
HER ŞEYDE BİR DENGE VARDIR 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel 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. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
Allah Azze ve Celle her güzelliği yaratmış. İnsanlar güzel yaşasınlar, ahiretleri güzel 

olsun diye Allah davet ediyor. İnsanlarsa nefislerine uyuyorlar. Nefisleri güzelliği değil, 
çirkinliği emrediyor. Allah bizim yaşadığımız dünyayı en güzel şekilde yarattı, dengeyi 
koydu. Her şeyde denge vardır.  

Tabi bizim anlamadığımız; Allah’ın yarattığı her şey bir hesaba göre, dengeyle 
yapılmış. Onları korumak lazım, onları bilmek lazım. Herkes bu dengeyi, hesabı bilemez 
ama her şey tesadüfen olmuş gibi laflar eden ahmaklar da çok var. Esas dünyayı, 
güzellikleri bozan onlardır. İlk başta fikirden çıkıyor bozukluk, sonra dünyaya yayılıyor. 
Bozuk fikirler yayılınca da çirkinlik, pislik, her türlü kötülük meydana geliyor.  

Allah’a şükür şimdi bahar aylarını yaşıyoruz. İlk başta kış olacak ki ondan sonra 
güzel bahar olsun. Güzel kış olmazsa, güzel bahar olmaz. Güzel bahar olmazsa, güzel yaz 
olmaz, sonbahar olmaz. Bu minval üzerine, Allah her şeyi bir dengeyle yaratmış. Allah’ın 
dediğini yapmak lazım. Sırf ahiret için değil, insanlık için de Allah’ın dediğini 
yapmak lazım. Allah’ın emirlerine tabi olanlar, akıllı insanlar dünyada da rahat 
yaşar. Allah’ın emrine uyulunca dünya da böylece güzel olur. 

 Dünyanın çirkin olması meselesine gelince. Allah, kalkıp en güzel yerleri tahrip 
edesiniz diye emretmiyor. Suları nasıl da kirletiyorlar. Nehre abdest bozmak bile büyük 
günahtır. Medeni geçinen insanları şimdi görüyoruz, her tarafı lağıma çevirmişler. 
Bu en ufak bir misaldir, örnek olarak yeter. Allah’ın emrine tabi olun, her şey daha güzel 
olsun inşallah. Allah bizi nefsimize bırakmasın, şeytana bırakmasın. Onlar çirkinliktir, 
onlar kötülüktür, pisliktir. Allah muhafaza etsin.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 
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