Yazar: Ramazan YILMAZ
Çocuklarýn yetiþtirilmesinde annelerin rolü
Annelerin, evlatlarýný eðitmeleri, onlara kiþilik ve toplumsal davranýþlar
kazandýrmalarý konusundaki etkileri, hi&ccedil; kuþkusuzdur ki
babalarýn etkisinden daha fazladýr. Kimi istisnalar bulunsa da
&ccedil;ocuklarýn ekserisi annelerinden daha fazla etkilenmektedirler.
&Ccedil;&uuml;nk&uuml; anneler, ayný zamanda &ccedil;ocuklarý
&uuml;zerinde birer &ouml;ðretmen ve eðitmendirler. Bu durum,
b&uuml;t&uuml;n anneler i&ccedil;in aynýdýr ve anneler
&ccedil;ocuklarýna, sahip olduklarý deðer yargýlarýný, ahlak&icirc;,
k&uuml;lt&uuml;rel ve inan&ccedil; deðerlerini verirler.
Babalarýn, daha &ccedil;ok &ccedil;ocuklarýnýn rýzýklarýný temin
etmeleri, M&uuml;sl&uuml;man olanlarýn ise Ýsl&acirc;mi teblið
g&ouml;revlerini s&uuml;rd&uuml;rmeleri nedeniyle &ccedil;ocuklarý ile
birliktelikleri g&uuml;n i&ccedil;erisinde annelere oranla daha az
olmakta, doðal olarak da &ccedil;ocuklarý ile anneler kadar
ilgilenmemektedirler. Bu nedenle &ccedil;ocuklar, anneleriyle daha
&ccedil;ok zaman ge&ccedil;irmekte ve onlardan daha fazla
etkilenmekte, annelerini daha &ccedil;ok dinlemektedirler.
Kur&rsquo;an&rsquo;da, Hz. Nuh (as) ve Hz. Ýbrahim (as)&rsquo;ýn
evlatlarý ve eþleri, Hz. Musa (as) ve Hz. Harun (as)&rsquo;ýn anneleri
ile Hz. Meryem (as)&rsquo;ýn annesi, Ýmran&rsquo;ýn hanýmý
&ouml;rnek verilir. Babalarý Rasul olan iki evladýn ve annesi tarafýndan
yetiþtirilen Hz. Musa (as), Hz. Harun (as) ve Hz. Meryem (as)&rsquo;ýn
kýssalarý, &ccedil;ocuklarýn yetiþtirilmesinde annelerin
rol&uuml;n&uuml; &ccedil;ok a&ccedil;ýk bir þekilde ortaya
koymaktadýr.
Hz. Nuh (as)&rsquo;ýn oðlunun durumu, Hz. Ýsmail (as), Hz. Musa
(as), Hz. Harun (as) ve Hz. Meryem (as)&rsquo;ýn anneleri tarafýndan
yetiþtirilmeleri, g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde s&ouml;ylenen
&ldquo;Anasý neyse evladý da odur&rdquo; atas&ouml;z&uuml;
&acirc;deta bunun saðlamasýný yapmaktadýr.
Hz. Nuh (as)&rsquo;ýn oðlu, babasýnýn kendisini davet ettiði Tevhidi
esaslara iman etmemiþ, annesi gibi k&uuml;fr&uuml; se&ccedil;miþ,
doðal olarak annesi gibi y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn azabýný hak
etmiþtir. Babasýnýn Tevhidi davetine icabet etmeyerek babasýna isyan
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eden Hz. Nuh (as)&rsquo;ýn oðlu, bu davranýþý ile y&uuml;ce
Allah&rsquo;a da isyan etmiþtir.
&ldquo;&hellip;Nuh, oðluna seslendi ve o uzakta idi: &lsquo;Ey
yavrucuðum, bizimle bin ve k&acirc;firlerle beraber olma!&rsquo; (Oðlu)
dedi ki: &lsquo;Bir daða sýðýnacaðým, sudan o beni korur' (Nuh) dedi
ki: 'Merhamet ettiði kimse hari&ccedil;, Allah'ýn emrinden bug&uuml;n
koruyacak yoktur&rsquo; ve ikisinin arasýna dalga girdi, b&ouml;ylece
boðu&not;lanlardan oldu.&rdquo; (Hud, 42-43)
Y&uuml;ce Allah (cc), haram kýldýðý þeylerin baþýnda kendisine þirk
koþulmasýnýn hemen ardýndan anne babaya iyilik etmeyi emretmiþtir.
&ldquo;De ki: &lsquo;Gelin, Rabb&rsquo;inizin &uuml;zerinize haram
kýldýðý þeyleri okuyayým; kesinlikle hi&ccedil;bir þeyi O&rsquo;na þirk
koþmayýn, anneye babaya iyilik edin&hellip;&rdquo; (En&rsquo;am,
151)
&ldquo;Rabb&rsquo;in, Kendisinden baþkasýna kulluk yapmamanýzý
ve ebeveyne iyilik etmenizi kesinlikle emretti; þayet ikisinden birisi yahut
her ikisi, senin yanýnda ihtiyarlýða ulaþýrsa sakýn ikisine
&lsquo;&Ouml;f&rsquo; deme, ikisini azarlama; ikisine g&uuml;zel
s&ouml;z s&ouml;yle, ikisine acýmadan dolayý tevazu kanadýný indir ve
de ki: &lsquo;Ey Rabb&rsquo;im, beni k&uuml;&ccedil;&uuml;kken
yetiþtirdikleri gibi sen de ikisine merhamet et.&rdquo; (Ýsra, 23-24)
M&uuml;sl&uuml;man babalarýna isyan eden &ccedil;ocuklar,
babalarýnýn ailesinden deðildirler
Y&uuml;ce Allah (cc), bildirdiði esaslara uymayýp babasýna isyan eden
Hz. Nuh (as)&rsquo;ýn oðlunun babasýnýn ailesinden olmadýðýný
bildirmiþtir. Bu da g&ouml;steriyor ki, M&uuml;sl&uuml;man babalarýna
isyan eden &ccedil;ocuklar, babalarýnýn ailesinden
sayýlmamaktadýrlar. B&ouml;yle olan &ccedil;ocuklar, babalarýna
miras&ccedil;ý da olamazlar.
&ldquo;Nuh Rabb&rsquo;ine seslendi, sonra dedi ki:
&lsquo;Rabb&rsquo;im, þ&uuml;phesiz oðlum benim ailemdendir ve
elbette senin s&ouml;z&uuml;n haktýr ve sen h&uuml;kmedenlerin
h&acirc;kimisin!&rsquo; (Rabb&rsquo;i) dedi ki: &lsquo;Ey Nuh,
þ&uuml;phesiz o, senin ailenden deðildir; ger&ccedil;ekten o, iyi
olmayan bir iþ yaptý, &ouml;yleyse hakkýnda bilgin olmayan bir þeyi
benden isteme, doðrusu Ben seni, cahillerden olmaktan
sakýndýrýyorum!&rdquo; (Hud, 45-46)
M&uuml;sl&uuml;man bir babanýn, Kur&rsquo;ani esaslara uymayan,
kendisine itaat etmeyen &ccedil;ocuklarý &uuml;zerinde velayet hakký
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s&ouml;zkonusu deðildir. bu nedenle bir babanýn, &ccedil;ocuklarýna
veli olmaya kalkýþmasý, onlar i&ccedil;in y&uuml;ce Allah&rsquo;a dua
etmesi ancak cehalettir.
M&uuml;sl&uuml;man anne babasýný &uuml;zen, onlara karþý
&ccedil;ýkan, onlara &ldquo;&Ouml;f&rdquo; diyen ya da onlara
&ldquo;&Ouml;f&rdquo; &ccedil;ektiren &ccedil;ocuklar, y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn bu konudaki ayetlerine sýrt d&ouml;nd&uuml;klerinden
hak ettikleri acýklý azaba gireceklerdir.
&ldquo;O kimse ki anasýna, babasýna: &lsquo;&Ouml;f&rsquo; size,
benden &ouml;nce nice nesiller gelip ge&ccedil;miþken siz ikiniz bana,
muhakkak benim &ccedil;ýkarýlacaðýmý mý vadediyorsunuz!&rsquo;
dedi ve onlar, Allah'a yalvararak: &lsquo;Yazýk sana, iman et;
muhakkak ki Allah'ýn s&ouml;z&uuml; ger&ccedil;ektir&rsquo; dediler.
Nihayet o dedi ki: &lsquo;Bu, eskilerin masallarýndan baþka bir þey
deðildir. Ýþte onlar, &uuml;zerlerine s&ouml;z hak olmuþ kimselerdir;
muhakkak kendilerinden &ouml;nce ge&ccedil;en cin ve insan
topluluklarý arasýnda bulunacaklardýr, ger&ccedil;ekten onlar,
þ&uuml;phesiz h&uuml;srana uðrayanlardýr.&rdquo; (Ahk&acirc;f,
17-18)
Babasý baþlarýnda bulunduðu halde babasýna ve Rabb&rsquo;ine asi
olan Hz. Nuh (as)&rsquo;ýn oðlunun k&uuml;fre saplanýp isyan etmesi
elbette salt &ccedil;evresel etkilerle a&ccedil;ýklanamaz, bunda eþine
iman etmeyen annenin payý da olduðu kuþkusuzdur.
Annelerin, þaheser eðitimlerinin eserleri, Allah&rsquo;a teslim olan
&ccedil;ocuklar
Hz. Ýsmail (as), Hz. Musa (as) ve Hz. Harun (as) ve Hz. Meryem (as)
Annesi ile birlikte babasý tarafýndan ýssýz bir vadiye býrakýlan Hz.
Ýsmail (as) ile babasýz olan ve annesinin g&ouml;zetimi altýnda yetiþen
Hz. Musa (as) ve Hz. Harun (as)&rsquo;ýn &ouml;rneklikleri annelerin,
&ccedil;ocuklarý &uuml;zerinde ne denli etkili olduðunu apa&ccedil;ýk
ortaya koymaktadýr.
Sýkýntýlarla yoðrulmuþ bir hayatýn i&ccedil;erisinde onurlu bir duruþ
g&ouml;steren Hz. Hacer (r.anha)
Safa ve Merve&rsquo;nin hakkýnda þahitlik ettiði kutlu kadýn Hz. Hacer
(r.anha), iki tepe arasýnda oðlu k&uuml;&ccedil;&uuml;k
Ýsmail&rsquo;e su bulmak &uuml;midiyle bir o tepeciðe
(Safa&rsquo;ya), bir diðerine (Merve&rsquo;ye) nefes nefese
koþuþtururken ne kendilerini bu ýssýz vadiye býrakan Hz. Ýbrahim
(as)&rsquo;a kýzýyordu ne de halinden þik&acirc;yet edip sýzlanýyordu.
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O kutlu Kadýn, ne bu sýkýntýlarý yaþarken ne de daha sonra kendilerini
bu ýssýz vadiye býrakýp giden kocasý Hz. Ýbrahim (as) hakkýnda en
ufak bir olumsuzluk d&uuml;þ&uuml;nm&uuml;yor, oðlunu babasýna
karþý doldurmuyordu. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; o, Rabb&rsquo;ine iman
etmiþ bir M&uuml;&rsquo;min ve O&rsquo;na teslim olmuþ
M&uuml;sl&uuml;mandý.
Y&uuml;ce Allah (cc), Kendisini hep hatýrlayýp zikreden bu kutlu
Kadýn&rsquo;ý zikretmiþ, onun koþturduðu Safa ve Merve&rsquo;yi,
Kendi iþaretleri olarak kabul etmiþ, Hz. Hacer&rsquo;in hatýrasýna
insanlara, Safa ve Merve&rsquo;yi tavaf etmelerini bildirmiþtir.
&ldquo;Þ&uuml;phesiz Safa ve Merve, Allah&rsquo;ýn iþaretlerindendir;
iþte kim Beyt&rsquo;i hacceder ya da Umre yaparsa, o ikisini tavaf
etmesi elbette onun i&ccedil;in g&uuml;nah deðildir ve kim, isteyerek
hayýr yaparsa, o takdirde ger&ccedil;ekten Allah, þ&uuml;kredeni
bilir.&rdquo; (Bakara, 158)
Oðlu ile birlikte ýssýz bir vadiye býrakýlan Hz. Ýsmail (as)&rsquo;ýn
annesi, ýssýz bir yere terk ediliþini kullanarak oðlunu, babasýnýn
aleyhine kýþkýrtmamýþ, onu babasýna asi olacak þekilde yetiþtirmemiþ,
tam aksine babasýna muti bir evlat olarak yetiþtirmiþtir. &Ouml;yle ki,
babasý kendisini keseceðini s&ouml;ylediðinde bile Hz. Ýsmail (as), bu
teslimiyetinden zerre kadar sapmamýþtýr.
&ldquo;Ne zaman ki yetiþkin olup onunla beraber
y&uuml;r&uuml;y&uuml;nce (Ýbrahim) dedi ki: &lsquo;Ey yavrucuðum,
doðrusu ben, uykuda senin boðazýný kesiyorum, þimdi
d&uuml;þ&uuml;n, d&uuml;þ&uuml;ncen nedir? (&Ccedil;ocuk) dedi ki:
&lsquo;Ey babacýðým, sana emredileni yap, inþaAllah beni
sabredenlerden bulacaksýn! Ne zaman ki ikisi teslim oldu, alný
&uuml;zerine onu yatýrdý.&rdquo; (Saffat, 102-103)
Hz. Ýsmail (as)&rsquo;ýn, babasýnýn isteðine karþýlýk bu muazzam
teslimiyeti g&ouml;stermesinde onu yetiþtiren annesinin katkýsý
olduk&ccedil;a b&uuml;y&uuml;kt&uuml;r. Ýþte bu teslimiyeti onu
Rabb&rsquo;inin rýzasýna ulaþtýrmýþ ve Rabb&rsquo;i tarafýndan
&ouml;v&uuml;lmesine ve kendisinden razý olunmasýna neden
olmuþtur.
&ldquo;Kitap&rsquo;ta Ýsmail&rsquo;i de an, doðrusu o,
s&ouml;z&uuml;nde sadýk idi ve o, nebi bir Rasul idi; ehline, namazý ve
zek&acirc;tý emrederdi ve Rabb&rsquo;i yanýnda razý olunmuþ
idi.&rdquo; (Meryem, 54-55)
Hz. Hacer (r.anha)&rsquo;ýn yerinde g&uuml;n&uuml;m&uuml;z
kadýnlarýndan biri olmuþ olsaydý, g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde
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bir&ccedil;ok &ouml;rneði g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ð&uuml; &uuml;zere,
&ccedil;ocuðunu babasýna karþý dolduracak, babasýna asi bir evlat
olmasýna &ccedil;alýþacaktý. Ancak soylu ve M&uuml;&rsquo;mine bir
kadýn olan Hz. Hacer (r.anha), &ccedil;ektiði onca sýkýntý, a&ccedil;lýk
ve susuzluða raðmen Hz. Ýsmail (as)&rsquo;ý, babasýna muti bir evlat
olarak yetiþtirmiþtir. Selam olsun bu kutlu Anneye ve yetiþtirdiði evladý
Hz. Ýsmail (as)&rsquo;a!
Anne babaya itaat ve teþekk&uuml;r, y&uuml;ce Allah&rsquo;a kulluk ve
þ&uuml;k&uuml;rd&uuml;r
&Ccedil;ocuklar, annelerinin terbiyesi altýnda ya Rab&rsquo;lerine iman
eden salih bir kul ya da asi, isyank&acirc;r biri olurlar. Y&uuml;ce
Allah&rsquo;a iman edip salih bir kul olmak da ancak y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn ayetleri doðrultusunda hareket edip ebeveyne muti bir
evlat olmakla m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r.
Hz. Nuh (as)&rsquo;ýn oðlunun &ouml;rnekliðinde
g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ð&uuml; &uuml;zere babaya isyan, y&uuml;ce
Allah&rsquo;a isyan olduðu gibi Hz. Ýsmail (as)&rsquo;ýn
&ouml;rnekliðinde de g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ð&uuml; &uuml;zere
babaya itaat y&uuml;ce Allah&rsquo;a itaattir. Bu nedenle y&uuml;ce
Allah (cc), evladýn anne babasýna itaatini emretmiþ, anne babaya
teþekk&uuml;r edilmesini Kendisine þ&uuml;kretmekle beraber
zikretmiþtir.
&ldquo;Ýnsana, anne babasýný tavsiye ettik; annesi onu zayýflýk
&uuml;st&uuml;ne zayýf d&uuml;þerek taþýmýþtýr ve onun s&uuml;tten
kesilmesi de iki yýl i&ccedil;indedir. Muhakkak Bana ve annene babana
þ&uuml;kret, d&ouml;n&uuml;þ banadýr ve eðer senin, hakkýnda bilgin
olmayan bir þeyi, ger&ccedil;ekten Bana þirk koþman i&ccedil;in seninle
uðraþýrlarsa, o halde o ikisine itaat etme ve ikisine, d&uuml;nyada
iyilikle sahiplen ve bana y&ouml;nelen kimsenin yoluna tabi ol, sonra
d&ouml;n&uuml;þ&uuml;n&uuml;z banadýr; bu sebeple yapmýþ
olduðunuz þeyleri size haber vereceðim.&rdquo; (Lokman, 14-15)
Anne babalarýna karþý iyi davranmayan, onlarý &uuml;zen, onlara
saygý ve sevgide kusur eden &ccedil;ocuklar, Hz. Nuh (as)&rsquo;ýn
oðlu gibi isyank&acirc;r bir k&acirc;fir iken, ebeveynlerine karþý saygýda
kusur etmeyen, onlarý &uuml;zmeyen, onlara dua edip iyilik yapan
&ccedil;ocuklar, M&uuml;sl&uuml;man kimselerdir. Ýþte o
&ccedil;ocuklar, Rab&rsquo;lerini razý etmiþ kimseler olarak kurtuluþa
ermiþlerdir.
&ldquo;Biz insana, ana babasýna iyilik etmesini tavsiye ettik; annesi onu
g&uuml;&ccedil;l&uuml;kle taþýdý ve g&uuml;&ccedil;l&uuml;kle
doðurdu. Onun taþýnmasý ve s&uuml;tten kesilmesi otuz ay
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s&uuml;rd&uuml;. Nih&acirc;yet g&uuml;&ccedil;l&uuml; &ccedil;aðýna
erip kýrk yaþýna varýnca dedi ki: &lsquo;Rabb&rsquo;im beni, bana ve
anneme, babama verdiðin nimete þ&uuml;kretmeðe, razý olacaðýn
salih amel yapmaða muvaffak eyle; z&uuml;rriyetimi de benim
i&ccedil;in ýslah eyle. Þ&uuml;phesiz ben sana y&ouml;neldim ve ben
ger&ccedil;ekten M&uuml;sl&uuml;manlardaným.
Onlar, o kimselerdir ki, yaptýklarý þeylerin en iyisini onlardan kabul
ederiz ve onlarýn k&ouml;t&uuml;l&uuml;klerinden ge&ccedil;eriz;
cennet halký i&ccedil;indedirler, o ki, onlara vadedilmiþ doðru bir
vaattir.&rdquo; (Ahk&acirc;f, 15-16)
Hayýrlý olan bir evlat, anne babasýna iyilik yaptýðý gibi onlar i&ccedil;in
Rabb&rsquo;ine dua da eder.
&ldquo;Rabb&rsquo;imiz, hesaba durulacaðý g&uuml;n beni,
anamý-babamý ve M&uuml;&rsquo;minleri baðýþla!&rdquo; (Ýbrahim,
41)
Ýki Rasul&rsquo;&uuml; yetiþtiren m&uuml;kemmel kadýn, Hz. Musa
(as)&rsquo;ýn annesi (r.anha)
Her kadýn, yaratýlýþ fýtratýna uygun hareket ettiði, Rabb&rsquo;i
tarafýndan kendisine verilen onurlu insan sýfatýný, gurur duyacaðý
annelik &ouml;zelliðini, Rabb&rsquo;ine iman ve teslimiyetinin niþanesi
olan M&uuml;&rsquo;min ve M&uuml;sl&uuml;man vasfýný koruduðu
s&uuml;rece nice deðerli ilim ehlini, dava adamýný, Tevhidi esaslarý
ortaya koyacak m&uuml;cahit ve m&uuml;cahideleri yetiþtirir.
Kadýnlar, yaratýlýþ fýtratlarýna uygun hareket ettikleri s&uuml;rece
insanlar yanýnda saygýnlýklarýný koruyacaklar, Rab&rsquo;lerini razý
edebilecekler ve O&rsquo;nun yanýnda y&uuml;celeceklerdir. Ýþte
b&ouml;yle olan kadýnlardan bazýlarý rasullere, Tevhid erlerine annelik
yapmýþ, nice ilim ehlini yetiþtirmiþ, Rab&rsquo;lerini razý etmek
i&ccedil;in en zorlu aþamalardan ge&ccedil;miþ, gece
g&uuml;nd&uuml;z demeden &ccedil;alýþmýþ, bir&ccedil;oðu,
hayatlarýný vermekten &ccedil;ekinmemiþlerdir. Bu deðerli ve saygýn
kadýnlardan biri de hi&ccedil; kuþkusuzdur ki Hz. Musa (as) ve Hz.
Harun (as)&rsquo;ýn muhterem anneleridir.
Bu soylu, cesur ve kutlu Kadýn, Fir&rsquo;avn&rsquo;ýn,
Ýsrailoðullarýna karþý zul&uuml;m ve baskýsýnda sýnýr tanýmadýðý bir
d&ouml;nemde y&uuml;ce Allah&rsquo;ýn emrine teslim olmuþ, oðlu
Hz. Musa (as)&rsquo;ý sandýða koyup denize býraktýðý zaman onunla
beraber adeta ciðerini de s&ouml;k&uuml;p oðlunun yanýna koymuþtu.
&ldquo;Andolsun biz sana bir defa daha l&uuml;tfetmiþtik; o zaman
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annene ilham edilecek olan þeyi ilham etmiþtik:
&lsquo;Ger&ccedil;ekten onu sandýðýn i&ccedil;ine koy denize býrak;
deniz onu sahile býraksýn; onu, benim d&uuml;þmaným ve onun
d&uuml;þmaný olan alacaktýr; &uuml;zerine benden bir sevgi koydum
ki, g&ouml;z&uuml;m&uuml;n &ouml;n&uuml;nde yetiþtirilmen
i&ccedil;in. O zaman Kýzkardeþin giderek &lsquo;Ona bakacak birini
size g&ouml;stereyim mi? diyordu; b&ouml;ylece seni annene geri
d&ouml;nd&uuml;rd&uuml;k ki g&ouml;z&uuml; aydýn olsun ve
&uuml;z&uuml;lmesin&hellip;&rdquo; (Taha, 37-40)
Ve takdir edilen edilmiþ, bir diktat&ouml;r&uuml;n sarayýnda Hz. Musa
(as), annesinin terbiyesinde yetiþtirilmiþtir. Evladý i&ccedil;in hayatýný
hi&ccedil;e saymýþ bu kutlu, korkusuz kadýn, yalnýzca Hz. Musa
(as)&rsquo;ý deðil, ayný zamanda diðer oðlu Hz. Harun (as)&rsquo;ý da
yetiþtirmiþ, yetiþtirdiði her iki evladý da Rasul olmuþ,
Rab&rsquo;lerinden baþka hi&ccedil; kimseden korkmadan
Rab&rsquo;lerinin mesajýný, baþta Fir&rsquo;avn olmak &uuml;zere
insanlara ulaþtýrmýþlardýr.
Ve kadýnlarýn en hayýrlýsý Hz. Meryem&rsquo;in annesi,
Ýmran&rsquo;ýn Hanýmý (r.anha)
Rabb&rsquo;ini her an hatýrlamasýna ve O&rsquo;na s&uuml;rekli
d&ouml;nmesine karþýlýk Rabb&rsquo;i tarafýndan evrensel ve
&ccedil;aðlar&uuml;st&uuml; Kur&rsquo;an&rsquo;da, her &ccedil;aðda
hatýrlanacak þekilde zikredilen Ýmran&rsquo;ýn Hanýmý o kutlu Kadýn,
karnýndaki &ccedil;ocuðunu Rabb&rsquo;ine adamýþ, doðurduðunda
da onu Rabb&rsquo;ine takdim etmiþtir. Bu, elbette her annenin kolay
kolay g&ouml;steremeyeceði y&uuml;ce Allah&rsquo;a bir teslimiyetin
niþanesidir. Ýþte bu kutlu &ccedil;ocuk, &acirc;lemlerin kadýnlarýna
&uuml;st&uuml;n kýlýnan Hz. Meryem (as) idi.
&ldquo;Bir zaman Ýmran&rsquo;ýn hanýmý demiþti ki:
&lsquo;Rabb&rsquo;im, doðrusu ben, karnýmda olaný azat edilmiþ
olarak adadým, b&ouml;ylece benden kabul buyur; þ&uuml;phesiz sen
iþitensin, bilensin.&rsquo; Ne zaman ki onu doðurunca dedi ki:
&lsquo;Rabb&rsquo;im, doðrusu ben onu kýz doðurdum, -Allah onun ne
doðurduðunu biliyordu- erkek kýz gibi deðildir; ona Meryem adýný
verdim ve ger&ccedil;ekten ben onu ve z&uuml;rriyetini, kovulmuþ
þeytandan senin korumana býrakýyorum.&rdquo; (Al-i Ýmran, 35-36)
&ldquo;Bir zaman melekler, demiþti ki: &lsquo;Ey Meryem, doðrusu
Allah seni se&ccedil;ti, temizledi ve seni &acirc;lemlerin kadýnlarýna
&uuml;st&uuml;n kýldý! Ey Meryem, Rabb&rsquo;ine kulluk et ve secde
edip r&uuml;k&ucirc; edenlerle beraber r&uuml;k&ucirc; et.&rdquo; (Al-i
Ýmran, 42-43)
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Kutlu bir annenin doðurup Rabb&rsquo;ine adadýðý o kutlu Hz. Meryem
(as), Rabb&rsquo;i tarafýndan onurlandýrýlmýþ, Hz. Ýsa (as)&rsquo;a
anne olma þerefiyle y&uuml;celtilmiþ ve &acirc;lemlerin kadýnlarýna
&uuml;st&uuml;n kýlýnarak &ouml;d&uuml;llendirilmiþtir.
Y&uuml;ce Allah (cc) adildir
Tarihsel s&uuml;re&ccedil;te Hz. Hacer (r.anha), Hz. Musa (as) ve Hz.
Harun (as)&rsquo;ýn anneleri (r.anha), Ýmran&rsquo;ýn Hanýmý
(r.anha) ve Hz. Meryem (r.anha) gibi kutlu kadýnlar olduk&ccedil;a
fazladýr. Bu konuda en fakir d&ouml;nemin, i&ccedil;erisinde
yaþadýðýmýz bu d&ouml;nem olduðu g&ouml;r&uuml;lmektedir.
G&uuml;n&uuml;m&uuml;z kadýnlarý, Rab&rsquo;lerini razý etmek
yerine O&rsquo;nun dinini kullanarak tesett&uuml;rden yoksun
&ouml;rt&uuml;lerini, adeta bir moda havasý i&ccedil;erisinde
giyinmekte, podyum maymunlarý gibi renga renk pard&ouml;s&uuml;
giyip eþarplar baðlayarak kendi hevalarýný razý etmektedirler. Bunlar,
kendileri þeytanýn oyuncaðý olmuþ bir halde Tevhidi bilin&ccedil;ten
yoksun olduklarý gibi evlatlarýný da Tevhidi bilin&ccedil;ten yoksun ve
kendileri gibi hevalarýný razý edecek bir þekilde yetiþtirmektedirler.
Y&uuml;ce Allah (cc), adil sýfatý gereði, tarihi s&uuml;re&ccedil;te anne
olma vasfýný onurlu bir þekilde taþýyan, salih evlatlar yetiþtiren anneler
ile g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde þeytanýn yandaþý olmuþ bir halde
bulunan, diþi olmaktan baþka bir &ouml;zellikleri olmayan, hevalarýný
razý etmekten baþka bir gayeleri bulunmayan, Tevhidi bilin&ccedil;ten
yoksun &ccedil;ocuklar yetiþtiren anneleri bir tutmayacak, herkese hak
ettiði karþýlýðý verecektir.
&ldquo;O halde g&uuml;zel bir s&ouml;z vadettiðimiz, nihayet ona
muhakkak kavuþan kimse, d&uuml;nya hayatýnýn metaý ile
nimetlendirdiðimiz sonra o, kýyamet g&uuml;n&uuml; hazýr
bulundurulan kimse gibi mi olur!&rdquo; (Kasas, 61)
&ldquo;Yoksa k&ouml;t&uuml;l&uuml;kleri iþleyen kimseler kendilerini,
iman edip salih amel iþleyen kimseler gibi yapacaðýmýzý mý sandýlar,
yaþamalarý ve &ouml;l&uuml;mleri onlarla bir mi olacak; ne
k&ouml;t&uuml; h&uuml;k&uuml;m veriyorlar!&rdquo; (Casiye, 21)
&ldquo;Elbette insan i&ccedil;in &ccedil;alýþmasýndan baþka bir þey
yoktur. Þ&uuml;phesiz onun &ccedil;alýþmasý yakýnda
g&ouml;r&uuml;lecektir, sonra ona karþýlýðý tam olarak
verilecektir.&rdquo; (Necm, 39-41)
Y&uuml;ce Allah&rsquo;a iman etmeyi bir onur vesilesi olarak taþýyan
annelerle y&uuml;ce Allah&rsquo;a iman etmekten fersah fersah
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ka&ccedil;ýp kendileri gibi hayýrsýz evlatlar yetiþtiren, y&uuml;ce
Allah&rsquo;a kul olma yerine kendi nefislerine kul olan evlatlar
yetiþtiren annelerin durumu elbette ki bir olmayacaktýr bu y&uuml;ce
Allah&rsquo;ýn vaadidir.
Y&uuml;ce Allah (cc) onurlu, M&uuml;&rsquo;min kadýnlara rahmet ve
maðfiret eylesin, g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde de varsa onlarýn
&ouml;rnekleri onlara da rahmet ve maðfiret eylesin, diðerlerini de
y&uuml;ce Allah (cc) ýslah eylesin, ýslahlarý m&uuml;mk&uuml;n
deðilse hak ettikleri karþýlýðý onlara nasip etsin, amin!
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