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22. İHSAN  SOHBETİ 

KONU : SILA-İ RAHİM 

İslam, Sıla-i Rahim’e, yani akrabalık bağına çok önem vermiş, ona değer vermiş ve 

korunup yaşatılmasını emretmiştir. Hısım ve akrabalar geniş anlamda ailenin bir parçasıdır. 

Akrabayı görüp-gözetmek, onların haklarına riâyet etmek mü’minin görevlerindendir. 

 Kur’ân-ı Kerîm’de: 

اءِ  َواْلُمْنَكرِ  ْحَسانِ  َو۪ايتََٓائِ  ذ ي اْلقُْرٰبى َويَْنٰهى َعنِ  اْلفَْحَشَٓ َِ يَأُْمرُِ ب اْلَعْدلِ  َواْْل 
 ا نِ  للّاٰ

ظُُكمِْ لََعل ُكمِْ تََذك ُرونَِ  َواْلبَْغي ِ  يَع 

‘‘Şüphesiz Allah, adâleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; 

hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor‘‘ 1 

buyurulmaktadır. 

 Müslüman olmanın bir gereği de, akrabasıyla ilgisini devam ettirmek, onları ziyaret 

etmek ve onlara iyilikte bulunmaktır. Akrabaya iyiliğin ölçüsü, onların yakınlık derecesine ve 

ihtiyaç durumlarına göre değişir. Amcalar, dayılar, teyzeler ve bunların çocukları yakın 

akrabalardır. Resûlullah (s.a.v.):  

                                          

          

“ Teyze, anne gibidir ” 2 buyurmuştur.      

Akrabalarımız, aç-açık kalmışlarsa, onları doyurmak, giydirmek şart olur. Muhtaç 

durumda değil iseler, zaman zaman kendilerini ziyaret etmek, telefonla veya mektupla hâl 

hatırlarını sormak, sevinç ve üzüntülerine ortak olmak gerekir. Özellikle de Avrupa’da yaşayan 

teşkilat mensuplarımızın, izin dönemlerinde bunları ihmal etmemesi, hem davamızı 

anlatmada ve benimsetmede, hem de dinimizin bu emrini yerine getirmede büyük önem 

arzetmektedir.  

Resûlullah (s.a.v.)‘e biri gelerek: 

 - Beni cennete götürecek bir amel söyle, dedi. Resûlullah (s.a.v.): 

 -‘‘ Allah’a  ibadet eder, O’na hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekâtı verir ve 

akrabanı görüp gözetirsin!‘‘ 3 buyurdu. 

Bu hadîs-i şerifte; akrabayı görüp-gözetmek mü’mini cennete götüren ameller arasında 

sayılmıştır. 

Diğer bir hadiste ise; bu hususun imanla bağlantılı olduğu ve ihmal edilmemesi gerektiği 

şöyle bildirilmiştir: 

                                                 
1 Nahl suresi, 90. ayet 
2 Tirmîzi,  Birr 6 
3 Buhârî, Zekât 1, Müslim, İman 12 
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‘‘ Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah’a ve 

âhiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin. Allah’a ve âhiret gününe iman 

eden kimse ya hayır söylesin ya da sussun! ‘‘ 4  

Akrabalarla ilgiyi koparmak ve onlara kötü davranmak büyük bir günahtır. 

Âyet-i Kerîme’de: 

اَءلُونَِ ب هِ۪ َواْْلَْرَحاَمِ  َِ ال ۪ذي تََسَٓ
 َوات قُوا للّاٰ

     ‘’...Allah’tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının’’ 5 buyurulmaktadır.          

Resûlullah (s.a.v.): 

                                                      

‘’ Akrabasıyla ilgisini kesen cennete giremez ” 6 buyurmuştur. 

Günümüzde maalesef yakın akrabaların bile unutulduğuna, onlarla ilginin koparılmaya 

çalışıldığına çok sık rastlıyoruz. Hatta anne-babaların sadece yaş günlerinde veya sadece 

Anneler Günü-Babalar Günü’nde hatırlandığına şahit oluyoruz. Allah, neslimizi böyle bir 

anlayıştan muhafaza etsin. 

Akrabasını koruyup gözeteni, Allah koruyup gözetir. Onlarla ilgisini kesen de rahmetten 

mahrum kalır. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

’’ Allah Teâlâ, varlıkları yaratma işini tamamlayınca,  

Akrabalık bağı (rahim) ayağa kalkarak: 

- (Huzurunda) bu duruş, akrabalık bağını koparan kimseden sana sığınanın duruşudur, 

dedi.  

Allah Teâlâ: 

- Pekâlâ, seni koruyup gözeteni gözetmeme, seninle ilgisini kesenden rahmetimi 

kesmeme râzı değil misin? diye sordu. Akrabalık bağı: 

  - Evet râzıyım, dedi. Bunun üzerine Allah Teâlâ: 

  - Sana bu hak verilmiştir, buyurdu. 

Resûlullah (s.a.v.) bunları anlattıktan sonra: 

- İsterseniz (bunu doğrulayan şu ayeti okuyunuz, buyurdu.                  

وا اَْرَحاَمُكمِْ            ُدوا ف ي اْْلَْرضِ  َوتُقَطُِّعَٓ  فَهَلِْ َعَسْيتُمِْ ا نِْ تََول ْيتُمِْ اَنِْ تُْفس 

هُمِْ َواَْعٰمَٓى اَْبَصاَرهُمِْ                             ُِ فَاََصم  ئ كَِ ال ۪ذينَِ لََعنَهُمُِ للّاٰ
 اُ۬وٰلَٓ

“ (Ey Münâfıklar!) İş başına geçecek olursanız, yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak, 

aralarınızdaki akrabalık bağlarını koparacak değil misiniz? İşte bunlar, Allah’ın 

lânetleyip, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.’’ 7  

                                                 
4 Buhârî, Edeb 85, Müslim, İman 74 
5 Nisâ suresi, 1. ayet 
6 Buhârî, Edeb 11 Müslim, Birr 18 
7 Muhammed suresi, 22-23.. ayetler 
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Bu ayete göre; akrabayı arayıp-sormamak, onları ziyâret edip gönüllerini almamak, elden 

gelen yardımı yapmamak münâfıkların özelliğidir. 

İnsanlar arasında akrabalık bağını kuran Allah’tır. Bu bağın ve ilginin devam ettirilmesini 

isteyen de O’dur. Birbirlerine nikâh düşmeyecek kadar yakın olanların, hatta bir görüşe göre 

kan bağıyla bağlı bulunanların akrabalık bağını devam ettirmesi farzdır. Onların birbiriyle ilgiyi 

kesmesi haramdır..8 

Peygamberimiz (s.a.v.), birçok hadislerinde, akrabayı ziyâret etmenin; Allah’ın rızâsını 

kazanmaya, cennete girmeye, rızkın artmasına ve ömrün uzamasına sebep olduğunu haber 

vermiştir. 

Bir hadîs-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: 

‘’ Rızkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp 

gözetsin ’’ 9 

Medine’de, Ensâr arasında en çok hurmalığı bulunan Ebû Talha idi. En çok sevdiği 

hurmalığı da Mescid-i Nebevî’nin karşısındaki Beyruhâ adlı hurma bahçesiydi. Resûlullah 

(s.a.v.) bu bahçeye girer ve oradaki tatlı sudan içerdi.  

‘’Sevdiğiniz  şeylerden  Allah yolunda infak  etmedikçe, en iyiye eremezsiniz ’’ 10 

ayeti inince, Ebû Talha Resûlullah (s.a.v.)’in yanına gelerek: 

- Ya Resûlallah! Cenâb-ı Hak sana: 

 ‘’ Sevdiğiniz şeylerden Allah  yolunda infak etmedikçe,  en iyiye  eremezsiniz ’’ 

ayetini gönderdi. En sevdiğim malım Beyruhâ adlı bahçedir. Onu Allah rızâsı için sadaka 

veriyorum. Allah’tan onun sevabını ve âhiret azığı olmasını dilerim. Beyruhâ’yı Allah’ın sana 

göstereceği şekilde kullan, dedi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: 

-‘’Âferin sana! Kârlı mal dediğin işte budur! Seni duydum Ebû Talha. Onu 

akrabalarına vermeni uygun görüyorum.’’ 

Ebû Talha: 

- Öyle yapayım, ya Resûlallah, dedi ve bahçeyi akrabaları ve amcasının oğulları 

arasında taksim etti.11 

Ebû Talha, hem bedenen yiğit, hem zengin, hem de canını ve malını Allah yolunda 

harcamaktan zevk duyan gerçek bir yiğitti. Sadaka olarak verdiği bahçe çok değerliydi. Bu 

bahçeyi akrabalarından olan ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in şairi Hassan b. Sâbit (r.a.) ile yine 

akrabalarından olan ve Kur’an’ı en iyi bilmesiyle tanınan büyük sahabi Übey b. Ka’b (r.a.)’a ve 

diğer akrabalarına taksim etmişti. Hassan b. Sâbit (r.a.) daha sonra  bu arsadan kendi payına 

düşen kısmı Hz. Muaviye (r.a.)’a yüz bin dirheme sattı. İşte Ebû Talha böyle cömert bir yiğitti. 12 

                                                 
8 Riyâzü’s-Sâlihîn Tereme ve Şerhi, C.2, sh.422-423 
9 Buhârî, Edeb 12, Müslim, Birr 20 
10 Âl-i İmrân suresi, 92.ayet 
11 Buhârî, Zekât 24, Müslim, Zekât 42,43 
12 Riyâzüs-Sâlihîn Terceme ve Şerhi,C.2-Sh.434 
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Biz de, Allah’ın bize verdiği nimetlerden imkânlar ölçüsünde akrabalarımızı 

faydalandırmalıyız. Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazanmalıyız.  

Konuyu  Peygamberimiz (s.a.v.)’in bir hadisi ile bitirelim. Resûlullah (s.a.v.) şöyle 

buyurmuştur. 

‘’Akrabalık bağı Arş-ı âlâ’ya tutunarak şöyle demiştir: Beni koruyup gözeteni, Allah 

koruyup gözetsin. Benimle ilgisini kesenden Allah rahmetini kessin.’’13 

İnsan ki, bu âleme tek geldi ve tek gider, 

Ya ballar ile dolar, ya bir boş petek gider. 

Kimi Hakk’a kul olur, pırıldar inci gibi, 

Kimi güllerden nazik, kimi de ipek gider!... 

     (M. Necâti Bursalı) 

Sohbetten  Alınacak  Dersler : 

1. Akrabalarınıza sevgi ve saygı göstermek, 

2. Onların haklarını gözetmek, onlara haksızlık yapmamak, 

3. Akrabalarla ilgiyi kesmemek, onları unutmamak, 

4. Akrabaları zaman zaman ziyaret etmek, hediye vermek, 

5. Uzakta olanları mektupla veya telefonla aramak, hâl-hatırlarını sormak, 

6. Özellikle teyze, hala, dayı ve amca gibi yakın akrabalara saygı ve hürmette kusur 

etmemek mü’min olarak görevimizdir.  

Bu Hafta  

1- Akrabalarımızla ilişkilerimizi gözden geçirelim. Onları ziyaret edelim veya arayıp 

hâl-hatırlarını soralım. 

2- Peygamberimiz (s.a.v.)’in ‘Akrabasıyla ilgisini kesen cennete giremez” 14 

hadisini mânâsıyla beraber ezberleyelim. 

                                                 
13 Müslim, Birr 17 
14 Buhârî, Edeb 11 Müslim, Birr 18 


