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İslam’da akraba ziyareti 
 

ِن اْلَرِحِيمِبْسِم اِهللا اْلَرْحم  
َوَيَخاُفوَن ُسوَء اْلِحَساب   ِبِه َأْن ُيوَصَل َوَيْخَشْوَن َربَُّهْماهللاُُيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اَوالَِّذ  

  
 

Bismillahirrahmanirrahim 
[Rahman ve rahim Allah’ın adıyla] 

“Onlar ki, Allah’ın gözetilmesini emrettiği hakları gözetirler; Rablerine saygı beslerler 
ve kötü hesaptan korkarlar.” 

[Ra’d suresi, ayet 21] 
 

Muhterem    Müslümanlar!  
Yüce dinimiz İslam, insanların birbirleriyle sağlıklı ilişkiler içerisinde olmasına büyük önem 
vermiş, özellikle birbirleriyle kan bağı olan kişilerin daima irtibat halinde olmalarını 
istemiştir. İslam’da akraba ziyareti, sıla-i rahim tabiriyle ifade edilir. Sıla-i rahim, akraba ve 
yakınları ziyaret etmek, hallerini ve hatırlarını sormak, onlarla maddi-manevi dayanışma 
içerisinde olmak demektir. Allah (c.c.),  insanoğluna  yaşadığımız  hayat  içerisinde   sayısız   
nimetler   sunmuş,    insanların çalışarak  geçinebilmelerini   sağlamıştır. Çalışmak  insanlar 
için ne kadar gerekli ise, gezip  dinlenmek, seyahat edip sıhhat bulmak da o kadar önemli 
bir ihtiyaçtır. Bu açıdan her yıl Türkiye’ye yaptığımız yolculuklar büyük önem arzetmektedir. 
Bir taraftan tarihi ve kültürel mekânlarımızı gezip yılın yorgunluğunu üzerimizden atarken, 
diğer taraftan anne-baba, eş-dost ve akraba ziyaretlerini ihmal etmemeliyiz.   
    
Aziz  cemaat!  
Halit b. Zeyd (Ebu Eyyüb el-Ensarî)(r.a.)’dan rivayet edildiğine göre bir adam Hz. 
Peygamber'e gelerek: “Ya Rasulallah; beni cennete sokacak bir ibadet söyler misin?” 
dedi... Rasulullah şu cevabı verdi: ‘Allah'a ibadet eder ve O'na hiç bir şeyi ortak 
koşmazsın, namaz kılar, zekât verir ve sıla-i rahim edersin.’” [1] Hz. Peygamber’in 
önemle üzerinde durduğu ve yapıldığı zaman Müslümanların cennete girmelerine sebep 
olacağını haber verdiği  sıla-i rahim, her türlü işlerinde akraba ve yakınların görülüp 
gözetilmesidir. Gerek ayet-i kerimelerde, gerekse hadisi şeriflerde, akraba ziyaretinin, 
namaz, zekât gibi farz ibadetlerden hemen sonra zikredilmesi, dinimizdeki önemini 
göstermektedir. İslam bilginleri sıla-i rahmin vacib olduğu görüşündedirler. Bunun 
terkedilmesi, yani akraba ve yakınlarla olan ilginin sonlandırılması büyük günah sayılmıştır. 
Yüce Allah bir ayetinde: “Allah'tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının.” 
[2] buyuruyor. Yine bir başka ayette: “Onlar ki Allah'ın gözetilmesini emrettiği hakları 
gözetirler (akrabalık bağlarını devam ettirirler ve iyilikte bulunurlar); Rablerine saygı 
beslerler ve kötü hesaptan korkarlar.” buyurulmaktadır.     
          
 
Değerli Mü’minler! 
Sıla-i rahmin birkaç derecesi vardır. En altta akrabalarımıza karşı tatlı sözlü, güler yüzlü 
olmak; karşılaştığımızda selamlaşmayı ihmal etmemek; daima kendileri hakkında iyi şeyler 
düşünmek ve hayır dilemek vardır. İkinci derece de ziyaretlerinde bulunmak ve onların 
yardımlarına koşmak vardır. Özellikle yaşlı akrabaları sık sık  yoklayarak, işlerinde yardımcı 
olmaktır. Sıla-i rahmin üçüncü ve en önemli derecesi ise akrabalara başa kakmadan maddi 
yardım ve destek sağlamaktır.  
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Hz. Peygamber (s.a.s.), hadisi şeriflerinde: “Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse 
akrabasını görüp gözetsin.” [4] buyurmakta ve “Akrabalık bağlarını kesip koparan 
kimse cennete giremez.” [5] mesajını vermektedir. Bir başka mesajında ise Allah Rasulü: 
“Ey insanlar, birbirinize selam verin, akrabanızı gözetin, yemeği yedirin! Geceleyin 
insanlar uyurken namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.” [6] buyuruyor.  
 
Değerli Müslümanlar!                                                    
Görülüyor ki, dinimiz İslam akraba ziyaretine büyük önem atfetmektedir. Çünkü bu 
ziyaretler akrabalar arasındaki sevgi bağlarını güçlendirir, dargınlıkları asgariye indirir, 
sevinç ve kederlerin paylaşılmasına, sıkıntılara birlikte çare bulunmasına yardımcı olur. 
Yurtdışında yaşayan Müslümanlar olarak bizler, yaklaşan şu tatil döneminde sıla-i rahim 
gibi önemli bir görevimizin olduğunu unutmayalım. Tatilin, sadece deniz kenarlarında ve 
beş yıldızlı otellerde eğlenmekten ibaret olmadığını düşünelim. Özellikle  anne-baba ve 
yakınlarımızdan başlayarak diğer akrabalarımızı, dost ve arkadaşlarımızı ziyaret edelim, 
sadece ilişkilerimizin iyi  olduğu akrabalara değil, aksine, bizi unutan, akrabalık bağlarını 
koparanlara da ziyarette bulunalım. Ziyaretlerine  gitme imkânımız olmadığında, hiç 
değilse yakın akrabalarımızı telefonla arayarak hal hatırlarını sorup gönüllerini ve dualarını 
alalım. Hutbemi bir hadis-i şerif mealiyle bitiriyorum: “İyiliğe, benzeriyle karşılık veren 
kişi, tam anlamıyla akrabasını görüp gözetmiş olmaz. Hakiki sıla (ziyaret), kişinin 
kendisiyle  ilgiyi kesenleri görüp gözetmesidir.” [7]                                                                                                      
 
[1] Buhari, Zekât, 1.     
[2] Nisa, 4/1. 
[3] Ra’d , 13/ 21. 
[4] Buhari, İlim, 37; Müslim, İmam, 74-77.  
[5] Buhari, Edeb, 11.          
[6] Tirmizî, Et'ime, 45. 
[7] Buhari, Edeb , 15. 
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