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  59. Ders 

İYİLİĞİ EMRETMEK KÖTÜLÜĞÜ YASAKLAMAK – II 

- EMR-İ Bİ’L-MARUF VE NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER (II)  -  

İyiliği emretmeyen, kötülüklerden kaçındırma görevini yerine getirmeyenler Allah’ın 
rahmetinin uzağında kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilirler. Öyle ise, Hz. 
Peygambere ümmet olma şerefine ulaşmış olan müslümanlar olarak, bu şerefe layık 
olmanın bilinci ve gayreti içinde olmamız gerekir. Şu ayetlerde Allah Teala bir yandan 
bize bu temel görevimizi hatırlatmakta, bir yandan da bizi emr-i bi’l-ma’ruf görevine 
teşvik etmektedir:  

ِ وَوااْليیَْومِم ااْآلِخِر وَويیَأُْمُروونَن بِاْلَمْعُرووفِف وَويیَْنهھَْونَن َعِن ااْلُمنَكِر وَويیَُسارِرُعونَن فِي ااْلخَ  َّBيْیَرااتِت يیُْؤِمنُونَن بِا
ا ئَِك ِمَن االصَّ لِِحيیَن وَوأأوُولَٰ  

“Onlar, Allah'a ve ahiret gününe inanırlar; iyiliği emreder, kötülükten menederler; hayırlı 
işlere koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardandır.” 1 

 وَوااْلُمْؤِمنُونَن وَوااْلُمْؤِمنَاتُت بَْعُضهھُْم أأوَْوليِیَاُء بَْعٍض يیَأُْمُروونَن بِاْلَمْعُرووفِف وَويیَْنهھَْونَن َعِن ااْلُمنَكِر 
“Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emreder, 
kötülükten alı korlar.2 

Görülüyor ki, bu ayetlerde Allah’a ve ahiret gününe iman esaslarının yanında, temelde 
bir davranışlar manzumesi olan emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker görevi 
zikredilmektedir.  

“Emir bil’-maruf ve nehy ani’l-münker” konusu hem mümin kadın, hem de mümin 
erkek üzerine düşen bir görevdir. Bunda kadın-erkek ayırımı söz konusu değildir. Yani 
iyilik ve takvada yardımlaşmak herkes üzerine lazım bir görevdir.  

Ayet-i kerimede öyle buyurulmuştur:  

وَوتََعاوَونُواا َعلَى ااْلبِرِّ وَواالتَّْقَوىىٰ  َ َشِديیُد ااْلِعقَابِب   َ إإنِنَّ هللاَّ ْثِم وَوااْلُعْدوَواانِن وَوااتَّقُواا هللاَّ وَوَال تََعاوَونُواا َعلَى ااْإلِ  
“İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık 
üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun; çünkü Allah'ın cezası çetindir.” 3 

Toplumsal bir görev yerine getirilirken, aslında toplumun bütünü organizeli bir şekilde, 
planlı ve programlı bir biçimde  ona sahip çıkılmalıdır. Başarı ancak böyle elde edilir.  

                                                   
1 Ali İmran, 3:114 
2 Tevbe 9/71 
3 Maide, 5:2 
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Emr-i Bi’l-Ma’ruf Yapmada Usûl 

Emr-i bi’l-maruf  görevinin nasıl uygulanacağını bizzat Hz. Peygamber (s.a.v) şöyle 
bildirmektedir: 

هِھ وَوذَذلَِك أأَْضَعُف َمْن رَرأأىَى ِمْنُكْم ُمْنَكًراا فَْليیَُغيیِّْرههُ بيِیَِدهِه فَإنِْن لَْم يیَْستَِطْع فَبِلَِسانهِِھ فَإنِْن لَْم يیَْستَِطْع فَبِقَْلبِ 
 ااِإليیَمانِن 

“Sizden biriniz, bir kötülüğü gördüğü zaman onu eli ile düzeltsin; buna gücü yetmezse dili 
ile düzeltsin; buna da gücü yetmezse kalbi ile buğz etsin. Bu son uygulama imanın en 
zayıfıdır”4  

Hadis-i şerifte görüldüğü üzere, toplumda meydana gelecek olumsuzluklar, bir otorite 
isek, el ile düzeltilmelidir. Fiili olarak etkili olmanın mümkün olmadığı zaman 
konuşarak ikna yoluna baş vurmak gerekecektir. Şayet kötülüklerin sözle de yok 
edilmesi mümkün değilse, en azından yapılan kötülüğün kişiyi rahatsız emesi, o 
kötülüğü yapanlara karşı kalben de olsa bir tepki gösterilmesi gerekmektedir. Fakat 
karşılaşılan bir kötülüğün ya da olumsuzluğun giderilmesinde yaşanacak zaaf halinin 
bizi kalben buğz noktasına kadar getirmesi, arzulanan bir şey değildir ve olmamalıdır. 
Lakin kalben buğz hiçbir zaman, bu tür karşı koymanın içe gömülüp bırakılan bir tutum 
olarak algılanmamalıdır. Hissettiğimiz karşı koyma duygusu aynı zamanda, 
tavırlarımıza da yansımalı, sadece kalbi bir tavır alarak kalmamalıdır. 

Emr-i bi’l maruf, görevi yerine getirilirken, elbette birtakım güçlüklerle 
karşılaşılaşılabilecektir.  İşte Kuran bu noktada da bize çıkış yolunu göstermektedir. 
Ayet-i kerime şöyledir:  

لَِك مِ  َالةةَ وَوأْأُمْر بِاْلَمْعُرووفِف وَوااْنهھَ َعِن ااْلُمنَكِر وَوااْصبِْر َعلَٰى َما أأََصابََك إإنِنَّ ذَذٰ ْن َعْزمِم يیَا بُنَيَّ أأَقِِم االصَّ
  ااْألُُموررِ 

“Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere 
sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer işlerdir.”5 

Ayet-i kerimede üç temel esasa işaret edilmektedir. Bunlar, namaz kılmak, iyiliği 
emredip kötülükten sakındırmak ve başa geleceklere sabretmektir.  

Sabır, karşılaşılan her türlü güçlük ve engelin aşılmasında takınılacak temel tavırdır. 
Sabır, insanın zorluklar karşısında direnç gösterebilmesi yeteneğidir ve Allah'ın bize 
büyük bir bağışıdır. Güçlükler bu yetenek sayesinde aşılır.  

İçinde tebliğ görevi de olan emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker’i yerine getirirken, 
tebliğde takip edilmesi gerekli olan genel prensiplerin gözetilmesi de gerekir.  

                                                   
4 Müslim,  İman 20,  I, 69; Nesâî, İman 17, VIII,11,112 
5  
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Farklı ruh, kültür, anlayış ve bilgi yapısına sahip olan insanlara, durumlarına uygun 
usul ve üsluplarla yaklaşmamız, bu önemli görevde başarı şansını arttıracaktır.  

Yüce Kitabımız bunları adeta bir reçete takdim eder gibi,  bize şöylece takdim 
etmektedir:  

وَوااْلَمْوِعظَِة ااْلَحَسنَِة وَوَجادِدْلهھُم بِالَّتِي هھھِھَي أأَْحَسُن إإنِنَّ رَربََّك هھھھَُو أأَْعلَُم بَِمن اادْدعُع إإِلَٰى َسبيِیِل رَربَِّك بِاْلِحْكَمِة 
  َضلَّ َعن َسبيِیلهِِھ وَوهھھھَُو أأَْعلَُم بِاْلُمهْھتَِديینَ 

“(Resulüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde 
mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok 
iyi bilir.” (Nahl, 16:125)   

 Allah'ın yoluna hikmet ve güzel öğütle çağırmanın gereklerinden biri ise, gerektiğinde 
affedici olmaktır.  

Rabbimiz şöyle buyuruyor :  

 ُخِذ ااْلَعْفَو وَوأْأُمْر بِاْلُعْرفِف وَوأأَْعِرضْض َعِن ااْلَجاهھھِھليِینَ 

 “(Resulüm!) Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” (A’raf, 7:199) 

Bu konuda önemli olan hususlardan bazıları da şunlar olduğunu bize yine Kur’an’ımız 
haber veriyor:  

واا ِمْن َحْولَِك فَاْعُف َعْنهھُْم  ِ لِنَت لهَھُْم وَولَْو ُكنَت فَظًّا َغليِیظَ ااْلقَْلِب َالنفَضُّ َن هللاَّ وَوااْستَْغفِْر فَبَِما رَرْحَمٍة مِّ
 ..لهَھُْم 

“O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli 
olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; bağışlanmaları 
için dua et;” (Al-i İmran, 3:159)  Demek ki toplumda irşad hizmetleriyle meşgul olan 
insanlar, katı kalpli, inatçı değil, bağışlayıcı ve hoşgörü sahibi olmalıdırlar.  

Netice olarak, “iyiliği emretme, kötülükten sakındırma" şeklinde ifade ettiğimiz “emr-i 
bi'l-ma'rûf ve nehy-i ani'l-münker” görevi, fert, aile ve toplumun güven ve huzuru için 
hayati önem arz etmektedir. Hoşgörülü olalım diye toplumdaki kötülüklere müdahale 
etmemek ve vurdumduymaz davranmak, toplumun daha da bozulmasına sebep olur. 
Çünkü yapılan kötülüklere müdahil olanlar da, olmayanlar da herkes zarar görür. 

Sözgelimi hırsızlık yapanı görüp "bana ne deyip" gerekli müdahaleyi yapmayan, ilgilileri 
haberdar etmeyen kimse sorumlu olur. Bir gün döner dolaşır, bu hırsız o kişiye de zarar 
verebilir. Aynen yolculuk yapılan gemiyi delen sorumsuz insanı gemide bulunanlar, 
bundan men etmezlerse, gemi batar ve hepsi birlikte batan gemi ile batarlar.   

Alınacak Dersler  

1. İyiliği emretmeyen, kötülüklerden kaçındırma görevini yerine getirmeyenler 
Allah’ın rahmetinden mahrum olabilirler.  



EV  SOHBETLERİ          2014 

 
59. Ders 4 
 

2. İyiliği emretmeyen, kötülüklerden kaçındırma görevi kadın erkek her 
Müslümanın üzerine düşen bir vecibedir. 

3. İyilik ve takvada yardımlaşmalı, düşmanlıkta ve günahta 
yardımlaştırılmamalıdır. 

4. İyiliği emretme ve kötülüklerden alı koyma işini neye gücümüz yetiyorsa onunla 
yapmalıyız.  

5. Bu görevi yerine getirirken tebliğ metodlarını kullanmalıyız. Sabırlı, affedici, 
muhataba yumuşak davranma üslubu  içinde olmalıyız.  

Ödev 

بََّك هھھھَُو أأَْعلَُم بَِمن اادْدعُع إإِلَٰى َسبيِیِل رَربَِّك بِاْلِحْكَمِة وَوااْلَمْوِعظَِة ااْلَحَسنَِة وَوَجادِدْلهھُم بِالَّتِي هھھِھَي أأَْحَسُن إإنِنَّ ررَ  
  َضلَّ َعن َسبيِیلهِِھ وَوهھھھَُو أأَْعلَُم بِاْلُمهْھتَِديینَ 

“(Resulüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde 
mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok 
iyi bilir.” (Nahl, 16:125)  

Ayetini hem ezberleyiniz, hem de evinizde bulunan bir tefsirden bu ayetin tefsirini 
okuyunuz.  


