Cuma Hutbesi / خطبة الجمعة
Tarih: 26-10-2018

﷽

.َوا َّ ُ ْا ا ّ َ ا َّ ِ ي َ َ ء ُ َن ِ ِ َوا َرْ َ َم
: ْ َّ َ َ َل َر ُ ُل ا َّ ِ َ َّ ا َّ ُ َ َ ْ ِ َو

. ُ َ ِ َ ْ َ َن ُ ْ ِ ُ ِ ّ َ ِ َوا ْ َ ْ ِم ا ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َر
AİLE İLİŞKİLERİ

Bir gün Peygamberimiz bir meclisteyken, bir sahabi,
gelerek: Ey Allah’ın Rasülü! Beni cennete yaklaştıracak
ve cehennemden uzaklaştıracak bir ameli haber verir
misiniz, dedi. Peygamberimiz, “Allah’a ibadet et, O’na
hiçbir şeyi ortak koşma, namazı doğru kıl, zekatını
ver, yakınlarını ziyaret et. Adam uzaklaşınca
Peygamberimiz "Emrolunduğu şeyleri yaparsa
cennete girer”1 buyurdu. Efendimiz (s.a.v) bu sözleriyle
akrabalık ilişkilerinin, önemine değinmiş, onun cenneti
kazandıracak bir amel olduğunu zikretmiştir.
Değerli kardeşlerim!
Her insan toplumsal bir varlık olarak bir ailede var olur.
Aile ise, nesep ve evlilik dolaysıyla meydana gelen
bireylerden oluşur. Bunun içindir ki dinimiz, mutlu bir
aile, sağlıklı bir toplum inşa etmek için aile içerisinde ki
ilişkileri, karşılıklı sorumluluk ve görevleri belirtmiş,
akrabalık hukukunun yerine getirilmesini istemiştir.
Akraba hukukunda, karşılıklı ziyaret, haberleşme, maddî
ve manevi destek, sevgi, ilgi, şefkat, nezaket, merhamet
gibi unsurlar yer alır. En önemlisi de Sıla-i Rahim
dediğimiz, akrabalık ilişkilerinin canlı tutulması vardır.
Aile ilişkileri açısından sıla; eşimizle, çocuğumuzla,
anne-babamızla, amca-dayımızla teyze-halamızla ve
diğer akrabalarımızla, ilişkilerimizi sürdürmek için
önemli bir vasıtadır. Sıla, Aile fertleriyle ilgilenmektir.
Onların sevinçlerini, kederlerini paylaşmaktır. Darda
kaldıklarında yardımlarına koşmaktır. Düştükleri vakit
ellerinden tutup onları kaldırmaktır.
Değerli kardeşlerim!
Hutbemin başında okuduğum ayeti kerimede yüce
Rabbimiz, akrabalık ilişkilerimizin canlı tutulması ve
devamlılığı konusunda, şöyle buyuruyor: “Adını anarak
birbirinizden talepte bulunduğunuz Allah’a karşı
gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan
sakının.2” Peygamberimiz (s.a.v) de: “…Allah’a ve
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ahiret gününe inanan, akraba ilişkilerini sıkı tutsun3”
buyurarak akrabalık ilişkilerimizin aynı zamanda imanın
bir gereği olduğuna vurgu yapmıştır.
Kardeşlerim!
Aile ilişkileri ihmale gelecek ötelenecek bir konu
değildir. Kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruç, eda
ettiğimiz hac gibi Rabbimizin emrettiği bir farzdır.
Durum böyleyken üzülerek belirteyim ki, huzur evlerinde
yalnızlığa terkedilmiş, evlat yolu gözleyen annebabalarımız var. bir dost bekleyen, yakın yolu gözleyen
akrabalarımız var. İlgisizlikten, sevgisizlikten dağılmış
ailelerimiz var. Şurası bir gerçek ki Kalabalıklar içinde
yaşamamıza rağmen yalnızlaşıyoruz. Sevinci, üzüntüyü,
varlığı, yokluğu bireysel yaşıyoruz. Evlerimiz genişliyor
ama gönüllerimiz daralıyor. Akrabalarımızla olan
ilişkilerimiz daha da zayıflıyor. Kendimizin dışındaki
insanları ve problemlerini umursamıyoruz. Huzuru,
sevinci, üzüntüyü, varlığı, yokluğu bireysel yaşamaya
çalışıyoruz. Oysa problemler, üzüntüler paylaşıldıkça
hafifler, aynı şekilde de sevinçler de paylaşıldıkça bir
anlam kazanır.
Aziz Mü’minler!
Öyleyse geliniz cennetin iki kapısı olan anne-babamız
başta olmak üzere bütün yakınlarımızla ilgilenelim,
eşimize, çocuğumuza değer verelim. Onları Rahman’ın
merhametine ulaşmaya vesile kılalım. Akrabalarımız
yakın veya uzak olsun. Onlarla iletişimimizi canlı tutalım.
Allah’ın rızasını ve cenneti kazanma adına onlarla
ilişkilerimizi kesmeyelim. Hutbemi Hz Peygamberin bir
hadisiyle bitirmek istiyorum: akrabalarıyla ilişkisini
kesen cennete giremez.4 Rabbim cümlemizi cennetine
nail olanlardan eylesin.
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