
Hutbe, 19.05.2017 

Sıla-ı Rahim Tatil Değil, İbadettir 

وَيَقْطَعُونَ مَٓا اَمََر اللّٰهُ  يثَاقِهٖينَ َينْقُُضونَ عَهْدَ اللِّٰه مِنْ َبعْدِ مٖاَلَّذٖ
 اَْن يُوصََل وَيُْفسِدُونَ فِي الَْارْضِ اُولٰٓئَِك هُمُ الَْخاسُِرونَ  بِهٖٖٓ

َقالَ   :َيقُولُفَقَاَل َبْدُ الرَّحَْمنِ بُْن عَْوفٍ َسمِعْتُ َرسُولَ اللَِّه ؐ
اللَُّه اَنَا اللَُّه وَاَنَا الرَّحَْمنُ خَلَْقتُ الرَّحِمَ َوشََققْتُ لَهَا ِمنَ اْسمِي 

 فَمَْن وَصَلََها وََصلْتُهُ وَمَْن َقطََعهَا بَتَتُّهُ

Muhterem Müslümanlar! 

Yaz ayları ve izin dönemi geliyor. Memleketlerine izine 
gidecek veya buralarda izin dönemini geçirecek 
kardeşlerimizin yolları şimdiden açık olsun.  

Ramazan ayı sonrasında tatlı bir telaş başlayacaktır. İşte 
bu telaşımızı ibadete dönüştürmenin bir yolu vardır. O 
yol, en yakın akraba ve dostları ziyaret edip, hâl ve 
hatırlarını sormak, onların gönüllerini hoş tutmaktır. 
Buna biz kısaca “Sıla-ı Rahim” diyoruz. 

Eğer izine gidip de sıla-ı rahimden kaçınıyorsak, iznimizi 
sadece deniz kenarlarında, yaylalarda veya şehirlerdeki 
alışveriş merkezlerinde, kendi başımıza geçiriyorsak 
Rabbimiz’in şu uyarısını bir kez daha düşünelim: “Onlar 
öyle (fasıklar) ki, Allah’a kesin söz verdikten sonra 
sözlerinden dönerler. Allah’ın, ziyaret edilip hâl ve 
hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten 
vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. 
İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır.”1 

Muhterem Cemaat! 

Bu ayet ile birlikte şu hadîs-i kudside de akrabalık 
haklarını ihmal edenler uyarılmaktadır. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) Cenâb-ı Hakk’ın şöyle buyurduğunu 
bize bildirmiştir: “Ben Rahmanım, rahmi (akrabalığı) 
ben yarattım, kendi ismimden bir ismi ona verdim. 
Artık kim yakınlarıyla ilgi kurup akrabalığın hakkını 
yerine getirirse ona lütuflarda bulunurum, kim de 
akraba ile ilişkisini keserse (ilgisiz kalırsa), ben de 
ondan rahmetimi keserim.”2  

Muhterem Kardeşlerim! 

Peki hiç gezemeyecek miyiz? Tabii ki gezeceğiz. Çünkü 
Rabbimiz Kur’an’da, insanın yerinde sayıp durmasını 
istemiyor. Aksine, gezmesini, dolaşmasını, seyahat 
etmesini, yeni yeni yerler görmesini tavsiye ediyor. Ne var 
ki, bu gezi ve seyahatler de gayesiz ve anlamsız değildir: 
“De ki: Yeryüzünde gezin de, Allah’ın mahlukatı ilk 
önce nasıl yarattığını görün.”3 ayetinin işaret ettiği 
gibi, mahlukatın yaratılışını, yaratılış hikmetlerini, o 
kadar karmaşık görünse de, yine de bozulmaz bir düzen 
içinde bulunduğunu tefekkür etmek gerekir. Ve ayrıca: 
“De ki: Gezin yeryüzünde de bakın, görün önce gelip 

                                                 
1 Bakara suresi, 2:27 
2 Tirmizî, Kitabu'l-Birr ve's-Sıla, 13. H. No: 1907 
3 Ankebût suresi, 29:20 

geçenlerin sonları neye varmış ki onların çoğu 
müşrikti.”4 ayetine göre geçmiş ümmetlerden bir 
kısmının akıbetlerinin, onların güç ve zenginliklerinin 
şimdilerde nasıl bir harabeye döndüğünü de ibretle 
düşünmemiz için gezip dolaşmak, seyahate çıkmak 
gerekmektedir. 

Muhterem Cemaat! 

İnsanın gönlü ve bedeni bir şekilde yorulabilir. Bunun için 
ruhumuzu dinlendirdiğimiz gibi bedenimizi de 
dinlendirmemiz gerekebilir. Burada söylediklerimizden 
bunun aksine bir mana çıkarılmamalıdır. Buradaki 
uyarımız, önümüzde bulunan ve işe gitmediğimiz 
zamanlarda geçireceğimiz günleri, aile ziyaretleri 
yapmadan ziyan etmeyelim demektir. Bu tatilimize, 
ailemizi, eş ve dostlarımızı da ziyaret ederek, belki zaman 
zaman onlarla birlikte bir yerlere giderek, üzerimizde 
vacip olan sıla-i rahim görevimizi de ekleyelim demektir. 
İşte bu ziyaretler, hasbihâl etmeler ruhumuzu, gönlümüzü 
dinlendirdiği gibi, bedenimizi de dinlendirecektir. 

Rabbim bizleri gereği gibi sıla-ı rahim yapanlardan 
eylesin.  

 

Duyurular: 

1. Berlin'de Açıköğretim İmam Hatip Lisesi 
okumak isteyenlere büyük fırsat. 23.05.2017 Salı 
günü Kottbusser Damm 75  2. katta tanıtım ve 
bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.                         

2. 21 Mayıs 2017 Pazar günü Mariendorf Cami olarak 
"GÖNÜLLERİN FETHİ 2" programı düzenliyoruz. 
Kum ve hat sanatı, tiyatrolar, ilahiler, yemek 
satışı ve konuşmacı olarak Avusturya Müftüsü 
Mustafa Mullaoğlu hocaefendinin katılacağı bu 
programa bütün kardeşlerimiz davetlidir. 
Adres: Ullsteinstr. 73 Mariendorf 
Saat:13:30 
Salon: Ariana Event                         

3. Avrupada kurumsallaşma ve kendi imam ve 
hatiplerimizi, eğitimcilerimizi yetiştirmek için 
Teşkilatımızın Mainz’da açmış olduğu Mainz 
İlahiyat Meslek Okulumuza Almanya’da temel 
eğitimini tamamlamış, biraz da dînî alt yapısı 
olan erkek öğrencilerimizin kayıtlarını acilen 
yaptırmalarını rica ederiz. Daha geniş bilgi için 
Bölge İrşad Başkanlığına müracaat etmeniz 
yeterlidir. 

                                                 
4 Rûm suresi, 30:42 


