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Anne Baba Hakkı  

 

Cennet annelerin ayakları altındadır.” Hadis-i şerif  

 

Öğrendiğimiz birçok şeyi, annemiz ve babamızdan öğrendik. Bize bir sofrada oturmayı, 
konuklarımıza ikramda bulunmayı, büyüklerimize saygı göstermeyi, küçüklerimize sevgiyi 
öğrettiler. Bizler henüz kendimize bakamayacak kadar küçükken ihtiyacımız olan her şeyi onlar 
verdiler bize. En önemlisi de bize sevmeyi öğrettiler. Daha pek çok şeyi öğrendik onlarla 
birlikte. Balkonda gazoz içmeyi, bir çiçeği sulamayı, kuşlara ekmek kırıntıları atmayı, 
bayramlarda el öpmeyi, harçlık biriktirmeyi, sabahları erken kalkmayı ve birbirimiz için 
fedakârlık yapmayı.  

 

Bazen annemizin veya babamızın bizi azarlayan sözleri olsa bile, kendimizi en güvende 
hissettiğimiz yer ailemizdir yine de. Çünkü bir aile, sevginin büyüdüğü bir yer olduğu gibi 
doğruluğun büyüdüğü bir yerdir de aynı zamanda. Merhametin, yoksul ve kimsesizlere yardım 
duygusunun, paylaşmanın ve dayanışmanın…  

 

Bizim Kültürümüzde ailenin büyük bir önemi var. Hele Annenin büyük bir önemi var. Hele anne 
ve babaya iyilik yapmanın, onlara itaat edip dualarını almanın… Çünkü iyi bir aile iyi bir 
toplumun anlamına da gelir. Öyleyse bizler de her zaman anne ve babalarımıza itaat edelim ve 
mümkün olan her zamanda onları sevindirelim. Allahu Teala buyuruyor ki: “şayet onlardan her 
ikisi veya birisi yaşlanmış olarak senin yanında bulunursa sakın onlara hizmetten çekinme, 
„öff!“ bile deme, onları azarlama…“  

 

Bu ayetle bir evladın anne babasına nasıl davranması, ne şekilde hitap etmesi konusunda ona 
yol gösteriyor. Bir evlat anne-babaya karşı, bırakın hakaret etmeyi, onlara karşı „öff“ kelimesini 
bile kullanamaz. Kur’an, ana-babaya saygısızlığın minimum çizgisini çizmiştir. Onlara „öff“ 
kelimesini bile kullanmak yasak iken nasıl onlara saygısızca hitaplar, hakaretler, rencide edici 
davranışlar ortaya koyabiliriz? Bu acıdan „öff“ kelimesinden ağır sayılabilecek her türlü 
davranış anne babaya karşı bir saygısızlık ve onlara karşı bir başkaldırı anlamını taşır. Anne 
babaya karşı saygı ve itaat konularında sadece dini ve milli 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 islerle meşgul olurken diğer 
taraftan da O’nun hoşnut olmadığı şeyleri yaparak iyiliklerini daha bu dünyada iken 
tüketmemelidir.  



 

Dil ile olan Hakları  

1. Yumuşak davranmalıyız öf bile dememeliyiz  

2. Konuşurken sesini onların sesinden yüksek çıkarmamalıyız  

3. Kaba ve dokunaklı ve argo söz söylememeliyiz  

4. Sözlerin arasına girmemeliyiz  

5. Konuşurken „yap, yapma” gibi ifadeler yerine “yapar misin” demeliyiz  

6. Anne veya Baba çağırdığında bir is ile uğraşıyorsak, hemen onu terk edip, derhal anne 
babamızın emrine koşmalıyız  

7. Anne baba bize kızıp bağırırsa onlara bir şey söylememeliyiz ONLAR HAYATTA IKEN 
KIYMETINI BILMELIYIZ!  

 

Konuyla İlgili Çocuklara Şunlar Sorulabilir  

1. Sizce erkek adam ev işi yapar mı ve neden?  

2. Annenizin sizi çok sevdiğini nasıl anlayabilirsiniz?  

3. Annesi hasta olduğunda ona yardım etmeyen bir çocuğa ne dersiniz?  

4. Arkadaş annesini bir hizmetçi gibi görüyor. Kendi yapacağı birçok işi annesine yaptırmak 
istiyor. Bu çocuğa ne dersiniz?  

5. Anneni çok sevdiğini ona göstermen gerekseydi ne yapardın?  

6. Neler yaparsan bir anne üzülür?  

7. Annen hasta olduğunda hangi işleri yaparak ona yardım edebilirsin?  

8. İnsanlar arasında seni en çok seven kim ve neden?  

 

Birkaç soruyu görev olarak verilebilir. Sonra ailesi aranıp sorulabiliniz.  

 



Anne Baba Hakkı  

 

Dünyaya gelmemize vesile olan anne ve babamız, sebepler dairesi içinde bizim hayat 
kaynağımızdır. Her insan, güçsüz 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.  

 

Allahu Teala buyuruyor ki: “şayet onlardan her ikisi veya birisi yaşlanmış olarak senin yanında 
bulunursa sakin onlara hizmetten çekinme, „onlara öff!“ bile deme, onları azarlama…“  

 

Bu ayetle bir evladın anne babasına nasıl davranması, ne şekilde hitap etmesi konusunda ona 
yol gösteriyor. Bir evlat anne-babaya karşı, bırakın hakaret etmeyi, onlara karşı „öff“ kelimesini 
bile kullanamaz. Kur’an, ana-babaya saygısızlığın minimum çizgisini çizmiştir. Onlara „öff“ 
kelimesini bile kullanmak yasak iken nasıl onlara saygısızca hitaplar, hakaretler, rencide edici 
davranışlar ortaya koyabiliriz? Bu açıdan „öff“ kelimesinden ağır sayılabilecek her türlü 
davranış anne babaya karşı bir saygısızlık 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, Cenab-i Hak da bu konu üzerinde bu kadar durmaz 
onlara ve inananlara karşı saygı konusunda bu kadar ince bir hat çizmezdi.  

 

Anne babaya karşı saygı ve itaat konularında sadece dini ve milli 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 iyiliklerini daha bu dünyada iken 
tüketmemelidir.  

 

Ana-babanın çocuklar üzerindeki hakları:  

1. İtaat  

2. Ana-babaya iyi davranmak  

3. Maddi ihtiyaçlarını gidermek (Yaşlılık anında)  



4. Saygısızlık etmemek  

5. Rızalarını almak  

6. Kötü söz söylememek  

7. Öldüklerinde hayırla anmak  

 

Evet, anneye ve babaya her türlü ikram ve ihsanda bulunmak, onların maddi manevi bütün 
ihtiyaçlarını gidermek, onlara „öf“ bile dememek, onlara karşı daima tatlı dilli olmak, en güzel 
tavır ve davranışlarla karşılık verip en ufak bir şekilde üzmemek, onlardan bıkmamak ve 
gönüllerini kıracak en küçük bir sözden bile kaçınmak.  

 

Her hususta rızalarını kazanmaya çalışmak, onları kendisinden memnun etmek, 
yaşlandıklarında onların her türlü hizmetine koşmak, hastalık anlarında tedavi ve bakımlarını 
yaptırmak çocukların görevidir. Hasta veya yatalak hallerinde onların hizmetlerinde bulunmak 
Cennet’in kapılarını aralayan bir davranıştır.  

 

Efendimiz (sallalahu aleyhi vessellem) buyuruyorlar ki: „Ana ve Baba cennetin orta kapısıdır. 
Dilersen bu kapıyı zayi (kır parçala) et, dilersen muhafaza (koru ) et.“ 

 



ANNE MERHAMETİ (Hikaye) 

 

"Bebeğimi görebilir miyim” dedi yeni anne. Kucağına aldı ve mutlu anne, bebeğinin minik 
yüzünü görmek için kundağı açtı ve şaşkınlıkla adeta nutku tutuldu! Anne ve bebeğini seyreden 
doktor hızla arkasını döndü ve camdan bakmaya başladı. Bebeğin kulakları 
yoktu...Muayenelerde, bebeğin duyma yetisinin etkilenmediği, 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 annesinin kollarına attı. Hıçkırıyordu... Bu 
onun yaşadığı ilk büyük hayal kırıklığıydı; ağlayarak:  

"Büyük bir çocuk bana ucube dedi..."  

Küçük çocuk bu kadersizliğiyle büyüdü. Arkadaşları tarafından seviliyordu ve oldukça da 
başarılı bir öğrenciydi. Sınıf başkanı bile olabilirdi; eğer insanların arasına karışmış olsaydı.  

 

Annesi, her zaman ona: “Genç insanların arasına karışmalısın” diyordu. Ancak aynı zamanda 
yüreğinde derin bir acıma ve şefkat hissediyordu Delikanlının babası, aile doktoru ile oğlunun 
sorunu ile ilgili görüştü; 

"Hiçbir şey yapılamaz mı" diye sordu.  

Doktor: “Eğer bir çift kulak bulunabilirse, organ nakli yapılabilir" dedi.  

 

Böylece genç bir adam için kulaklarını feda edecek birisi 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 adeta yeni bir insan olmuştu. Yeni görünümüyle psikolojisi de 
düzelen genç, okulda ve sosyal hayatında büyük başarılar elde etti,  

 

Daha sonra evlendi ve diplomat oldu. yıllar geçmişti, bir gün babasına gidip sordu: "Bilmek 
zorundayım, bana bu kadar iyilik yapan kişi kim?  

 

Ben o insan için hiçbir şey yapamadım..."  



Babası: “Bir şey yapabileceğini sanmıyorum" dedi.  

"Fakat anlaşma kesin, şu anda 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 yavaşça annesinin başına elini uzattı; kızıl kahverengi saçlarını eliyle geriye 
doğru itti; annesinin kulakları yoktu.  

"Annen hiçbir zaman saçını kestirmek zorunda kalmadığı için çok mutlu oldu" diye fısıldadı 
babası "..ve hiç kimse, annenin daha az güzel olduğunu düşünmedi değil mi? Gerçek güzellik 
fiziksel görünüşe bağlı değildir, ancak kalptedir! Gerçek mutluluk, gördüğün şeyde değil, asıl 
görünmeyen yerdedir...  

Gerçek sevgi, yapıldığı bilinen şeyde değil, yapıldığı halde bilinmeyen şeydedir!" 
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Büyüklere Saygı  

 

Büyük bir Zat, Erzurum'da eğitim gördüğü yıllarda beş altı arkadaşıyla beraber küçük bir odada 
kalmaktaydı. Bu odada yaşanan bir olay, onun ne kadar saygılı bir kişiliğe sahip olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bir gün odaya bir misafir gelir. Oda çok küçük olduğu için bu zata yatacak 
yer kalmaz. "Söyle bir kenarda yatıvereyim." diye düşünür. Ancak bakar ki ayağını uzattığında 
arkadaşına uzatmış olacak. Bunun üzerine, "Yatarken ayağımı arkadaşıma doğru uzatırsam, 
ona büyük saygısızlık yapmış olurum." diye düşünerek o yöne ayağını uzatmaktan vazgeçer.  

 

Sonra da ayağın başka bir yöne uzatır. Bu sefer bakar ki ayağını uzatacağı yönde kitapları var. 
Ilim tahsil ettiğim kitaplara doğru ayaklarımı uzatırsam saygısızlık etmiş olurum, diyerek 
ayaklarını o yöne de uzatmaz. Üçüncü yöne uzatmayı deneyince o yönde de Kabe'nin olduğunu 
fark eder. Ayaklarımı Kabe'ye doğru da uzatamam, diyerek o yöne uzatmaktan da vazgeçer. 
Geriye tek yön kalmıştır.  

 

Tam ayaklarını o yöne doğru uzatacakken o tarafta da babasının yaşadığı köyünün 
bulunduğunu fark eder. Bunun üzerine, Babamın yaşadığı yere doğru da ayaklarımı uzatamam. 
Eğer uzatırsam, babama karşı saygısızlık etmiş olurum, diyerek o tarafa da ayaklarını uzatmaz. 
Bu şekilde düşünerek hiçbir yöne ayaklarını uzatamayan Hocaefendi, sabaha kadar öylece 
oturarak durur.  

 

Said İbn Ebî Bürde, babası Ebû Bürde’nin İbn Ömer’den (radıyallahu anh) işittiği bir olayı bizlere 
naklediyor. 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 olarak kullandığı zelil bir 
deveyim…” diye söylenmektedir. İbn Ömer’i görünce ona “Acaba bu davranışımla, annemin 
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: “İhtiyaçlarını karşılamaktan aciz, yaşlı 
bir annem var. Onu sırtımda taşıyor, abdestini aldırıyorum. Bütün bunları yaparken de ona 
hiçbir zaman minnet etmedim, başına kakmadım. 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 ödeyemem?” diyerek hayretini ortaya koyar. Hazreti Ömer bunun üzerine 
şu çarpıcı tespitte bulunur: “Bu söylediğin şeyleri annen de senin için yapmıştı. Fakat o bütün 
bunları yaparken senin hayatta kalmanı ve yetişip büyümeni temin etmek için yapıyordu. Fakat 
sana gelince, sen annene hizmet ederken onun ne zaman öleceğini gözlüyorsun!” Yine Hazreti 
Ömer (radıyallahu anh) annesini sırtında taşıyarak Kâbe’nin etrafında tavaf yaptıran bir adam 
görür. Bu adam hem annesini sırtında taşır hem de “Annemi 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 adamın yaptığı iyiliği 
kendi anneme yapmak bana (en kıymetli 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 taşımak istediğini belirtir.  

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 kasten mi yoksa hata ile mi 
işledin?” diye sordu. Adam cinayeti hatayla işlediğini söyleyince Hz. Ömer (radıyallahu anh) 
ona ebeveyninin hayatta olup olmadığını sordu. Adam babasının sağ olduğunu söyleyince Hz. 
Ömer ona şu tavsiyede bulundu: “Vakit kaybetmeden git ve babana hizmet 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 ebediyen 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 ebeveynimizin gönlünü almak 
gerekiyor. Eğer onlar bizden razı olmazlarsa cennete ilk girenler arasında bulunmama gibi bir 
tehlikeyle karşı karşıyayız demektir. Çünkü onların rızasını almak Allah’ın rızasını almaktır. 
Onların gönüllerini 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 girdiğini görmüş ve orada bir Kur’ân sesi işitmişti. Efendimiz cennettekilere, 
“Bu kimdir?” diye sorduğunda, “Hârise b. Nu’mân’dır.” cevabını almıştı. 8 Bu sahabe Ensârdan 
olup Bedir, Uhud, Hendek savaşı başta olmak üzere bütün savaşlara katılmış gazi bir sahabedir. 
Sahabenin önde gelen fazilet abidelerinden biridir. Bütün bu üstün vasıflarına rağmen 
Peygamberimiz bu rüyasını anlattıktan sonra onun cennete giriş sebebini şöyle açıklamıştı: 
“İşte anne babaya iyiliğin karşılığı böyledir.” 



Yaşlılara Hürmet Gösterme  

 

“Küçüklerine şefkat göstermeyen, büyüklerine değer ve saygı göstermeyen bizden değildir.” 
Buyuran Peygamber efendimiz, dinimizde büyüklere saygı, küçüklere ise sevginin önemli 
prensip olduğunu vurgulamıştır. Yaşlılara karşı hürmet ifadeleri kullana, toplu taşım 
araçlarında onlara yer verme, bir toplumda önce onlara söz verme, onların yanında ses tonunu 
yükseltmeme, saygı dışı hal ve tavırlarda bulunmama, öncelik hakkını onlara verme 
adaptandır. Herkes bir gün yaslanacak. Yaşlılara hürmet eden kişi yaslandığında da hürmet 
görür. Bakiniz bu hakikati Efendimiz nasıl dile getiriyor: ”Herhangi bir genç yaşlılığından dolayı 
bir ihtiyara hürmet ederse, Yüce Allah da yaslandığında ona hürmet edecek kimseler halk 
eder.” Unutmayalım ki, içimizdeki ihtiyarlar adeta bir paratoner vazifesi görmekte, onlar 
sayesinde rızkımız artmakta, bela ve musibetlerden uzak bir hayat yaşamaktayız: ”Beli 
bükülmüş ihtiyarlar, süt emen bebekler, otlayan hayvanlar olmasaydı, belalar sel gibi üstünüze 
dökülecekti. 
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Doğruluğun Neticesi (Hikaye) 

 

Kendi halinde bir tüccardı. Bir gün kumaşları gemiye yükledi. Endonezya'ya gitti, oraya yerleşti. 
İşini orada devam ettirdi. Kumaşları kaliteliydi. Tam da halkın aradığı cinstendi. Kendisi de 
kanaat sahibi bir insandı. Kazancı az olsun, temiz olsun düşüncesindeydi. Bir gün geç geldi iş 
yerine. Eleman iyi bir kâr elde etmişti sattığı mallardan. Merak etti, sordu:  

- Hangi kumaştan sattın?  

-Şu kumaştan efendim.  

-Metresini kaça verdin?  

-On akçeye.  

-Nasıl olur?" diye hayret etti,  

-Beş akçelik kumaşı on akçeye nasıl satarsın? Bize hakkı geçmiş adamcağızın. Görsen tanır 
mısın onu?  

 

Eleman gitti, müşteriyi buldu, getirdi. Dükkân sahibi müşteriyi karşısında görür görmez, helâllik 
istedi ve fazla parayı müşteriye uzattı. Müşteri şaşırmıştı. Böyle bir durumla ilk defa 
karşılaşıyordu.  

-Ne demekti hakkını helâl et?  

Olay kısa sürede dilden dile dolaştı. Çok geçmeden kralın kulağına kadar vardı. Sonunda kral 
kumaş tüccarını saraya çağırdı. Kral sordu:  

-Sizin yaptığınız bu davranışı daha önce biz ne duyduk, ne de gördük. Bunun aslı nedir?  

-Ben, dedi tüccar, bir Müslüman'ım. İslâm dini böyle emreder. Müşterinin bana hakkı geçmişti. 
Dolayısıyla kazancıma haram girmişti. Ben sadece bir yanlışı düzelttim.  

Kral, -İslâm nedir, Müslümanlık nedir? gibi peş peşe sorular sordu. Birer birer sorularını 
cevapladı. Kral ilk defa duyuyordu böyle bir dinin varlığını. Fazla zaman geçirmeden İslâm'ı 
kabul etti. Daha sonra kısa süre içinde de halk Müslüman oldu.  

 

250 milyonluk nüfusa sahip olan bugünkü Endonezya'nın Müslümanlığı kabul etmesindeki sır 
sadece beş akçelik kumaştı. Yapılan tek şey vardı sadece: İnandığı gibi yaşamak, sahip olduğu 
güzellikleri çevresiyle paylaşmaktı. Efendimizin müjdesi herkese açık: "Doğru ve güvenilir 
tüccar, kıyamet gününde peygamberler, sıddıklar (doğrular) ve şehitlerle beraberdir." Yani, asıl 



etkili olan söz dili değil, hal diliydi. Konuşmaktan çok yaşamaktı. Anlatmaktan ziyade davranış 
dilinin devreye girmesiydi. 

 

Sadakat, doğru olmak, sözünde durmak, dürüstlük ve sözünü yerine getirmek anlamlarına 
gelir. Bunun dışında sadakatin, kardeşinin Allah rızası için iyiliğini isteme ve ona hayırhah olma, 
dostluk, ahde vefâ, verilen sözü yerine getirmek, emanetlere riayet etmek, üzerine aldığı 
vazifeleri yerine getirmek gibi manaları da vardır. Sadakatin zıddı hıyanettir.  

 

Hâinlik ise olgun bir müslümana yakışmaz. Müslümanlar, karşılıklı işlerinde, başka insanlarla 
olan her türlü ilişkilerinde sadâkat ahlâkı üzere, doğru ve dürüst olmalıdırlar. Aynı kökten gelen 
sıdkın (doğruluğun) zıddı ise yalandır.  

 

Doğruluk; sözde, düşüncede ve davranışta gerçekleşir. Müminler, doğruluk ve dürüstlükten 
asla taviz vermezler. Kur’ân-ı Kerim’de, doğruluk ve istikametin üstünlüğü, önemi çok net bir 
şekilde belirtilmiştir. Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler, Allah’a karşı gelmekten 
sakının ve hep doğru söz söyleyin!” Bu âyet-i kerîme inançlı bir insanın her zaman dürüst 
olması gerektiğini bildirmektedir.  

Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: “Bana şu altı şey hakkında tekeffülde bulunun (söz verin) ben de 
size Cennet’i tekeffül edeyim:  

– Konuştuğunuz zaman doğru konuşun!  

– Vadettiğiniz zaman yerine getirin!  

– Emanette ‘emin’ olun!  

– Apış aranızı koruyun!  

– Gözlerinizi harama yumun!  

– Ellerinizi haramdan uzak tutun.”  

 

Sâdık kimse, sözünde duran kimsedir. Onun içi ve dışı birdir. Yalan söylemez, hile yapmaz, 
kimseyi aldatmaz, işini düzgün yapar. Gittiği yol doğru bir yoldur. Mü’min, önce özünde 
(kalbinde) sâdık olmalıdır. Kalbinde yalana, hileye, düşmanlığa, hileye, fitneye yer 
vermemelidir. Ondan sonra da sözünde doğru olmalıdır. Konuşurken yalana, uydurmaya ve 
iftiraya başvurmamalıdır. Yalanın zararları açıktır, doğruluğun faydaları ise tartışılmayacak 



kadar çoktur. Mü’min, sonra da işinde doğru olmalıdır. İşini düzgün yapmalı, hileden ve 
aldatmadan uzak durmalıdır.  

 

Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Sıdk, insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi, doğru 
söylemeye devam ettikçe, sonunda sıddîklardan olur. Yalan, kişiyi fücûra, fücûr da 
cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeye devam ettikçe, sonunda Allah indinde 
yalancılardan yazılır.”(Buhârî, Edeb, 69; Müslim, Birr, 103-105)  

 

“Kul yalan söylemeye devam ettikçe kalbine siyah bir nokta vurulur. Sonra bu nokta büyür 
ve kalbin tamamı simsiyah kesilir. Bu kimse nihayet Allah katında «yalancılar» arasına 
kaydedilir.” (Muvatta’, Kelâm, 18)  

 

 

Konuyla ilgili ekstra kaynak: Güzel Ahlak Sahibi Olmak Sayfa 88-122  

 

Video:  

https://www.youtube.com/watch?v=Uj8ZiEIBgK0 

https://www.youtube.com/watch?v=tCMxPnAayPY  

  

 



Hikaye 

 

Abdulkadir Geylânî Hazretleri, küçük yaşta ilim tahsiline başlamıştı. Dokuz yaşında iken 
annesinden izin alıp Bağdat'a ilim tahsiline gitti. Giderken annesi oğlunun beline kırk altın 
bağlamış ve bazı nasihatlerde bulunup, " Oğlum ne olursa olsun yalan söyleme." diye tembihte 
bulunmuştu.  

Abdulkadir Geylânî, içinde bulunduğu kervanla birlikte Bağdat yolunda devam ediyordu. Bir 
vadiden geçerken kervanın önünü kırk kişilik eşkıya kesmişti. Eşkıya kervanda işlerine yarayan 
ne varsa aldı. Ayrılacakları zaman da içlerinden biri Abdulkadir Geylânî'ye,  

- Senin neyim var, diye sordu. O hiç tereddüt etmeden,  

-Belimde kırk altınım var, dedi.  

 

Eşkıya, üzerini bile aramaya lüzum görmedikleri çocuğun öyle söylemesine hayret etmişti. Onu 
alıp reislerinin yanına götürdüler. Reis,  

- Evladım biz seni aramayacaktık. Sen niye "Bende altın var." dedin ve başını derde soktun, 
dediğinde Geylânî Hazretleri,  

-Ben dünya malı için anneme ve Allah'a verdiğim sözü bozmam, diye cevap verdi. Henüz dokuz 
yaşında bulunan bir çocuktan bu sözleri duyan eşkıya reisinin kalbi yumuşamaya başladı. Bir 
müddet karşısındaki çocuğu ve kendi halini düşünen eşkıya reisi şöyle dedi:  

- Arkadaşlar, ben şu andan itibaren bu zamana kadar yaptığım bütün günahlardan dolayı 
pişman oluyorum ve tevbe ediyorum. Bundan sonra da bir daha kötülük işlemeyeceğime söz 
veriyorum. Eğer siz bu işe devam etmek istiyorsanız başınıza başka bir reis bulun.  

 

Sonra da alınan bütün malların geri verilmesini emretti. Reislerini dinleyen diğer haydutlar da: 
- Biz bu işe seninle başladık, seninle bitireceğiz. Madem sen vazgeçtin, biz de tevbe ediyoruz, 
dediler. 

 



Müslüman Sözü ve Özü Doğru Olandır  

 

Müslüman sözünde ve özünde doğru insandır. Bunu sağlamak ve korumak için de özen 
gösterir. Abdullah b. Amir anlatıyor: Bir gün annem beni çağırdı. Resulullah (sas) da evimizde 
oturuyordu. Annem: "Gel, sana bir şey vereceğim!" dedi. Allah Resulü (sas) anneme: "Ona ne 
vereceksin?" dedi. Annem: "Bir hurma vereceğim." cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz 
(sas) şöyle buyurdu: " Haberin olsun, eğer ona bir şey vermeyecek olsaydın, sana bir yalan 
günahı yazılırdı."  

 

Ebu Hureyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah (sas) şöyle buyurmaktadır: " Kim bir 
çocuğa 'Buraya gel, sana bir şey vereceğim.' der de, sonra vermezse bir yalan günahı yazılır. "  

 

Müslümanın sözü gibi özü de doğru olmalı, o iç dünyasını da kötü duygu ve düşüncelerden 
arındırmalıdır. Daha açık bir ifadeyle müslüman düşündüğü gibi konuşmalı, konuştuğu gibi 
olmalıdır. Sözü ile özü arasında bir ayrılık olmamalıdır. Böyle olduğu takdirde olgun mümin 
olur ve çevresine güven verir. Özde doğruluğu şu hadis-i şerif ne güzel ifade ediyor: " Kişinin 
imanı doğru olmaz kalbi doğru olmadıkça. Kalbi doğru olmaz dili doğruları söylemedikçe. Kişi 
cennete giremez komşusu kötülüğünden emin olmadıkça."  

 

Bu açıdan sevgili Peygamberimiz (sas) dilin ve kalbin uyum içerisinde olmasını ve her ikisinin 
de istikamet üzere bulunmasını tavsiye etmektedir. Müslümanın sözü ve özü doğru olunca işi 
de doğru olmalıdır. Müslümanın işinde hile ve haksızlık olmamalıdır.  

 

Ebu Hureyre'den (ra) gelen bir rivayet şöyledir: Peygamberimiz bir gün bir buğday yığınını 
görmüş, mübârek elini onun içine daldırdığında buğdayın üst kısımlarının kuru alt kısımlarının 
ise yaş olduğunu fark etmiş ve buğday sahibine: "Bu ne?" diye sormuştur. Ekin sahibi: "Onu 
yağmur ıslattı, ey Allah'ın Resulü" deyince, Peygamberimiz: " O ıslak kısmı insanların görmesi 
için onu diğer buğdayların üstüne koysa idin ya. Bizi aldatan bizden değildir!" buyurmuştur. 
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Görgü ve Saygı Kuralları (Adabı-ı Muaşeret)  

 

Yemek Yeme Adabı  

Rabbimiz, Kuranı Kerimde biz kullarına verdiği nimetlerden yiyip içmemizi, ancak israf 
etmememizi ifade buyurmaktadır. Yemek yerken adap kabilinde su hususlara azami dikkat 
edilmelidir:  

1. Yemekten önce ve sonra mutlaka eller yıkanmalı.  

2. Yemeği sağ elle yemeli, baslarken besmele çekmeli, önünden yemeli ve yemek bitince 
„Elhamdülillah“ denmeli… Hz. Ömer b. Ebi Seleme (radiyallahu anh) anlatıyor: Ben 
Resulullahin (sallallahu aleyhi ve sellem) eğitim ve gözetimi altında henüz bir çocuktum. Yemek 
kabından gelişi güzel yiyordum. Bunun üzerine bana: „Ey çocuk! Besmele çek, sağ elinle ve 
önünden ye!” buyurdu. Artık ondan sonar hep öyle yedim.  

3. Besmele unutulmuş olup yemek esnasında akla gelirse, “Bismillahi evveluhu ve ahirahu” 
denilir.  

4. Yerken acele edilmemeli, yemek iyice çiğnenmeli, lokmalar peş peşe yutulmamalı.  

5. Yemeğe önce yaşça veya mevkice büyük olan kişinin başlaması uygundur.  

6. Önündeki yemeği soğutmamak için, yemeğin içine üflenmemeli. Başkalarında tiksinti 
uyandıracak hal ve tavırlarda bulunmamalı. Ağızda yemek varken konuşmamalı ve gülmemeli.  

7. Başkasının lokmasına ve yediğine bakmamalı.  

8. Yemeği yapana teşekkür etmeli. Sofra kurulurken ve kaldırılırken yardımcı olunmalı.  

 

Mesela bir mecliste/ortamda yaşça büyük olanın önce konuşması, söz hakkı bize geldiğinde 
konuşmamız görgü kuralıdır. Veya masa toplamada olduğu gibi değişik işlerde de yapılması 
gereken bir iş varsa o işten kaçmamalı, tam tersine yardımcı olmalıyız.  

 

Tuvalet WC Adabı  

• Tuvalete girmeden önce çorapların çıkarılması ve paçaların sıvanması.  
• Tuvalete sol ayakla girilmeli sağ ayakla çıkılmalıdır. Avret mahallimiz kıbleye karşı 

gelmemeli.  
• Kapı ve muslukların açılıp kapanmasında sağ el kullanılmalı ve taharet işi sol el ile 

yapılmalı.  
• Oturarak küçük tuvalet yapılmalı.  



• İçeride konuşulmamalı, dini mesele düşünülmemelidir.  
• Tuvaletten çıkarken görmek istediğimiz şekilde bırakılmalı.  
• Çıktıktan sonra eller ve ayaklar yıkanmadan salon ve odalara girilmemeli.  
• En az 40 adım atılmadan abdest alınmamalı. (Erkekler) 

 

Banyo Adabı  

• Banyo peştamal (şort) ile yapılmalı veya avret mahallimizi kapatacak giyeceklerle 
yapılmalı. Banyo yaptıktan sonra banyo temiz ve güzel görünecek şekilde bırakılmalı.  

• Haftada bir tırnak, iki haftada bir koltuk altı ve avret yeri temizlenmeli.  
• Sol ayakla girip sağ ayakla çıkılmalıdır. Kıbleye karşı ön ve arka tarafımız gelmemelidir. 

Çamaşırlarımızı banyoda bırakmamalı. Banyoda konuşmamalı ve bir şey yememeli.  
• Lavabo ve ortalığın temiz, tertipli ve düzenli olarak bırakılmasına özen gösterilmeli.  
• Gusül abdesti almadan banyodan çıkılmamalı. Banyoda uzun süre durulmamalı  
• Banyo misafirin olmadığı vakitler yapılmalı.  

 

Konuşma ve Dinleme ADABI  

• Küfürlü ve argo kelimeler konuşulmamalı. Bilmediğimiz konularda rastgele 
konuşmamalı Üstünlük taslayarak konuşmamalıyız. Konuşma ile tebessüm iç içe olmalı.  

• Dedikodu (Gıybet) olacak sözlerden kaçınılmalı. Bir büyüğünüz konuşurken 
patavatsızlık yapmamalı.  

• Kalp kırıcı sözler sarf etmemeli. Büyüklere siz diye hitap etmeli.  
• Birisi konuşurken ona saygısızlık etmemeli. Topluluk içinde başka bir grup teşkil 

etmemeli. (Fiskos yapmamalı)  
• Sadece başkalarını güldürmek için konuşmamalı. Konuşmalarımızın tümünde espriye 

yer verilmemeli.  
• Birisiyle konuşurken yüzüne bakarak konuşmalı. Alay edici ve küçük düşürücü 

konuşmalardan sakınmalıyız.  
• Lakap takılmamalı. Birisi konuşurken meclisten kalkmamalıyız.  
• Konuşmayı sonuna kadar sabır ve saygıyla dinlemeliyiz.  

Selam verme Adabı  

Selam insanlar arası kaynaşmayı sağlayan, sevgiyi artıran bir dostluk alametidir. Ayni zamanda 
sünnettir. Selami vermek sünnet, almak ise farzdır. Bir hadisi şerifte söyle buyurulur: ”Siz iman 
etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size bir şey 
göstereyim mi ki, onu yaptığınız zaman birbirinizi sevmiş olursunuz: Aranızda selamı yayınız.”  

1. Bir topluluğun yanına girilirken konuşulmadan önce „es-selamu aleykum“ diye selam verilir.  



2. İçinde insan olmayan bir yere girildiğinde „esselamu aleyna ve ala ibadillahissalihin“ denir 
3. Karşılaşıldığında selam verildiği gibi, ayrılırken de selam verilebilir. Zira Resulü Ekrem 
(sallallahu aleyhi ve sellem):“Sizden biriniz, meclise geldiği zaman selam verdiği gibi, ayrılırken 
de selam versin.“ buyurmaktadır.  

4.Karşılasan iki kişiden küçük olan büyüğe, az olan topluluk çok olan topluluğa, biniti üzerinde 
olanlar yayalara, yürüyenler oturanlara, arkadan gelenler önden gidenlere selam verirler.  

5. Bir topluluğa verilen selama: „Ve aleykümüsselam“ diye içlerinden birisi karşılık verirse, 
diğerlerinden selam alma görevi düşer, ama hiçbiri karşılık vermezse, hepsi sorumlu olur.  

6. Selam vermekte „merhaba“ lafzı da kullanılmıştır. Resulü Ekrem (sav) misafirlerine 
„merhaba“ demiştir. „Rahabe“ fiilinden gelen bu söz „Genişlik ve rahatlığa kavuştun, huzur 
içinde oturabilirsin“ manasındadır.  

7. Selama hemen cevap vermeli, mümkün olduğunca cevabımızı selam verene duyurmalıdır. 
8. Selam veren kişinin selamı duymamazlıktan gelinmemelidir. 


