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۪حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْســــــــــــــــــــــِم ّٰللاه

َ َكاَن َعلَياُكما   َحاَمَۜ اِنَّ ّٰللاه َرا اَءلُوَن بِ۪ه َواْلا َ الَّ۪ذي تََسَٓ َواتَّقُوا ّٰللاه

  َر۪قيبا  

ِ )َصلَّى  ُ َعلَْيِه َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل ّٰللاَّ ّٰللاَّ

هُ أَْن يُْبَسَط َعلَْيِه ِرْزقُهُ، أَْو يُْنَسأَ  َو َسلَّْم( يَقُوُل: “َمْن َسرَّ

 َرِحَمهُ.” فِى أَثَِرِه، فَْليَِصْل 

 

ALLAH’A YAKINLAŞMA VESİLESİ: 

SILA-İ RAHİM 

 

Kıymetli kardeşim! 

Yüce Allah lütuf ve rahmetinin bir gereği olarak 

bizleri her türlü kötülüklerden koruyan ve kazanç 

yollarını gösteren öğüt ve nasihat kitabı olarak 

Kur’an-ı Kerim’i göndermiştir. Yüce kitabımızın en 

önemli tavsiyelerden biri de akrabalık bağlarına 

riayet etmek ve akrabalarımızla iyi ilişkiler 

kurmaktır.   Yüce Rabbimizin her emrinde olduğu 

gibi bu emrinin de mutlaka hikmetleri faydaları 

vardır. Peygamber Efendimiz “Kim rızkının 

bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu 

ederse, akraba ile irtibatını sürdürsün!”1  

buyurmaktadır. Bir kudsî hadiste de "Yüce Allah 

şöyle buyurmaktadır: 'Ben Rahman'ım, o 

(akrabalık bağlarının adı) da rahimdir. Ona kendi 

ismimden türeyen bir isim verdim. Akrabaları ile 

ilişkiyi sürdürenle ilişkimi sürdürür, ilişkiyi 

kesenle ben de ilişkimi keserim”2 

 

Kıymetli kardeşlerim! 

Yüce dinimizin büyük önem atfettiği değerlerden 

biri de sıla-i rahimdir. Sıla-i rahim, başta ailemiz 

olmak üzere akrabamızla ilişkilerimizi sürdürmek, 

ilgilenmektir. Onların sevinçlerini, hüzünlerini 

paylaşmak ve birbirimize güvenli bir liman olmaktır. 

Darda kaldıklarında yardımlarına koşmak, düştükleri 

vakit ellerinden tutup onları kaldırmaktır. Dünyanın 

türlü hengâmesinde yorulan zihinlerimizi, 

gönüllerimizi birbirimizin şefkat, merhamet ve 

muhabbetiyle rahatlatmaktır.  

 

Aziz cemaat! 

Sadece bizimle bağını koparmayan akrabalarımızla 

ilişkimizi sürdürmek değildir sıla-i rahim. Asıl sıla-i 

rahim, sormayanı sorabilmek, aramayanı 

arayabilmek, gelmeyene gidebilmektir. Asıl yücelik, 

iyiliğini gördüklerimize değil, görmediklerimize de 

iyilik edebilmektir. Şu olay bunu ortaya 

koymaktadır: Sahabeden biri Peygamberimize 

 
1 Müslim, Birr, 20. 
2 Ebu Davud, Zekat,45. 

gelerek, “Ey Allah’ın Resulü! Ben akrabalarımla 

ilişkilerimi sıcak tutmaya çalışıyorum, onlarsa beni 

arayıp sormuyorlar. Onlara iyilik ediyorum, onlar 

bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak 

davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar.” der. 

Bunun üzerine Resûl-i Ekrem (s.a.s), o sahabeye, 

akrabalarının tutumunun yanlış olduğunu bildirir ve 

şöyle buyurur: “Sen böyle davranmaya devam 

ettiğin sürece Allah’ın yardımı seninledir.”3 

 

Değerli müminler! 

Günümüzde gözbebeği evlatlarının yolunu bekleyen, 

yalnızlığa terk edilmiş nice anne-babalarımız var. 

Halinin hatırının sorulmasını bekleyen, unutulmaya 

yüz tutmuş nice akrabalarımız var. Bir nebze olsun 

dertlerinin paylaşılmasını, gönüllerinin alınmasını 

bekleyen nice mahzun, garip, boynu bükük 

yakınlarımız var. Bir selama, içten bir tebessüme, 

samimiyet ve muhabbete muhtaç nice komşularımız 

var. Geliniz, memleket ziyaretlerimizi Yüce 

rabbimizin rızasını kazanmak için fırsata çevirelim.  

Anne-babamızın gönlünü yapalım. Eş ve 

evladımızla, yakın uzak akrabamızla, 

komşularımızla ilişkilerimizi canlı tutalım. Ve 

kendimize şu soruları soralım: Biz yaşayıp örnek 

olmazsak, çocuklarımız kimden öğrenecek 

büyüklere hürmet ve hizmet etmenin güzelliğini? 

Yavrularımız nereden bilecek akrabayla yaşanınca 

sevinçlerin çoğaldığını, keder ve üzüntülerin 

paylaşıldıkça azaldığını? 
Hutbemi Yüce Rabbimizin şu emriyle bitirmek 

istiyorum: “… Allah’a karşı gelmekten ve 

akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. 

Şüphesiz Allah, hepinizi görüp gözetmektedir.”4 
 

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

3 Müslim, Birr ve sıla, 22. 
4 Nisâ, 4/1. 


