
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ALLAH’IN YARATTIĞI 
 

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. 
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“feleyuġayyirunne ḣalka(A)llâh” (Nisa – 119) “Allah Azze ve Celle’nin yarattığını 
değiştirmek isterler.” Şimdi ahir zaman olduğu için, bu geçen yüzyılda da vardı, şimdi daha 
fazla uğraşıyorlar. Eskiden oku, ağacı falan değiştiriyorlardı; o değiştirme sayılmaz da daha 
sonra daha fazla kazanç alalım diye içindeki şeyleri değiştiriyorlardı. Daha sonra hayvanlarla 
filan uğraştılar, şimdi insanları kendi istedikleri gibi değiştirmek istiyorlar. Allah’ın yarattığını 
değiştirip, kendilerinin menfaatine iyi yapıyoruz zannediyorlar. Allah Azze ve Celle’nin 
yarattıklarını beğenmiyorlar, kendi kafalarına göre değiştirmek istiyorlar.  

Allah Azze ve Celle her şeyi, ne olacağını baştan söylemiş. O günlerde yaşıyoruz. 
İnsanın tabiatı böyledir. “Yok” diyor, “Öyle değil, insanın kendi istediği gibi, nefsinin 
istediği gibi olması lazım.” Nefsi ne istiyorsa onu yapsın istiyorlar. Nefis seni dünyada da 
ahirette de kötülüğe götürür. Nefsinin peşinden gidersen yaptığın şeyler kötü şeyler olur. 
Nefsine hâkim olup, nefsinin istediğini değil de Allah’ın istediğini yaparsan o vakit iyi şeylere 
muvaffak olursun, iyilik yaparsın. Allah her şeyi güzel yaratmış, yerinde yaratmış, O’nun 
yaptığı her şey güzeldir. Ona itiraz edenler bir şey yapamazlar, bir şey yapayım derken çoğu 
şeyi mahvederler, tehlikeye atarlar, kendilerine zarar veririler. İyi yapıyoruz derken kötü 
oluyor, her şeyde aynı şekildedir. 

Çoğu zaman bu şey imansızlıktan, kâfirlerden, Allah’a inanmayanlardan geliyor. 
Onlar da cezalarını burada da buluyor, ahirette de buluyorlar. Allah kimseyi lüzumsuz 
yaratmadı, her şey bir hikmetle yaratılmış. Onu kabul edip de Allah’ın hükmüne itiraz 
etmezsen rahat olursun, yok itiraz edersen kendine de zarar verirsin, insanlara da zarar 
verirsin, insanlığa da zarar verirsin. Her şeyin tabiatı var, usulü var, o usulle gitmek lazım. 
Şimdi en büyük, yavaş yavaş yaptıkları şey insanlığı bitirmek. İnsanlığı bitirmek nasıl oluyor? 
Tabiatın kanunu dışında, erkek erkeğe, kadın kadına evlilik diyorlar. Öyle olunca çocuk 
nereden gelecek, nesil nasıl yapacak? Budur işte, istedikleri insanlığı bitirmek. İyilik 
yapıyoruz diye milleti kandırıyorlar. Her tarafa da bunu zorla yaptırmak istiyorlar. 
Afrika’sına da Asya’sına da Türkiye’sine de nereye varsa bu sapıklığı yaymak istiyorlar.  



 
 

 

 

 

 

Hem Allah’ın gazabı insanların üzerlerine geliyor, hem ceza geliyor. Bu kadar şeyler 
nereden geliyor diye şaşırıp kalıyor insan, insanların yaptıklarından geliyor. Allah muhafaza 
etsin, Allah’ın dediği olur. Bu, kendilerinin dedikleri, kendilerine ceza olur. Allah’ın yolunda 
giden kazanır Allah İslam âlemini, İslam’ı, Müslümanları muhafaza etsin.  

 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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