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2- ANNE BABA HAKKI

“B aba -diğer rivayetlerde ana- cenne-
tin orta kapısıdır. Dilersen bu kapı-

yı zayi et, dilersen muhafaza et.”4

Anne Baba Hakkı
Dünyaya gelmemize vesile olan anne ve babamız, sebep-

ler dairesi içinde bizim hayat kaynağımızdır. Her insan, güç-
süz ve aciz bir konumda iken, Rabbimizin lütfu keremiyle, 
anne ve babasının o engin şefkat ve merhamet dolu sinesinde 
hayata adım atar. Belli bir yaşa kadar da onlar bizim için her 
türlü fedakârlığı yaparlar. Yemez yedirir, giymez giydirirler. 
Evlatları için her türlü zorluğa göğüs gererler. Onlar, bizim 
ilk rehberlerimizdir.

Anne ve baba, bir insanın en başta hürmet etmesi ge-
reken en önemli iki kudsî varlıktır. İslâm’ın anne ve baba-
ya verdiği değer çok büyüktür. Fakat asrımızda yıkılıp giden 
pek çok değer gibi anne ve babaya karşı saygı ve hürmet de 
yıkılıp gitti. Ne yapsak haklarını ödeyemeyeceğimiz anne ve 
babalarımız adeta birer yük gibi kabul edilir oldu.
4 Tirmizî, Birr 3; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned 5/197.
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Halbuki Rabbimiz, anne ve babaya çok ama çok kıy-
met vermiştir. Cenâb-ı Hakk’ın kıymet verdiği bu iki önem-
li kıymete evladın değer vermemesi büyük bir talihsizliktir. 
Mevzuumuzu bir âyet-i kerimeyle açmaya çalışalım:

“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza 
da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri 
veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine “öf” bile 
deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle. Onlara mer-
hametle tevazu kanadını indir ve: “Rabbim! Küçüklüğümde 
onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de Sen onlara (öyle) 
rahmet et!” diyerek dua et.”5

Ayet-i kerimede Allah (celle celâluhû), kullarına, anne ve 
babalarına karşı iyilikle muamelede bulunmalarını emret-
mektedir. Burada peygambere inanma bile konu edilmemiş, 
önemine binaen sadece Allah’a ibadet edilmesi gerektiği ha-
kikatinden hemen sonra anne ve babaya iyi davranma ko-
nusunda tahşidatta bulunulmuştur. Herhangi bir karışıklığa 
yer vermemek için de Allah’a ibadet kaydı konulduktan son-
ra anne-babaya sadece “ihsan” kaydı konulmuştur. Yani iba-
det Allah’a, ihsan ise anne-babaya yapılacaktır. 

Ayet-i kerimede “Onlardan biri veya her ikisi senin ya-
nında yaşlanırsa” buyrulmaktadır. Burada zihinlere “Acaba 
böyle buyrulmasının sebeb-i hikmeti ne olabilir?” şeklinde 
bir soru gelebilir. Bu soruyu şöyle cevaplandırmak mümkün: 
Evvela âyetin en başında anne ve babaya ihsanın önemli ol-
duğu bildirilmişti. Bu ifadelerde ise, yaşlılık dönemine ulaşır-
larsa o zaman anne-babaya yapılacak ihsanın pahasına paha 
5 İsra, 17/23-24.
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ilave edileceği ve böylelikle ihsanın, altın iken zebercet kak-
malı olacağı haber verilmektedir. Çocuklar gibi duygusalla-
şıp nazlandıkları, daha ziyade duyguları ile hareket edip, de-
ğişik beklentilere girdikleri yaşlılık döneminde onlar, Hakk 
nazarında kendisine eş ve ortak koşmamaya denk bir hak el-
de etmektedirler. 

On, yirmi, otuz, kırk hatta elli.. sene beraber yaşamış 
olan bu çiftlerden biri yalnız kalınca, hayat arkadaşının gö-
çüp gitmesi, onun iç dünyasında büyük fırtınalar meydana 
getirir. Hayatlarını huzur ve saadet içinde geçirmiş kimseler, 
çok defa mezarlarda hayat arkadaşlarının başında ağlarken 
görülürler. Hayat arkadaşının -kadın olsun, erkek olsun- gi-
dişi ile meydana gelen boşluğu doldurmak artık çocuklarına 
kalmıştır. Onu alıp -adı huzurevi bile olsa- bir yere götürüp 
atmakla onun içindeki boşluk doldurulamaz ve ona zulme-
dilmiş olur. Zira sadece yaşlılığın ya da arkadaşlarının birer 
birer göçüp mezara gitmesi ve her göçenin ona ölümü hatır-
latması gurbetiyle birlikte, bir de eşini kaybetmesiyle onun 
içinde büyük bir boşluk meydana gelmekte ve ruhunu müt-
hiş bir yalnızlık sarmaktadır. 

İşte bu boşluğu da ancak onun çocukları doldurabilir. 
Onun için Kur’ân, bu âyet-i kerimede onların her ikisine bir-
den veya ikisinden biri yalnız kaldığı zaman ihsanla muame-
lede bulunulmasını emretmektedir. 

Kur’ân’ın burada kullandığı “ihsan” tabiri çok önem-
lidir. Bu tabir, aynı zamanda “Hakk’ı görüyor gibi ibadet 
yapmak” mânâsına da gelmektedir. Dolayısıyla çocukların 
da, anne ve babalarına iyilikte bulunurken, Allah görüyor 
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gibi davranmaları gerekmektedir. Onlardan sadece biri de-
ğil her ikisi birden de çocuklarının himayelerine muhtaç 
hâle gelebilirler. Onlar, belki bir dönemde birbirleriyle te-
selli olurlar ama çalışıp bir iş göremezler. Evlat, birisine ba-
kacakken ikisine birden bakmak zorunda kalacaktır. Öyle 
ise bir yönüyle ikisinin birden kalması, evlat için bir külfet 
ve bir masraf; diğer yönüyle birinin göçüp gitmesiyle di-
ğerinin yalnız kalması, onlar için bir gurbet, bir hasret ve 
bir hicrandır. 

Kur’ân, sesini bir kat daha yükselterek âyetin devamında, 
“Kendilerine ‘öf’ bile deme!” buyurmaktadır. Bu söz ile on-
lara karşı sergilenebilecek davranışların en küçüğü ifade edi-
lerek, en büyüğünün yapılmasına set çekilmektedir. Mesela, 
anne veya babanın müspet bir teklifi karşısında evlat hiçbir 
şey söylemese, sadece “öf be” dese, o evlat bu kadarcık sö-
züyle bile adeta dünyasını yıkmış demektir. Hele hele bunun 
ötesinde anne-baba dövülemez, sövülemez, hangi mazeret-
le olursa olsun huzur evi tesellileriyle hicran ve hasrete atıla-
maz. Aksine onlara en iyi şekilde bakılması, sevgiye en fazla 
muhtaç oldukları yaşlılık dönemlerinde sevgi ve muhabbetle 
gönüllerinin hoş tutulması gerekir.

Ayetin devamında ses bir perde daha yükseltilerek, 
“Onları azarlama”, onlarla ve onların yanında konuşurken 
sert konuşma, buyrulmaktadır.

Kur’ân-ı Kerim, bu ifadelerin ardından da, “İkisine de 
güzel söz söyle, yani “vicdanları hep iyilik ve güzelliğe açık 
olanlar nasıl davranırsa öyle davran” diyerek evladın anne ve 
babasına karşı nasıl davranması gerektiğini öğretmektedir.
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Daha sonra Kur’ân, sesini bir perde daha yükseltip, 
“Şefkat ve merhametle onların yanında tevazu kanatları-
nı yerlere kadar indir.” dedikten sonra bununla da yetinme-
yip, “Ve: “Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştir-
mişlerse, şimdi de Sen onlara (öyle) rahmet et!” diyerek dua 
et.” buyurmaktadır. Nitekim Hz. İbrahim (aleyhisselâm) de, 
“Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-
babamı ve mü’minleri bağışla!”6 diyerek dua etmiştir.

Ayet-i kerimedeki, “Küçüklüğümde onlar beni nasıl ye-
tiştirmişlerse” ifadesiyle insanın dünyaya ilk gelişi nazara ve-
rilmekte ve evlâda, o küçükken anne-babasının onu terbiye 
ettikleri, bazen karın, kucak ve göğüste bazen de sırtta taşı-
dıkları; onun için rahatlarını terk ettikleri ve yine onun için 
bir ev, bir araba, bir meslek ve mutlu bir gelecek temin ede-
bilme düşünceleriyle hayatlarını programladıkları hatırlatıl-
makta ve onun yapması gerekenin ise sadece bir şükran ifa-
desi olduğu bildirilmektedir.

6 İbrahim, 14/41.
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Anne babaya “öff” bile denilemez

“Şayet onlardan her ikisi veya birisi yaşlanmış olarak 
senin yanında bulunursa sakın onlara hizmetten çekin-
me, “öff!” bile deme, onları azarlama…”7

Allah u Teâlâ bu âyetle bir evladın anne babasına na-
sıl davranması, ne şekilde hitap etmesi konusunda ona yol 
gösteriyor. Bir evlat anne-babaya karşı, bırakın hakaret 
etmeyi, dövmeyi, kalplerini kırmayı ve onları yalnızlığa 
terk etmeyi, onlara karşı “öff” kelimesini bile kullanamaz. 
Kur’ân, ana-babaya saygısızlığın minimum çizgisini çizmiş-
tir. Onlara “öff” kelimesini bile kullanmak yasak iken nasıl 
onlara saygısızca hitaplar, hakaretler, rencide edici davra-
nışlar ortaya koyabiliriz? Bu açıdan “öff” kelimesinden ağır 
sayılabilecek her türlü davranış anne babaya karşı bir saygı-
sızlık ve onlara karşı bir başkaldırı anlamını taşır.

Anne babaya hürmet konusu çok hassas ve önemli 
bir konudur. Bu konuyu hiçbir insan hafife almamalıdır. 
Eğer basit bir mesele olsaydı, Cenâb-ı Hak da bu konu 
üzerinde bu kadar durmaz ve onlara karşı saygı konusun-
da bu kadar ince bir hat çizmezdi.

Anne babaya karşı saygı ve itaat konularında sadece 
dinî ve millî terbiyeden uzak kalmış insanlar değil, bazen 
din adına, millet adına hizmet ettiğine inanan insanlar 
da çok ciddi hatalar yapabilmektedir. Oysaki insan bir 
taraftan Allah’ın razı olduğu işlerle meşgul olurken diğer 
taraftan da O’nun hoşnut olmadığı şeyleri yaparak iyilik-
lerini daha bu dünyada iken tüketmemelidir.

7 İsrâ, 17/23.
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Anne-Babaya Bakmak Evladın Vazifesidir
Burada bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyoruz. Anne ve 

babanın çocuklarına karşı tavır ve davranışları, fıtrî bir davra-
nıştır. Allah (celle celâluhû), onlara çocuklarına bakıp yetiştirmele-
rini emretmeseydi bile onlar yine de onlara bakacak ve bunun 
için rahatlarını terk edeceklerdi. Zira Cenâb-ı Hak, sövüp döv-
seler, hatta eziyet etseler bile kendisinin birer emaneti olan ço-
cuklarını büyütmeleri için anne-baba denilen Hakk kapısının 
hizmetçilerine, şefkat ve merhameti bir avans olarak vermiştir. 

Şu ibretli hikaye de bu hakikate güzel bir misal teşkil et-
mektedir: Annesine karşı isyan edip baş kaldıran bir genç, önce 
annesini dövüp hırpalayarak incitir; sonra da hıncını alamayıp 
onu keser. Keserken de bıçağı parmağına kaçırır ve gayr-i iradî 
olarak “anacığım!” der. Onun bu feryadı üzerine annesinin ci-
ğeri de, “yavrum!” diyerek oğlunun parmağına sarılır. 

Evet, ana-baba işte budur. Çocukları dövüp söverek, de-
ğişik hakaretler savurarak onları incitse de onlardan hep ay-
nı ses yükselir, “yavrum!” der, inlerler. Onların böylesine şef-
kat ve merhamet dolu hâllerine bakılınca Cenâb-ı Hakk’ın 
er-Rahmân, er-Rahîm isimlerinin onlarda tecelli ettiği, 
Rahmânu’r-Rahîm’in canlı ve çok şefkattar birer mümessille-
ri oldukları müşahede edilir. Bu hâl, anne ve babanın tabia-
tının bir yansımasıdır. 

Cenâb-ı Hakk, anne ve babaya şefkat ve merhamet avan-
sını vererek evlatlarını sevdirmiş, gerektiğinde onların hamal-
lığını yaptırarak sırtlarına yüklemiş ve taşıttırmıştır. Bu bir 
anne-baba olma hakikati ve anne-baba fıtratıdır. Çocuğun 
tavrı ise, bir hakikat değil, bir hak; bir fıtrat değil bir vazifedir. 
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Anne-baba, vaktiyle yaptıkları bin bir türlü iyilik ve hizme-
tin karşılığını alma hakkına sahip, çocuk ise, anne-babasına 
karşı onların bu hakkını ödemekle mükelleftir.8

Hatta ve hatta anne-baba iman dairesi içinde birisi olma-
sa bile durum yine de değişmez. İşte size bir misal: Ebû Bekir 
(radıyallahu anh)’in kızı Hz. Esma şöyle naklediyor:

Henüz müşrik olan annem yanıma geldi. (Nasıl davran-
mam gerekeceği hususunda) Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve 

sellem)’den sorarak: “Annem yanıma geldi, benimle (görüşüp 
konuşmak) arzu ediyor, anneme iyi davranayım mı?” dedim. 
Resûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):

“Evet, ona gereken hürmeti göster.” buyurdu.9

 Anne

Anne inleyen bir ney, anne hicrandan yumak,
Gözleri buğulu, nemli ve her zaman zâr zâr..
Kaderidir annenin ocaklar gibi yanmak,
Hep hüzünle eser onun ikliminde rüzgâr.

Kuşlar gibi titrer hep o ay yüzlü nevhayâl,
Simasında sürekli yarınlar endişesi..
Her mevsim ayrı bir ızdırap, ayrı bir melâl;
Nağmeleri tıpkı hasret-iştiyak bestesi...

Sînesi sımsıcak, çehresi de îmâlıdır,
İkliminde ne büyülü râyihalar eser.!
Duyguyla süzülmüş gözleri hep hummâlıdır,
Altın şakaklarında sarı güller gibi ter...

8 Ali Demirel, Zaman Ailem Dergisi, sy. 111, s. 14-15.
9 Buhârî, Hibe 28, Edeb 8; Müslim, Zekât 50 (1003); Ebû Dâvûd, Zekât 

34, (1668)
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Rahmet-zahmet iç içe; bilmez geçen zamanı:
Fark etmez yazı, kışı ve rengârenk bahârı,
Tül tül gurûbu, şafakların söktüğü ânı;
Her zaman duman dumandır o nazlı efkârı..

Bir kuluçka gibi sancılı gecelerinde,
Hep şefkatle çarpan kanat sesleri duyulur.
Hislerin öldüren amansız pençelerinde,
Matkaplar salınmış gibi yüreği oyulur.

Çok olsa da elemi, şekvâsı işitilmez,
Bir Eyyûb sabrıyla göğüsler en olmazları;
Onda ızdırap bitmez, acılar dinmek bilmez,
Sönmeyen bir azimle aşar aşılmazları.

Kanmaz aslâ sevmeye, o sevgiye susuzdur,
Şâire “su” dedirten hisle “evlât” der inler.
Herkes derin uykularda, o hep uykusuzdur,
El açar Yaradan’a kim bilir neler diler..!

Ufku her zaman bir hummâ ile buğuludur,
Durmaz, bir süvâri gibi koşar doludizgin;
O, yeryüzünde en ululardan da uludur,
Sînesi, meleklerin sînesi kadar engin...

................................................

................................................

................................................

................................................

Zambaklar gibi sihirli çehrende,
Varlığımı saran uhrevî ışık;
Duydum ne duyulmazları sînende!.
Sen bir rüyâsın benim için artık...
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Nûru öteden pırıl pırıl sîmân,
Ukbâ derinlikleriyle büyülü;
Tülleniyor hülyâlarımda her an,
Ölümsüz rûhunun bembeyaz tülü.

Bir yâd-ı cemilsin, kabrin sîneler,
Hep hazan yaşadın; ölüm bahârın..
Duâyla gerilmiş bütün gönüller,
Sen’in arkandaki vefâdarların...

Ana-Babanın Hakkı Ödenemez
Yukarıda da ifade edildiği gibi, çocuğun anne-babasına 

karşı tavrı bir hak ve bir vazifedir. O hak ödenemez, hiç bir 
şeye feda edilmez ve onun katiyyen ihmale tahammülü yok-
tur. Nitekim Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Hiçbir ev-
lat, babasının hakkını, babasını köle olarak bulup satın alma-
sı ve (daha sonra) onu azat etmesi dışında ödeyemez.”10 buyu-
rarak bu hakikate işaret etmektedir. 

Peygamber Efendimiz annenin fedakârlıklarını pek çok 
hadisi şerifiyle dile getirmiştir. Hazreti Ebû Hureyre’nin ri-
vayet ettiğine göre bir gün Efendimize bir kişi gelip “En çok 
kiminle vakit geçirip, yanında olmalıyım?” diye sorunca O, 
“Annen” buyurdu. Sahabî bu soruyu Efendimiz’e tam üç kez 
sorar. O da her soruya aynı cevabı verir. Ancak dördüncü so-
rusuna “Baban” diye karşılık verir.11 Allah Resûlü bu sözüyle 
annenin hakkının baba hakkından her zaman önde bulundu-
ğunu ifade etmiştir.
10 Müslim, Itk, 25; Ebû Dâvûd, Edep, 129; Tirmizî, Birr, 8; İbnu Mace, 

Edep, 1.
11 Buhârî, Edeb 2; Müslim, Birr 1. 
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M. Fethullah Gülen Hocaefendi “Anne” başlıklı yazı-
sında onun fedakârlıklarına şu ifadelerle değinir: “…Bir dü-
şünün; bizim için onlar, ne uzun hazırlıklar dönemi geçir-
miş. Ne aşılmaz zorluklara toslamış ve neleri aşmış? Ne çe-
tin hadiselerle pençeleşmiş, ne kadar hayâl ve melâl ile otu-
rup kalkmış? Ne hülya ve rüyâlarla dolup boşalmış, ne kadar 
yeis (ümitsizlik) ve inkisarlarla (kırılmalar) burkulmuş?. Ne 
zorluk ve sıkıntıları göğüslemiş ve kaç türlü çileyle preslen-
miş?. Ne sancılar çekmiş ve ne kadar inlemiş? Kaç defa çığ-
lık çığlığa ağlamış ve ne kadar ağlama dindirmiş? Kaç defa 
merhametle coşmuş ve kaç defa merhamete ihtiyaç hisset-
miş? Hâsılı bizim için ne değerli şeyler harcamış ve ne emek-
ler sarfetmiş... Sarfetmiş ve sonra da herhangi bir beklentiye 
girmemişlerdir...

Evet bizi, varlığa ermenin hemen her safhasında kucak-
layan, koklayan, öpüp öpüp okşayan, teessür ve infiallerimizi 
yatıştırıp sıkıntılarımızı paylaşan; yemeyip yediren, giymeyip 
giydiren, açlığını-tokluğunu, açlığımız-tokluğumuz içinde 
hissedip yaşayan, mutluluk ve saadetimiz adına insanüstü bir 
gayretle akla-hayale gelmedik zorluklara katlanan.. bize, vü-
cudumuzun gelişmesi, irâdemizin kuvvetlenmesi, zekâmızın 
incelip keskinleşmesi, ufkumuzun uhrevîleşmesi yollarını 
gösteren.. bütün bunları yaparken de açık-kapalı herhangi 
bir beklentiye girmeyen bir varlık varsa, işte o anadır.”12

Anne ve baba, çocuklarının dünyaya gelmeleri için bi-
rer vesiledirler. Cenâb-ı Hakk o çocukları “İnsan neyden ya-
ratıldığına bir baksın! (O su) sırt ile göğüs kafesi arasından 
12 Gülen, M. Fethullah; Yeşeren Düşünceler, s. 15-16.
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çıkar.”13 âyet-i kerimesinde de ifade edildiği gibi onları birer 
vesile kılarak yaratmıştır. Dolayısıyla onların hayat bulmala-
rına vesile olmaları sebebiyle çocukları üzerinde hakları var-
dır. Adeta anne ve baba, madde aleminde ölü iken yiyip içe-
rek, onları ihya etmekte, belirli merhalelerden sonra canlılığa 
giden yola yöneltmekte ve adeta esir konumunda bulunan 
çocuklarını hürriyete kavuşturmaktadırlar. 

Evet, anne-babanın hakları hiçbir zaman ödenemez. 
Çünkü “İnsan, daha küçük bir canlı hâlinde var olmaya baş-
ladığı günden itibaren, hep anne-babanın omuzlarında ve 
onlara yük olarak gelişir. Bu hususta ne anne ve babanın ço-
cuklarına karşı olan şefkatlerinin derinliğini tayine ne de on-
ların çektikleri sıkıntıların sınırını tespite imkân yoktur. Bu 
itibarla, onlara hürmet ve saygı, hem bir insanlık borcu hem 
de bir vazifedir.”14

13 Tarık, 86/5-7.
14 Gülen, M. Fethullah; Ölçü veya Yoldaki İşıklar, s. 142.
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Fedakarlığın Böylesi 

“Bebeğimi görebilir miyim?” dedi yeni anne. Kucağı-
na yumuşak bir bohça verildi ve mutlu anne, bebeğinin 
minik yüzünü görmek için kundağı açtı ve şaşkınlıktan 
adeta nutku tutuldu! Anne ve bebeğini seyreden doktor 
hızla arkasını döndü ve camdan bakmaya başladı. Bebe-
ğin kulakları yoktu... 

Muayenelerde, bebeğin duyma yetisinin etkilenmedi-
ği, sadece görünüşü bozan bir kulak yoksunluğu olduğu 
anlaşıldı. 

Aradan yıllar geçti, çocuk büyüdü ve okula başladı. 
Bir gün okul dönüşü eve koşarak geldi ve kendisini an-
nesinin kollarına attı. Hıçkırıyordu... 

Bu onun yaşadığı ilk büyük hayal kırıklığı idi; 
Ağlayarak: “Büyük bir çocuk bana ucube dedi...” 
Küçük çocuk bu şekilde büyüdü. Arkadaşları tara-

fından seviliyordu ve oldukça da başarılı bir öğrenciydi. 
Sınıf başkanı bile olabilirdi; eğer insanların arasına karış-
mış olsaydı. 

Annesi, her zaman ona “Genç insanların arasına karış-
malısın.” diyordu, ancak aynı zamanda yüreğinde derin 
bir acıma ve şefkat hissediyordu... 

Delikanlının babası, aile doktoruyla oğlunun sorunu 
ile ilgili görüştü; 

– Hiçbir şey yapılamaz mı, diye sordu. 
Doktor: 
– Eğer bir çift kulak bulunabilirse organ nakli yapı-

labilir, dedi. 
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Böylece genç bir adam için kulaklarını feda edecek bi-
risi aranmaya başlandı. İki yıl geçti bir gün babası : 

– Hastaneye gidiyorsun oğlum, annen ve ben sana 
kulaklarını verecek birini bulduk ancak unutma bu bir 
sır, dedi. 

Operasyon çok başarılı geçti ve artık onun da kulak-
ları vardı. Yeni görünümüyle psikolojisi düzelen genç, 
okulda ve sosyal hayatında büyük başarılar elde etti. 
Daha sonra evlendi ve diplomat oldu. Yıllar geçti, bir 
gün babasına gidip sordu: 

– Bilmek zorundayım, bana bu kadar iyilik yapan kişi 
kim? Ben o insan için hiçbir şey yapamadım...

“Bir şey yapabileceğini sanmıyorum.” dedi babası, “Fa-
kat anlaşma kesin, şu an öğrenemezsin, henüz değil...” 

Bu derin sır yıllar boyunca gizlendi. Ancak bir gün 
açığa çıkma zamanı geldi... 

Hayatının en karanlık günlerinden birinde, annesinin 
cenazesi başında babasıyla birlikte bekliyordu. Babası ya-
vaşça annesinin başına elini uzattı; kızıl kahverengi saçla-
rını eliyle geriye doğru itti; annesinin kulakları yoktu...15

Evet, anne işte bu. O, gerektiğinde yavrusu için 
canını bile seve seve feda eder. Onların bu destansı 
fedakârlıklarının karşılığını elbette Cenâb-ı Hak ahirette 
kat be kat verecektir. 

Anne-Baba Hakkı Mevzuunda 
Efendimiz Ne Buyuruyor?

Şu hadis-i şerifler, İnsanlığın İftihar Tablosu’nun (sallallâhu 

aleyhi ve sellem) anne-baba hakkı mevzuundaki hassasiyetini 
göstermesi adına çok manidardır:
15 www.karakalem.net internet sitesinden.
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Bir Sahabi, cihada katılmak için Allah Resûlü’nün (sallallâhu 

aleyhi ve sellem) huzuruna gelerek O’ndan izin ister. Peygamber 
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), o kişiye -hayatta olduklarını 
bildiği halde- “Annen baban hayatta mı?” diye sorar. Sahabi, 
“Evet” cevabını verince Rahmet Peygamberi (sallallâhu aleyhi ve 

sellem), “Onlara (hizmet de cihad sayılır), sen onlara hizmet 
ederek cihad yap” buyurur.16 

Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), o Sahabinin anne-
babasının hayatta ve bakım ve görüme muhtaç olduklarını bil-
mektedir. O Sahabi, i’lâ-yı kelimetullah için cihada gitmek is-
temektedir. Cihad meydanında ise, hem şehit hem de gazi ol-
ma ihtimali vardır. Cihad, Allah’ın yüce adının bayraklaşacağı 
ve onun üzerinde bir vazifenin olmadığı büyük bir idealdir. O 
kadar ki, bir gün “Ey Allah’ın Resûlü! Allah yolunda yapılan 
cihada hangi amel denk olur?” diye soranlara O (sallallâhu aleyhi 

ve sellem), “(Başka bir amelle), ona güç getiremezsiniz!” buyu-
rur. Soruyu soranlar, aynı soruyu ikinci ve hatta üçüncü sefer 
tekrar sorarlar. Nebiler Serveri ise her defasında aynı cevabı 
verip: “(Başka bir amelle) ona güç getiremezsiniz!” der ve son-
ra şunu ilâve eder: “Allah yolundaki mücâhidin misâli, gün-
düzleri ve geceleri hiç ara vermeden oruç tutup, namaz kılan, 
Allah’ın âyetlerine de itaatkâr olan ve cihaddan dönünceye ka-
dar namaz ve oruçtan hiç gevşemeyen kimse gibidir.”17

İşte böylesine kendisine denk bir vazifenin olmadığı ci-
hada gidilirken Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), cihad 
16 Bkz. Buhârî, Cihad 138, Edeb 3; Müslim, Birr 5; Ebû Dâvûd, Cihad 33; 

Neseî, Cihad 5; Tirmizî, Cihad 2.
17 Bkz. Buhârî, Cihad 2; Müslim, İmâret 110; Tirmizî, Fedâilu’l-Cihâd 1; 

Nesâî, Cihâd 17; Muvatta, Cihâd 1.
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için kendisinden izin isteyen kişiye arkada bıraktığı muhtaç 
anne ve babasının hicranlı durumunu nazar-ı itibara alarak 
“Onlara (hizmet de cihad sayılır), sen onlara hizmet ederek 
cihad yap!” buyurmuştur. 

Müslim’in bir diğer rivayetinde Sahabi, “Sana, hicret ve 
cihad etmek ecrini de Allah’tan istemek şartı üzerine biat 
ediyorum.” der. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Anne 
ve babandan sağ olan var mı?” diye sorar. Sahabi, “Evet, her 
ikisi de sağ” deyince, “Yani sen Allah’tan ecir istiyorsun!?” 
der. Sahabinin “Evet” cevabı üzerine de, “Öyleyse anne ve 
babanın yanına dön. Onlara iyi bak, (Allah’ın rızası onda-
dır)” buyurur.

Başka bir rivayette Sahabi, “Ağlamakta olan anne ve ba-
bamı da geride bıraktım” der. Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve 

sellem), “Öyleyse onların yanına dön, onları nasıl ağlattıysan 
öyle güldür, (Allah’ın rızası bundadır)” buyurur.

Evet, anne ve babalarını bir yerlere götürüp bırakan ve 
onları terk eden talihsizler, vakit geçmeden onlara dönme-
li ve onları ağlattıkları gibi güldürmelidirler. “Huzurevi” 
gibi boş tesellilere kapılmamalı ve kendilerine bağırlarını 
açan anne ve babalarını hicran ve hasret dolu bu yerler-
den alarak bağırlarına basmalıdırlar. Zira onlar, evlatlarıy-
la birlikte olmak, torun sevgisi ile hayat bulmak ve her şey-
lerini paylaşabileceği insanların bulunduğu bir sıcak yuva-
da yaşamak isterler. 

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), cihad ve-
ya hicret için izin istemeye gelen nice kişiyi anne ve baba-
larının bakım ihtiyaçları, yalnızlık ve hasretleri, yaşlılıkları 
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ve düşkünlüklerini nazara alarak anne ve babalarının hayatta 
olup olmadıklarını sormuş sonra da onlardan bazılarını anne 
ve babalarına bakmaları için geri çevirmiş, bazılarına da de-
ğişik tavsiyelerde bulunmuştur. Mesela, “Ey Allah’ın Resûlü, 
ben gazveye (cihad) katılmak istiyorum, bu konuda sizinle 
istişare etmeye geldim.” diyen Hz. Câhime’ye (radıyallahu anhâ) 
“Annen var mı?” diye sormuş, onun “Evet” cevabı üzerine de, 
“Öyleyse ondan ayrılma, zira cennet onun ayağının altında-
dır.” buyurmuştur.18

18 Bkz. Nesâî, Cihad 6.
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Ana-Babasını Razı Edenin Duası Makbuldür

Hazreti Ömer’in oğlu Abdullah’ın (radıyallahu anh) 
naklettiğine göre, Peygamberimiz geçmiş ümmetlerden 
üç kişinin başına gelen bir olayı onlara anlatmış ve bu-
nunla çok önemli dersler vermiştir: 

“Sizden önce yaşayanlardan üç kişi yola çıktılar. Ak-
şam olunca geceleme ihtiyacı, onları bir mağaraya sı-
ğındırdı. Dağdan kayan bir taş yuvarlanıp, mağaranın 
ağzını üzerlerine kapadı. Aralarında; “Bizi bu kayadan, 
salih amellerimizi şefaatçi kılarak Allah’a yapacağımız 
dualar kurtarabilir!” dediler. Bunun üzerine birincisi 
şöyle dedi: “Benim yaşlı ebeveynim vardı. Ben onları 
çok kollar, akşam olunca onlardan önce ne ailemden 
ne de hayvanlarımdan hiçbirine yedirip içirmezdim. Bir 
gün ağaç aramak için uzaklara gitmek zorunda kaldım. 
Eve döndüğümde ikisi de uyumuştu. Hayvanların süt-
lerini sağdım, hâlâ uyuyorlardı. Onlardan önce aileme 
ve hayvanlarıma yiyecek vermeyi uygun bulmadım, 
onları uyandırmaya da kıyamadım. Geciktiğim için ço-
cuklar ayaklarımın arasında kıvranıyorlardı. Ben ise süt 
kapları elimde, onların uyanmalarını bekliyordum. Der-
ken şafak söktü. “Allah’ım! Bunu senin rızan için yaptı-
ğımı biliyorsan, bizim yolumuzu kapayan şu taştan bizi 
kurtar!” dedi. Taş bir miktar açıldı. Ama çıkacakları 
kadar değildi. 
İkinci şahıs da şöyle dedi: “Allah’ım! Benim bir am-

cakızım vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ondan 
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faydalanmak istedim. Ama bana iltifat etmedi. Fakat 
gün geldi kıtlığa uğradı, bana başvurmak zorunda kaldı. 
Ona, kendisini bana teslim etmesi karşılığında yüz yirmi 
dinar verdim, kabul etti. Arzuma nail olacağım sırada: 
“Allah’ın mührünü, gayr-ı meşru olarak bozman sana ha-
ramdır!” dedi. Ben de ona temasta bulunmaktan kaçın-
dım ve insanlar arasında en çok sevdiğim kimse olduğu 
hâlde onu bıraktım, verdiğim altınları da geri almadım. 
“Allah’ım! Eğer bunları senin rıza-ı şerifin için yapmış-
sam, bizi bu sıkıntıdan kurtar.” dedi. Kaya biraz daha 
açıldı. Ancak onların çıkabilecekleri kadar açılmamıştı.

Üçüncü şahıs da dedi ki: “Allah’ım! Ben işçiler ça-
lıştırıyordum. Ücretlerini de hemen veriyordum. Ancak 
bir tanesi ücretini almadan gitti. Ben de onun parasını 
onun adına işletip kâr ettirdim. Öyle ki çok malı oldu. 
Derken yıllar sonra çıkageldi ve: “Ey Allah’ın kulu! 
Bana olan borcunu öde!” dedi. Ben de: “Bütün şu gör-
düğün sığır, davar, deve, köleler senindir. Git bunları 
al götür!” dedim. Adam: “Benimle alay etme!” dedi. 
Ben tekrar: “Ben kesinlikle seninle alay etmiyorum. Git 
hepsini al götür!” diye tekrar ettim. Adam hepsini aldı 
götürdü. “Allah’ım! Eğer bunu senin rızan için yaptıy-
sam, bize şu hâlden kurtuluş nasip et!” dedi. Kaya açıl-
dı, çıkıp yollarına devam ettiler.” 

Evet hadis-i şerifte görüldüğü gibi, çaresiz kalan üç 
kişi yaptıkları samimi amelleri şefaatçi kılarak Allah’a 
yalvarmış, Allah da onlara kurtuluş kapısını açmıştır. 
Her birinin yaptığı davranış çok ekstra ve çok faziletli 
davranışlardır. Özellikle konumuz ile ilgili olan örnekten 
yola çıkarsak ana-babaya hizmetin ve onları razı etme-
nin, insana en darda kaldığı zaman dilimlerinde bir sır 
kapısı araladığını görüyoruz. Anne babasına hizmette 
kusur etmeyen, onları kendi çocuklarına tercih eden bir 
insanın yaptığı duayı Allah kabul etmiş ve onun mağa-
radan çıkmasına izin vermiştir.
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Anne ve Babama Bakmaya Gücüm Yetmiyor!
Hz. Ebû Hureyre’nin (radıyallahu anh) rivayet ettiği bir 

başka hadis-i şerifte Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) 
şöyle buyurmuştur: “Ramazan girip çıktığı halde günah-
ları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün. Anne ve 
babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde 
cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün. Ben ya-
nında zikredildiğim zaman bana salât okumayan kimsenin 
de burnu sürtülsün!”19

 Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem), bu hadis-i şeri-
fin anne ve baba ile ilgili kısmında, anne ve babası hayatta 
iken onlara eriştiği ve onların ihtiyaçlarını karşılayıp gönül-
lerini hoş tutarak rızalarını kazanma imkânı doğduğu hal-
de, bu imkânları değerlendirmeyenlerin akıbetlerinden kor-
kup titremeleri gerektiğini, onların anne ve babalarının rıza-
sını kazanamadıkları için kendilerine yazıklar edip çok bü-
yük fırsatlar kaçırdıklarını bildirmiş ve “Onların yüzleri yer-
de sürüm sürüm olsun.” diyerek beddua etmiştir. Oysa ki 
Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Ey Allah’ın Resûlü! 
Anne ve babanın çocukları üzerindeki hakları nedir?” di-
ye soran bir adama: “Onlar senin (hem) cennet ve (hem de) 
cehennemindirler”20 buyurmuştur. 

Evlat için anne ve baba, değerlendirirse cennete, kıyme-
tini bilip değerlendirmezse cehenneme gitmeye birer vesile-
dirler. Nitekim “Baba, cennetin orta kapısıdır. Dilersen bu 
19 Tirmizî, Da’avât 110.
20 Bkz. İbn Mâce, Edeb 1.
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kapıyı terket, dilersen muhafaza eyle.”21 hadis-i şerifi de bu 
hakikate işaret etmektedir.

Üstad Bediüzzaman da, evlerinde bulunan yaşlı anne-
baba veya diğer akrabalarından dolayı geçim endişesine dü-
şenlere, “Ey derd-i maişetle mübtela olan insan! Belki senin 
hanendeki bereket direği ve rahmet vesilesi ve musibet dâfiası, 
hanendeki o istiskal ettiğin ihtiyar veya kör akrabandır. Sakın 
deme: ‘Maişetim dardır, idare edemiyorum.’ Çünkü onların 
yüzünden gelen bereket olmasaydı, elbette senin dıyk-ı ma-
işetin daha ziyade olacaktı.” diyerek o ihtiyarların, bulun-
dukları ev için birer bereket sebebi ve rızkın artmasına vesile 
olduklarını söylemekte ve Rahmet Peygamberi’nin (sallallâhu 
aleyhi ve sellem) “Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasa idi, bela-
lar sel gibi üstünüze dökülecekti.”22 sözü ile meseleye ayrı bir 
boyut kazandırmaktadır.23

Dolayısıyla bir evlad, her hâlükârda anne babasına bak-
mak için gayret göstermelidir. Anne ve baba, hayatlarının 
son dönemlerinde bunasalar ve onlardan yaşlılıkları ve birta-
kım hastalıkları sebebiyle zahiren hoş olmayan değişik hâl ve 
hareketler meydana gelse bile evlatları tarafından hiçbir za-
man hor ve hakir görülmemeli, bilakis her zaman sabır, hür-
met ve sevgi gösterilmelidir. 

Zira o anne ve babanın ihtiyarlık anlarında bakım ve gö-
rüme muhtaç kaldıkları evladı da bir zamanlar onlara muh-
taç idi. Anne ve babası onun hiç bir şeye aklının ermediği 
çocukluk döneminde, altının temizlenmesinden karnının 
21 Tirmizî, Birr 3.
22 Beyhakî, Sünenü’l-Kübrâ, 3/345; Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 5/432.
23 Bkz. Mektubat, 21. Mektup.
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doyurulmasına, geceleri uykunun en tatlı olduğu anlarda kal-
kıp onun ihtiyaçlarını görmek için uykularını bölmelerinden 
etrafı kırıp dökmesine kadar onun yaptığı bütün taşkınlıkla-
ra karşı tahammül göstermiş ve sabretmişlerdir. “Kim ömrü-
nün uzamasını ve rızkının çoğalmasını arzu ediyorsa anne ve 
babasına iyilik yapsın. Akrabasını ziyaret edip onlarla müna-
sebetini sıkı tutsun.”24 hadis-i şerifi de anne ve babanın evlat-
ları için birer bereket kaynağı olduklarını bildirmektedir.

Anne-babaya iyilik insanı günah kirlerinden kurtaran en 
iksirli bir arınma kurnasıdır. Günahlarının ağırlığından şika-
yetçi olanlar çevrelerinde bulunan anne ve babalarına iyilikle 
bu ağırlıklardan kurtulup Allah’ın huzuruna kalb-i selim ile 
gitme fırsatını yakalayabilirler. Abdullah İbn Abbâs’ın dedi-
ği gibi “Allah’a yakınlaşıp onun sevdiği kullar arasına girmek 
için anaya iyilik yapmak ve onun rızasını almaktan daha te-
sirli bir şey bilmiyorum.”25

24 Ahmed b. Hanbel, 3/266.
25 Buhârî, el-Edebü’l-Müfred, 1/15; el-Beyhakî, Şuabü’l-imân, 6/205.
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Yaşanmış Bir Olay

Hanbelî mezhebinin imamı Ahmet İbn Hanbel’in 
oğlu Abdurrahman, babasından naklen şöyle bir olay 
anlatır: Bir gün bir kadın Mahled İbn Hüseyin’in ya-
nına gelerek oğlunun Rumlara esir düştüğünü söyler. 
Oğlunu esaretten kurtarmak için fidye vermesi gerekli-
dir. Fakat kadının, oğlunun fidyesini vermesi mümkün 
değildir. Çünkü kadın çok fakirdir. Kadın,  Mahled 
İbn Hüseyin’den fidye parasını verebilecek bir insan 
bulmasını ve kendisine yardım etmesini talep eder. Ka-
dın, oğlunun esaretiyle birlikte gece gündüz durmadan 
onu düşünmektedir. Yemekten içmekten kesilmiş bir 
hâldedir. Mahled İbn Hüseyin’in, hem oğlunun gü-
venliği hem de annenin sağlığı için yardım etmesi ge-
rekmektedir.

Mahled İbn Hüseyin bir süre sessizce bekler. Ciddi bir 
teveccühle Rabb’ine yönelir ve samimi bir dua eder. Bu 
arada annesi de sürekli oğlu için dua etmektedir.

Birkaç gün sonra aynı kadın oğlu ile birlikte çıka-
gelir. Kadın Mahled İbn Hüseyin’e dua ede ede huzu-
runa varır. Ona minnetlerini, şükranlarını sunar. Çün-
kü oğlu esaretten kurtulmuştur. Oğlundan başından 
geçenleri Mahled’e anlatmasını ister. Evladı da başlar 
anlatmaya: “Bir grup esirle beraber Rum meliklerinin 
esareti altında idik. Akşam güneş battıktan sonra esir-
lerle birlikte çalıştığımız alandan zindanlarımıza dö-
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nüyorduk. Birden ayağımdaki prangalar çözülüp yere 
düştü.” Genç adam bu olayı anlatırken olayın olduğu 
gün ve saati de Mahled’e söyledi. Bu esir gencin verdiği 
zaman dilimi, tam olarak annesinin Mahled’in yanına 
gelmesi ve ikisinin genç için yapmış oldukları duanın 
vaktine tevafuk ediyordu.

Genç anlatmaya devam etti. “Başımızdaki görev-
li prangalarımın çözüldüğünü görünce kalktı ve bana 
‘Pranganı kırdın, öyle mi?’ diye seslendi. Ben de ‘Ha-
yır, ben kırmadım kendisi çözüldü.’ dedim. Görevli 
bu işe çok şaşırdı ve arkadaşını çağırarak olayı ona da 
anlattı. Sonra demircileri çağırıp prangamı tamir ettir-
diler ve prangayı tekrar ayaklarıma kilitlediler. Birkaç 
adım attıktan sonra ayağımdaki pranga tekrar yere 
düştü. Görevliler bu olaya çok şaşırdılar ve bu olayı 
yorumlamaları için rahipleri çağırdılar. Rahipler gelin-
ce bana ‘Annen hayatta mı?’ diye sordular. Ben ‘Evet, 
annem yaşıyor.’ diye cevap verdim. Bunun üzerine 
‘Annesinin duası kabul olmuş ki prangalar kilit kabul 
etmiyor.’ dediler ve beni serbest bıraktılar. Yol azığımı 
temin ettiler. Giymem için yeni elbiseler verdiler. Ve 
beni Müslümanların cephesinin bulunduğu yere kadar 
götürüp bıraktılar.”

(Evet, işte yaşanmış bir olay. Emin olun daha bunun 
gibi binlerce kabul olmuş ana-baba duası vardır. Pey-
gamberimiz anne babanın duasının, Allah’a perdesiz 
ulaştığını söylemiş ise, bu duanın gerçekleştiğini pek çok 
defa göreceğiz demektir. Bundan dolayı annelerimizin, 
babalarımızın hayır dualarını almalıyız. Hayır işlerine 
koşarken, hizmet gayeli programlara giderken bile hep 
onların dualarını arkalarımıza bir güç olarak almalıyız ki 
Allah işlerimizi rast getirsin.)
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Anne-Babaya Hürmet Affa Vesiledir
Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) şu hadis-i şerifi de an-

ne ve babaya hürmetin ehemmiyetini dile getirmesi açısın-
dan önemlidir: “Sizden önce yaşayanlardan üç kişi yola çıktı-
lar. (Akşam olunca) geceleme ihtiyacı onları bir mağaraya sı-
ğındırdı ve içine girdiler. Dağdan (kayan) bir taş yuvarlanıp, 
mağaranın ağzını üzerlerine kapadı. Kendi aralarında: “Sizi 
bu kayadan, ancak salih amellerinizi şefaatçi kılarak Allah’a 
yapacağınız dualar kurtarabilir!” dediler. 

Bunun üzerine birincisi şöyle dedi: “Benim ihtiyar anne 
ve babam vardı. Ben onları çok kollar, akşam olunca onlar-
dan önce ne ailemden ne de hayvanlarımdan hiçbirini yedirip 
içirmezdim. Bir gün ağaç ararken evimden oldukça uzaklaş-
mıştım. Eve döndüğümde ikisi de uyumuştu. Onlar için süt-
lerini sağdım. Hâla uyumakta idiler. Onlardan önce aileme 
ve hayvanlarıma yiyecek vermeyi uygun bulmadım, onları 
uyandırmaya da kıyamadım. Geciktiğim için çocuklar ayak-
larımın arasında kıvranıyorlardı. Ben ise süt kapları elimde, 
onların uyanmalarını bekliyordum. Derken şafak söktü: “Ey 
Allah’ım! Bunu senin rızan için yaptığımı biliyorsan, bizim 
yolumuzu kapayan şu taştan bizi kurtar!” Taş bir miktar açıl-
dı. Ama çıkacakları kadar değildi.

İkinci şahıs şöyle dedi: “Ey Allahım! Benim bir amca kı-
zım vardı. Onu herkesten çok seviyordum. Ondan kâm al-
mak istedim. Ama bana yüz vermedi. Fakat gün geldi kıtlığa 
uğradı, bana başvurmak zorunda kaldı. Ona, kendisini bana 
teslim etmesi mukabilinde yüzyirmi dinar verdim; kabul et-
ti. Arzuma nail olacağım sırada: “Allah’ın mührünü, gayr-ı 
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meşru olarak bozman sana haramdır!” dedi. Ben de ona te-
masta bulunmaktan kaçındım ve insanlar arasında en çok 
sevdiğim kimse olduğu halde onu bıraktım, verdiğim altın-
ları da geri almadım. Ey Allah’ım, eğer bunları senin rıza-yı 
şerifin için yapmışsam, bizi bu sıkıntıdan kurtar.” Kaya biraz 
daha açıldı. Ancak onlar çıkabilecek kadar açılmadı.

Üçüncü şahıs dedi ki: “Ey Allahım! Ben işçiler çalıştırı-
yordum. Ücretlerini de derhal veriyordum. Ancak bir tanesi 
(bir farak pirinçten ibaret olan) ücretini almadan gitti. Ben 
de onun parasını onun adına işletip kâr ettirdim. Öyle ki çok 
malı oldu. Derken (yıllar sonra) çıkageldi ve: “Ey Abdullah! 
Bana olan borcunu öde!” dedi. Ben de: “Bütün şu gördüğün 
sığır, davar, deve ve köleler senindir. Git bunları al götür!” 
dedim. Adam: “Ey Abdullah! Benimle alay etme!” dedi. Ben 
tekrar: “Ben kesinlikle seninle alay etmiyorum. Git hepsi-
ni al götür!” diye tekrar ettim. Adam hepsini alıp götürdü. 
“Ey Allah’ım! Eğer bunu senin rızan için yaptıysam, bize şu 
hâlden kurtuluş nasip et!” dedi. Kaya açıldı, çıkıp yollarına 
devam ettiler.”26 

Hadiste bahsi geçen birinci kişinin anne babası için yap-
tığı fedakarlık, ilgi ve alaka Cenâb-ı Hak katında hora geçen 
bir amel olmuştur. Buradan şu sonucu çıkarmamız müm-
kündür: Anne-babasının duasını ve rızasını alan bir kimsenin 
sırtı yere gelmez. Hem bu dünyada hem de ahirette mutlu 
olur.

Ayrıca bu dünya halk tabiriyle “etme-bulma dünyası”dır. 
26 Buhârî, Enbiya 50, Büyû’ 98, İcâre 12, Hars 13, Edeb 5; Müslim, Zikr 

100; Ebû Dâvud, Büyû’ 29.
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Herkes anne ve babasına olumlu ya da olumsuz nasıl davran-
mışsa, çocuklarından da aynı muameleyi görecektir. Nitekim 
bu konuya işaret eden bir sözünde Peygamberimiz (sallallahu 
aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Siz babalarınıza iyilikte 
bulunun, çocuklarınız da size iyilik yapsın. Siz iffetli yaşayın 
kadınlarınız da iffetli yaşasınlar.”27

Günümüzde evladından şikayet edenler, genellikle an-
ne ve babalarına yaptıklarının karşılığını görmektedirler. 
Bu evladın anne ve babasına yaptığının dünyevî karşılığı-
dır. Ahiretteki karşılığı ise azabla mukabele görmektir ki, 
âyetin ifadesiyle “Ahiret azabı, elbette daha şiddetli ve da-
ha süreklidir.”28 İşte bu azaba maruz kalmak istemeyen ki-
şi, tevbe kapısı açıkken tevbe etmeli, anne ve babasına kar-
şı iyilikte bulunmalı ve bu mevzuda başkalarına da örnek 
olmalıdır.

27 et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-Evsat, 1/299; el-Hâkim, el-Müstedrek 4/171.
28 Tâhâ, 20/127.
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Bir Evladın Anne ve Babasına Karşı 
Vazifeleri Nelerdir?

Anne ve babaya iyilik konusuna gerek Kur’ân-ı 
Kerim’de ve gerekse hadislerde gösterilen önemi gör-
dükten sonra onlar için müşahhas olarak neler yapabiliriz 
sorusu akla gelmektedir. Bunu iki ana başlık altında de-
taylandırabiliriz. Hayatta oldukları süre içerisinde evlada 
düşen başlıca sorumluluklar ve vefatlarından sonra evla-
da düşen başlıca sorumluluklar.

1) Ana-baba hayatta iken yerine getirilmesi gere-
ken başlıca sorumluluklar

a. Ziyaret etmek
b. Her türlü ihtiyaçların karşılayıp, hizmetlerini gör-

mek
c. Günah olmayan emirlerini yerine getirip itaat et-

mek
d. Şefkat ve sevgi ile yaklaşmak, yumuşak huylu dav-

ranmak
e. Saygıda kusur etmemek.
f. Uykularını bölüp uyandırmamak
g. Yanlarına girileceği zaman izin almak
h. Ebeveynin hidayetini istemek ve bu konuda gayret 

etmek.
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2) Ana-babanın vefatından sonra yerine getirilme-
si gereken başlıca sorumluluklar

a) Vasiyetlerini yerine getirmek
b) Onlar için dua ve istiğfar etmek
c) Onlar adına sadaka vermek
d) Hac vb. ibadetlerini kaza etmek
e) Akrabaları ziyaret etmek
f) Kabirlerini ziyaret etmek.

Ana-babaya karşı gelip onlara isyan etmek, Allah’ın 
hoşlanmadığı büyük günahlardan biri olarak kabul edi-
lir. Anne baba ve akrabaları ile ilişkilerini koparan insan, 
üzerinde Müslüman sıfatı değil münafık sıfatı taşıyor de-
mektir. Çünkü Muhammed Sûresi 22 ve 23. âyetlerinde 
münafıkların davranışlarından bahsedilirken onların sıla-i 
rahmi terk ettikleri belirtilmektedir.

Böyle büyük bir suç işleyen evlat Allah’ın rahme-
tinden nasipsiz kalmak, dualarının kabul olmaması ve 
Cennet’e girememek gibi musibetlerle yüz yüze gelebi-
lir. Bundan dolayı dünya ve ahiret mutluluğuna ulaş-
mak isteyen her insan öncelikle anne ve babasını razı 
etmelidir. Şurası kesinlikle unutulmamalı ki onlar bizi 
yetiştirirken “çocuk günü” deyip de senenin sadece bir 
günü bizimle ilgilenmediler. Büyüyüp ayaklarımızın 
üzerinde duruncaya kadar hatta son nefeslerine kadar 
gecelerini gündüze katıp çalıştılar ve bizim için ömür 
tükettiler. Öyleyse bize düşen vazife, dinimizin ebevey-
nimiz hakkında isteklerini bütünüyle yerine getirmek 
ve gece gündüz demeden onları razı etmektir.29

29 Daha detaylı bilgi için bkz. Furkan Adil, Kudsî Varlık Anne-Baba, s. 117-159.
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Önce Sizi Yaratan Allah’a, Sonra da Bu Yaratmada 
Birer Vesile Olan Anne ve Babaya Teşekkür Edin!

Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de, “Biz insana, annesine 
babasına iyi davranmasını emrettik. Zira annesi onu nice zah-
metlerle karnında taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yıl kadar 
sürer. İnsana buyurduk ki: “Hem Bana hem de annene, ba-
bana şükret; unutma ki sonunda Bana döneceksiniz.”30 bu-
yurmaktadır. 

Rabbimiz bu âyetle bize şu mesajı veriyor: Biz, bir zaman 
evladı anneye babaya emanet ettiğimiz gibi, şimdi de anne ve 
babayı evlada emanet ettik ve onlara iyi davranmasını tavsiye 
ettik. Çünkü annesi onu taşırken sancı, ızdırap ve doğum es-
nasında ölümle burun buruna gelme gibi binbir türlü sıkıntı 
içinde sıkıntıya katlanmıştır. Annesi onu dünyaya getirdik-
ten sonra da ayakları üzerine doğrulması için iki sene bağrı-
na basıp emzirmektedir. İşte bundan dolayı önce sizi yaratan 
Allah’a, sonra da bu yaratmada birer vesile olan anne ve ba-
baya teşekkür edin. 

Dikkat edilecek olursa Cenâb-ı Hak, kendisine karşı ya-
pılması gereken teşekküre, anne ve babayı da ortak yapmak-
ta ve onların kendisiyle birlikte aynı hakkı paylaştıklarını bil-
dirmektedir. Zira anne ve babaya kamil mânâda teşekkürde 
bulunan insan, Allah’a karşı teşekkürle gerilmeye de hazır 
demektir. Bunun aksine onları hiçe sayıp, bir an evvel ölme-
lerini arzu eden bir insanın ise Allah’a karşı ciddi bir irtibatı 
olduğu söylenemez. Nitekim âyetin sonunda Cenâb-ı Hak, 
“ileyye’l-masîr - sonunda bir gün Bana dönüp geleceksiniz.” 
30 Lokman, 31/14.
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buyuruyor. Yani bu ifade adeta şu manaya geliyor: Benim ta-
rafımdan yaratılıp Benim rızkımı yediğiniz halde başkaları-
nın önünde eğildiğinizden ve sizi yetiştirip büyüttükleri hal-
de anne ve babanızı hor ve hakir görüp kendi hâllerine terk 
ettiğinizden dolayı bunun hesabını size “büyük buluşma gü-
nü” soracağım.

Bir sonraki âyet-i kerimede ise anne ve babaya itaat mev-
zuunda farklı bir noktaya işaret edilerek şöyle buyrulmakta-
dır: “Eğer onlar, şerik olduğuna dair hiçbir bilgin olmayan 
şeyi Bana ortak sayman için seni zorlarlarsa sakın onlara ita-
at etme! Ama o durumda da kendileriyle iyi geçin, makul bir 
tarzda onlara sahip çık! Bana yönelen olgun insanların yolu-
nu tut! Sonunda hepinizin dönüşü Bana olacak ve Ben işle-
diklerinizi tek tek size bildirip karşılığını vereceğim”31 

Bilmediklerinden ötürü sizi Allah’a eş ortak koşmaya zor-
larlarsa bu meselede onları dinlemeyeceksiniz. Çünkü Allah 
hakkı her şeyden evvel gelir. Ama onlar müşrik dahi olsalar, 
onlara dünyada iyilik yapmaktan, gönüllerini hoş tutmaktan 
ve Allah yolunda verilmesi gereken mücadelenizi böyle bir 
idare anlayışı içinde sürdürmekten geri kalmayacaksınız. 

Hz. Ebû Bekre’nin (radıyallahu anh) rivayet ettiği şu hadis-i 
şerif ise meseleye daha farklı bir buud kazandırmaktadır: 
“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “Size büyük günahların 
en büyüğünü haber vereyim mi?” buyurmuş ve bunu üç kere 
tekrar etmişlerdi. Biz: “Evet” deyince: “Allah’a şirk koşmak, 
anne ve baba haklarına riayetsizlik, cana kıymak!” buyurdu-
lar. Bu sırada dayanmış durumda idi, doğrulup: “Haberiniz 
31 Lokman, 31/15.
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olsun! Yalan söz, yalan şahitlik!” dedi ve bunu o kadar tekrar 
etti ki, “Keşke sussa artık!” temennisinde bulunduk.”32 

Dikkat edilecek olursa hadis-i şerifte anne-babaya isyan, 
en büyük günahlardan olan Allah’a şirk koşmak, cana kıy-
mak, yalan söz ve yalan yere şahitlik yapmakla aynı çizgide 
mütalaa edilmektedir. Dolayısıyla burada anne-baba hakkı; 
Allah hakkı, fert ve toplum hakkı aynı kategoride ele alın-
maktadır. 

Son olarak ifade edeceğimiz Asr-ı saadette cereyan eden 
şu hadise de anne-baba hakkına riayet etmenin ehemmiyetini 
gözler önüne sermektedir: Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu 

aleyhi ve sellem) bir kişi gelip, ölmek üzere olan fakat kendi-
sine kelime-i tevhid telkin edildiği halde bir türlü dili dö-
nüp şehadet getiremeyen bir gencin olduğunu haber verir. 
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), o kişi “Namaz kılar mıy-
dı?” diye sorar. “Evet” cevabı üzerine de hemen ayağa kal-
kar ve beraberindekilerle birlikte doğruca o gencin evine gi-
der. Gencin yanına yaklaşarak ona, “Haydi La ilahe illallah 
de” der. Gencin “Buna gücüm yetmiyor, söyleyemiyorum” 
cevabı üzerine Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), ferasetiyle o 
gencin annesiyle arasında bir kırgınlık olabileceğini hisseder 
ve annesini çağırtarak aralarında herhangi bir hoşnutsuzlu-
ğun bulunup bulunmadığını sorar. Bunun üzerine kadın ağ-
layarak oğlunun kendisini devamlı rencide ettiğini, ona karşı 
içinde bir kırgınlık bulunduğunu ve bunu bir türlü aşamadı-
ğını söyler. Bundan sonra Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), 
kadına “Biz şimdi buraya büyük bir ateş yaksak ve sana, “Bu 
32 Buhârî, Şehâdât, 10, Edeb, 6, İsti’zân, 35, İstitâbe, 1; Müslim, İmân, 143; 

Tirmizî, Şehâdât, 3.



55

A n n e  B a b a  H a k k ı

oğlunu affedersen, onu salıvereceğiz, aksi takdirde onu bu 
ateşte yakacağız” dersek, sen oğlunu bağışlar mısın?”

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) “aksi takdirde onu bu 
ateşte yakacağız” sözü, kadının oğluna karşı olan kırgınlık 
buzlarını eritir ve Allah ve Resûlü’nü şahit göstererek oğlun-
dan razı olduğunu söyler.

Bundan sonra Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) gence 
dönerek, “Haydi ey genç! Allah’tan başka hiçbir ilah bulun-
madığına, bir olduğuna, ortağı bulunmadığına, Muhammedin 
de onun kulu ve Resûlü olduğuna şehadet getir” der. Genç 
daha Nebiler Serveri (sallallâhu aleyhi ve sellem)’nin sözü biter bit-
mez hemen kendisine telkin edilen bu sözleri hiç zorluk çek-
meden söyler. Onun şehadet kelimesini söylediğini duyan ve 
bu neticeden oldukça memnun kalan Peygamber Efendimiz 
(sallallâhu aleyhi ve sellem) tebessüm ederek şöyle buyurur:

“Beni vesile kılarak bu genci cehennem ateşinden kurta-
ran Allah’a hamd olsun.”

Netice olarak, günümüzde ayaklar altında ezilip çiğne-
nen anne-baba hakkına dinimizin verdiği yüce kıymet ölçü-
sünce riayet etmek ve daha onlar hayatta iken Allah’ın ve 
Resûlullah’ın hoşnutluğunu kazanmaya çalışmak her evladın 
görevidir. 
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Sen Bu Yaptığınla Annenin Seni Dünyaya 
Getirirken Çektiği Bir Sancının Bile Hakkını 

Ödemiş Olmuyorsun! 

Peygamber sohbetlerinden istifade etmiş ve sahabe 
halkasına girmiş talihli bir insan olan Hazreti Muaz İbn 
Cebel’e “Ebeveynin çocuklar üzerindeki hakkı nedir?” 
diye sorulduğunda “Mal ve evlat adına neyin varsa tü-
ketsen de onların hakkını ödeyemezsin.” diye cevap ver-
miştir.

* * *

Said İbn Ebî Bürde, babası Ebû Bürde’nin İbn 
Ömer’den (radıyallahu anh) işittiği bir olayı bizlere nak-
lediyor. Bir gün İbn Ömer annesini sırtında taşıyan ve 
Kabe’yi tavaf eden bir Yemenli adam görür. Adam hem 
annesini sırtında taşır hem de “Ben annemin binek ola-
rak kullandığı zelil bir deveyim…” diye söylenmektedir. 
İbn Ömer’i görünce ona “Acaba bu davranışımla, anne-
min hakkını ödemiş oluyor muyum? “ diye sorar. İbn 
Ömer de “Hayır, kesinlikle! Sen bu yaptığınla annenin 
seni dünyaya getirirken çektiği bir sancının bile hakkını 
ödemiş olmuyorsun!” diye karşılık verir.

* * *

Adaletiyle dünyaya nam salmış, insanlığın tanımış 
olduğu nadide simalardan Hazreti Ömer’e (radıyallahu 
anh) bir gün bir adam gelip şu soruyu sorar: “İhtiyaçları-
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nı karşılamaktan aciz, yaşlı bir annem var. Onu sırtımda 
taşıyor, abdestini aldırıyorum. Bütün bunları yaparken 
de ona hiçbir zaman minnet etmedim, başına kakma-
dım. Acaba bu yaptıklarımla annemin hakkını ödemiş 
olur muyum?” Hazreti Ömer (radıyallahu anh) “Hayır” 
diye cevap verir. Soruyu soran adam: “Sırtımı ona binek 
yaptım, kendimi ona adadım. Hâlâ nasıl hakkını öde-
yemem?” diyerek hayretini ortaya koyar. Hazreti Ömer 
bunun üzerine şu çarpıcı tespitte bulunur: “Bu söyledi-
ğin şeyleri annen de senin için yapmıştı. Fakat o bütün 
bunları yaparken senin hayatta kalmanı ve yetişip bü-
yümeni temin etmek için yapıyordu. Fakat sana gelin-
ce, sen annene hizmet ederken onun ne zaman öleceğini 
gözlüyorsun!”

* * *

Yine Hazreti Ömer (radıyallahu anh) annesini sırtında 
taşıyarak Kâbe’nin etrafında tavaf yaptıran bir adam gö-
rür. Bu adam hem annesini sırtında taşır hem de “Anne-
mi sırtımda taşıyorum. Fakat gerçekte hamal olan odur. 
Çünkü bana bol bol süt verip beni besledi.” anlamında 
bir şeyler mırıldanmaktadır. Bu tabloyu gören Hz. Ömer 
(radıyallahu anh), “Bu adamın yaptığı fedakârlığı görünce 
annemin üzerimdeki haklarını daha iyi anladım. Şu ada-
mın yaptığı iyiliği kendi anneme yapmak bana (en kıy-
metli deve cinsi olan) kırmızı develere sahip olmaktan 
daha hoş gelirdi.” demiştir.

Hazreti Ömer bu olayda bir hasretini dile getirir. Eğer 
annesi hayatta olsaydı bir deve gibi annesini sırtında ta-
şımak istediğini belirtir. Bu davranışı karşısında kendisi-
ne bugün bizim kullandığımız en lüks otomobiller teklif 
edilseydi de yine annesini sırtında taşımayı tercih edece-
ğini vurgulamaktadır.

* * *
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Ebû Nevfel naklediyor:
“Bir gün bir adam Hz. Ömer’in (radıyallahu anh) yanına 

geldi ve cinayet işlediğini söyledi.
Hz. Ömer, “Eyvah! Çok yazık. Peki cinayeti kasden 

mi yoksa hata ile mi işledin?” diye sordu. Adam cinaye-
ti hatayla işlediğini söyleyince Hz. Ömer (radıyallahu anh) 
ona ebeveyninin hayatta olup olmadığını sordu. Adam 
babasının sağ olduğunu söyleyince Hz. Ömer ona şu tav-
siyede bulundu: “Vakit kaybetmeden git ve babana hiz-
met et. Onu razı etmek için elinden geleni yap.”

Bu sözünden sonra Hz. Ömer (radıyallahu anh) sözünü 
şöyle tamamladı: “Allah’a yeminle söylüyorum ki eğer 
annesi hayatta olup ona hizmet etseydi, bu adamı ebedi-
yen cehennem ateşinin yutmayacağı konusunda ümitvar 
olurdum.”

* * *

Ana-babaya iyilik etmek de insanı Cennet’e götüren 
bir burak vazifesi görür. Cenneti kazanabilmek ve ona 
rahatça ulaşabilmek için mümin olmak ve ebeveynimi-
zin gönlünü almak gerekiyor. Eğer onlar bizden razı ol-
mazlarsa cennete ilk girenler arasında bulunmama gibi 
bir tehlikeyle karşı karşıyayız demektir. Çünkü onların 
rızasını almak Allah’ın rızasını almaktır. Onların gönül-
lerini kırmak Cenâb-ı Hakk’ın hatırını kırmaktır. Böyle 
davranan insanlar da cennete ilk giren insanlardan olma 
bahtiyarlığına eremeyeceklerdir. Müminlerin annesi Hz. 
Âişe’nin (radıyallahu anhâ) bize haber verdiği bir rivayete 
göre; Resûl-i Ekrem Efendimiz rüyasında Cennete girdi-
ğini görmüş ve orada bir Kur’ân sesi işitmişti. Efendimiz 
cennettekilere, “Bu kimdir?” diye sorduğunda, “Hârise 
b. Nu’mân’dır.” cevabını almıştı.

Bu sahabi Ensârdan olup Bedir, Uhud, Hendek savaşı 
başta olmak üzere bütün savaşlara katılmış gazi bir sa-
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habidir. Sahabenin önde gelen fazilet abidelerinden biri-
dir. Bütün bu üstün vasıflarına rağmen Peygamberimiz 
bu rüyasını anlattıktan sonra onun cennete giriş sebebini 
şöyle açıklamıştı:

“İşte anne-babaya iyiliğin karşılığı böyledir.”
Efendimiz bu cümleyi üç kez tekrar ettikten sonra 

“Çünkü Hârise anasına karşı çok saygılıydı, onun üzerine 
titrerdi.”33 demişti.
İşte Peygamber Efendimiz’den hepimize cennetin 

anahtarlarından birinin nerede bulunabileceğine dair ib-
retlik bir ders. Yitirdiğimiz cennete ulaşmak istiyorsak 
evlerimizde beraber yaşadığımız babalarımızın ellerinden 
tutup, annelerimizin ayaklarına yapışalım. Tutup yapı-
şalım ki onlar bizi cennete sürükleye sürükleye götür-
sünler.

Konu ile İlgili Bazı Kaynaklar
• Cennetten Bir köşe Aile, Ümit Ergül, Gülyurdu Yayınları
• Annem İlk Öğretmenim, Şemsinur Özdemir, Gülyurdu Yayın-

ları
• Kudsi İki Varlık Anne Baba, Furkan Adil, Rehber Yayınları
• Taçsız Sultan Anne, Heyet, Gülyurdu Yayınları

33 Ebû Ya’lâ, el-Müsned 7/399; en-Nesâî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 5/65.
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Sorular

1- Anne babalarımıza öf bile demememiz gerektiği Kur’ân’da 
hangi sûrede geçer?

a- İsrâ Sûresi, 23-24. âyetler
b- Bakara Sûresi, 285-286. âyetler
c- Yasin Sûresi, 44-45. âyetler
d- Alî İmrân Sûresi, 66-67. âyetler

2- "Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, 
şimdi de Sen onlara (öyle) rahmet et!” şeklinde çocukların anne 
babalarına iyi sözler söylemelerini emreden âyet aşağıdakilerden 
hangisidir?

a- Fatiha Sûresi, 2. âyet
b- Kevser Sûresi, 1. âyet
c- Fil Sûresi, 3. âyet
d- İsrâ Sûresi, 24. âyet

3- Anne babalarda Allah’ın en çok hangi isminin izleri görül-
mektedir?

a- Celil
b- Mütekebbir
c- Rahman ve Rahim
d- Cemil

4- İman etmediği halde Peygamberimizin kendisine annesine 
gereken hürmeti göstermesini istediği sahabi kimdir?

a- Hz. Ebû Bekir
b- Hz. Hârise
c- Hz. Esma 
d- Hz. Cabir
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5- Anne babasına karşı iyilik yaptığından dolayı Peygam-
berimizin kendisini Cennette Kur’ân okurken gördüğü sahabi 
efendimiz kimdir?

a- Hârise b. Numan
b- Ali b. Ebi Talib
c- Ebû Hureyre
d- Zeyd b. Hârise

6- Anne babanın hakkının ödenemeyeceğini bildiren Pey-
gamberimiz, babanın hakkının ancak nasıl ödenebileceğini belirt-
miştir?

a- Babasına her gün dua etmesi
b- Babasını köle olarak bulup satın alması ve azad etmesi
c- Babasına yaşladığında bakması
d- Babasını hacca götürmesi

7- “Allah’a yakınlaşıp onun sevdiği kullar arasına girmek için 
anaya iyilik yapma ve onun rızasını almaktan daha tesirli bir şey 
bilmiyorum” diyerek anne baba hakkının önemini belirten sahabi 
efendimiz kimdir?

a- Abdullah b. Ömer
b- Abdullah b. Amr
c- Abdullah b. Mesud
d- Abdullah b. Abbas
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