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ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم ّ�ِ الرَّ
 ًۜ  َوقَٰضى َربَُّك اَالَّ تَْعبُدُٓوا اِالَّٓ اِیَّاهُ َوبِاْلَواِلدَْیِن اِْحَسانا

ا   ا اَْو ِكَالُھَما فََال تَقُْل لَُھَمٓ ا یَْبلُغَنَّ ِعْندََك اْلِكبََر اََحدُُھَمٓ اِمَّ
 اُّفٍ 

یماً َما َوقُْل لَُھَما قَْوالً َكرِ َوَال تَْنَھْرھُ   
 

Anne-Babaya Saygı İmanın Gereğidir 
(14.05.2021) 

 
Aziz Mü’minler!  
Hutbeme başlarken öncelikle Ramazan Bayramınızı 
bir kez daha tebrik ediyorum. Bugün, bayram 
sebebiyle zaten oldukça hassas ve duyarlı 
olduğumuz önemli bir konuyu gündeminize taşımak 
ve bu hususta sizlerle hasbihal etmek istiyorum.  
Bugünkü hutbemiz anne ve babaya hürmetle ilgili 
olacaktır.  
 
Değerli Mü’minler! 
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bir gün ashabına; 
“Büyük günahların en ağırını size haber vereyim 
mi?” diye üç defa sordu. Ashabından onu 
dinleyenler de “Evet, Yâ Resûlallah!” dediler. Bunun 
üzerine Resûl-i Ekrem Efendimiz; “Allah’a şirk 
koşmak ve ana-babaya iyi 
davranmamak!” buyurduktan sonra, yaslandığı 
yerden doğrulup oturdu ve “İyi dinleyin, bir de yalan 
söylemek ve yalancı şâhitlik yapmak!” buyurdu. Bu 
sözü o kadar çok tekrar etti ki, daha fazla üzülmesini 
istemeyen sahabe-i kiram; “Keşke bu kadar çok 
tekrarlamasaydı!” diye arzu ettiler.”1  
 
Aziz kardeşlerim! 
Anne-babaya saygısızlık ve kötü muamele, 
dinimizce büyük günahlardan sayılmıştır. Anne-
babaya hürmet ise, insanın hem Allah hem de 
toplum nezdinde mertebesini artıran ahlaki 
güzelliklerden sayılmıştır. Yüce kitabımız Hz. Yahya 
(as)’dan söz ederken; “O, Allah’tan sakınan ve ana-
babasına iyi davranan biriydi.“2 buyurmak suretiyle 
onun yumuşak huylu bir evlat oluşuna dikkatimizi 

                                                           
1 Buhârî, Şehâdât 10, Edeb 6, İsti’zân 35. 
2 Meryem, 19/14. 

çekmektedir. Anne-babaya iyilik, Yüce Rabbimizin 
bizlere bir vasiyeti ve mutlak emridir. Bu husus, İsrâ 
suresinde şöyle ifade edilir: “Rabbin, yalnız 
kendisine ibadet etmenizi ve ana-babaya iyilikte 
bulunmayı emretmiştir. Eğer ikisinden biri veya her 
ikisi, senin yanında iken ihtiyarlayacak olursa, onlara 
karşı ‘öf!’ bile deme; onları azarlama. İkisine de hep 
tatlı söz söyle. Onlara merhamet ve tevazu 
kanatlarını ger ve şöyle de:  ‘Rabbim! Onlar beni 
küçükken (merhametle) yetiştirdikleri gibi sen de 
onlara merhamet eyle!’ de!”3  
 
O halde geliniz, velinimetimiz olan anne-
babalarımızın kıymetini bilelim ve onlar için atamız 
Hz. İbrahim (as) gibi dua edelim: ‘Rabbimiz! Hesap 
kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri 
bağışla.”4 

Âmîn. 
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3 İsrâ, 17/23-24. 
4 İbrahim, 14/41. 


