HER ŞEY ÖLÇÜLÜDÜR
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.
Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim
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“veleâmurannehum feleyuġayyirunne ḣalka(A)llâh” (Nisa Suresi–119) Allah Azze ve
Celle Kur’an’da diyor, ayet var: “(Şeytan diyor ki) Onlara emir vereceğim, Allah’ın yarattığını
değiştirsinler. Her türlü kötülüğü emredeceğim, onlar yapacak.” Şimdi bu dünyanın hali
böyle. Allah’ın yarattığı şeyleri değiştirmeye uğraşıyorlar, değiştirince de kendilerine böyle
oluyor, yapacağız zannediyorlar, kötü yapıyorlar.
Allah dünyayı yaratmış, dünyayı insanlara faydalanmaları için vermiş. “Kıyamete
kadar bu böyle olacak, bunu teslim aldınız, fazlası yok. Bunu nasıl yapabiliriz? Kullanırsanız
kullanın, bundan başka yok. Dünyada size ayrılan yer bu kadardır, ahirette ise cennet uçsuz
bucaksızdır. En az, en zayıf insanın cennette bu dünya kadar yeri var ama bu dünya için bu
kadardır, onu iyi kullanın.” diyor Allah Azze ve Celle.
Değişiklik yaparsanız başınıza iş alırsınız, sizin için iyi olmaz, kötü olur. İşte dünyayı
mahvettiler, bitirdiler. Her tarafta pislik, her taraf pislendi, ne denizi kaldı ne karası kaldı,
her tarafta pislik. Bunlarla idare edecekler artık. Hala da tövbe etmiyorlar. Artık başları ne
emrediyorsa, şeytana itaat edip devam ediyorlar, Allah’ın yarattığını değiştirmeye
uğraşıyorlar. Allah’ın verdiğini çoğaltacaklarını zannediyorlar ama her şey ölçülüdür.

َ ْ
َ
ْ َD @?ﱡﻞ
رPِﻤﻘﺪاLِ ٍء ِﻋﻨﺪُەC
E

“küllü şey'in indehu bi mikdar” diyor Kur’an’da. (Rad Suresi–8) “Her şey bu dünyada
ölçülüdür.” Onun için Müslümanı, Müslüman olmayanı, hepsi buna dahildir. Emanettir,
ona iyi bakmak lazım. Müslüman memleketine de gidiyorsun, her taraf çöplükten geçilmez.
Dereler, nehirler bulaşık. Onları kirletmek lanete mazhar oluyor. Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) denizleri, suları kirletene lanet etti. Bu, şeytanın emridir. İnsanları pisletmiş, dünyayı
pisletmiş, her şeyi pisletmiş, onun daha çok hoşuna gider.
Onun için, dikkat etmek lazım. İnsanlar, “Ben ne yapabilirim?” der. Sen gene
yapacağını yap, onu yaptın mı sana da fayda olur, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediği

temizliği yapmış olursun. Bir iyilik yaptın mı boşa gitmez, sevabını alırsın, faydası da olur.
Kötülüğün faydası olmaz, zararı olur. İyiliğin faydası olur. Sen kendi başına da yapsan sana
da fayda olacak, hem de sevap kazanmış olacaksın.
Allah insanlara şuur versin, dikkat etsinler. “Ben yaparım, bu kadar şeyi atarım…”
deme, öyle davranma, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yolundan git. İyilik yap, iyilik
bulursun.
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