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YOLCULUK ADABI VE SILA-İ RAHİM
Aziz ve Muhterem Müminler!
Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz,
Resulullah Efendimize; Deki: “Rabbim! Girilecek
yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de
doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından
yardımcı bir güç ver!”1 şeklinde dua etmesini
tavsiye etmiştir. Çünkü Hz. Peygamber (sav) doğup
büyüdüğü ve yaşadığı mübarek belde Mekke’den
Medine’ye hicret etmek zorunda bırakılmıştı. Bunun
üzerine yüce Allah, Hz. Peygamber’e (sav) bir
beldeden ayrılırken veya bir beldeye girerken doğru,
güvenli ve huzur içerisinde girebilmek için dua
etmesi gerektiği bildirilmiştir.
Okuduğum hadisi şerifte ise Enes b. Mâlik (ra) Hz.
Peygamber’in (sav) evinden her çıktığında:
“Allah’ın adıyla! Allah’a tevekkül ettim. Allah’a
dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur.”2
şeklinde dua ettiği nakleder.
Aziz kardeşlerim!
Nihayet izin dönemi geldi. İki yıllık uzun bir
pandemi sürecinin ardından huzurlu ve mutlu bir
şekilde eş, dost ve akraba ziyaretleri için bazı
kardeşlerimiz sıla için çoktan yola çıkarken bazıları
da yola çıkmak üzere hazırlık yapmaktadır. Vatan ve
memleket aşkı ve hasretiyle çıktığımız bu
yolculuğun bir adabının olduğunu unutulmamalıyız.
Bu vesile ile yolculuğumuz esnasında belirlenmiş
kurallara riayet etmeye çalışmalıyız. Her kesin
hakkına riayet etmeli, sırada öne geçmek gibi basit
ve küçük kazanımlar için doğru olmayan yollara
başvurmamalı, kul hakkının büyük bir günah
olduğunu
unutmamalıyız.
Memleketimize
vardığımızda da burada olduğu gibi toplumsal
kurallara riayet ederek dostlarımızla olan bağlarımızı
zedeleyecek söylem ve tutumlardan kaçınmalıyız.
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Kıymetli Müminler!
Uzun yolculukların zor ve meşakketli olduğu
unutulmamalıdır. Bu nedenle gerekli tedbirleri
almalı ardından Allah’a tevekkül ederek yola
çıkmalıyız. Yolculuk sırasında güvenliğimiz
açısından uygun konaklama noktaları seçmeli,
değerli eşyalarımızı koltuk üzerinde görünür
yerlerde bırakmamalıyız. Yardım isteyenlere karşı
tedbirli ve dikkatli olmak koşuluyla yardımcı olmaya
çalışmalıyız. Zira yolda kalmış kişilere yardım
etmek yüce Rabbimizin bir emridir.
Aziz kardeşlerim!
Sıla yolu diye adlandırdığımız bu yolculuğumuzun
en önemli gayesi sıla-i rahim, yani akrabaları ziyaret
olmalıdır. Akrabalık bağlarının korunması Allah’ın
rızasını kazanmaya bir vesiledir. Nitekim bu konuda
Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Yüce Allah
şöyle buyurur: ‘Ben Rahmân’ım, akrabalık
bağlarının adı da rahimdir. Ona kendi ismimden
türeyen bir isim verdim. Onunla ilişkiyi
sürdürenle ben de ilişkimi sürdürür, onunla
ilişkiyi kesenle ben de ilişkimi keserim.’”3
Aziz kardeşlerim!
Tatil süresi boyunca dinimizce yasak olan ve
günahların açıkça işlendiği mekanlardan uzak
durmalıyız.
Yüce
Rabbimize
karşı
sorumluluklarımızı unutmamalı, dinmizin direği
namazlarımızı kılmaya çalışmalı bu konuda asla
gevşeklik göstermemeliyiz. Ayrıca yolculuk
boyunca dinimizin bizlere sağladığı kolaylık ve
ruhsatlardan faydalanmaya çalışmalıyız. Akraba
ziyaretleri ve hediyeleşmek suretiyle aramızdaki
sevgi
ve muhabbeti
artırmaya çalışmalı,
çocuklarımızın eş, dost ve akrabalarla bağ
kurmalarına gayret göstermeliyiz.
Bu vesileyle yola çıkacak olan tüm kardeşlerimize
hayırlı yolculuklar diler, yüce Rabbimizden sağlık,
sıhhat ve selametle ziyaretlerini yapıp geri
dönmelerini niyaz ediyorum.
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