22782 - Bir Müslüman, anne ve babasına nasıl iyilik yapar
Soru

Annem ve babam sürekli tartışma halindedirler. Çünkü babamın iğneleyici ve saldırgan bir üsluba
sahip olduğu gibi gizemli, ketum ve sert bir kişiliği vardır. Ben ve kardeşlerim ondan korkar ve
ilişkimiz yüzeyseldir. Anne ve babanın önemini biliyorum. Allah’ı razı edip cenneti kazanmak için
babama nasıl iyilik yapabilirim?

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Yüce Allah Kur’an’da kendine ibadeti ve tevhidi, anne ve babaya iyilikle birlikte anarak şöyle
buyurdu: “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı
kesin olarak emretti.” (İsra/23)
Başka bir ayette: “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya,
yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin
altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” (Nisa/36)

Şüphesiz bu ayetler, ana babaya iyilik yapmak ve onlarla güzel geçinmenin önemini ortaya
koymaktadır.
Ana babaya iyilik; onların isteklerini yerine getirmek, onlara saygılı olmak, dua etmek, sesi kısmak,
onların yüzünde tebessüm etmek, onlara şefkat kanatları indirmek, öf bile dememek, bıkkınlık
sözcükleri söylememek, onların hizmetinde bulunmak, onlarla istişare etmek, konuşmalarına kulak

1/2

vermek, onlarla inatlaşmamak ve hayatta olduklarında veya ölümlerinden sonra bile onların
arkadaşlarına ikramda bulunmaktır.
Ayrıca onların izni olmadan yolculuk yapmamak, onlardan daha yüksek bir yerde oturmamak,
onlardan önce yemeğe başlamamak, eşini ve çocuklarını onlardan üstün tutmamak; onlara yapılan
iyiliktir.
Onları sık sık ziyaret etmek, onlara hediye almak, küçükken seni yetiştirdikleri için onlara teşekkür
etmek de iyilik şekillerinden sayılır.
Nasihat ve hatırlatmalarla onların arasında ki geçimsizliği ve tartışmaları azaltmak, mazlum olan
tarafa özür dilemek, söz ve eylemle onun gönlünü almak da yapılacak iyiliklerdendir.
Babanızın üslubu ne olursa olsun güzel ahlaklı ol, onu kızdıran veya üzen her türlü eylemden kaçın.
Ancak tüm bu davranışlar, Allah’a karşı gelmemek veya günah işlememek şartıyla yerine getirilir.
Şüphesiz Allah’ın hakkı, kulların hakkında önceliklidir.
Allah onları hidayete erdirmesi ve durumlarını düzeltmesi için dua et. Zira Allah her şeyi işiten ve
duaları kabul edendir.
En iyisini Allah bilir.
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