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۪حيمِ    ِن الٰرَّ ْحمه ِ الٰرَّ  ِبْســــــــــــــــــــــِم اّلٰله
ُة ۚ اْدفَّْع ِباٰلَِّتي ِهيَّ  ئَّ ٰيِ َلَّ الٰسَّ ُة وَّ نَّ سَّ َلَّ تَّْستَِّوي اْلحَّ وَّ

لِٰيٌ  أَّٰنَُّه وَّ ٌة كَّ اوَّ دَّ ُه عَّ بَّْينَّ ُن فَّإِذَّا اٰلَِّذي بَّْينَّكَّ وَّ أَّْحسَّ
ِميمٌ    حَّ

ٰلَّمْ قَّ  سَّ لَّْيِه وَّ ُ عَّ ٰلَّى اّلٰلَّ ِ صَّ ُسوُل اّلٰلَّ :الَّ رَّ  

ا ،  نَّٰ اُس أَّْحسَّ نَّ النَّٰ ًة ، تَُّقولُونَّ : إِْن أَّْحسَّ عَّ َل تَُّكونُوا إِمَّٰ
نَّ   ُكْم ، إِْن أَّْحسَّ ُنوا أَّْنُفسَّ ِطٰ لَِّكْن وَّ ا ، وَّ إِْن ظَّلَُّموا ظَّلَّْمنَّ وَّ

اُءوا فََّلَّ  إِْن أَّسَّ اُس أَّْن تُْحِسُنوا ، وَّ تَّْظِلُموا النَّٰ  
 

KÖTÜLÜK İYİLİKLE DÜZELTİLİR 

 

Aziz Müminler! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “[Ey Peygamber!) İyilikle 

kötülük asla bir olmaz. O halde sen kötülüğü 

en güzel şekilde sav; [sana reva görülen eza ve 

cefayı sabır ve tahammülle karşıla). Böyle 

yaptığında bir de bakarsın ki sana düşman 

olan kimse çok samimi bir dost oluvermiş. 

Kötülüğe iyilikle mukabelede bulunmak 

sadece sabırlı kimselerin mazhar kılındığı bir 

meziyettir. Evet, bu meziyete ancak güzel 

ahlak ve faziletten nasibi olanlar mazhar 

olabilir.”1  

Muhterem Müminler! 

İslâm medeniyetinde iyilik, var oluşun temel 

gayesidir. İnsan, bu dünyada iyi, doğru, güzel, 

hayırlı ve faydalı olan işleri yapmak için vardır.  

İyilik, imanın ve her türlü ibadetin bize 

kazandırmak istediği haslettir. İyilik, insanı 

insan kılan değerlerin bütünüdür. Yüce Dinimiz 

İslam’ın gönderiliş gayesi insanların iyi bir kul, 

iyi bir evlat, iyi birer anne-baba, iyi bir eş, iyi bir 

komşu, iyi bir dost, iyi bir arkadaş, kısacası iyi 

bir insan olmalarını sağlamaktır. Peygamber 

Efendimiz (s.a.s)  okuduğum hadisi şeriflerinde 

şöyle buyurmaktadır: “İnsanlar iyilik yaparsa 

biz de iyilik yaparız, kötülük yaparsa biz de 

kötülük yaparız.’ diyen sıradan kimseler gibi 

olmayınız. Bilakis sizlere iyilik yaptıklarında 

insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük 

 
1 Fussilet 41/34-35. 
2 Tirmizî, Birr, 63 

yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi 

alışkanlık hâline getiriniz.”2  

  

Kardeşlerim! 

Bize Rabbimizin rızasını kazandıracak her türlü 

söz, tutum ve davranış iyiliktir. İyilik kimsesize 

arkadaş, yorguna dayanak, garibe sığınak, 

muhtaca imdat olmaktır. İyilik bir tebessüm ile 

insanların hüzünlerine ortak olmaktır. İyilik, 

ümmetin boynu bükük yetimlerinin başını 

şefkatle okşayabilmektir. Mazlumları 

sevindirmektir. İyilik, ağır hayat yükünü 

omuzlamak zorunda kalan engelli 

kardeşlerimizin önündeki engelleri 

kaldırabilmektir. Darda, yolda kalmışa yardım 

elimizi uzatmaktır. İyilik Yüce Rabbimizin 

rızasına götüren en doğru yoldur. Cennetin 

kapılarını açan, cehennemin kapılarını kapatan 

en güzle haslettir. Dünya ve ahiret mutluluğunun 

anahtarıdır.  

 

Değerli Müslümanlar!  

Üzülerek belirtmek gerekir ki; her geçen gün 

çevremizi ve insanlığı kötülükler kuşatıyor. 

İyilik anlayışı gün geçtikçe zedeleniyor. 

Dünyanın bir bölümü açlık, sefalet ve korku 

içinde temel ihtiyaçlarını karşılamanın 

mücadelesini verirken, diğer bir bölümü ise 

sorumsuz ve sınırsız tüketim çılgınlığı yaşıyor. 

İnsanoğlu, hırs ve tamah, heva ve heves uğruna 

insaf, vicdan ve merhametini, insanlığını 

kaybediyor. Bu dünyada ahlak ve insanlığını 

kaybeden herkes ahiret hayatının en büyük 

kaybedeni olacaktır. Bu konuda Yüce Rabbimiz 

şöyle buyurmaktadır:  “Allah'a verdikleri söz 

ve yeminleri basit dünya menfaatleri uğruna 

bozan kimseler var ya, işte onlar ahiretteki 

tüm nimetlerden mahrum kalacaklar. 

Kıyamet ve hesap günü Allah onlarla asla 

konuşmayacak, yüzlerine bakmayacak ve asla 

temize çıkarmayacaktır. Onların hakkı 

acıklı/elemli bir azaba mahkum olmaktır.”3 

Öyleyse geliniz! Duygu ve düşncede, akıl ve 

kalpte, fiil ve davranışlarımızda, evlerimizde, 

mahallelerimizde, şehrimizde ve bütün dünyada 

iyiliğin egemen olması için seferber olalım. 

Unutmayalım ki insanlığın kötü gidişatını iyilik 

değiştirecektir.  

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

3  Ali İmran, 3/77. 


