çabayı göstermelidir. Nitekim Peygamber
Efendimiz, vaktinde kılınan namazdan sonra
Allah’a en sevimli işin ana-babaya iyilik etmek
olduğunu bildirmiştir.3
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ANNE-BABAYA HÜRMET
Muhterem Mü’minler!
Mahlûkatın en şereflisi ve kâinatın göz
bebeği olarak var edilen insanoğlunun yaratılış
gayesi; Yüce Yaratıcıyı bilip, O’na kulluk ve
ibadet etmesidir. Zira Allah Teâlâ, “Ben cinleri
ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye
yarattım”1 buyurmuştur.
İnsanın Allah’a kulluktan sonraki en
önemli sorumluluğu, anne-babasına saygılı
olması ve onlara iyi davranışlar sergilemesidir.
Bu hususta Yüce Allah, Kur’ân-ı Kerim’de
şöyle buyurmuştur: “Rabbin, sadece kendisine
kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi
davranmanızı emretti. Onlardan biri veya
ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile
deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı
güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve
alçak gönüllülükle kol kanat ger. ‘Rabbim!
Onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip
yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet
göster’, diyerek dua et.”2
Aziz Müslümanlar!
İnsan, anne ve babasına karşı “öf” bile
demeyecek kadar anlayışlı ve saygılı olmalıdır.
Anne-babası kendisini yetiştirip büyütürken
nasıl emek verdiyse kendisi de onlara karşı aynı

Anne-baba; fedakârlığın, cömertliğin,
karşılık beklemeden vermenin ve sevmenin
sembolüdür. Anne-baba elindeki tüm imkânları
evlatları için seferber eder, fakat karşılık
beklemez. Bu nedenden ötürü Peygamber
Efendimiz; “Rabbin hoşnutluğu anne babanın
hoşnutluğuna bağlıdır. Rabbin öfkesi ise,
anne babanın öfkesine bağlıdır”4 buyurmuştur.
Başka bir defasında ise Peygamber Efendimize
“Ey Allah'ın Rasulü! İnsanlar arasında iyi
davranmama en çok layık olan ve bende en çok
hakkı bulunan kimdir?” diye soru sorulmuştu.
Peygamber Efendimiz ise üç kez; “annendir”
cevabını verdi. “Sonra kimdir?” denildiğinde
ise; “sonra babandır” cevabını vermiştir.”5
Değerli Kardeşlerim!
Dünyaya gelme sebebimiz olan anne ve
babamız, ömür boyu sevgi, saygı ve kesintisiz
bir hürmeti hak etmektedir. Onların varlıkları
yük değil, evimizin bereketidir. Dahası, dünya
ve ahiret mutluluğunun yolu, onların rızasından
geçmektedir. Bu nedenden ötürü anne-babamızı
üzecek söz ve hareketlerden her zaman uzak
durmaya çalışalım. Yaşlanıp bakıma muhtaç
kalan anne-babamızı kendi evladımız gibi
bakalım. Onlara sunduğumuz her hizmetin kat
kat fazlasını bize küçükken sunduklarını
unutmayalım. Hayatımıza bereket katmak için
her fırsatta dualarını almaya çalışalım. Vefat
edenleri ise Kur’an, dua ve onlar adına
yapacağımız hayırlarla analım. Peygamberimiz
(s.a.v.)’in hadisini unutmayalım:
“Allah katında red olunmayan, kabule
şayan dualardan biri de anne-babanın
evladına yaptığı duadır.”6
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