
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 İYİLİĞİN KARŞILIĞI 
 

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. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Taif’e gidip, oradaki insanları hidayete çağırınca, 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i kötü karşıladılar, kabul etmediler, çocuklarını musallat ettiler, 
taş attılar, eziyet ettiler. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) onlara beddua etmedi; “Onlar bunları 
bilmiyor, bu insanlar yaptığımız işin iyiliğini, güzelliğini bilmiyorlar, onlara hidayet ver.” diye 
dua etti. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) iyilik için oraya gitti, onlara Allah’ın dinini, Allah’ın 
lütfunu göstermek için, onlara en büyük saadeti vermeye gitti. Onlar da kıymet bilmeyip 
karşılığını kötü olarak verdi.  

Bu dünya devamlı böyle, bu şekilde devam ediyor. İyilik yapmak isteyen insanı 
kötülükle karşılıyorlar. O da neden? Cahillikten dolayı. Size iyilik yapmak istiyorum diyor, 
onlar da yaptığı iyiliğe; “Yok, sen kötüsün, bize sevmediğimiz şeyleri yaptırmak istersin” 
diye karşılık verirler. Hâlbuki iyilik için uğraşıyorlar. İyilik yapmak zordur, niye zordur? 
Çünkü karşısına engeller çıkıyor, şeytan bin tane engel çıkarıyor. Yapmak zordur, yıkmak 
kolaydır, onun için bu nimetin kadrini bilmek lazım.  

Bilmeseler, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği gibi bunlar bilmiyor, daha sonra 
akılları başlarına gelen oldu, gelmeyen de şekavetle gitti. Şimdiki günler de aynı şekildedir. 
İyilik yapmaya kalkınca insanlar kabul etmiyor, nefisleri kabul etmiyor, şeytan kabul etmiyor. 
Sen iyilik yapmıyorsun, kötülük yapıyorsun ama Allah iyilerle beraberdir. Onun için hiçbir 
zaman kötülük yapayım demeyin, devamlı iyilik deyin, Allah onun karşılığını size verir. İnsan 
sana hiçbir şey vermez ama Allah Azze ve Celle onun karşılığını verir. İyiliğin karşılığı iyilik 
olur, kötülüğün karşılığı da muhakkak kötülüktür.  

Allah muhafaza etsin, Allah daim iyiliği yapmaya vesile kılsın, iyiliği kabul etmeyi, 
iyilerle beraber olmayı nasip etsin inşallah. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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