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Anne baba hakkı 
 

ْحَمِن اْلرََّحِِِيِمِبْسِم اِهللا اْلرََّ  
 َو َقَضى َربَُّك أالَّ َتْعُبدوْا إالَّ إّياُه َو ِبٱْلَواِلَدْيِن إْحَسانًا 

 
Bismillahirrahmanirrahim 

“Rabbin, kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi, ana babaya iyi 
davranmanızı kesin olarak emretti.” 

 
[İsra suresi, ayet 23] 

 
 
Muhterem müminler!  
 
Şerefli bir varlık olarak yaratılan insan, doğumundan ölümüne kadar çeşitli sorumluluklar 
taşımaktadır. Bu sorumlulukların başında, Allah’a karşı görevlerimiz yer almaktadır. Allah’a 
kulluk görevlerimizin yanında, Allah’ın yarattığı diğer varlıklara karşı görev ve 
sorumluklarımız da önemli yer tutmaktadır. Allah’a itaatten sonra, üzerimizdeki en büyük 
hak anne ve baba hakkıdır.   
 
Dünyada sevginin, saygının ve iyiliğin en güzeline layık olan kişilerin başında anne ve 
babalar gelmektedir. Özellikle anneler, çocuklarını dünyaya getirebilmek, dünyaya 
getirdikten sonra da onları büyütmek, eğitmek ve geleceğe hazırlayabilmek için birçok 
sıkıntıya katlanmaktadırlar.  Diğer yandan çocuklarının her türlü maddi ve manevi 
gelişimleri için,  gece-gündüz demeden çalışan babaların da çocuklar üzerindeki hakları az 
değildir.   
  
Muhterem müminler! 
 
Yüce Rabbimiz kendisine kulluktan hemen sonra ana babaya iyi davranmayı emretmiş, 
onları üzmek ve haklarını çiğnemek şöyle dursun, onlara karşı “öf” demeyi bile 
yasaklamıştır. Kur’an-ı kerimde şöyle buyuruluyor: “Rabbin, kendisinden başkasına asla 
kulluk etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan 
biri veya her ikisi senin yanında yaşlanacak olursa, sakın onlara ‘öf’ bile deme, onları 
azarlama, onlara tatlı, güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını 
indir ve de ki; “Rabbim! Beni küçükken bakıp, gözetip, büyüttükleri gibi sen de 
onlara merhamet et.” [1] 
 
Peygamberimiz (s.a.v.) de bir hadis-i şeriflerinde, Allah’ın en çok sevdiği davranışın, 
vaktinde kılınan namazdan sonra anne babaya iyilik etmek olduğunu bildirmiştir. [2] 
 
Aziz müminler! 
 
Anne ve babalarımıza karşı güler yüzlü, tatlı dilli olmak, asla onları üzmemek, varsa 
ihtiyaçlarını karşılamak, onlara değer vererek sevdiğimizi onlara hissettirmek dünyada 
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üzerimize düşen önemli görevlerden sadece bir kaçıdır. Onlara karşı sorumluluklarımız 
sadece dünya hayatıyla sınırlı da değildir. Nitekim sahabeden birisi  “Ey Allahın resulü 
anam babam öldükten sonra da onlar için yapabileceğim bir iyilik var mıdır?” diye 
sordu. Allah Resulü (s.a.v.): “Evet, onlar için dua etmen, Allah’tan af ve mağfiret 
dilemen, (onların ruhları için hayır yapman) verdikleri sözleri gerçekleştirmen, 
akrabalarını ziyaret etmen ve dostlarına ikramda bulunmandır” buyurdu.” [3] 
 
O halde iyi bir Müslüman, Allah’a kulluk görevini yerine getirmenin yanı sıra, inanç ve dini 
yaşantı da dahil, anne babası hangi hal üzere olursa olsun, Allah’ın koyduğu kurallara aykırı 
olmadığı sürece, anne babaya karşı gelmemeli ve onlara itaat etmelidir.  Bir gün kendisinin 
de yaşlanıp, bakıma, şefkate, güzel söz ve güler yüze muhtaç kalacağını hatırından 
çıkarmamalıdır.  Özellikle genç kardeşlerim. Hiç bir anne ve baba çocuğunun kötülüğünü 
istemez. Gelecekte aile ve iş hayatınızda babanızın onayını ve duasını almayı ihmal 
etmeyiniz. Onların tecrübesinden ve bilgisinden mutlaka istifade ediniz. Unutmayalım ki, 
bizim anne ve babamıza yaptıklarımızı çocuklarımız da bize yapacaktır.   
 
Değerli müminler! 
 
Hutbemi Peygamberimiz  (s.a.v.)’in ana baba hakkındaki bazı hadislerini sizlere aktararak 
bitirmek istiyorum: “Ey insanlar, size büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi? 
Allah’a şirk koşmak ve anne babaya karşı gelmektir” [4] Ashaptan Ebu Hureyre (r.a.) 
anlatıyor: “Allah Resulü (s.a.v.) bir gün “burnu yere sürtülsün, burnu yere sürtülsün, 
burnu yere sürtülsün“ buyurdu. “Kimin burnu yere sürtülsün ey Allah’ın resulü” diye 
sorulunca; “Ana babasının her ikisinin veya birinin yaşlılığında yaşayıp da (onların 
gönlünü alarak) cennete giremeyen kişinin”  diye cevap verdi.” [5] 
“İnsanlar arasında saygıya ve iyi davranmaya en layık olan kimdir?” diye soran bir 
sahabeye sevgili peygamberimiz; annendir, annendir, annendir, sonra babandır” 
buyurdu. [6] Allah bütün günahlarda dilediklerinin cezasını ahirete tehir eder. Fakat ana 
babaya asi olmanın cezasını ölmeden önce dünyada verir. [7]   Allahın rızası, (rahmeti)  anne 
ve babanın rızasındandır (onların gönlünü almaktandır). Allah’ın gazabı ve dargınlığı da, 
anne ve babanın dargınlığındandır. (onları küstürmektendir). [8]      
Allah bizleri anne ve babasının hayır duasını alarak dünya ve ahiret mutluluğunu elde 
edenlerden eylesin. 
 
Tüm annelerimizin anneler gününü tebrik ediyor, kendilerine yüce Allah’tan hayırlı ömürler 
ve salih ameller temenni ediyorum.  
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