
 
 

 
 
 
 
 
 
 

İYİLİK VE KÖTÜLÜK 
 

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

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

İyilik Allah’ın sevdiği şeydir. İyi insanlarla olmak, insanlarla iyi geçinmek en makbul 
sıfattır. İyi insan, Allah’a iyilik yapan insandır. Allah’a iyilik yapmak, insanlara iyilik 
yapmaktır. Allah o insanları sever. Allah kötülükten hoşlanmaz, kötülük yapılmasını istemez. 
Kötülüğü isteyen kim? Şeytandır. Şeytan, cennette Âdem Aleyhisselam’dan başlayarak 
bütün vakit kötülükten başka şey düşünmedi, yapmadı. İyilik diye bir şey yapmadı. 

İyilik Allah’ın, Peygamberine verdiği sıfattır. Allah’ın en sevdiği insan, en sevdiği 
varlık Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’dir. O da iyiliği emreder. İyilikten hayır gelir. Ne kadar 
çok kötülük yapayım, bir şey kazanayım dersen o kadar daha kötü olur, bir faydası da olmaz. 
Ama insanoğlu kötülüğü kolay zanneder, karlı zanneder, onun peşinden koşturur, 
kazanayım derken kaybeder. Ne derler? Ava giderken avlanır. Onun için iyilikten 
vazgeçmeyin, kötülüğün süslü manzarasına kanmayın. Bir kazanç var zannedersin, hepsi 
sonunda uçup gider, bir şey kalmaz.  

İnsanları görüyoruz, her türlü kazanç elde edeyim derken, yapayım derken, en kötü 
şeyi insanlara veren insanlar var, öyle doğrudan. Bir de gizliden yapanlar var. Gizlisini, 
aşikârını Allah bilir, ona göre onlara cezalarını verir. Onun için, Allah’tan ceza görmek 
istemezseniz, iyilikte olun, kötülükten uzak durun. Sekiz yüz çeşitten fazla var kötülük var. 
Sekiz yüz kötülük var, beş yüz tür iyilik var. Şimdi sekiz yüzden de fazla oldu galiba bu ahir 
zamanda.  

Allah muhafaza etsin, Allah bizi iyilerle beraber etsin, iyi insanları bize göndersin 
inşallah. Allah inşallah kötülerden uzak etsin, ıslah olmayacak insanlardan bizi uzak etsin. 
İyiliğe ihtiyacı olanlarla olalım inşallah. Bugünümüze hamdolsun, şükrolsun, mübarek Cuma 
günüdür. 

  
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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