
Oğullarımıza ve Kızlarımıza İkinci Mektup 

Ebu Bekir el-Bağdadi’nin Dikkatine 

Gönderen: Yaşam İçin Anneler 

Bundan neredeyse bir yıl önce, Suriye ve Irak’ta 

öldürülen, ya da ait olmağınız bir savaşa katılmaya 

çağrılan siz oğullarımız ve kızlarımızla ilgili 

hislerimizden bahsetmiştik. İslami değer ve gelenekleri savunduğunu iddia eden 

fakat İslam’dan nefret edenler, sorularımızı cevaplamak yerine bizi aşağıladı, alay 

konusu etti ve bize saldırdı. Bize saldırmakta müttefik oldular. Sözde ‘İslam 

Devleti’nin temsilcileri bizlerin bir saçmalıktan ibaret olduğumuzu söylediler ve 

sizi kaybetmiş olmaktan dolayı duyduğumuz acıya itibar etmediler. 

Şu anda dünya üzerindeki pek çok ülkede Anneler Günü kutlanıyor, fakat bu gün, 

bizim için acı ve üzüntüyle dolu. Bizler bu günde kalbimizin nasıl kırıldığını ve 

bizim için en değerli olanların bizden nasıl çalındığını bir kez daha hatırlıyoruz. 

Başında durup kaybımızın yasını tutacağımız bir mezar taşı bile yok. Hayatımız ve 

ailelerimiz, onurumuzu koruma iddiaları ve sözde adalet veya özgürlük arayışları 

yüzünden paramparça oldu. Sadece kendi hırslarının, günahlarının ve güce 

duydukları şehvetin peşinden gidenlerin kandırdığı en değerli varlıklarımız olan 

çocuklarımız, ulvi bir dava güttüklerine inandırıldı ve bize karşı gelmeleri 

sağlandı. Allah’ın adını kullanarak kendi çocuklarımızı bizlere karşı düşman etme 

cüretini bile gösterdin; içlerinden bazılarını, geri dönmeleri için yalvaran annelerini 

öldürmeye zorladın. Doğum yapan ve dünyaya hayat getiren bizler kandırıldık, 

tehdit edildik, acı içindeyken zorla teşhir edildik ve sessiz bir şekilde yaramızı 

sarma ve yasımızı tutma haklarından mahrum bırakıldık. Dönecek kimsemiz yoktu, 

biz de böylece anneler olarak birbirimizi bulduk. Bizi susturmaya yönelik 



girişimlerinize rağmen, hala buradayız, üstelik daha da güçlendik; sayımız ve 

gücümüz artmaya devam ediyor. Nihayetinde, seninle konuşmaya çalıştığımızda 

kendi korkaklığı içinde sessizce saklanan sen oldun. 

Anneler Günü’nü kafirlerin bir icadı olarak gördüğünüz ve İslam’da yeri olan 

Kurban ve Ramazan bayramlarından başka bir günü kutlamayı yasak saydığınız 

için bize, yani annelerinize Anneler Günü dolayısıyla saygı göstermenizi 

beklemiyoruz. Bunun yerine Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından size verilen ve –

kendi iddianıza göre– sizleri kafirlerden üstün kılan değerleri ve görevleri yerine 

getirmenizi istiyoruz. Hz. Ebu Bekir (r.a.)’ın kızı Hz. Esma (r.a.)’dan rivayet 

edildiği gibi, annelerin hangi inançtan olduğunun önemi yoktur: “Allah Rasûlü’nün 

(s.a.v.) zamanında, müşrik olan annem beni ziyarete gelmişti. Ben de Allah 

Resûlü’ne (s.a.v.) danıştım: ‘Annem beni ziyaret etmek istiyor ve ona iyi 

davranmamı bekliyor; annemle aramdaki akrabalık bağlarına saygı göstermeli 

miyim?’ O da; ‘Evet, göstermelisin’ diye buyurdu” (Sahih hadis kaynakları). 

Size, anne ve babanıza saygı göstermeniz ve akrabalık bağlarına saygı göstermeniz 

emredildi, anne ve babanıza karşı gelmeniz yasak kılındı. Bize, İslam dininin, 

annelere başka hiçbir dinin vermediği bir şey verdiği söylenmiştir. Bu da, Buhari 

(5514) ve Müslim (4621)’in Ebu Hureyre (r.a.)’dan aktardığı üzere annelerin 

haklarının, babaların haklarından önce geldiğidir: “Bir adam Resulullah (s.a.v.)’e 

geldi ve ‘Ey Allah’ın Resûlü, iyi davranıp hoş sohbette bulunmama en ziyade kim 

hak sahibidir?’ diye sordu. Resulullah (s.a.v.), ‘Annen’ diye cevap verdi. Adam, 

‘Sonra kim?’ dedi, Resulullah (s.a.v) ‘Annen’ diye cevap verdi. Adam yine ‘Sonra 

kim?’ diye sordu. Resulullah (s.a.v.) ‘Annen’ diye cevap verdi. Adam tekrar sordu, 

‘Sonra kim?’ Resulullah (s.a.v.) ‘Sonra babandır’ diye cevap verdi. 



Belki de Anneler Günü’nü kutlamamakta haklısınız, çünkü anne ve babanıza her 

gün saygı göstermeniz gerektiği emriyle bir tezat oluşturuyor.  Ancak, bu günü 

kutlayanlara annelerini yılda yalnızca bir gün hatırladıkları için yozlaştıklarını ve 

günahkar olduklarını söylerek saldırdığınızda, onlardan daha kötü bir konuma 

düştüğünüzü görmelisiniz.  Kendi kendini halife ilan eden birinin emirlerini yerine 

getirerek bize saygı göstermiş olmuyorsunuz. İnsanları öldürerek, uğruna 

herşeyimizi verdiğimiz hayatlarınızı hiçe sayarak bize saygı göstermiş 

olmuyorsunuz. Parçalanmış vücutlarımızı sokaklarda sürükleyerek de bize asla ve 

asla saygı göstermiş olmuyorsunuz, çünkü komutanlarınız bizim varlığımızdan 

korkuyorlardı. 

Suriye ve Irak’a gitmeyi düşünenlere ve şu anda orada olanlara bir kez daha 

sesleniyoruz. Ölüm ve öldürmede övünç duyulacak hiçbir şey yoktur. Biz anneler, 

çocuklarımızın fotoğraflarını gördük; yüzleri gülümsemiyordu, çünkü büyük bir 

amaç uğruna değil, iki yüzlülük ve çifte standartlarla dolu boş ve sığ bir fırsatçılık 

yüzünden öleceklerinin farkına varmışlardı. Ölümlerinde şana değer hiçbir şey 

yoktu. Oğullarımızdan biri kendini havaya uçurmaya zorlanmıştı, çünkü öncesinde 

yüzünden vurulmuştu ve artık “arkadaşlarının” işine yaramıyordu. Tek başına can 

verdi. “Arkadaşları” birbirlerini sırtlarından bıçaklarken o, şanlı bir amaç için 

değil, onların çürümüşlüğü uğruna ölmek zorunda bırakıldı. Hala hayatta olan 

Suriye veya Irak’taki çocuklarımızdan yaşantılarının ne kadar çekilmez hale 

geldiğini neredeyse her gün duyuyoruz. Hayallerinin boşa çıktığını ve eve dönmek 

istediklerini görüyoruz. Ve bazılarınızla konuşurken sert kabuğunuzun içindekini 

görebiliyoruz, arkadaşlarınız ve ailenizle birlikte geçirdiğiniz yaşantınızı 

özlediğinizi görüyoruz.  Yerinizin bizim, yani ailenizin yanı olduğunu 

hissedebildiğinizi biliyoruz. Sizleri kendi çıkarları için kullananlara yem olmayın. 

Kalbinize ve sizi bu dünyaya getiren annelerinize kulak verin. 



Dünyanın her yerindeki annelere sesleniyoruz; bize ulaşın, yardım ve destek 

isteyin, çocuklarınızı ölüme göndermek için elinizden almaya çalışanlara karşı 

sesinizi yükseltmekten çekinmeyin. Bizler buradayız ve sayımız çok fazla. Yalnız 

değilsiniz. 

Bizler “Yaşam İçin Anneler”iz ve cennet hala bizim ayaklarımızın altında. 

Müsnad Ahmed, Sunan el-Nasai, Sunan ibn Mecah 

 

http://girds.org/mothersforlife adresinden, ya da Facebook 

(www.facebook.com/mothersandlife) veya Twitter (@Mothers_4_Life veya 

@GIRD_S) üzerinden bizimle iletişime geçebilir veya bizleri takip edebilirsiniz. 

 

http://www.girds.org/projects/mothers-for-life-network

