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Kitap Okuma Duası
Dini bir kitabı veya dersi okumadan önce aşağıdaki duayı
okuyunuz.   ! " #    , okuduğunuz her şey aklınızda kalacaktır.
Dua şöyledir:

َ ََ ۡ
َ َ َ َ ۡ ّٰ َ
ۡ ُ ۡ ك َوان
ش
حكمت
ِ الل ُه َّم افت ۡح عل ۡينا
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
 ِل وا!ِكرام#علينا رحتك يـا ذا ال
Tercüme
Ey Allah’ım   ! " # bizlere ilim ve hikmetin kapılarını aç ve üzerimize
rahmetini indir. Ey Azametli ve Bağışlayıcı olan!
(Mustaraf c 1 s.6.Darülfikir Beirut)

Not: Başlangıçta ve sonunda bir kez salat-u selam okuyunuz.
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A/a
B/b
P/p
T/t
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J/j
Ch
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ن

M/m
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V/v,
W/w

ۃ/  ہ/ھ
ى
Ḍ/ḍ
ے
Ṭ/ṭ
◌َ
Ẓ/ẓ
◌ُ
‘
◌ِ
Gh/gh
و ﻣ ّﺪہ
F/f
ى ﻣ ّﺪہ
Q/q
Ṣ/ṣ

K/k
G/g

iii

ا ﻣ ّﺪہ

L/l
N/n

Ĥ/ĥ
Y/y
Y/y
A/a
U/u
I/i
Ū/ū
Ī/ī
Ā/ā
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Hemen Halasıyla Barıştı
Şeytan her ne kadar sizi tembelliğe iterse de siz bu risaleyi tam olarak
okuyunuz.   ! " #    sizlere en faydalı bilgiler verilecektir.

Salât u Selam’ın Fazileti
َّ َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
( ممد2 , صل اFazileti)
Hazreti Seyit Muhammed Bin Hayyam Semerkendi () * ۡ    '& $%  #
buyuruyor: Bir gün ben yolumu şaşırdım, biden bire adamın biri
göründü ve bana dedi ki: “Benimle gel.” Ben de onunla yürümeye
başladım. Ben düşündüm ki bu olsa olsa Hazreti Hızır
34 5
  ! 1).2    # ! 0 ,- ./# olabilir. Ben sorduğumda ise kendileri
isminin Hızır olduğunu söylediler. O’nun yanında bir büyük
daha vardı. Ben onun ismini sorduğumda ise buyurdu: Bu İlyas
Peygamber’dir  ; ! ٖ  . !   ﻋ8.  9 / : . Ben arz ettim ki: Allah’ın   ! " #
rahmeti üzerinize olsun, siz ikiniz Hazreti Peygamberimiz
Muhammed Mustafa’yı  ; ! ٖ  . !   ﻋ8.   9 / : gördünüz mü? Onlar da
buyurdu: Evet. Ben arz ettim ki: Hazreti Peygamberimizden
 ; ! ٖ  . !   ﻋ8
.  9 / :
 duyduğunuz bir Hadisi söyleyin ki ben sizden
rivayet edeyim. Onlar da buyurdu ki biz Hazreti Peygamberi
 ; ! ٖ  . !   ﻋ8
.  9 / :
 şunları söylediğini duyduk ki bana salât u
selam okuyanın kalbi kumaşın sudan temiz çıktığı kadar nifaktan
1
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َّ َ ُ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
temiz edilir. Ayrıca ‘ ممد2 , ’صل اokuyan kendisine rahmetin
70 kapısını açar. (El Kavl el Bedii sayfa 277, Cezb el Kulub sayfa 235)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد2 9 ت َعا,ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ 2
الب ِ ۡيب
صلوا

Hemen Halasıyla Barıştı
Sevgili İslami Kardeşler! Bugünlerde insanlar akrabalıklarını
önemsiz şeyler uğruna kesiyorlar. Dolaysıyla ben aramızda sevgi
atmosferinin oluşmasının iyi niyetiyle beraber, daha fazla sevap
kazanmak için, akrabalara iyi davranmak ile ilgili iyiliğe daveti
sunarken, Medeni çiçek sunma gayreti içindeyim: Hazreti Ebu

ٖ 
Hüreyre 0# 8.   9 <
.   9 / :

 % Sevgili Peygamberimizin  ; ! . !  ﻋ8
Hadis’lerini beyan ederken buyurdu: Her akrabalık bağlarını
kesen birisi bizim meclisimizi terk etsin. Bir genç kalkıp yıllardan
beri kavgalı olan halasına gitti. Her ikisi barıştıkları zaman,
halası o gence dedi ki: Sen gidip bunun sebebini sor. Neden

böyle oldu? (Yani Hazreti Ebu Hüreyre’nin 0# 8.   9 <
 % ilanının
hikmeti nedir?) O genç de gelip sorduğunda Hazreti Ebu

Hüreyre 0# 8.   9 <
 % buyurdu ki ben Hazreti Peygamberimizden
 ; ! ٖ  . !   ﻋ8
.   9 / :
 şunları duydum: “Akrabalık bağlarını kesen bir
millete Allah’ın   ! " # rahmeti inmez.” (Er Revacir En Uftiraf el kibair
cilt 2 sayfa 153)

Kaynana Gelin Arasındaki Barışın Sırrı
Sevgili İslami Kardeşler! Gördünüz! İlk Müslümanlarda ne kadar
Allah korkusu vardı! Şanslı genç Allah   ! " # korkusundan dolayı
2
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hemen halasının huzuruna vardı ve barışı sağladı. Herkese lazımdır
ki ailede kimlerle husumeti vardır diye düşünsün. Öğrendikten
sonra da Şeriatça bir mani yoksa akrabalar arasında “barış” için
çalışmaya başlasın. Eğer eğilmek gerekiyorsa Allah rızası için
eğilsin.   ! " #    yüceleceksiniz. Peygamberimizin  ; ! ٖ  . !  ﻋ8.   9 / :
ّٰ ُ َ َ َ ّٰ َ َ َ ۡ َ
Hadisi şerifidir: , ِ رفعه ا,ِ  من ت َواضعYani “Allah   ! " # için aciz olan
birisine Allah u Teâla yücelik veriyor.” (Şuab el İman cilt 6 sayfa 276
Hadis 8140) Evlerinizi ve toplumunuzu barış yuvası yapmak için
Davet-i İslami’nin güzel kokulu Medeni atmosferine bağlanın ve
her ay en az üç günlüğüne Medeni bir kafile ile Sünnetler dolusu
yolculuk yapınız. Ayrıca, Medeni ödüllere göre hayatınızı yaşayın.
Sizin şevkinizi arttırmak için bir Medeni baharı sunuyorum.
Nitekim Bab el Medine’den (Karachi) bir İslami Kardeşin bir
beyanının hulasasıdır ki benim eşim ve annem arasında uzun
zamandan beri kavga devam etmekteydi. Sonuç olarak eşim
küsüp ebeveynlerine gitti. Ben çok perişandım. Bunu nasıl
halledeceğimi bir türlü anlayamıyordum. Böyle bir zamanda
Davet-i İslami’nin yayın kuruluşu Mektep El Medine’nin
yayınlamış olduğu “Medeni Müzakere’nin” VCD’si “Ev Nasıl Bir
Barış Yuvası Olur!” elime geçti. Konusunu görünce bu VCD’yi
kendim de izledim ve bir tanesini de eşimin ebeveynlerine
gönderdim. Benim annem bu VCD’yi izledi ve o kadar etkilendi
ki tekrar izledi ve hayret verici bir şekilde bana buyurdu: “Hadi
oğlum! Senin kaynanan ve kayınbabanın evine gidelim.” Ben
de rahat bir nefes aldım ki benim kişisel çabama rağmen
halledemediğim işi bu VCD halletmiştir. Eşimin ebeveynlerin
3
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evine vardığımızda validem çok sevgi ile eşimi razı etti ve onu
evimize getirdi. Diğer tarafta benim eşim de olumlu bir davranış
sergiledi ve eve geldikten sonra hemen ikinci gün kaynanasına
(yani anneme) dedi ki: Anneciğim! Benin odam çok büyüktür.
Diğer aile efradının yaşadığı oda ise nispeten küçüktür. Siz benim
odamı alın ve ben o küçük odaya taşınayım.   ! " #  =&>  bizim
fitne ve fesatla dolu evimiz Davet-i İslami’nin bereketiyle barış
yuvasına dönüştü. (Medeni müzakerenin söz konusu VCD’si “Ev
Nasıl Bir Barış Yuvası Olur!” Mektep El Medine’den hediye olarak
temin edilebilir ve Davet-i İslami’nin internet sitesinden (www.
daweteislami.net) izlenip dinlenebilir)
ۡ َ
Sıla-İ Rahim’in Tanımı ()صِ لهٔ رِحم
َ ۡ ۡ ِ ا ِيۡ َص ُال نَ ۡو ٍع ّم ِۡن اَنۡ َو
Sıla’nın anlamı: ‘ان
’ Yani herhangi bir
ِ اع ا!ِحس
şekilde iyilik ve ihsanda bulunmak. (Er Revacir En Uftiraf el kibair cilt
ۡ
2 sayfa 156) Ve  رِحمrahim: Yakınlık, akrabalık demektir. (Lisan el
َ
ۡ
Arab cilt 1 sayfa 1479) “Bahar-ı-Şeriat’tadır:  صِ لهٔ رِحمSıla-i-Rahim’in
anlamı: Bağları kurmaktır yani akrabalara iyilikle davranmak.
Allah rızası için akrabalara sıla-i
rahim ve onların kötü davranışlarına karşı hoşgörü göstermek
büyük bir ahlaki özelliktir ve Allah   ! " # katında bunun çok
büyük bir sevabı vardır.

(Bahar-ı Şeriat cilt 13 sayfa 558)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد2 9 ت َعا,ا
صل
4
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Akrabaların Mali Ve Ahlaki HaklarınıVeriniz
Cüz 15 Süre Beni İsrail 26. Ayetinde Allah  

6  ٰ ۡ  ٰ
31 45 "ۡ 3 & 2 

! " #

buyuruyor:

Tercüme Kenz ul İman: Ve akrabalara onların hakkını ver. (Cüz
15 Süre Beni İsrail 26)

Hazreti Allame Muhammed Naim Muradabadi ( ۡ    '?ۡ %  #
“Hazain el İrfan” da bu ayeti kerimeye göre yazıyor: Onlara sıla-i
rahim et ve sevgi ve görüşme ve hal hatır sorma ve gerektiğinde
yardım ve hüsnü muaşeret göster. Mesele: Ve eğer o mahremlerden
(yani yakın akrabalar ki onlardan erkek ve kadınlarla nikâh
düşmüyorsa, baba, anne, oğul, kız, erkek kardeş, kız kardeş, amca,
hala, dayı, teyze, erkek yeğen ve kız yeğen vs.) olurlarsa ve muhtaç
duruma düşerlerse onların harcamalarını üstlenmek de onların
bir hakkıdır ve durumu müsait olan akrabaya elzemdir. (Hazain
el İrfan sayfa 530 yayın Mektep El Medine)

Sıl-İ Rahim’in 10 Yararı
Hazreti Ebu El Leyis Semerkendi () * ۡ   '& $%  # buyuruyor: Sıla-i
Rahim’in 10 yararı vardır: (1) Allah rızası elde edilir. (2) İnsanların
mutluluğun sebebidir. (3) Melekler sevinir. (4) Müslümanlar
tarafından o şahıs övülür. (5) Şeytan bundan mutsuz olur. (6)
Ömür uzar. (7) Rızıkta bereket olur. (8) Ölmüş ecdatlar (yani
Müslüman baba ve dede) sevinir. (9) Birbiriyle sevgi pekişir.
(10) Öldükten sonra sevabı artar çünkü insanlar onun için dua
ediyor. (Tenbih El Gafilin sayfa 73)
5
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Onlar Kopmaz, Bağlanır Ve Sıla-İ Rahim Ederler
Cüz 13 Süre Er Raad 21. Ayetinde Allah  

! " #

buyuruyor:



   ۤ ٰ
 ۤ
AB ۡ 8 9ۡ ٖ % = >? " $ #$ 9 :ۡ ;8 ( ۡ8 7 
Tercüme Kenz ul İman: Ve onlar bağlanırlar ki onların
bağlanmasına Allah emretti.

Hazreti Allame Seyit Muhammed Naim Muradabadi ( ۡ    '?ۡ %  #
“Hazain el İrfan” da bu ayeti kerimeye göre yazıyor: Yani Allah’ın
  ! " # tüm kitapları ve O’nun tüm Resullerine iman ederler ve
bazılarına inanıp bazılarını inkâr edip onlar arasında ayırım
yapmazlar veya şu demektir ki: Yakınlık haklarına riayet
ederler ve bağını koparmazlar. Buna Resul u Kerim’in 34 5
  #
yakınlıkları ve imandan gelen yakınlıkları da dâhildir. Seyitlere
saygı ve Müslümanlara sevgi, ihsan ve onlara yardım ve onların
adına müdafaa ve onlara şefkat ve selam ve dua ve Müslüman
hastalara ziyaret ve kendi arkadaşların, hizmetkârların, komşuların
(ve) yoldaşların haklarına riayet de buna dâhildir. (Hazain el İrfan
sayfa 482 yayını Mektep El Medine)

En İyi İnsanın Özellikleri
Bir defasında Hazreti Muhammed  ; ! ٖ  . !   ﻋ8.  9 / : minberde

otururken bir Sahabe 0# 8.  9 <
 % arz etmiş ki: “Ya Resulallah
 ; ! ٖ  . !   ﻋ8
.  9 / :
 insanlar arasında en iyisi kimdir?” Buyurdu:
İnsanlar arasında en iyisi olan çokça Kuran tilaveti eden, en çok
6
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muttaki olan, herkesten daha çok iyiliğe davet eden ve kötülükten
meneden ve en çok sıla-i rahim (yani akrabalarına iyi davranan)
edendir. (Müsned-i İmam Ahmed cilt 10 sayfa 402 Hadis 27504)

Tilavet, Takva, İyiliğe Davet Ve Sıla-i Rahim
Sevgili İslami Kardeşler! Çok sevap kazanmak niyetiyle beyan
ettiğim Hadis-i şerifinin ışığında biraz “iyiliğe daveti” sunmanın
saadetine nail oluyorum. Bu rivayette en iyi insanın dört özelliği
beyan edilmiştir: (1) çokça tilavet (2) çok perhizkârlık (3) en çok
iyiliğe davet etmek ve kötülükten menetmek ve (4) akrabalara
iyi davranmak. Gerçekten bu dört güzel sıfattır, Allah   ! " #
bunları nasip etsin, Âmin. Bu dördünün faziletlerine mülahaza

ediniz (1) Hazreti Ebu Hüreyre 0# 8.  9 <
 % rivayet etmiştir ki



ٖ
Hazreti Peygamberimiz  ; ! . !  ﻋ8.  9 / : buyurdu: Kıyamet
günü Kuran okuyan geldiğinde Kuran arz edecek: Ya Rab!
buna Hülle (yani cennet elbisesi) giydirin. Ona Keramet Hüllesi
(yani büyüklüğün cennet elbisesi) giydirilecek. Sonra Kuran
arz edecek: “Ya Rab! Bunu çoğaltınız”, o zaman da ona Keramet
Tacı giydirilecek, Kuran arz edecek: Ya Rab! Bundan razı olunuz”,
ve Allah   ! " # ondan razı olacak. Sonra Kuran okuyana denecek,
Kuran okumayı devam et ve Cennetin derecelerini kat etmeyi
devam et ve okuduğu her Ayet için ona bir nimet verilecek.
(Tirmizi cilt 4 sayfa 419 Hadis 2924)

(2) Perhizkârlara ahirette başarı müjdesi (yani iyi haber) verilmiştir
dolaysıyla 25. Cüz Zühürüf Süresi 35. Ayette buyurmuştur:
7
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 ٰۡ
ۡ  ۡ  
LJI KH  3G  F% Eۡ  " CD 
Tercüme Kenz ul İman: Ve Ahiret senin Rabbinin elinde
perhizkârlar içindir. (P 25, El zahraf 35)

(3) Hazreti Ka’ab El Ahbar


0# 8
.  9 <
 %

buyuruyor: “Cennet El
َ ۡ ۡ َ ٌ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َۡ O
َۡ
ف ون
ِ ’ام ٌر ۢ بِالمعرو,
Firdevs özellikle öyle bir şahıs içindir ki o ‘ِه ع ِن ال ُمنكر
(yani iyiliği emreder ve kötülükten meneder) (Tenbih El Muattirin
sayfa 236)

(4) Hazreti Muhammed Mustafa  ; ! ٖ  . !   ﻋ8.  9 / : buyuruyor
ki: Ömrünün uzamasını ve rızkının artmasını isteyen birisi
ebeveynlerine iyi davransın ve kendi akrabalarına sıla-i rahim
etsin. (El Tergib ve El Terhib cilt 3 sayfa 217 Hadis 16)

Ömür Ve Rızıkta Artışın Manası
Davet-i-İslami’nin yayın kuruluşu Mektep El Medine’nin
yayınlamış olduğu 1197 sayfalık kitabı “Bahar-ı Medine” 3. Cilt
560. Sayfada Hazreti Allame Müftü Muhammed Amjad Ali
Azami () * ۡ   '& $%  # buyuruyor: Hadis’tedir ki “sıla-i rahim ile
ömür uzar ve rızık genişler (yani artar). Bazı ulema bu Hadis’i
zahiri manasıyla ibaret olduğunu söylerler yani burada kaza-i
muallak demektir çünkü kaza-i mübrem yok olamaz. (Burada
kazanın anlamı kısmettir, kazanın çeşitleri ve detaylarını öğrenmek için
Mektep El Medine’nin yayınlamış olduğu Bahar-ı Şeriat 1. Cilt sayfa 14-17’yi
okuyunuz. Özellikle Meclis El Medine El İlmiye tarafından verilen haşiyeler
eşsiz ve çok sayıdaki vesveselerin tedavisidirler.)

8
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ۡ
 R 
     
ۡ
LTUH 9 ۡ $ 3G ۡ  Q D  S#! 9 ۡ " C#G ۡ  Q ' Oۡ P- MN
-&
Tercüme Kenz ul İman: Onların vadesi geldiği zaman ne bir
saniye geri ne de ileri gidecekler. (11. cüz, Yunus: 49)

Ve bazıları (Ulema-i Kiram 345
   ?
 % buyurmuşlar ki ömrün
uzun olmasının anlamı şudur ki öldükten sonra da bunun sevabı
yazılacak yani o hala yaşıyor veya şu demektir ki öldükten
sonra da onun hayırlı zikri insanlarda kalıyor. (Redd El Muhtar 9. Cilt

sayfa 678)

İki Ferman-ı Mustafa 
(1) Allah ve Kıyamete iman eden birisi sıla-i rahim etmelidir
(Buhari 4. Cilt sayfa 136 Hadis 6138)

(2) Kıyamet günü Allah’ın Arş’ının gölgesinde üç çeşit insan
olacaktır, (Bunlardan birisi) Sıla-i rahim edendir. (El Firdevs
bima Sor El Hitab 2. Cilt sayfa 99 Hadis 2526)
َ

ّٰ

ُ ض
َ ِ  َرve Sıla-i Rahim
Müminlerin Annesi Hazreti Zeynep  ع ۡن َها,ا

Müminlerin Annesi Hazreti Ayşe 0# 8.   9 <
 % buyuruyor: Ben

Hazreti Zeynep’ten 0# 8.  9 <
 % daha dindar, daha perhizkâr,
daha doğrucu, daha sıla-i rahim eden ve daha çok sadaka veren
başka hiçbir kadın görmedim. (Müslim sayfa 1325 Hadis 2442)

10 Bin Drahmi’yi Akrabalarına Dağıttı

Emir El Müminin Hazreti Ömer Faruk 0# 8.  9 <
 % Müminlerin

Annesi Hazreti Zeynep’in 0# 8.   9 <
 % huzuruna 10 bin Drahmi

9
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para gönderdi ve kendileri de bu parayı akrabalarına dağıttı.
(Asad El Gabat 7. Cilt sayfa 140 Mülhasa)

Akrabalarla İrtibatı Kesmekten Sakının
Kuran-ı Kerim’de Allah  

! " #

buyurmuştur:

   X Wۡ 7 = >?ٰ 3  V 
 1 ۡ ۡD  ٖ % 9 ۡ  MN
./#
Tercüme Kenz ul İman: Ve Allah’tan korkun, ki O’nun adına talep
ediyorsunuz ve akrabalık bağlarınıza dikkat edin. (4. Cüz, El Nisa 1)

Bu ayeti kerime’ye göre “Tefsir-i Mazhari”dedir: Yani siz
akrabalarla bağları koparmaktan sakının. (Tefsiri Mazhari 2. Cilt sayfa 3)

Kasten Akrabalık Bağlarını Koparmayı Caiz Olarak
Düşünmek Küfrdür
Hazreti Peygamberimiz  ; ! ٖ  . !   ﻋ8.  9 / : : Akrabalık bağını kesen
birisi cennete girmeyecek. (Buhari 4. Cilt sayfa 97 Hadis 5984) Hazreti
Allame Ali Kari (%  ,ۡ   '& $%  # bu Hadis’e göre yazıyor: Bu demektir
ki hiçbir sebep ve şüphe olmaksızın ve akrabalık bağını koparmayı
haram olduğunu bildiği halde bunu caiz olarak düşünen birisi
kâfirdir, ebediyen cehennemde kalacak ve cennete girmeyecek.
Veya şu demektir ki ilk cennete gireceklerle olmayacak ya da şu
demektir ki azaptan kurtulanlarla da olmayacak. (Yani önce
cezasını çekecek ondan sonra girecek). (Yerkat 7. Cilt 4922. Hadis’e göre)
10
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“Tefhim El Buhari”dedir: Bunda ihtilaf yoktur ki Sıla-i Rahim
vaciptir ve bunu kesmek günahı kebirdir. Sıla-i Rahim’in bazı
dereceleri vardır. En düşük derecesi şudur ki kırgınlığı terk
etsin ve selam ve kelamı (yani iyi davransın) devam ettirsin.
Kudret ve hacet ihtilafından doğan sılanın (yani iyi davranmanın)
değişik durumları vardır. Bazı durumlarda sıla-i rahim vaciptir
ve bazılarda ise müstehaptır. Eğer bazı durumlarda sıla yaptı
fakat tam olarak yapmadığıysa buna bağı koparmak denmez.
(Tefhim El Buhari 9. Cilt sayfa 221) (Bir bilgilendirme fetvasını okuyun,
Fetava Razaviya 13. Cilt sayfa 647-648’dedir:

Öz Kardeşine Şunu Söylemek: “Sen Benim Kardeşim
Değilsin”, Nasıl?
Soru: Eğer Zeyid öz kardeşi Bekir’e bir komplo sonucu bir
mecliste yüksek sesle Kelimeyi Tayyibe okuyarak derse ki: “Sen
benim kardeşim değilsin”, bu durumda Zeyid Şeriatça bir miktar
kefaret ödemek zorunda mıdır? Eğer öyle ise ne ve ne kadar?
Cevap: Eğer onun kardeşi ona kardeşliğe sığınmayacak bir
muamele yapmışsa, bunu demesinden dolayı ona bir ithaf
yoktur çünkü bu inkârdan dolayı hakikat değişmez (yani eğer
kardeşi ona bir kardeş gibi davranmamışsa) ve eğer öyle değilse
ve hiçbir şeriattan kaynaklanan nedeni yokken böyle söylemişse
üç kebire (günah) işlemiştir: (1) Açık bir yalan söylemek ve (2)
Akrabalık bağı koparmak ve (3) Bir Müslüman’a eziyet, bunda
َ ۡ َ ٰ َ ُ ّٰ َ
و
tövbe farzdır ve kardeşinden af dilemesi lazımdır.  اعل ُم9 ت َعا,ا
11
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Akrabalık Bağını Koparan Birinin Varlığında Rahmet İnmez
 '?
“Tabrani”de Hazreti Aameş’ten  ﻋ8.   9
 % nakledilmiştir: Hazreti

Abdullah İbni Mesud 0# 8.  9 <
 % bir sabah vakti mecliste otururken
buyurdu: Ben akrabalık bağını koparan birisine Allah’a yemin
ederek söylüyorum ki o buradan kalkıp gitsin ki biz Allah’a   ! " #
mağfiret duası edelim çünkü akrabalık bağını koparana göklerin
kapıları kapalı oluyor. (Yani eğer o burada kalacaksa rahmet
inmeyecek ve bizim duamız kabul olmayacak) (El Muacem el

Kebir 9. Cilt sayfa 158 No: 8793)

Kırgın Olan Akrabalarla Barışın
Sevgili İslami Kardeşler! Önemsiz nedenlerden dolayı kız
kardeşleri, kızları, halaları, teyzeleri, dayıları, amcaları, yeğenleri
vb. ile akrabalık bağları koparanlar için yukarıda bahsedilen
Hadis-i şerifinden alınacak çok ibret vardır. Benim Medeni bir
istirhamımdır, eğer sizin bir akrabanızla kırgınlığınız varsa ve
bunda o akrabanızın kusuru varsa bile barışmak için siz kendiniz
öncülük yapın ve siz önce adım atarak hoş görüyle onunla
buluşup ilişkilerinizi düzeltin.

Akrabalık Bağını Koparan Birisi Mağfiretten Mahrumdur
Ferman-ı Mustafa  ; ! ٖ  . !  ﻋ8.  9 / : : Pazartesi ve Perşembe günleri
insanların emelleri Allah   ! " # huzuruna arz edilir ve Allah   ! " #
aralarında husumet olanları ve akrabalık bağlarını koparanları
dışında herkesi mağfiret eder. (El Muacem El Kebir Lil Tabrani 1. Cilt
sayfa 167 Hadis 409)
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Emanet Ve Sıla-i Rahimin Şikâyetiyle Yakalandı
Ferman-ı-Mustafa’dır  ; ! ٖ  . !   ﻋ8.  9 / : : “Emanet ve Sıla-i Rahim
gönderildikleri zaman, onlar sırat köprüsünün sağı ve solunda
duracaklar.” (Müslim sayfa 127 Hadis 329)
Meşhur Müfessir Hekim El Ümmet Hazreti Müftü Ahmed Yar
Han 0>    '& $%  # bu Hadis’e göre buyuruyor: Bu her iki
vasfın son derece büyük bir tazimi olacak ki bu ikisi şefaat ve
şikâyet için sırat köprüsünün etrafında durdurulacaklar ki bunların
şefaatiyle necat, bunların şikâyetiyle de yakalanma olacaktır.
Bu Hadis’ten anlaşıldı ki insan emin olsun ve akrabaların
haklarını muhakkak eda etsin ki bu her ikisinde pervasızlıkta
çok sert bir ceza vardır fakat bunların şefaatiyle de cehennemden
necat olur ve bunların şikâyetiyle de oraya düşer. (Merat El
Menaceh 7. Cilt sayfa 424)

İlişkileri Kesmenin Cezası (Hikâye)
Hazreti Fakih Ebu El Leyis Semerkendi () * ۡ   '& $%  # “Tenbih El
 '?%
Gafilin”de naklediyor, Hazreti Yahya Bin Selim  ﻋ8.  9

buyuruyor: Mekke’yi Mükerreme’de &B ۡ D ۡ  ! B C   @  A Horasan’lı
iyi bir zat varmış. İnsanlar emanetlerini ona bırakırlarmış.
Adamın birisi on bin Eşrefi parasını ona emanet edip kendi
ihtiyacı olan bir yolculuğa çıkmış. Adam geri geldiği zaman ise
Horasan’lı vefat etmişti. Onun ailesinden emanetini istemiş.
Fakat ailesi de bilmediğini söylemiş. Emaneti veren şahıs
Mekke’yi Mükerreme’nin âlimlerine ne yapacağını sormuş?
13
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Onlar demiş: “Biz ümit ediyoruz ki o Horasani cennetliktir.
Sen zemzem kuyusuna git ve orada ona ismiyle seslen ve ona
sor.” O da üç gece devamlı bunu yapmış fakat oradan hiçbir cevap
alamamış. O da tekrar ulemaya gidip bunu söylemiş. Onlar da
َ ُ ٰ ۡ َ ٓ َّ َ ّٰ َّ
‘جع ۡون
ِ  ِ و ا ِنا ا ِلهِ ر,ِ  ’ا ِناokuyarak demişler: “Biz korkuyoruz belki
de o cennetlik değildir.” Sen Yemen’e git, orada Burhut adındaki
bir vadide bir kuyu vardır. Oraya varınca aynı şekilde ona seslen.
O şahıs da oraya gidip aynısını yapmış ve daha ilk seslenişinde
cevap almış ki ben emanetini filanca yere gömdüm ve ben
emanetini aileme bırakmadım. Oğluma git ve o yeri kazıp sana
göstersin, sen emanetini orada bulacaksın. Nitekim o da aynısını
yapmış ve malını bulmuş. Emaneti olan şahıs diyor ki ben
Horasani’ye sordum, sen çok iyi bir insandın, sen buraya nasıl
düştün? O da dedi ki: Benim akrabalarım Horasan’daydı ve ben
de onlarla akrabalık bağlarımı koparmıştım ve bu durum devam
ederken ecelim geldi. Bu sebepten dolayı Allah   ! " # bana bu
cezayı verdi ve bu yere ulaştırdı. (Tenbih El Gafilin sayfa 72 Mülhasa)

Hangi Akrabalara Sıla Vaciptir?
Daveti İslami’nin yayın kuruluşu Mektep El Medine’nin yayınlamış
olduğu 1196 sayfalık kitabı, “Bahar-ı-Şeriat”in 3. Cilt sayfa 558559’dadır: Sıla (Rahim) vacip olan akraba kimlerdir? Bazı
ulema buyurmuşlardır: Onlar mahrem olanlardır ve bazıları da
buyurmuştur: Onlar akrabadırlar, mahrem olsun veya olmasın. Ve
bu ikinci kavil açıktır. Hadislerde mutlaka (yani hiçbir sınırlama
olmaksızın) akrabalara sıla (yani iyi davranış) gösterme emri
14
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verilmiştir. Kuran-ı-Kerim’de mutlaka (yani hiçbir sınırlama
olmaksızın) (Zu Rahim Mahrem (yani akrabalar)) denmiştir
fakat bu kesindir ki akrabalığın değişik dereceleri vardır. (Aynı
şekilde) sıla-i rahmin de (yani akrabalara iyi davranmanın)
derecelerinde de farklılıklar vardır. Ebeveynlerin derecesi herkesten
daha üstündür, onlardan sonra ise mahrem akrabalar gelir
(yani öyle akrabalar ki onlarla nispetten dolayı ebediyen nikâh
caiz değildir), onlardan sonra da derecelerine göre diğer akrabalar
gelir (yani akraba yakınlık tertibine göre). (Redd El Muhtar 9. Cilt
sayfa 678)

“Mahrem Akraba” Ve “Akraba”nın Anlamı
Meşhur Müfessir Hekim El Ümmet Hazreti Müftü Ahmed Yar
Han 0>    '& $%  # Bakara Süresinin 83. Ayet

 R
 ۡ
ٰ ۡ
45 "ۡ 3 W&  #Y# 1ۡ (ۡ8   #% 

Tercüme Kenz ul İman: “Ve ebeveynlere iyilik yapın ve
akrabalara”

bu ayete göre “Tefsir-i Naimi”de yazıyor: Ve akrabanın anlamı
karabettir yani kendi ehli karabetinize ihsan edin çünkü ehli
karabetin bağı ebeveynlerin yoluyla oluyor ve onlara ihsan da
ebeveynlere göre daha az olur. Dolaysıyla onların hakkı da
ebeveynlerden sonradır. Burada da birkaç direktif vardır:
َ
ٰ ُۡ
Birinci direktif:  ذوِي الق ۡربöyle kişilerdir ki onlar ebeveynlerden
dolayı akrabadırlar ve onlara
15
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ۡ
“ ”ذِي رِحمyani mahrem akraba denir. Bunların üç çeşidi vardır:
Birincisi babanın akrabaları mesela dede, babaanne, amca, hala
vb. İkincisi ise annenin akrabaları mesela dede, ana anne, dayı,
teyze, üvey kardeşler (yani babaları ayrı fakat anneleri aynı olan
erkek ve kız kardeşler), üçüncüsü ise her ikisinin akrabaları
mesela, erkek ve kız kardeşleri. Bunlardan hangisinin akrabalığı
daha güçlü ise onun hakkı daha önce gelir. İkinci direktif: Ehli
karabetin iki çeşidi vardır. Birincisi ise nikâh düşmeyenler.
َۡ ۡ
Onlara “( ”ذِي رِحم مرمyani hiçbir erkeğin ve kadının nikâhı birbirine
hiçbir zaman düşmez mesela baba, anne, oğul, kız, erkek
kardeş, kız kardeş, amca, hala, dayı, teyze, erkek ve kız yeğenler
vb.) denir, mesela amca, hala, dayı, teyze vb. Gerektiği zaman
onlara hizmet etmek farzdır, etmeyen ise günahkârdır. İkincisi
ise nikâh düşenleridir mesela hala, dayı ve amca çocukları, onlara
da ihsan etmek ve iyi davranmak sünneti müekkeddir ve çok
sevabı vardır fakat karabet olan herkese hatta her Müslüman’a iyi
ahlakla davranmak lazımdır ve onlara eziyet etmek haramdır.
(Tefsiri Azizi)

ۡ
Üçüncü Direktif: Eşin akrabalar “ ”ذِي رِحمdeğildir. Fakat onlardan
bazıları mahremdirler mesela kaynana ve sütanne. Bazıları ise
mahrem de değil fakat onların da bazı hakları vardır fakat onlar
bu ayete dâhil değildirler çünkü burada mahrem ve akrabalar
demektir. (Tefsiri Naimi 1. Cilt sayfa 447)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد2 9 ت َعا,ا
صل
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َ َ ۡ ُّ َ
َۡ 2
الب ِ ۡيب
صلوا

Hemen Halasıyla Barıştı

“İyi Davranmanın” Yedi Harfin (Arapça) Nispetiyle
Sıla-i Rahm’in 7 Medeni Çiçeği
Daveti İslami’nin yayın kuruluşu Mektep El Medine’nin yayınlamış
olduğu 1196 sayfalık kitabı, “Bahar-ı-Şeriat”in 3. Cilt sayfa 559560’ta “İyi Davranma”nın yedi harfin (Arapça) nispetiyle yedi
Medeni çiçeği kabul buyurunuz:

(1) Hangi Akrabaya Nasıl Davranılsın
Hadislerde mutlaka (yani hiçbir sınırlama olmaksızın) akrabalara
sıla (yani iyi davranma) emredilmiştir. Kuran-ı Kerim’de mutlaka
َ
ٰ ُۡ
(yani hiçbir sınırlama olmaksızın) ( ذوِي الق ۡربyani akrabalar)
denmiştir fakat şu kesindir ki akrabalığın değişik dereceleri vardır.
(Aynı şekilde) sıla-i rahmin de (yani akrabalara iyi davranmanın)
derecelerinde de farklılıklar vardır. Ebeveynlerin derecesi herkesten
daha üstündür, onlardan sonra ise mahrem akrabalar gelir
(yani öyle akrabalar ki onlarla nispetten dolayı ebediyen nikâh
caiz değildir), onlardan sonra da derecelerine göre diğer akrabalar
gelir (yani akraba yakınlığı tertibine göre). (Redd El Muhtar 9. Cilt
sayfa 678)

(2) Akrabaya İyi Davranmanın Şekilleri
Sıla-i-Rahmin (yani akrabalara iyi davranmanın) değişik şekilleri
vardır. Onlara hediye vermek ve eğer onlar sizden yardım isterse
onlara yardım etmek, onlara selam vermek, onlara ziyarete gitmek,
17
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onlarla oturup kalkmak, onlarla sohbet etmek, onlara lütuf ve
şefkat etmek. (Dürer 1. Cilt sayfa 323)

(3) Gurbette ise Mektup Yazmak
Eğer bu şahıs gurbette ise akrabalarına mektup yazsın. Onlarla
mektuplaşmayı devam etsin ki bağsızlık doğmasın ve mümkünse
vatanına gelip akrabalık bağlarını tazelesin. Bununla sevgi
artacaktır. (Redd El Muhtar 9. Cilt sayfa 678) (Telefon veya internet
yoluyla irtibat kurmak da faydalıdır)

(4) Gurbetteyken Ebeveynler Çağırırsa Gelmek Zorunda
Gurbetteyken ebeveynleri çağırırsa gelmek zorundadır, sadece
mektup yazmak kâfi değildir. Eğer ebeveynlerin hizmetine
ihtiyaçları varsa gelsin ve onlara hizmet etsin. Babadan sonra
dede ve ağabeyin derecesi vardır ki ağabey babanın yerindedir.
Abla ve teyze ise annenin yerindedir. Bazı ulema amcayı baba
ُ َّ َع ُّم
ۡ َ ۡ
(yani kişinin
gibisi demişlerdir ve bu Hadisten, ِالرج ِل صِ ن ُو ابِيه
amcası baba gibisidir) de bu netice hâsıl oluyor. Bunların
dışındakilere de mektup yazmak ve onlara hediye yollamak da
kifayettir. (Redd El Muhtar 9. Cilt sayfa 678)

(5) Hangi Akraba ile Ne Zaman Görüşsün
Akrabalarıyla gün aşırı görüşsün yani bir gün görüşmeye gittiyse
ۡ

َٰ َٰ

ertesi gün gitmesin.  هذا الق َِياس2( َوyani bununla hesap ederek) ki
bu şekilde sevgi ve ülfet artar. Nitekim akrabalarla Cumadan
18
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Cumaya görüşsün veya ayda bir kez ve bütün kabile ve sülale
bir yerde toplanmalıdır. Hak onların yanındayken (yani onlar
haklıysa) başkalarla mücadele ve hakkın tecellisi için birlikte
hareket etsinler. (Dürer 1. Cilt sayfa 323)

(6) Akraba İhtiyacını Söylerse Reddetmek Günâhtır
Kendi akrabası ihtiyacını söylerse onun ihtiyacını gidersin. Onu
reddetmek akrabalık bağını koparmak demektir. (aynısı)
(Unutulmasın ki Sıla-i Rahim vaciptir ve akrabalık bağını
koparmak haram ve cehenneme götürecek bir fiildir)

(7) Sıla-i Rahim Şudur Ki O Koparsın Sen Yine De Bağlan
Sıla-i rahim sadece karşıdaki iyi davransa sen de iyi davran demek
değildir. Bu gerçekte mükâfat yani değiş tokuştur ki o sana bir şey
gönderirse sen de ona bir şey gönderirsin, o sana geldiğiyse sen de
ona gittin. Gerçek sıla-i rahim (yani akrabalara mükemmel şekilde
davranmak) şudur ki o koparsa sen yine de bağlan, o senden
ayrılmak isterse, seni yok sayarsa yine de sen onun haklarına
riayet et. (Redd El Muhtar 9. Cilt sayfa 678)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد2 9 ت َعا,ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ 2
الب ِ ۡيب
صلوا

Hüsnü Zanı Devam Ettirmenin Yöntemi
Sevgili İslami Kardeşler! Yukarıda beyan edilen yedi Medeni
çiçek son derece teveccühe layıktır. Özellikle yedinci Medeni
19
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çiçekte değiş tokuştan bahsedilmiştir. Bununla ilgili arz şudur
ki bugünlerde genellikle “değiş tokuş” olmaktadır. Eğer bir
akraba düğününe çağırırsa o da karşılığında davet edilir yoksa
çağırılmıyor. Eğer o çok kişiyi davet ederse ve diğeri ise daha az
kişiyi davet ederse buna çok kızılır. Çok tenkitler ve gıybetler
edilir. Aynı şekilde bir davete icap edemeyenin düğün derneğine
boykot uygulanıyor ve böylece aralarındaki mesafeler daha da
buyuyor. Halbuki, eğer birisi bizim düğünümüze gelememişse
onun için iyi düşünmenin pek çok nedeni olabilir. Mesela,
gelmeyen birisi hasta olabilir, unutmuş olabilir, önemli bir işi
çıkmış olabilir, veya aşırı bir mecburiyeti doğmuş olabilir ki
onun açıklanması da zor olabilir vs. O kendi yokluğunun sebebini
söylesin veya söylemesin biz hüsnü zanı devam ettirerek sevap
kazanma ve cennete gitmenin çabası içinde olmalıyız. Nitekim
َّ
َ َ ۡ
ۡ ُ ۡ
ۡ ُ
Ferman-ı Mustafa  ; ! ٖ  . !   ﻋ8.  9 / : : ِ حس ُن الظ ِّن مِن حس ِن العِبادة.
Yani hüsnü zan çok iyi bir ibadettir. (Ebu Davud 4. Cilt sayfa 388,
Hadis 4993) Meşhur Müfessir Hekim El Ümmet Hazreti Müftü
Ahmed Yar Han 0>    '& $%  # bu Hadis’in değişik
anlamlarını beyan ederken yazıyor: Yani Müslümanlar için iyi
düşünmek, onlar için kötü düşünce beslememek de iyi
ibadetlerden bir ibadettir. (Berat El Münaceh 6. Cilt sayfa 621)

Cennetin Sarayı Ona Verilecek Ki O…
Diyelim ki bir akrabamız tembelliğinden veya başka bir nedenle
kasten bize gelmemiştir veya bizi kendisine davet etmemiştir.
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Belki de bize açıkça kötü davranışta bulunmuştur. Buna rağmen
biz büyük dirayet göstererek ilişkilerimizi devam ettirmeliyiz.

Hazreti Ebi Bin Kaab’den 0# 8.  9 <
 % rivayettir ki Sevgili



ٖ
Peygamber’imizin  ; ! . !  ﻋ8.  9 / : Hadisidir: Cennette bir
köşkü olsun isteyen ve derecelerinin yükseltilmesini isteyen
birisi, ona zulüm edeni affetsin, onu mahrum bırakana versin
ve onunla bağını koparanla bağını (yani ilişki) kursun.
(El Müstederek Lil Hakim 3. Cilt sayfa 12 Hadis 3215)

Düşmanlığı Gizleyen Akrabaya Sadaka Vermek En
Faziletlisidir
Her halükarda birisi bize iyi davransın veya davranmasın biz
iyi davranmayı devam etmeliyiz. “Müsnedi İmam Ahmed Bin
ٰ َ ُ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ۡ َ َّ
َۡ
َّ  ذِي2
’ا ِن افضل الصدقةِ الصدقة
ِ الر
Hanbel”deki bir Hadis’tedir: ‘ ِح ِم الكشِح
Yani şüphesiz en faziletli sadaka düşmanlığı gizleyen akrabaya
verilendir.
(Müsnedi İmam Ahmed Bin Hanbel 9. Cilt sayfa 138 Hadis 23589)

Akrabadan Çok Ciddi Acı Yaşatıldığı Zaman

Emir El Müminin Hazreti Ebu Bekir Sıddik 0# 8.  9 <
 % her türlü
masraflarını karşıladığı, kendi halasının oğlu ve fakir, muhacir

ve Bedir’li bir Sahabe olan Hazreti Mistah 0# 8.  9 <
 % tarafından

rencide edildi ki o sevgili kızı Hazreti Ayşe’ye 0# 8.   9 <
 % töhmet

edenlere muvafakat etmişti. Bunun üzerine Kendileri 0# 8.  9 <
 %
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ona harç vermemeye yemin etti. Bunun üzerine 18. Cüz’deki
Nur Süresinin 22. Ayeti indirildi. O Ayeti Kerime şudur:


ٰ ۡ
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Tercüme Kenz ul İman: Ve yemin etmesin, onlar ki sizden
faziletlidirler ve imkân sahibidirler, karabet olanlara ve miskinlere
ve Allah yolunda hicret edenlere verenler ve onlar affetmelidirler
ve sabretsinler. Sizler bunu sevmiyor musunuz ki Allah sizi mağfiret
etsin ve Allah mağfiret eden şefkatlidir.

demiş: Şüphesiz benim arzumdur ki Allah   ! " # benim mağfiretim

etsin ve ben Mistah’a 0# 8.  9 <
 % davranışımı hiçbir zaman

durdurmayacağım. Dolaysıyla Kendileri 0# 8.  9 <
 % ona mali
yardımı devam etti. Bu Ayetten anlaşıldı ki bir şeye yemin eden
şahıs sonra bunun yapmasının daha iyi olduğunu öğrendiği
zaman bunu yapsın ve yemininin kefaretini ödesin. Sahih Hadiste
de bu denmiştir. Dahası buyuruyor: Bu Hadisten Hazreti Sıddik

-i Ekber’in 0# 8.  9 <
 % fazileti ispatlanmıştır. Bununla Kendisinin
şanı ve büyük rütbesi ortaya konmuştur ki Allah   ! " # Kendisini
ۡ َۡ ُ ُ

0# 8
.  9 <
 % bir (Kuran Ayetinde) ( اولو الفضلyani faziletli olarak
buyurmuştur. (Hazain El İrfan sayfa 563)
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Allah’ın   ! " # rahmeti onlar üzerinde olsun ve onlardan dolayı
bizim de hesapsız mağfiretimiz olsun.
Sıddik-i Ekber’in mertebesi hangi dille beyan olsun
Allah’ın Mahbubu Sıddik-i Ekber’in mağara arkadaşıdır
Rahat uyup istirahat etmek için
Allah’ın Mahbubunun yanı Sıddik-i Ekber’in olmuş
(Naat zevki)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 م َّمد2 9 ت َعا,ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ 2
الب ِ ۡيب
صلوا

Cennet El Firdevs’te
Hazreti Peygamber’in komşuluğuna talip
16 Muharrem El Haram 1436 H
10.11.2014
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