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Kitabımı anneme ve kayınvalideme ithaf ediyorum...



"Derken bir gün...
o öldü. 

O güne kadar 
onun için yapmadığınız 

ne varsa 
o anda 

kalbinize 
bir yıldırım gibi 

düştü..."



Kitabıma başlarken

"Bir çocuğu eğitmeye karar verince 
işe büyükannesinden başlamak gerekir."

Victor Hugo

ŞU SATIRLARI yazmadan kitabıma başlamak istemedim. 
Kur'ân'daki Anne konusunu incelerken hep kendi anne
ciğimi düşündüm ve bu satırları yazmaya kendimi mec

bur hissettim. Rabbim ondan ebeden razı olsun ve eğer bu 
kitaptan bana gelecek bir sevap var ise, onu da ortak etsin 
inşaallah... Onu da, anneannemi de. Çünkü o annemin anne- 
siydi ve hem onun, hem de benim hayatımda çok etkili ol
muştu.

Anneannem, hatırladığım kadarıyla, lise tahsilimi bitire
ne kadar hayatımızın içindeydi ve bildiğim bütün namaz sû
relerini onun dizi dibinde öğrenmiştim. Sadece benim değil, 
bütün mahallenin "Hoca Ninesi"siydi anneannem. O hoca 
nine ki; belli bir devrin ve düşüncenin karanlık günlerinde 
mahalle çocuklarına Kur'ân öğrettiği için elli gün hapis yat
mış, canım anacığım da o günün şartlarında hapishaneye
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odun ve yiyecek taşımış. Annem ve anneannem bunu sık sık 
konuşurlardı aralarında. Bana ve kardeşlerime namazı sev
diren, Adem, İdris, Nuh... diyerek peygamber isimlerini sı
rasıyla öğreten, nur yüzlü bir hanımdı anneannem. Çoğu 
zaman bizimle beraber çocuklaşırdı. İlk eşi Çanakkale şehidi 
olan o muhtereme, teheccüd namazını hiç aksatmazdı.

Ömrünün son demlerini bizimle geçirdiği zamanlarda 
ben lise sonda idim ve sınavlara hazırlanıyordum. O zaman
lar lise bitirme sınavları vardı. Çoğu zaman ben yatarken o 
teheccüde kalkardı. Ben de ona yardımcı olurdum. O zaman 
bana "Allah seni kaymakam eşi etsin... Allah ilimler akıtsın, 
cümle âlemi diline bakıtsm" şeklinde dua ederdi. Bu dualar, 
elhamdülillah aynen vaki oldu. Gerçekten de bir kaymakam
la evlendim, öğretmen oldum ve öğrencilerim benim ağzım
dan dersler dinledi.

Vefaünda evimiz boşalmış gibi olmuştu.
Rabbim rahmet eyleye...
Anacığıma gelince; bütün anneler gibi tam bir fedakârlık 

örneğiydi o. Biri altı aylıkken vefat eden altı çocuk sahibi ol
muş, ölen kardeşimizi hep ahiretteki şefaatçisi olarak anmış, 
diğer çocuklarını ise iki cihan eksenli yetiştirmeye çalışmış 
bir hatun kişiydi anneciğim. Kızlarına nedense ayrı bir değer 
verirdi. İlkokul mezunu olduğu için olsa gerek "Ben okuya- 
madım, kızlarım okuyacak" derdi hep. Biz iki kız kardeş 
olarak üniversiteyi bitirdik. Gerçi erkekler de hep okudular. 
Böylece o tam dört eğitimcinin annesi olmuştu. En kötü sözü 
"İyi günler görün inşallah" olan anacığım, çok kızdığında ise 
"Gezeriniz kalkmasın inşallah" diye dua ederdi bize. Bir 
memur hanımı olarak pek çok dertlere, yoksulluklara katla
nan anacığım halinden hiç şikâyet etmez, her zaman şükre
derdi durumuna. Yer yer kütüphane memurluğunun yanı 
sıra cilt işleriyle meşgul olan babama da yardımcı olur, kitap



diker, kitapların liflerini ayıklardı. Helal-haram meselesine 
çok önem verirdi. Babam da onu gerçekten sayar ve severdi; 
ama evde hep babamın dediği olurdu. O da "Tamam efendi 
tamam" diyerek ortalığı sakinleştirirdi. Bu durum babamın 
yaşça ondan bir hayli büyük olmasından kaynaklanıyordu 
sanırım.

Dindarlık konusunda ters düşmezlerdi hiç. Ağabeyimin 
ODTÜ'de okurken tanıdığı, sonrasında bizi de tanıştırdığı 
iman dersleri hiç eksik olmazdı evimizden. Türkiye'nin dört 
bucağından gelen misafirleri elinden geldiğince ağırlar ve 
bundan zevk alırdı. Babacığımın dediğine göre anacığım 
besmelesiz hiç süt vermemiş bize. Öğretmenlik yıllarımın 
başında ise kızımın en güvenilir bakıcısı yine annem oldu. O 
da torunlarına ilk dinî bilgileri verdi, tıpkı anneannemin bi
ze verdiği gibi. Allah onlardan ebeden razı olsun.

O şefkat kahramanı anacığım bize böylesine karşılıksız 
sevgi gösterirken bizler ne yaptık? Kendi cihetimden baktı
ğımda onu hep bir arkadaş gibi gördüm. Okuldan gelir gel
mez her şeyimi onunla paylaşırdım. Bütün çabam sınıfta 
benden daha çalışkan kimsenin olmaması için çalışmaktı. Ve 
bu durum tahsil hayatımın tamamını etkiledi. Belki de çalış
kan olmak alışkanlık haline gelmişti. Her sınava girişimde 
ya anneannemin okunmuş şekerlerinden yer ya da annemin 
dualarını aklıma getirirdim.

Anneciğimin ömrü çok uzun olamadı. Daima büyük bir 
tevekkülle bağlı olduğu Rabbi'ne yürüdüğünde Peygamber 
Efendimizin (a.s.m.) yaşındaydı. Vefatında babacığımın "Ya 
Rabbim! Ben ondan razıyım. Sen de razı ol!" diye yakarışını 
unutmam mümkün değil. İşe bakın ki hayranı olduğu Bedi- 
üzzaman Hazretlerinin vefat ettiği yerde, Urfa'da vefat et
mişti. Ve bir vali kayınvalidesi olarak büyük bir cemaat eşli
ğinde yine orada defnedildi. Rabbim gani gani rahmet eyle
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sin inşallah. Sitayişle bahsedebileceğim bir başka annem da
ha var: Bana eşsiz bir eş yetiştirmiş olan kayınvalidem...

O da bambaşka bir kahraman. Benim âcizane hissiyatıma 
göre hicret sevabım tam olarak hak eden bir hanımefendi. 
Bulunduğu ortamın maneviyat yönünden kötüye gittiğini 
hissedip, iki küçük çocuğunu istediği gibi yetiştiremeyeceği 
kaygısıyla ve ısrarla anavatana hicret istemiş. O sırada orada 
öğretmen olan kayınpederimle her şeylerini Bulgaristan'da 
bırakıp buraya göçmüşler. Burada da iki çocukları olmuş. Ve 
bu dört çocuklarını hem dünya, hem de uhra için en güzel 
şekilde yetiştirmişler çok şükür. Bunda kayınvalidemin bir 
anne olarak gösterdiği iradenin, kalbindeki istek ve imanın 
büyük rolü olduğu aşikârdır. Eşimden dolayı kendisine da
ima minnet duymaktayım. Allah ondan da ebediyen razı ol
sun ki bana hayırlı bir eş, çocuklarıma da hayırlı bir baba ye
tiştirmiş. Rabbim kendisine sağlıklı uzun ömürler versin in
şallah.

Bizler de eşimle beraber Rabbimin bize ihsan ettiği üç ev
ladımızı yetiştirmeye gayret ettik. Dilerim onlar da dünyada 
ve uhrada bizim yüzümüzü güldürürler. Bizi ardımızdan 
dua ile anarlar inşallah....



Önsöz

SORGULAYICI BİR gözle bakılınca içinde yaşadığımız 
toplumun birçok sorunlarla karşı karşıya olduğunu 
özellikle ailenin büyük sarsmülar geçirdiğini rahatlıkla 

görürüz. Bunda aile fertlerinin görev ve sorumluluklarını 
tam müdrik olmamasının rolü olduğu açıkür.

Kur'ân-ı Kerim'in ana gayesi insanoğlunun dünya ve 
ahiret mutluluğunu sağlamakür. Onun içindir ki ailede ve 
toplumda sadece belli bir kişi veya grubu öne çıkarıp, ka
yırmaz. Toplumda ve ailede dengeyi kurmak için birtakım 
kurallar getirir. Hiçbir fert de (kadın veya erkek) kendisinin 
üstün tutulmasını isteyemez.

"Allah size kendi nefislerinizden (canlarınızdan) eşler ya
rattı. Eşlerinizden size oğullar ve torunlar oluşturdu"' ve 
"Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var 
eden, ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar üreten Rabbi- 
nize karşı gelmekten sakının"2 âyetlerinden de Allah katında 
İki cinsin arasında fark olmadığı anlaşılmaktadır.

Özellikle aileyi oluşturan bireyler, ailenin devamı için



16 ♦  K U R ' Â N ' D A K İ  A N N E

yaptıkları özverileri sanki lütufmuş gibi görmemeli, bütün 
bunların kendi vazifeleri olduğunu düşünmelidir. Zira "ai
le" bu sorumluluklar göze alınarak kurulmuş bir birliktelik
tir.

Müslüman bir toplumda yaşadığımız halde, ölçüler o ka
dar karmaşık hale geldi ki; fertler neyin doğru, neyin yanlış 
olduğuna karar veremez oldular. İnsanlar maişet derdinden 
düşünmeye bile fırsat bulamıyor gibiler. Madde sanki ma
nanın önüne geçmiş, sanki sevgi pınarları kurumuş gibi. Oy
sa Kur'ân'da "Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler 
yaratıp, aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun 
varlığının âyetlerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir 
kavim için ibretler vardır"3 buyrularak bu sevginin Allah 
vergisi olduğu belirtilmiştir. Sevgi en zor anlarda bile insanı 
ayakta tutabilen bir iksirdir. Karşılıklı ilişkilerde bu esas ol
mazsa, ilişkilerin zayıf ve kısa süreli olması kaçınılmazdır. O 
sevgi ki Cenab-ı Hakk tarafından tesis edilmiş, gönülden 
gönüle akıtılmıştır. Karı-kocanın birbirlerine, çocuklarına 
olan sevgisi, ana-babaya olan sevgi hep bu minval üzeredir.

Karşılıklı ilişkilerde ailenin her ferdinin ayrı bir önemi 
olmakla beraber "annenin" yeri bambaşkadır. Yüce Allah, 
anaların yüreğine öyle derin bir sevgi ve şefkat koymuştur 
ki bununla isterseler ailenin bütün fertlerini koruyup kolla
yabilirler. Yeter ki anne bu sevgi ve şefkatini lüzumsuz yer
lerde kullanmasın. Kendine verilen bu nimeti layık olanlarla 
paylaşsın. Bunun için her şeyden önce annenin; görevinin ve 
sorumluluğunun farkında olması gerekmektedir. Eğer bir ai
lede anne, vazifesini yerine getirmezse o aileden hayırlı şey
ler beklemek fazla iyimserlik olur.

Annelik müessesesinin önemine binaen Kur'ân-ı Kerim'in

3 Rum, 30/21.
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"anneyi" ve "anneliği" ne boyutta ele aldığını ortaya koy
mak amacıyla araştırmaya giriştik. Araştırmamıza Kur'ân-ı 
Kerim'i tarayarak başladık. Ayet-i kerimelerde yer alan anne 
ve benzer anlamlı kelimeleri çıkartarak, manalarını ele aldık. 
Annenin de bir üyesi bulunduğu aileyi ve ailenin toplum 
içindeki önemini inceledik.

Kur'ân'm vazettiği esaslara göre şekillenen aile tipine "İs
lam ailesi" diyerek İslam ailesinin mahiyetini değerlendir
meye çalıştık. Bir annenin anne oluncaya kadar geçirdiği dö
nemleri de vurgulamak amacıyla nikâhtan ve toplumun hu
zurlu olmasını sağlayan ölçülerden bahsettik.

Aileyi oluşturan bireylerin sorumluluklarını anlattıktan 
sonra "annelik" olayına genel açıdan baktık. Ayet-i kerime
lerden hareketle Kur'ân-ı Kerim'de annelik ve çeşitlerini ele 
aldık. Kur'ân-ı Kerim'de, yaşantılarıyla bizim hayatımıza 
ışık tutan mübarek annelerimizi ve örnek anneleri de araş
tırmamıza ekledik. Daha sonra da annelere anne olma dere
cesini veren, onları hakları ödenmez yapan özellikleri, çekti
ği zahmet ve sıkıntıları dönem dönem anlatmaya çalıştık. 
Son olarak Cenab-ı Hakk'm annelere vermiş olduğu hakları 
ve sorumlulukları da sırasıyla inceleyerek "annelik müesse- 
sesi"ni elimizden geldiğince bir bütün halinde ortaya koy
mak istedik.

Kitabımızın temelini yüksek lisans tezi olarak hazırladı
ğımız Kur'ân-ı Kerim'e Göre Anne adlı çalışmamız teşkil et
mekteyse de zamanımızın ihtiyaçlarına ve sorunlarına ışık 
tutması açısından biraz genişleterek istifadeye sunmaya ça
lıştık.

Zamanında her konuda bize yardımcı olan, değerli fikir
leriyle bizleri aydınlatan hocamız Prof. Dr. Musa Kazım 
Yılmaz Beyefendi'ye, çalışmalarımı kitap haline getirmem 
için beni devamlı motive eden sevgili eşim Ziyaeddin Akbu-
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lut'a ve kitabımın yayınlanması aşamasında bana samimi 
katkıları olan Dr. Veli Sırım Beyefendiye de kalbi teşekkürle
rimi sunarken, amacımıza ulaşmayı Yüce Allah'tan niyaz 
ederim.



Giriş

“EL-ÜMM” KELİMESİNİN SÖZLÜK 
VE ISTILAH MANALARI

KUR'ÂN-I KERİM DE “anne" farklı kavramlarla karşı
lanmakla birlikte genellikle anne anlamında "el- 
ümm" kelimesi kullanılmıştır. Bu kelimenin Arap

ça'da "çocuğun kendisinden doğduğu kadın"' anlamının ya
nında başka anlamları da vardır. "el-Üm m" genel olarak 
"Bir şeyin başlangıcında veya varlığında, yetiştirilmesinde 
ve iyileştirilmesindeki temel unsuru" ifade eder. Herhangi 
bir konuda, daha sonra gelenlerin kendisine bağlı bulundu
ğu her şeye "el-Ümm" denilmektedir. Nitekim bütün bilgile
rin kaynağı olan "levh-i mahfuz" için "ümmü'l-kitap" tabiri 
kullanılmıştır.5

"Üm m " kelimesi hayvanat ve nebatat için de geçerli ol
mak üzere "her şeyin aslı" anlamına gelmesi yönüyle en eski 
ced olan Hz. Havva'ya dayanmaktadır. Bunun için "Hz.

4
“...Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır..." Mücadele, 58/2. 
Ragıp el-lsfahani, el-Müfredat, “ümm mad.’’, Beyrut, 1992; İslam Ansiklo

pedisi, “ümm mad.’’, c. 3, İstanbul, 1991.
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Havva beşerin annesidir" denilmektedir. "Ümmü'n-nucum" 
(Samanyolu) denilirken galaksinin büyüklüğü anlatılmak
tadır. Böylece ümm kelimesinin lafızlara büyüklük anlamı 
verdiği vurgulanmaktadır.6

Arap dilinde "üm m " sözünün bir yerin, bir kimsenin, bir 
nesnenin veya bir surenin maddeten ve manen büyüklüğü
nü veyahut da öneminin vurgulamak üzere kullanıldığını da 
görüyoruz.

Mekke-i Mükerreme'yi anlatmak için "Ümmü'l-Bilad" 
veya "Ümmü'l-Kura;" Mısır'ı "Ümmü'd-Dünya;" Fatiha-i 
Şerife'yi anlatmak için "Üm m ü'l-Kur'ân" kullanılmıştır. 
Dünyanın ne kadar cazip ve sevimli olduğunu belirtmek için 
de "Ümmü'l-Hubab" yani sevgililerin anası denilmektedir.7 
Ümm, sözcüğünden birtakım kelimeler de türetilmiştir. Me
sela "üm m î," "anasından doğduğu gibi kalmış, tahsil gör
memiş, mektep ve medresede okumamış, yazı yazmayı bil
meyen kimse" anlamına gelir.8

"el-Ümmet" kelimesi de "üm m " kökünden türetilen bir 
kelimedir. Millet, cemaat, ana, çeşitli hayırları üzerinde top
layan adam, kalabalık topluluk anlamlarına gelir. Yüce Al
lah (c.c.) "İbrahim şüphesiz Allah'a yönelen ve O'na boyun 
eğen bir önderdi"” derken onun başlı başma bir ümmet ol
duğunu anlatmıştır.

"Sizden hayra davet eden, iyiliği emredip, kötülüğü men 
eden bir ümmet bulunsun" " derken de "üm m et" kelimesi 
"topluluk" anlamında kullanılmıştır.1'

6
Mu'cemu’l-Vasît, “ümm mad.”, İstanbul, 1992.

r
Mevlüt Sarı, el-Mevarid, “ümm mad.”, İstanbul, 1982, s. 48-49. 
Abdullah Yeğin, Yeni Lügat, İstanbul, 1975, s. 748.

* Nahl, 16/120.
Al-i İmran, 3/104.
Sarı, a. g. e., s. 49.
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KUR’ÂN-I KERİM’DE “ANNE” ANLAMINDA 
“ÜMM” KELİMESİNİN GEÇTİĞİ YERLER

KUR'ÂN-I KERİM'DE "anne" sadece "üm m " kelimesiyle kul
lanılmamıştır. Böyle kullanılan âyet-i kerimeler sınırlı olup, 
her "üm m " kelimesi "bizzat çocuğu doğuran kadın" anla
mında kullanılmamıştır. "Anne;" bazen "üm m " bazen "vali
de" olarak geçmiş; çoğu zaman da baba ile beraber "vali- 
deyn" olarak gelmiştir. "Sütanne" tabiri de Kur'ân'da sık 
rastladığımız bir ifadedir.

Bir âyette "anam oğlu" 2 geçmektedir. Âyet mealen şöyle- 
dir: "Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce. 
'Benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız! Rabbini- 
zin emrini (beklemeyip) acele mi ettiniz?' dedi. Tevrat levha
larım yere attı ve kardeşinin(Harun'un) başını tutup kendine 
doğru çekmeğe başladı. (Kardeşi): 'Anam oğlu! Bu kavim 
beni cidden zayıf gördü ve nerede ise beni öldüreceklerdi. 
Sen de düşmanları bana güldürme ve beni bu zalim kavimle 
beraber tutma' dedi."13 Başka bir âyette de Hz. Harun, Hz. 
Musa'ya "Ey annemin oğlu!" ’ diye hitap etmiştir.

Yine Kur'ân'da bir başka âyette: "M usa'nın anasına vah- 
yettik"15 denilirken; aynı surenin çeşitli âyetlerinde de;

"M usa'nın anasının yüreğinde yalnızca çocuğunun tasası 
kaldı."16

12 Araf, 7/150.
Hz. Musa ile Hz. Harun ana-baba bir kardeştiler. Durum böyle olduğu hal

de Hz. Harun'un kardeşine “anam oğlu” demesinin sebebi; onun merhametini 
çekmektir. Zira anasının şefkat ve merhameti baba ve kardeşten daha fazladır. 
Ayrıca analarının Allah'a inanmış biri olması ve ona sevgilerinin daha fazla ol
ması da bu kullanımın bir sebebi olabilir. Bkz. Kur’ân-ı Kerim ve Açıklamalı Mea
li, T.D.V., s. 168; Haşan Basri Çantay, Kur’ân-ı Hakim ve Meali Kerim, c. 1, s.
239.

Taha, 20/94.
Kasas, 28/7.

’6 Kasas, 28/10.




