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Şimdi Ziyaret Vakti 

 ًاعيَٖمجِ هّٰللا ِلْبَحِب اوُمِصَتْعاَو﴿

 ﴾ْمُکَْيلَعِ هّٰللاَ تَمْعِن اوُرُكْذاَو اوُقَّرَفَت َالَو

 :ٍِّيْسدُق ٍثِيدَح ِيف ىَلَاَعَتو ُهَنَاْحُبس ُهَّللاَ لَاقَو

 ،َّيِفَ نيِسِلَاجَتُمْلاَو ،َّيِفَ نيِّبَاحَتُمْلِل يِتَّبَحَمْ تَبَجَو«

 »ّيِفَ نيِلِذاَبَتُمْلاَو ،َّيِف َنيِرِواَزَتُمْلاَو
Muhterem Müminler! 
Hiç şüphesiz, insan sosyal bir varlıktır. Ancak 
temelleri sağlam olan, huzurlu bir toplum 
ortamında kendi potansiyeline ulaşabilir. 
Toplumsal dayanışma ve birliktelik ise huzurlu 
toplumun ana etkenlerinden biridir. İnsanlar bir 
diğerine muhtaç yaratılmıştır. En temel 
ihtiyaçlar karşılanırken bile bu bağımlılığı 
görmek mümkündür. Kişinin içtiği su, yediği 
ekmek ve örtünüp giyindiği elbiseleri bile ancak 
başka insanların emeklerinin bir sonucudur. 

Az önce okuduğumuz âyet-i kerîmede Yüce 
Rabbimiz, “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı 
yapışın; bölünüp parçalanmayın. Allah’ın 
size olan nimetini hatırlayın.”1 diye buyurup 
topyekûn halde hareket edip birliği sağlamanın 
önemine dikkat çekmiştir. 

Muhterem Müslümanlar! 

İnsanlar arasında sevginin yerleşmesini sağlayan 
en önemli sebeplerden birisi ziyaretleşmektir. 
Bu bakımdan İslam ziyaretlere büyük önem 
vermiştir. Allah Teâlâ bir hadîs-i kudsîde şöyle 
buyurmuştur: “Bana (karşı besledikleri 
sevgilerinden dolayı) birbirini seven, 
birbiriyle oturan, birbirini ziyaret eden ve 
birbirini destekleyenler sevgime mutlaka 
nail olur.”2 

Dolayısıyla ziyaretleşmeyi herhangi bir adet 
olarak görmemeliyiz. Bilakis, Allah rızasını 
gözeterek yaptığımız eş, dost ve akraba 
ziyaretleri, bizi Allah’a yakınlaştıran birer salih 
amel olarak kabul edilmiştir. 

Aziz Kardeşlerim! 

Resûl-i Ekrem Efendimiz ملسو هيلع هللا ىلص birçok hadîs-i 
şerifinde Allah rızası için ziyaretleşmenin 
üzerinde önemle durmuş ve şöyle buyurmuştur: 

                                                
1 Âl-i İmrân, 3:103 
2 Muwatta-ı Mâlik, 5/1390, H.No: 3507 (thk. el-A’zamî) 

“Adamın biri, bir başka köydeki (din) 
kardeşini ziyaret etmek için yola çıktı. Allah 
Teâlâ, adamı gözetlemek için onun yolu 
üzerinde bir meleği görevlendirdi. Adam 
meleğin yanına gelince, melek, “Nereye 
gidiyorsun?” dedi. 
Adam, “Şu (ileriki) köyde bir din kardeşim 
var, onu ziyarete gidiyorum” cevabını verdi. 
Melek, “O adamdan elde etmek istediğin bir 
menfaatin mi var?” dedi. 
Adam, “Yok hayır, ben onu sırf Allah rızası 
için severim, onun için ziyaretine gidiyorum” 
dedi. 
Bunun üzerine melek, “Sen onu nasıl 
seviyorsan Allah da seni öylece seviyor. Ben, 
bu müjdeyi vermek için, Allah Teâlâ’nın sana 
gönderdiği elçisiyim, dedi.”3 

Değerli Cemaat! 

Pandemi sürecinin getirdiği kısıtlamalardan 
dolayı maalesef uzun süre bereketli ve 
muhabbetli ziyaret ortamlarından mahrum 
kaldık. Dost, akraba ve yakınlarımızı ziyaret 
etme imkânı bulamadık. Ancak iyileşenler ve 
aşılananların sayısının yükselmesiyle birlikte 
pandemi süreci hafiflemeye başlamıştır. 
Hamdolsun, artık yavaş yavaş dost ve 
yakınlarımızı evlerinde ziyaret edebilmekteyiz. 

Dolayısıyla, bu ziyaretleri daha sık ve yoğun 
yapabilmek bakımından “Şimdi Ziyaret Vakti” adı 
altında başlattığımız projeyle bütün cemaatimizi 
birbirlerini evlerinde ziyaret etmeye davet 
ediyoruz. Bu ziyaretler, pandemi döneminde 
oluşan dostlar arasındaki kopukluğun 
giderilmesi, uzaklığın yakınlaşması birlik, 
beraberlik, dayanışmanın yeniden tesisi, 
kardeşliğin pekişmesi ve toplumsal duyarlılığın 
güçlenmesine vesile olacaktır inşaallah. 

Yüce Rabbimiz, bizleri her daim birbiriyle 
dayanışan ve birbirini destekleyen kullarından 
eylesin. Âmin 

 

3 Müslim, Birr, 38 


