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"Küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüze hürmet 

etmeyen kimse bizden değildir.” 

 

Büyük, değerli ve önemli kişilere karşı hissedilen sevgi ve bağlılık 

karışımı duygu, hürmet... Birinin önemsenmesinden, üstün 

görülmesinden kaynaklanan ve o kişiye değerini belirtecek 

biçimde davranılmasına sebep olan duygu. Hatır gözetme, hatır 

sayma... Bazı şeyleri önemseme ve onları zedelemekten çekinme. 

Kutsal sayılan şeyleri yüceltme duygusu. Onaylama, takdir etme 

bilgisi... Değeri, üstünlüğü, yararlılığı, kutsallığı kabullenme 

dolayısıyla bir kimseye ya da bir şeye karşı dikkatli, özenli ve ölçülü 

davranmaya sebep olan sevgi duygusu. Değer bilmek, itibar 

etmek. Bir kimseyi, bir başkasına yakın ilgi ve sevecenlik 

göstermeye, gerektiğinde özverili davranmaya iten duygu. 

Saygı karşımızdakine onu düşündüğümüzü hissettirmektir. İnsanların dili, ırkı, cinsiyeti ne olursa 

olsun ayırmadan farklılıklarını kabul etmektir. Saygı, insanların arasındaki olumsuzlukları olumluya 

çeviren bir bağ, insanlar arasındaki en güzel iletişim kapısıdır. Kendine ve başkalarına değer 

vermek, çevresinden değer görmektir. 

İnsana saygı, düşünceye saygı, doğaya saygı, emeğe saygı, atalarımıza saygı, engellilere saygı, 

nimete saygı, topluma saygı, çevreye saygı, hayvanlara saygı, tarihe saygı, kutsal değerlere 

saygı, özel hayata saygı, gizliliğe saygı, kendine saygı, haklara saygı ve en önemlisi de anne 

babaya saygı... 

Cenab–ı Hak, kendisine ibadetten sonra ikinci derecede anne ve babaya hürmetkâr 

davranılmasını emrediyor. Yavruları için hiçbir fedakârlığı esirgemeyen anne ve babasına karşı 

gereken teşekkürü yerine getirmeyen bir kimseden diğer insanlara saygı göstermesi de 

beklenemez.  

Efendimiz (sav): “Allah’ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. 

Allah’ın gazabı anne ve babanın gazabındadır.” (Tirmîzî, Birr, 3.) 

buyurarak çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Cenab–ı Hak, 

Nisa Suresi 36. ayette anne-baba hakkının yerini kendi hakkından 

sonraya koyuyor ki, bu evlatlar için yeterince açıklayıcı olsa 

gerek: “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. 

Anaya–babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, 

uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolda kalmışa, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. 

Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” 

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki: "Küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüze 

hürmet etmeyen kimse bizden değildir.” 
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AYETLERLE “SAYGI” 

Hani meleklere, "Adem için saygı ile eğilin" demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı 

ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu. (Bakara, 34. 

Ayet) 

 

Sabrederek ve namaz kılarak (Allah'tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden 

saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. (Bakara, 45. Ayet) 

 

Andolsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, "Adem için saygı ile eğilin" 

dedik. İblisten başka hepsi saygı ile eğildiler. O, saygı ile eğilenlerden olmadı. (A'râf Suresi, 11. 

Ayet)

 

Allah, "Sana emrettiğim zaman seni saygı ile eğilmekten ne alıkoydu?" dedi. (O da) "Ben ondan 

hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın" dedi. (A'râf Suresi, 12. Ayet)

TASAVVUFTA SAYGI 
 

Bir adamcağız kötü yoldan para kazanıp bununla kendisine bir inek alır. Sonra, yaptıklarından 

pişman olur ve hiç olmazsa iyi birşey yapmış olmak için bunu Hacı Bektaşi Veli’nin dergâhına 

kurban olarak bağışlamak ister. O zamanlar dergâhlar aynı zamanda aşevi işlevi görüyordu. 

Durumu Hacı Bektaşi Veli’ye anlatır ve Hacı Bektaşi Veli helal değildir diye bu kurbanı geri çevirir. 

Bunun üzerine adam Mevlevi dergâhına gider ve aynı durumu Mevlana’ya anlatır. Mevlana ise 

bu hediyeyi kabul eder. Adam aynı şeyi Hacı Bektaşi Veli’ye de anlattığını ama onun bunu 

kabul etmediğini söyler ve Mevlana’ya bunun sebebini sorar.  

Mevlana şöyle der: Biz bir karga isek Hacı Bektaşi Veli bir şahin gibidir. Öyle her leşe konmaz. O 

yüzden senin bu hediyeni biz kabul ederiz ama o kabul etmeyebilir. Adam üşenmez kalkar Hacı 

Bektaşi Dergahı’na gider ve Hacı Bektaşi Veli’ye, Mevlana’nın kurbanı kabul ettiğini söyleyip 

bunun sebebini bir de Hacı Bektaşi Veli’ye sorar. 

Hacı Bektaşi Veli’de şöyle der: Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise Mevlana’nın gönlü okyanus 

gibidir. Bu yüzden, bir damlayla bizim gönlümüz kirlenebilir ama onun engin gönlü kirlenmez. Bu 

sebepten dolayı o senin hediyeni kabul etmiştir. 

 

KENDİNE SAYGINI YÜKSELT 
 

Eski ABD başkanlarından Abraham Lincoln, fakir bir ailede dünyaya geldi. 

Çocukluğunda yiyecek doğru dürüst bir yemeği bile yoktu. Giysileri yırtık ve kirli 

idi. Zengin ailelerden olan öğrenci arkadaşları onu işaret ederek giysileri ile alay 

ederdi. Lincoln aşağılanmayı daha fazla kabul edemedi. Bir gün okuldan 

ağlayarak döndü. Annesi nedenini sorunca okul arkadaşlarının fakirliği ile alay 

ettiğini söyledi. Kendisine yeni bir çift giysinin dikilmesini istedi. Annesi onu şöyle söyleyerek 

avuttu: “Oğlum, bırak onlar ne derse desin, herkese saygılı ol. Kimseden nefret etme. Aile 

durumumuzu anla ve uyumlu davran. Bu kıt kanaat durumumuzla sana yeni bir elbise alamayız. 

Giysini tertipli ve temiz tut, kendine güveni geliştir, kendine saygını yükselt.” 

http://www.mumsema.com/hanefi-mezhebinde-namaz-ve-kilinisi/
http://www.mumsema.com/hanefi-mezhebinde-namaz-ve-kilinisi/
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Annesinin bu sözleri Lincoln’un yumuşak kalbinde silinmez bir etki yarattı. Annesinin öğretilerini 

takip etti ve sonunda Amerika'nın Başkanı oldu. Kendine güveninden dolayı böyle bir mertebe 

kazanmayı hak etti, herkese saygı duydu. 

Eğer başkalarından saygı bekliyorsanız, insan yaşamının temeli olan öze saygıyı geliştirmelisiniz. 

Kim ki kendisi saygıdan yoksunsa, başkalarından saygı göremez. İnsan başkalarına saygı duymalı 

ve tüm kalbi ile sevgisini onlarla paylaşmalıdır. Bu insanın öncelikli görevidir. 

 

HOCAYA SAYGI 
 

Fatih Sultan Mehmed, bir gün veziri Mahmut Paşa'yı yanına alarak hocası 

Akşemseddin'i ziyarete gitmişti. Akşemseddin, Padişah içeri girdiği halde 

ayağa kalkmamıştı. Bir süre geçtikten sonra Akşemseddin, Fatih'in huzuruna 

gitti. Padişahın yanında Mahmut Paşa'da bulunuyordu. Fatih hemen ayağa 

kalkarak hocasına yer gösterdi. Bu iki olayı kıyaslayan Mahmut Paşa 

dayanamayıp sordu: 

- Hünkârım, hocanız geldiğinde siz ayağa kalktınız. Hâlbuki siz onun yanına gittiğinizde o ayağa 

kalkmaz. Sebebi ne ola? 

Fatih şöyle cevap verdi: 

- Hocam Akşemseddin'e saygı göstermemek elimde değil. O yanıma geldiğinde 

gayri ihtiyari bir heyecan kaplar ve farkında olmadan kendimi ayakta bulurum. 

O ise, ilmin izzetini korumak için bana ayağa kalkmaz, buyurdu. 

 

SAYGININ KARĠILIĞI 
 

Önceki zamanlarda zeki bir delikanlı varmış. Bu delikanlının her huyu güzelmiş ama kötü bir 

alışkanlığı varmış. İçki içiyor ve içki içen arkadaşlarla dolaşıyormuş. 

Bu delikanlının yaşlı bir annesi varmış. Yaşlı kadın oğlunu dualarla emzirmiş, helâl lokmalarla 

büyütmüş ama oğlunun niye içkiye alıştığını ve kötü arkadaşlar edindiğini bir türlü 

anlayamıyormuş.  

Delikanlı içki içiyor ama annesine güzel davranıyormuş. Her gece annesinin uyumadığını, 

kendisini beklediğini ve kendisine dualar ettiğini görüyor:  

- Anneciğim bu son, bir daha içmeyeceğim, diye sözler veriyor. Ama arkadaşları çağırınca 

"hayır gelmeyeceğim" diyemiyor ve kötü arkadaşlarına uyuyormuş. Annesi: 

- Allah'ım, oğlumu kötü alışkanlığından ve kötü arkadaşlarından koru. Gönlüne senin sevgini ver, 

diye dua ediyormuş.  

Oğlu bir gece yine çok içmiş. Sarhoş olunca ayakkabılarını bulamamış. 

Yalınayak (ayakkabısız) olarak eve gelirken yolda çamura batmış bir kağıt 

görmüş. Kağıdı yerden almış ve okumaya çalışmış. Kağıtta "Allah" yazılı imiş. 

Üzerinde Allah'ın adının yazılı olduğu kağıdı çamurlar içinde görmek delikanlıyı 

üzmüş. Kağıdı hemen öpmüş ve evine götürmüş. Çamurlarını temizlemiş sonra 
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da odasında yüksek bir yere asmış. 

Delikanlı o gece rüyasında kendisine şöyle seslenildiğini duymuş: 

- Ey delikanlı! Sen Yüce Allah'ın adını nasıl çamurdan çıkarıp yüksek bir yere koydun ve saygı 

gösterdin ise senin adında bundan böyle Müslümanların gönlünde sevgiyle anılacaktır.  

Delikanlı, sevinçle uyanmış. Gördüğü rüyasının etkisiyle sevincinden ağlamış. Demek bunca 

yaptığı günahlarını güzel bir davranış karşılığında affeden ve bunu da kendisine müjdeleyen bir 

Rabbi vardı.  

Sabah ezanları ile bu rüyasından uyanan delikanlı hemen temizlenip abdest alır ve camiye 

koşar. Kötü arkadaşlarını terk eder ve onların da bu kötü alışkanlıklarından kurtulmaları için Yüce 

Allah'a dualar eder.  

Bu delikanlının ismi ve sevgisi gerçekten de Müslümanların gönlünde yer etmiştir.  

Bu kişi, Bişr-i Hafi'dir. 

 

İKİ AİLE 
 

Zil çaldığında kapıyı her zamanki gibi Zehra Hanım açtı. Gelen, arkadaşı Fatma'ydı. Tam ona 

"Hoş geldin" derken içeride bir gürültü koptu. Zehra Hanım daha ne olduğunu bile anlamadan 

öfkeyle çocuklarının yanına koştu. İclâl, ablası kıyafetini giydiği için kızgın bir biçimde 

bağırıyordu. 

- Niye çıkaracakmışım? Geçen gün benim kıyafetimi kirletip sepete atan sendin. 

Hamiyet bu sözün ardından kapıyı çarparak çıktı. İclâl, ablasının bu tavrından rahatsızlık duysa 

da çok az zamanı kaldığı için hızla annesine dönerek: 

- Anne, ben arkadaşlarımla sinemaya gidiyorum, dedi. 

- Nerden çıktı bu sinema? Daha önce söylememiştin. 

- Şimdi söylüyorum ya. Hiç söylemesem daha mı iyiydi? 

Daha İclâl'le annesi arasındaki mesele bir sonuca bağlanmamıştı ki, içeri Selim girdi. Üstü başı 

oldukça kirliydi. Ayakkabılarını çıkarmadan elindekileri yere fırlattı ve odasına doğru yöneldi. 

İclâl'in çoktan evden çıktığını gören Zehra Hanım çaresiz bir biçimde oğluna seslendi: 

- Oğlum, insan içeri girdiğinde selâm verip misafire bir hoş geldin demez mi? Hem o hâlde 

nereye gidiyorsun bakayım öyle? 

Selim bu sözleri umursamadı bile. Zehra Hanım bir anlık şaşkınlığın ardından misafirine döndü: 

- Fatma, görüyorsun hâlimi değil mi? Bu çocukların bize ve birbirlerine hiç saygısı yok! 

- Zehra, darılma ama dost acı söyler. Akif'le sen birbirinize hiç saygı göstermediniz. Bütün 

kavgalarınızı çocukların gözü önünde yaptınız. Bağırmalar, sinirlenince kapıyı çarpıp çıkmalar, 

habersiz eve gelmemeler... Birbirinize eşya dahi fırlattığınıza tanık oldum.  Çocukların saygıyı 

kimden öğrenmesini bekliyorsunuz? 

Bu sözleri duyan Zehra Hanım ağlamaya başladı. "Haklısın" dedi sessizce. 
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Fatma Hanım bir süre sonra akşam olduğunu ve eşi geldiğinde evde bulunmak, onu karşılamak 

istediğini söyleyerek oradan ayrıldı. Akşam yemeklerinde ailenin bir arada olmasına özen 

gösterirlerdi. Kızı Leyla telefonla yarım saat gecikeceğini haber vermiş, isterlerse yemeğe 

beklememelerini söylemişti. Fakat ailece onu beklemeye karar verdiler. Fatma Hanım masayı 

hazırlarken Ferhat'ın odasından yükselen müzik sesini duydu. Odaya giderek komşuları rahatsız 

edebileceğini söyledi. Ferhat özür dileyerek müziğin sesini alçalttı. O esnada kapı çaldı ve Ferhat 

koşarak ablasını karşıladı. Leyla içeriye girerken otobüste yer verdiği yaşlı amcayı anlatıyordu. 

Fatma Hanım; 

- Hadi bakalım, açlıktan ölüyoruz. Toparlanıp masaya gelin, diye seslendi. 

Beş dakika içinde hepsi masanın etrafındaki yerini almıştı. Fatma Hanım ailesine gururla bakıp 

Zehra Hanımın durumunu hatırladı. Bu aileyi bir arada tutan en güçlü bağın birbirlerine 

gösterdikleri saygı olduğunu biliyordu. 

 

VEYSEL KARANİNİN ANNESİNE İTAATİ 
 

Üveys İbnu Amir el-Karanî, halkımız tarafından Veysel Karani olarak 

bilinir. Tabiîn'in (sahabeyi görenlerin) büyüklerindendir. Resûlullah'ın 

(s.a.v.) sağlığında Müslüman olmuştur. Annesine olan saygısı 

Resûlullah'la (s.a.v.) karşılaşmasına mani olmuştur.  

Üveys'in annesinden bir tek isteği vardı. Günlerdir bu isteğini zihninde 

bekletiyor, anneciğinin neşeli bir anında teklifini yapmayı tasarlıyordu. 

Beklediği anın geldiğini gördüğü bir sırada isteğini şöyle dile getirdi: 

- Sevgili anneciğim bende çok hakkın var. Bunu bilen evladın olarak yanından bir an olsun 

ayrılmak istemem. Senden Medine'ye kadar gidip gelmem için izin vermeni istiyorum. Hemen 

herkesin ziyaret edip sohbetiyle şeref bulduğu ahir zaman peygamberini görmezsem gözlerime 

uyku girmeyecek. Ne olur bana izin ver. Resûlullah'ı bir defacık olsun göreyim. Sonra hemen 

dönerim.  

Annesi Üveys'i çok seviyordu. Onu gözünden bir gün olsun ayırmaya razı olamıyordu. Ancak bu 

istek başka isteklere de benzemiyordu. Resûlullah vardı işin içinde. İzin vermeliydi. Düşündü ve 

şöyle dedi: 

-Oğlum, Resûlullah’ı ziyarete gitmene izin vereceğim, ama Peygamber'in evine varacak, 

ziyaretini yapacak, başka hiçbir yere uğramadan hemen geri döneceksin. Evinin dışında bir yere 

gitmene iznim yoktur. Bunu unutma! 

Üveys'in sevincine diyecek yoktu. Şartlı da olsa izin çıkmıştı. Demek Medine'ye gidecek. 

Resûlullah'ın evine varacak, bir iki dakikalık da olsa sohbetinde bulunacaktı. Artık bundan büyük 

bir saadet olamazdı. Hemen yol hazırlığını yaptı. Heybesinin iki gözüne Yemen hurmalarından 

doldurdu. Annesinin elini öpüp duasını alarak yola koyuldu. 

Tozlu yollar, kumlu çöller ona engel değildi. Gönlüne Resûlullah 'ı görme sevdası düşmüş, kalbine 

Peygamber aşkı dolmuştu. Yemen illerinden Medine çöllerine doğru ilerlerken yakıcı ve zorluklar 

gözüne gözükmüyordu. 
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Yolda bir kervana rastlıyor, onlara katılıyor, daha sonra yönlerini değiştiren kervanları bırakıyor, 

kasideler, ilahiler söyleyip, Medine yolunda devam ediyordu. 

İşte Medine görünmüştü. Peygamber şehrinde Resûlullah'ın hasretini giderecekti. Sora sora 

aradığı yere yaklaştı. Kime sorsa: 

- Resûlullah'ın evi Mescid-i Nebi'nin bitişiğinde, diyordu. 

İşte hurma dallarından örülmüş çatısı ile, kıldan dokunmuş perdeli kapı, Hz. Peygamberin odaları 

gözükmüştü. 

En baştaki kapıya yaklaştı. Bütün gücünü toplayarak seslendi: 

- Yemen'den ziyaret için geldim, Resûlullah'ı görmek istiyorum! 

Cevabı heyecanla bekledi. Kalbi tık tık vuruyor, nasıl bir karşılık alacağını heyecanla bekliyordu. 

Beklediği cevap geldi: 

- Resûlullah evinde yoktur. Medine'nin filan mahallesi ne kadar gittiler. İster mescide gidin, geri 

dönmesini bekleyin, ister o mahalleye gidin. Orada ziyaretinizi yapın.  

- Ben ne o mahalleye gidebilirim ne de mescid de Resûlullah'ın dönmesini bekleyebilirim. Annem 

izin vermedi bunlara. "Sadece evine gideceksin, başka yere iznim yok." dedi.  

Ortalığı derin bir sessizlik kaplamıştı, düşünüyordu. Annesinin dediğini yerine getirmeli, sözünden 

çıkmamalıydı, anne sözüydü bu. Ama beri tarafta da Resûlullah vardı. Onun ziyareti söz konusu 

idi. Zihninde sualler uçuştu, cevaplar çatıştı. Ama anne sözüne sadık kalmak, verdiği sözünde 

durmak ağır bastı. Kendi kendine söylenerek döndü: 

- Gidemem, başka yere gidemem. Oturup Hz. Peygamber'in dönmesini de bekleyemem. 

Annemin izni yok çünkü. Anlaşılan kısmet değilmiş. Zaten benim gibi bir garip kim oluyor ki, her 

gün Cebrail ile görüşen bir zatın huzuruna girecek, sohbetinde bulunacak? Ben de amma 

cüretkâr bir gençmişim ha?... 

Üveys üzüntülerini gönlüne gömdü, geldiği yoldan geri dönmeye karar verdi. Sanki izinden basa 

basa geri geliyor, yol boyunca da hüzün gözyaşı döküp, elem kasideleri söylüyordu. İşte Yemen 

hududu içine girmiş, Karan köyüne de gelmişti. Hiç olmazsa biricik annesinin sözünü tutmuş, 

onun emrinden dışarı çıkmamıştı. O yeterdi kendisine. Sevgili annesi durumu anlayınca Sevgili 

oğlu Üveys'ine şöyle dua etti: 

- Oğlum, sen dünyada beni memnun ettin, Allah da ahirette seni memnun etsin. Dünyada 

göremediğin Resûlullah'ı ahirette görüp O'na komşu olasın.  

Beri tarafta evine geri dönen Resûlullah (s.a.v.) Hz. Aişe validemize sordular: 

- Kim geldi buraya, ya Aişe? 

Yemen'den bir genç ziyaretinize gelmişti. Sizi evde bulamayınca annesinin izni olmadığı için 

yanınıza kadar varamadı, oturup da bekleyemedi. Memleketine geri döndü. 

Efendimizin cevabı şöyle oldu:  

- Kapıdaki nurdan Üveysin geldiğini anladım. O, annesine itaat edip 

etmeyeceği hususunda imtihan oldu. İmtihanı da kazandı. Dünyada beni 

görmesi nasip değilmiş. Ama ahirette komşum olacaktır. 
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