
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DOĞANIN DENGESİ 
 

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. 

Mübarek günlerde yaşıyoruz. Bu günler peygamberlerin, evliyaların emanetlerini 
aldıkları günlerdir. Yani mübarek aşure günü, Muharrem’in onu mübarek günlerdir. 
Ramazan’dan önce oruç bu aylarda tutulurdu, Ramazan farz olunca bunlar sünnet kaldı ama 
mühim olan, bereketi daim olur. 

İnşallah sıkıntıları gidermeye vesile olur çünkü Allah Azze ve Celle hem maddi hem 
manevi olarak bu günlere bereket vermiş. Bunlarda Allah’ın bir hikmeti var. Allah insanlar 
için her daim hayır ister. İnsan şerri kendi kendine yapar. Bugünlerde her tarafta televizyonu 
açınca haberler; “Bütün dünya yanıyor.” diyor. Ne için yanıyor? Nasıl oldu? İnsan kendine 
şer istedi.  

Allah Azze ve Celle anında ceza vermez, insanların yavaş yavaş biraz akılları başına 
gelsin diye mühlet verir ama insanlar azgınlıklarında devam ediyorlar. Seneler önce keçileri 
yasakladılar, yasaklayan kim? Avrupa, Batı, batan medeniyet. Onların kendi memleketlerinde 
de yasak. Oraya gitmiştik, İspanya’ya gittik, sürüler yasak; “Ormanı yiyor, ormanı bitiriyor.” 
diyorlardı, ondan kurtardık diye seviniyorlardı. Keçinin bin senede yediğini üç beş günde 
yangın götürüyor.  

Hem fakir fukarayı işinden ettiler, hayvanları telef etiler, bir şey bırakmadılar, ondan 
sonra da yok tayyare istiyor, yok uçak istiyor, yok helikopter istiyor. Hâlbuki orada bu 
hayvanlar hem kuru, yanacak şeyleri yiyor, hem fakir fukaraya bir kazanç oluyor hem 
binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanın rızkını veriyordu. Hepsine mani oldular, ondan 
sonra da Allah’ın işine karışınca, dengeyi Allah vermiş, şerri insan kendi kendine yapmış. 
Bizim aklı evveller Avrupa ne diyorsa onu yapacağız diyor. “Onlar biliyor, biz ahmağız, 
onlar akıllı, onlar keçi iyi değil dedi, sakın şey yapmayın!”  

Hâlbuki keçi bereketli bir hayvandır, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sevdiği bir 
hayvandır. Bütün İslam ordularına, Osmanlı’ya, Selçuklu’ya fayda sağladı. Onların geçim 
kaynağıydı, kuvvetiydi. Şimdi strateji derler, strateji kuvvettir. Hepsini götürünce bereketi 
de götürdüler, başlarına da felaket geldi. Allah’ın işine karışmak iyi olmaz, düşünmek lazım. 
Biz bu şeyleri yasakladık, ne olacak? İşte olacağı bu, felaket olacak. Allah Azze ve Celle her  



 
 

 

 

 

 

şeyi dengede yapmış, dengeyi kaybeden insandır, insanoğludur. Hayvanların her birinin bir 
vazifesi var, onu yapıyorlar. Sen karışmasan bütün dünya rahat rahat geçinip gider ama 
şeytanın adamları bu dengeyi bozup, insanın dengesini kendi ellerinde tutmak istiyor. 

Ne yapacaksın işte, oldu artık, bundan sonra da zor düzelir çünkü bir sistem 
kurulmuş, o sistemi bozduktan sonra bu sistemi geriye döndürmeyi nereden bulacaksın. 
Bozmak, harap etmek kolaydır, tamir etmek zordur. Allah yardımcımız olsun, Allah inşallah 
memleketi, bu hayvanları, insanları, mahlûkatları korusun. “Biz hata yaptık, tövbe ediyoruz, 
Allah affetsin.” diye Allah’a tövbe istiğfar etmek lazım ki Allah bu belayı üzerimizden 
çıkarsın, kaldırsın. 
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      
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