
 

 
 
 
 
 

SILA-I RAHİM FARZDIR 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina,  

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
 
Sıla-ı rahim mühimdir. Hafta sonu olunca insanlar nereye gideceklerini şaşırırlar. 

Annesi babası olanın, ailesiyle onları ziyaret etmesi büyük bir fazilet olur, sevaba vesile 
olurlar. Onları ziyaret etmek iyidir.  

 
Akrabasının, sülalesinin kim olduğunu bilmek iyidir, İslam’da mühimdir. Nereden 

geliyorsun, kimden geliyorsun diye bakmak iyidir. Eski insanlar bunu yapardı ama bu 
imparatorluğu yıktıktan sonra bunu ortadan kaldırdılar. Kimse de buna fazla dikkat 
etmiyor.  

 
Nesebin kim? Nereden geliyor, nereye gidiyor? Dikkat edip de onu takip etmek 

iyidir, güzeldir. Bahusus şimdiki bazı insanlar çıkar da “Ben seyyidim, ben şuyum, ben 
buyum.” diye atar. O senin elinde delil olmadıktan sonra, hakikaten öyleysen bile onu 
söylemen münasip değil. Hepimiz Âdem Aleyhisselam’ın oğullarıyız. Peygamber 
Efendimiz’in (s.a.v.) nesebi nasıl temiz ve güzel bir şekilde geliyorsa; bize her şeyde örnek 
olduğu gibi, biz de aynı şekilde “Akraban kimdir? Atan kimdir? Deden kimdir? Dayın 
kimdir?” onları bilip, onlara yakınlaşmamız farzdır. Yani bu sıla-i rahim farzdır.  

 
Sıla-ı rahim yapan insanın işleri de rast gider, rızkı da artar. Yani bu arkadaşlık değil 

de bir ibadettir. İbadet yapmayana da günah var. Sıla-ı rahimi kesen, benimle irtibatı 
kesmiştir diyor Allah Azze ve Celle.  

 
Bu şeyler unutulmuş, unutturulmuştur. Osmanlı’dan sonra bunlar bahusus 

yapılmış. Âlimler, iyi insanlar kalmadı, hepsi gitti. Eskiyle olan bağımızı koparsınlar diye 
yapılmış bir şey. Epeyce de unutturdular, hakikaten başardılar. Ama gene de İslam’a tabi 
olan Müslüman insanlar bu güzel âdeti devam ettiriyorlar çünkü Allah’ın emridir.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Allah’ın emri olmasa çoktan gitmişti, çorba gibi olmuştu insanlar. Nereden geldi, 

nereye gidiyor diye belli olmayacaktı. Komünistlik aynı şekildeydi; aile maile hiçbir şey 
bırakmadılar, darmadağın ettiler. Ama gene de o kadar baskı, o kadar zulüm ettikleri halde 
insanlar birbirlerini bırakmadılar; daha da çok tanıdılar, unutmadılar.  

 
Bu güzel bir emirdir, güzel adettir, onu devam ettirelim. Allah rızası için büyük bir 

sevaba nail olursunuz. 
  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha  
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