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السَّيِِّئَةُ   َوََل  اْلَحَسنَةُ  تَْستَِوي  َوََل 

الَِّذي  فَِإذَا  أَْحَسُن  ِهَي  بِالَّتِي  اْدفَْع 

 بَْينََك َوبَْينَهُ َعَداَوة  َكأَنَّهُ َوِليٌّ حَ ِميم   
Aziz Müminler! 

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: “İyilikle kötülük bir değildir. 

Sen kötülüğü en güzel şekilde ortadan kaldır; o 

zaman göreceksin, seninle arasında düşmanlık 

bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir” 

(Fussılet, 41/34). 

Rasûlullah Efendimiz de bizleri şöyle 

uyarmıştır: “‘İnsanlar iyilik yaparsa ben de 

iyilik yaparım, kötülük yaparsa ben de kötülük 

yaparım’ diyen sıradan kimseler gibi olmayınız. 

Bilakis, iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle 

karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarında ise 

onlara zulmetmemeyi alışkanlık hâline 

getiriniz.” (Tirmizi, Birr, 63). 

Aziz Müminler!  

İslâm’a göre iyilik, var oluşun temel gayesidir. 

Yani Yüce Rabbimiz, insanı yeryüzünde iyiliği 

yaymak, kötülükten kaçınmak ve ona engel 

olmak için yaratmıştır. Zira iyilik, insanı insan 

yapan değerlerin bütünüdür. İyi bir kul, iyi bir 

evlat, iyi bir anne yahut baba, iyi bir eş, iyi bir 

komşu, iyi bir dost, iyi bir arkadaş olmak; 

kısacası iyi bir insan olmak İslam’ın her 

birimizde görmek istediği en önemli özelliktir.  

Sevgili Kardeşlerim!  

İyiliğin birçok çeşidi vardır. Bizi hem dünyada 

hem ahirette mutlu edecek, bize Rabbimizin 

rızasını kazandıracak her türlü söz ve davranış 

iyiliktir; aynı zamanda ibadetin bir parçasıdır. 

İyilik; yalnıza arkadaş, garibe sığınak, muhtaca 

imdat olmaktır; iyilik, dünyayı yaşanılır 

kılmaktır. İyilik yetimin başını şefkatle 

okşamak; mazlumu sevindirmek, muhacir 

mültecilere ensar olmaktır. İyilik, engellilerin 

önündeki engelleri kaldırmaktır. Bir 

kardeşimizin yüzüne tebessüm etmek, ona dua 

etmek de bir iyiliktir.  

Aziz Kardeşlerim!  

Üzülerek belirtmek gerekir ki; her geçen gün 

insanlığı kötülükler kuşatıyor. İyilik anlayışı 

gün geçtikçe zedeleniyor. Dünyanın bir bölümü 

açlık, sefalet ve korku içinde temel ihtiyaçlarını 

karşılama mücadelesi verirken, diğer bölümü ise 

ölçüsüzce arzularının peşinde koşuyor. 

İnsanoğlu, hırs ve hevası uğruna insaf ve 

merhametini kaybediyor.  

Kardeşlerim!  

Yüce Rabbimiz, peygamberleri aracılığı ile, 

yeryüzünde iyiliği egemen kılmamızı 

emrediyor. Bunu yaparsak, kötülüğün de 

kendiliğinden ortadan kalkacağını haber 

veriyor. Kötülüklerin esiri olmamamız için; 

kalbimizden kin, öfke ve nefreti atmamızı, 

gönüllerimizi rahmet, şefkat ve muhabbet gibi 

erdemlerle süslememizi istiyor.  

Sevgili Kardeşlerim! 

Sloganı, “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle 

Yakınlaş” olan Türkiye Diyanet Vakfı, 2018 

yılında, yurt içi yardımlarına ilaveten, 143 

ülkenin 436 bölgesine, 2019 yılında da, 149 

ülkenin 443 bölgesine toplam 453.000 adet 

kurban bağışı ulaştırmıştır. 

Bu sene, koronavirüs sebebiyle bu ihtiyaç daha 

da artmıştır. Bu sebeple, bu yıl daha çok 

fedakârlık etmemiz gerekiyor. Dünyanın birçok 

bölgesinde, ‘Türkiye Diyanet Vakfı 

gönüllüleri gelsin de biz de et yiyelim’ diyen 

yüzbinlerce insan olduğunu unutmayalım. Ditib 

derneklerimiz ve din görevlilerimiz sizlerin 

kurban bağışlarını kabul etmektedir. 

Değerli kardeşlerim! 

Bildiğiniz gibi, milletimiz 15 Temmuz 

2016 gecesi, Cenâb-ı Hakk’ın yardımı ile, 

vatanına, bayrağına, ezanına ve iradesine sahip 

çıktı; zalimlerin ve münafıkların tuzaklarını 

başlarına geçirdi, elhamdülillah! Hutbemi 

bitirirken; başta 15 Temmuz şehitleri olmak 

üzere, geçmişten günümüze, mukaddes 

değerleri uğruna canlarını feda eden aziz 

şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de 

minnet ve şükranla yâd ediyoruz.  
 


