, 3. 

 

Anlatılan kıssalar hakkın zaferiyle sonuçlanmalıdır. 

Kıssalarda geçen kahramanlar, her türlü kötü 
özelliklerden uzak olmalıdır. 

Seçilen kıssalar kısa olmalıdır. 

29-Küçük yaşlarda çocukların yaramazlık yapması, 
büyüdüklerinde akıllı olacaklarının göstergesidir. 
Dolayısıyla yaramazlıklarından dolayı endişe etmeyin ve 
çocuğunuzu bu yüzden azarlamayın. 

30-Çocuklarınızı 7 yaşından itibaren namaza, 9 
yaşından itibaren az veya çok yarım günlük oruca teşvik 
edin.176 ibadetler konusunda da, diğer işlerde olduğu gibi 
dengeli olmaya özen gösterin. Nitekim 

176-Vesailu'ş-Şia, t.2, s.3; Müstedrekü'l-Vesail, c.l, s.171; 
Mekarimu'l-Ahlak, s. 115. 

 

Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurur: "İslam, Allah'ın 
sağlam dinidir. Onunla dostça geçin; Allah'a ibadeti 
kalbine sevdirmeyecek işler yapma."177 



Yine bir başka rivayette şöyle bir hadis yer almıştır: 
"Biz, çocuklarımızı namaza çağırdığımız gibi onları 
Fatıma Zehra (s.a) tesbihatma da çağırıyoruz."178 

 

177-Usul-u Kafi, c.2, s.86-87. 

178-Usul-u Kafi, c.3, s.343, h.13. 

 

31-Çocuklarınıza Kurân öğretin. 

Evde Kurân okumak, Hak sözün yücelmesine ve 
İslamî hakikatlerin yaygınlaşmasına vesile olur. Baba, 
evde Kurân okuduğunda muhakkak evladı da onu 
izleyecek ve Kurân okumaya özenecektir. 

Özellikle şu bir gerçektir ki çocuklar, ezberlemeye ve 
bir şeyler öğrenmeye oldukça elverişli ve yatkın bir yapıya 
sahiptirler; gayet kolay bir şekilde Kurân'ı ezberleyebilir 
ve daima akıllarında tutabilirler. 

İmam Ali (a.s) bu konuda şöyle buyurur: "Çocuğun 
kalbi tıpkı boş bir araziye benzer; ne atılırsa onu kabul 
eder."179 

179-Nehcü'l-Belaga, 31. mektup. 

 

Yine Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur: "Kü-
çüklükte alınan ilim, taşa işlenmiş nakış gibidir." 

O halde Kurân ortamında bulunmak, Kurân ile kay-
naşmak, Kurân sesi dinlemek ve Kurân'ın hükümlerine 
amel etmek insan yaşantısında oldukça etkilidir. Kurân 
ortamında terbiye edilen çocuk, daha küçük yaşlarda 
Kurân ilimlerini öğrenir ve bunu asla unutmaz. 

 

 

 

Kuran Ezberlemede Genel Kurallar 

İhlâslı olun: İhlâs, çocukların derk edebileceği bir 
mesele olmadığı için onlara yönelik yapacağınız bu eğitim, 
halisane bir şekilde ve sadece Allah rızasını elde etmek 
için olmalıdır. 

Her şeyden önce şunu bilmek gerekir ki, çocuklara 
Kurân sevgisi ve Kurân ezberleme azmi verebilmek için 
canlarının istediği hediyeleri alarak onları bu işe teşvik 
etmenin hiçbir sakıncası yoktur. Bu arada, dilerseniz, 
yaşları ilerledikçe ve biraz daha büyüdükçe onları Kurân 
ezberlemeye teşvik edebilir ve daha sonra öğrenmelerini 
de sağlayabilirsiniz. 

Ne Zaman
kuran ezberlemede genel kurallar



Her ayeti bir masum (a.s) ve bir şehidin adına 
ezberleyin/ ezberletin: Her ayeti bir masumun (a.s) ve bir 
şehidin adına ezberleyin ve sevabını onlara hediye edin. 
Bu iş, daha fazla sevabı olduğu gibi, o yüce şahsiyetlerin 
bizim için şefaatçi olmalarına, ilahî başarının, Allah'ın 
rahmet ve bereketinin daima yanınızda olmasına vesile 
olur. Böylece Kurân'ı daha çabuk öğrenirsiniz. 

Örnek olarak; "Bismillahirrahmcınirrahim" ayetini 
Hz. Muhammed (s.a.a) ve Hz. Hamza niyetiyle (a.s), "El-
hamdu lillâhi rabbil âlemin" ayetini İmam Ali (a.s) ve 
Cafer-i Tayyar (a.s) niyetiyle okuyun... 

Allah'a tevekkül edin. 

Dua edin: "De ki: Duanız olmasaydı, Rabbim size 
değer verir miydi ? "180 

180-Furkan, 77. 

Sade ve helal yemek yiyin: Sade ve temiz yemek, 
zihni hazırlamak ve ezberi kolaylaştırmak için oldukça 
iyidir. 

Programlı ve düzenli bir şekilde çalışın: Doğru ve 
düzenli bir program olmadan hedefe ulaşmak zordur; en 
azından gecikmeye sebep olur ya da hedefe hiç 
ulaşılamaz. 

Kurân ezberlemek için her gün kendinize düzenli ve 
belirli bir vakit ayırın. Ezbere, bu saatlerde başlayın. 

 Fırsat bulmaya çalışmayın; kendiniz bu fırsatı 
oluşturun. 

 Bir gün dahi programınızı aksatmaktan kaçının. 

Azimli olun, gayret gösterin, direnin ve ezberlemeyi 
başaracağınıza daima ümitle bakın: Bir 

konuda hedefe ulaşmak için ilgi ve istek gerektiği gi-
bi, tüm enerjiyi o yöne adapte etmeye ve çaba göstermeye 
de gerek vardır. 

Üzerinde çalışacağınız Kurân-ı Kerim'in okunaklı 
olmasına özen gösterin: Bunun için sade, hattı güzel, 
tamamen okunaklı ve harekeleri iyi dizilmiş Kurân-ı 
Kerim nüshaları seçin. 

Kurân-ı Kerim'in tercümesini okuyun: Daha önce 
Kurân-ı Kerim ile fazla haşır neşir olmayan kimseler için, 
Kurân metninin hemen altına tercümesi sıralanmış (Bir 
satır Kurân metni, bir satır Türkçe tercümesi) ve akıcı bir 
dille tercüme edilmiş Kurân nüshaları tavsiye edilir. Bu 
arada, seçtiğiniz Kurân nüshasındaki ayet sıralamalarının 
muteber ve standart olmasına özen gösterin.181 

181-Bunun için, dünyaca kabul gören ve halk arasında Tecvidi 
Kûrân olarak bilinen Osman Tâhâ hattıyla yazılmış (Resmu'l-Hat) 
Kurân-ı Kerim nüshası idealdir. Çev. 



 

Kurân okurken gözünüze dikkat edin: Seçtiğiniz 
Kurân nüshasının arka planının beyaz olmamasına özen 
gösterin. Çünkü beyaz sayfalar gözü çabuk yorar. 

Ezber sırasında başka şeyler düşünmeyin: 

Kurân ezberlerken farklı şeyler düşünmeyin, zihnini-
zi diğer şeylerden tamamen boşaltın ve sadece Kurân 
ezberlemeye adapte olun. Bu eylem, ezber için oldukça 
etkili ve önemlidir. 

Açlık, susuzluk, ıstırap, yorgunluk vb. gibi yıldırıcı 
hallerden kaçının. Bu hallerden kaçınmak, ezber için 
uygun zaman ve mekân seçmek, adapte olmaya büyük 
ölçüde yardımcı olan önemli etkenlerdendir. 

İmam Sadık (a.s) bu konuda şöyle buyurur: "Kurân 
hafızı üç şeye ihtiyaç duyar: Huşu eden kalbe, 
(endişelerden) kopan bedene ve sakin bir ortama." 

Kurân ezberlerken abdestli olun. 

Mümkün olduğunca kıbleye doğru oturun. 

32-Çocuklarınızı asla yalancılıkla itham etmeyin. 
Çünkü çocuklar, 5 yaşına kadar gerçek manada pek az 
yalan konuşurlar. Bazen oyun oynamak için, bazen 
diğerlerinin dikkatini çekmek için ve bazen de 
çocukluklarının farkında olarak, gerçek olmayan şeyleri 
dile getirmeye çalışırlar. 

33-Çocuklarınızın sürekli sorular sormasını ve sizi 
bu sorularla bıktırmasını doğal karşılayın ve bu yüzden 
asla onları kınamayın. Çünkü bu davranış, onlardaki 
öğrenme merakını zayıflatır. 

34-Asla kavga etmemeye özen gösterin. 
Özellikle de çocuklarınızın yanında bunu yapmayın. 
Çünkü sizin kavganız çocuklarınızı daha fazla üzer ve 
kişiliklerini sarsar. 

35-Çocuklar "ölüm" kelimesinden çok korkarlar. 
Özellikle de anne ve babaları için ölümü hiç istemezler. 
Dolayısıyla zorunlu olmadıkça ölümden, umutsuzluktan 
vb. şeylerden asla söz etmeyin; bunun yerine ölümün 
hakikatinden bahsedin. 

36-Çocuklarınızın yeteneklerini keşfedin ve bunu 
geliştirmek için çaba sarf edin. 

37-Yanlış yollara sapmamaları için çocuklarınızı 
maddî yönden ne gereğinden fazla doyurun ne de onlara 
karşı duyarsız kalın. Zira her iki durum da tehlikeli 
sonuçlar doğurur. 

38-Çocukların tek ümidi, sevinci ve huzuru 
anne- baba sevgisidir. Anne-baba sevgisi kadar hiçbir güç 
çocukları yatıştıramaz ve anne-baba sevgisini tamamen ya 



da kısmen kaybetmek kadar hiçbir bela, onların canını 
sıkamaz. 

Eğer anne-baba bu dönemde başarılı olursa, evlatları, 
değil sadece çocukluk dönemlerinde, büyüdüklerinde de 
onların sözünü dinlemeye, onları üzmemeye ve onları 
rahatsız eden durumlardan kaçınmaya özen gösterirler. 

Çocuğa sevgi göstermenin yanı sıra birtakım is-
teklerini tatmin etmeye çalışmak, onları size bağlı ve 
itaatkâr kılmaya yardımcı olur. Nitekim yüce Allah, 
Peygamberimize de (s.a.a) şöyle buyurmuştur: 

"Allah'ın rahmetiyle onlara karşı yumuşak davrandın, 
yoksa kaba ve katı yürekli olsaydın mutlaka 

yanından ayrılıp giderlerdi."182 

Çocuklarınıza karşı sevgide de aşırıya kaçmayın. 
Çünkü katı davranmak ve ilgi göstermemek kadar aşırı 
sevgi göstermek de kötü sonuçlar doğurur. O halde sevgi 
gösterirken dengeli olmaya özen gösterin ve onları, ileriki 
dönemlerinde kendi ayakları üstünde durmalarına 
yardımcı olacak şekilde terbiye edin. 

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurur: "Babaların en 
kötüsü, çocuklarına karşı iyilikte ve sevgide haddi aşan ve 
aşırıya kaçan babalardır..."183 

 

182-Âl-i İmran, 159.  

183-Tarih-i Yakubî, C.3, s.53. 

 

39-Çocuğun gelişimine paralel olarak ona özgürlük 
verin. Bırakın; kendi iradesiyle oynasın, koşsun ve böylece 
yaratıcılık, ilgi, özgürlük vb. fıtrî duyguları kendi 
bünyesinde canlı tutsun; özgüven kazansın. Bunu 
yaparken onu gözlemlemeyi ihmal etmeyin. Çünkü çocuk 
özgürlükte dahi haddi aşmamalı ve gücünü kötü yönde 
kullanmamalıdır. 

Bazı anne ve babalar kimi zaman terbiye etme 
sorumluluğundan kaçarak, kimi zaman da yersiz sevgi-
lerinden dolayı çocuklarına sınırsız özgürlük verir, bütün 
hal, hareket ve davranışlarında onları kendi başlarına 
bırakırlar. Ama çok geçmeden büyüyen çocuklar, hayata 
dair görevlerden en ufak bilgi dahi alamadan gerçek 
hayatla karşılaşırlar. 

Bu durumda anne ve baba, onlara daima görevleri 
hakkında bilgi vermeye çalışır, ama arzu ettikleri neticeyi 
alamazlar. 

Kimi anne ve babalar da çocuklarını yeterince serbest 
bırakmaz, yaratıcı güçlerini ve kişisel faaliyetlerini 



geliştirmeleri için onlara fırsat tanımazlar. Sürekli onları 
rahatsız ederler. Sebepsiz yere çocukça işlerine karışırlar. 

Emin olun ki sergilenen bu iki tutum da yanlıştır ve 
asla olumlu bir sonuç doğurmayacaktır. 

40-Çocukları terbiye etmek ve vacip amelleri öğ-
retmek, anne-babanın vazifelerindendir. Bu önemli ameli 
gerçekleştirmeyen kimseler Ehlibeyt (a.s) tarafından 
kınanmışlardır.184 

184-Müstedrekü'I- Vesail, c.15, s.164. 

 

 

İlahî emirlere ve Ehlibeyt (a.s) düsturlarına itaatkâr 
evlatlar yetiştirmek istiyorsak, çeşitli yollarla gö- 
nüllerindeki sevgiyi canlı tutmaya çalışmalıyız. 

Unutmayalım ki, sevgi, tanımayı gerektirir. Öyleyse 
onlara Ehlibeyt'i (a.s) tanıtın ve bunun için çaba gösterin. 

 

ÇOCUKLARA VE GENÇLERE EHLİBEYT 
SEVGİSİNİ KAZANDIRMANIN 14 YOLU 

1-Nutfenin oluşumu, hamilelik günleri ve bebeklik 
döneminde ebeveynin ruhsal durumu oldukça etkilidir. 
Bu alanda, daha önce açıklanan noktalan mütalaa etmek 
ve onları uygulamak yanı sıra bir anne için yenilen 
yemeklere dikkat etmek, Ehlibeyt (a.s) sofrasından 
teberrüken yemek yemek, dinî toplantılara/ programlara 
katılmak, süt verirken seslere dikkat etmek; Kurân, 
mersiye ve methiye dinlemek gibi şeyler de tavsiye 
edilmiştir. 

2-Fırat suyu ve Kerbela toprağı ile çocuklar ara-
sında bağ oluşturmak. 

3-Sevgi ve ilgi kanalından faydalanmak: Yani ço-
cuklarınıza Ehlibeyt sevgisini anlatmaya çalışırken 
Ehlibeyt'i sevmenin hem Allah'ın hem de Ehlibeyt'in 
hoşuna gittiğini, Allah'ın sevgisini kazanmak için 
Ehlibeyt'i sevmek gerektiğini anlatınız. 

4-Ehlibeyt'in (a.s) Şiîlerine özel inayetlerinin 
olduğuna dikkat çekmek: 

İmam Cafer Sadık (a.s): "Biz Şiîlerimizi (taraf-
tarlarımızı) tanırız; tıpkı birinin kendi ailesini tanıdığı 
gibi." 

İmam Ali'nin Şiîleri, kıyamet gününde kurtuluşa 
erenlerden olacaklardır. 

5-Âl-i Muhammed'e (s.a.a) sevgi beslemenin 
faziletini anlatmak: 

Ne Zaman
çocuklara ve gençlere ehlÝbeyt sevgÝsÝnÝ kazandirmanin 14 yolu

Ne Zaman
çocuklara ve gençlere ehlÝbeyt sevgÝsÝnÝ kazandirmanin 14 yolu

Ne Zaman
çocuklara ve gençlere ehlÝbeyt sevgÝsÝnÝ kazandirmanin 14 yolu

Ne Zaman
çocuklara ve gençlere ehlÝbeyt sevgÝsÝnÝ kazandirmanin 14 yolu

Ne Zaman
çocuklara ve gençlere ehlÝbeyt sevgÝsÝnÝ kazandirmanin 14 yolu



Bilesiniz ki kim Al-i Muhammed'in sevgisi üzere 
ölürse şehit olarak ölmüştür. 

Bilesiniz ki kim Al-i Muhammed'in sevgisi üzerine 
ölürse kabrinde cennete doğru iki kapı açılır. 

İnsanın değeri kalbindeki sevgisiyle ölçülür. Maşuku 
ve mahbubu ne kadar kıymetli ve iyiyse, kendi kıymeti de 
bir o kadar artar. 

6-Busevginin faydalarını anlatmak: İnsanoğlu, 
genelde işlerini yoluna sokacak ve elinden tutmasını 
sağlayacak birilerine ihtiyaç duyar. İşte İmamlar (a.s) aşırı 
ihtiyaç duyduğumuz yerlerde bizlerin yardımına koşar ve 
ihtiyaçlarımızı giderir. 

Resul-i Ekrem (s.a.a) bu konuda şöyle buyurur: 
"Benim ve Ehlibeyt'imin sevgisi, ıstırabı çok olan yedi 
yerde faydasını gösterir: Vefat anında, kabirde, haşrolma 
vaktinde, amel defteri verildiğinde, hesap vaktinde, 
(ameller) terazide tartıldığında ve sırat köprüsünden 
geçerken."185 

185-Mizanu'l-Hikme, c.2, s.237. 

 

7-Sergilenen  örnek davranışların sürekliliğini sağ-
lamak için onları takdir ve teşvik etmek: 

Nitekim Resul-i Ekrem (s.a.a), namazda Allah'a derin 
manalar içeren cümlelerle hitap eden bir adama altın 
hediye etmiş ve şöyle buyurmuştu: "Bu hediyeyi, sana, 
namazda Allah'ı layıkıyla sena ettiğin için verdim." 

Bu tür teşviklerde bulunurken bunların rüşvet gibi 
algılanmamasına ve riyaya neden olmamasına da özen 
gösterilmelidir. 

8-Eğitmenlik yapan kimsenin hal, hareket ve 
davranışları, dolaylı yoldan çocuklar üzerinde daha etki-
lidir. Dolayısıyla bu tür davranışlara daha fazla dikkat 
edilmelidir. 

9-Aşura, Gadir-u Hum, Hz. Mehdi'nin (Allah zu-
hurunu acil etsin) doğum günü İmamlara (a.s) ve ma-
sumlara (a.s) ait önemli gün ve haftalarda programlar 
düzenlemek veya bu amaçla düzenlenen programlara 
katılmak: Evlerde, camilerde vs. yerlerde düzenlenen bu 
tür anma ve kutlama programları, çocukların zihninde 
daima güzel bir Ehlibeyt anısı olarak kalır. Dolayısıyla 
herhangi bir kutlama programını, tatlı dağıtmayı, 
bayramlık vermeyi, Ergenlik ve Mükellefiyet Başlangıcı 
kutlamalarını, hediye dağıtma törenlerini ve teşvik edici 
hediyeler dağıtmayı masumların (a.s) doğum günlerinde 
yapacak olursanız, dolaylı yönden ister istemez çocuklar 
üzerinde olumlu etkiler bırakır. 

10-İnsanda kemali arama hissi, özellikle delikanlılık 
ve gençlik dönemlerinde onların üstün özelliklere sahip 



kimselere meyletmelerine neden olur. Dolayısıyla 
gençlerin idealistlik hissinden faydalanılmalı ve onlardaki 
bu boşluk Ehlibeyt'le (a.s) doldurulmalıdır. 

İmamlar (a.s) ilahî kemal ve ilahî cemalin 
mazharıdırlar. Cesaretlerinden, faziletlerinden, mucizele-
rinden, kerametlerinden, şifa vermelerinden, sorunları 
çözmelerinden, Allah katındaki şefaat makamlarından ve 
onlara tevessül edenlerin hacetlerine ulaştıklarından söz 
etmek, ilgilerini Ehlibeyt'e yönlendirmede oldukça 
etkilidir. Nitekim Kurân-ı Kerim'in metodu sürekli böyle 
olmuş, yüce Allah, taraftarlarına örnek şahsiyetleri 
tanıtarak onların bu kimselere uymalarını istemiştir: 

"Andolsun Allah'ın Elçisinde sizin için Allah'a ve 
ahiret gününe kavuşmaya inanan ve Allah'ı çok anan 
kimseler için, (uyulacak) en güzel bir örnek vardır. "186 

186-Ahzab, 21. 

 

11-Sevgiyi zedeleyecek şeylerden kaçınmak: Sevgi 
oluşturacak işleri yapmanın yanı sıra nefrete neden 
olabilecek şeylerden de kaçınmak gerekir. Söz gelimi, 
herhangi bir yerde düzenlenen Hz. Hüseyin'i anma 
programı yorgunluk ve bıkkınlık uyandıracak şekilde 
gerçekleşirse veya Ehlibeyt'e yönelik program düzenlenen 
yerlerde çocuklara iyi davranılmazsa veyahut da çocuklar 
zorla ve baskıyla buralara götürülürse, tüm bu işler sevgi 
bağı oluşumunun önünü alabilir. 

12-Manevî ortam hazırlamak: Çocukları kendi 
hallerine bırakacak olursak istediğimiz yerlere gel-
meyebilir, dua ve tevessül meclislerinden kaçabilirler. 
Ama onları bu işi kendi rızalarıyla isteyecek şekilde 
terbiye edecek olursak, kesinlikle böyle bir sorunla 
karşılaşmayız. 

Örneğin; çeşitli piknik ve geziler düzenlemek, Eh-
libeyt önderlerinin türbelerine ziyarete götürmek, Eh-
libeyt mektebinde tahsil görmüş değerli şahsiyetlerle 
tanıştırmak ve onları ziyaret etmek, Ehlibeyt'i seven 
insanlarla haşır neşir olmak ve Ehlibeyt konulu keyifli 
programlara katılmak gibi şeyler, bu sevginin oluşumunda 
etkilidir. 

13-Ehlibeyt'i anlatan kitap, makale ve şiir 
tanıtımı yapmak: Bu iş yarışma, özet, makale yazma, 
hatıra yazma vs. şeklinde de olabilir. 

14-Çeşitli kültürel gruplar oluşturmak: Ehlibeyt'i 
anma programlarına grupsal olarak katılmak veya orada 
bazı etkinliklerde bulunmak başlı başına Ehlibeyt 
sevgisini artıran etkenlerdendir. Sinezen desteleri 
oluşturmak, Aşura'yı anlatmak için hazırlanan Aşura 
meydanlarında sevabına su dağıtma istasyonları açmak, 
şerbet vb. şeyler dağıtmak gibi etkinlikler bunlara örnek 
olarak gösterilebilir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SİMA MİKHBOR 

Şeyh Fazlullah, Meşrutiyet Döneminde idam edilen 
büyük müçtehitlerdendi. Ne var ki aynı dönemde oğlu, 
onu idam etmek için çaba gösterenlerden biriydi. 

Önde gelen âlimlerden biri onun hakkında şöyle 
anlatır: 

Merhum Şeyh Fazlullah Nurî idam edilmeden önce 
hapse atılmıştı. Bir vakit ziyaretine gitmiştim. Bir ara 
konu açıldı ve sordum: 

-Şeyh, senin bu alçak oğlunun ilginç bir öyküsü 
olmalı. Nasıl olur da idamınızı isteyecek kadar size karşı 
böyle bir mücadele gösterebilir? 

Şeyf Fazlullah esefle cevap verdi: 

-Evet, böyle bir sonuçla karşılaşacağımı biliyor ve 
bundan çok korkuyordum. Bu oğlum Necef te dünyaya 
geldi. Annesi onu dünyaya getirdiğinde hastaydı ve 
çocuğunu emzirecek sütü yoktu. Mecburen bir sütanne 
istihdam ettik. Bir süre sonra da bu kadının fesat ehli 
olduğunu öğrendik. Üstelik Nasibiydi ve Ehlibeyt'in (a.s) 
apaçık düşmanlarındandı. İşte o vakit çok geç kaldığımızı 
anlamıştık. Anlayacağınız, gelecekte böylesi ilginç bir 
sonla karşılaşacağımızı daha o zamanlardan tahmin 
ediyorduk. Kitaptan 
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