
 
 

SU UYUR DÜŞMAN UYUMAZ 
 

Es Selamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim. Bismillâhirrahmânirrahim. 

Esselatu Vesselamu ala Rasulüna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
Şimdi insanlar Avrupa’daki olaylar hakkında soruyorlar. Allah azze ve celle diyorki 

“Onlara inanmayın.” Türk atasözü de der ki: “Su uyur düşman uyumaz.” Bunlar 
düşmandır, İslam’a düşmandır. İslam’a düşman, her türlü hileyi, kötülüğü düşünen 
insanlardır. Bu insanlar seni seviyor zannetme. Hiç bir dakikaları yok ki nasıl bu 
Müslümanlar’ı yok edelim diye düşünmesinler. Ama politika ilminde en yüksek diplomayı 
almışlardır. 

Politika nedir? Şeytanın ilmidir. Şeytandan münafıklık öğreniyorlar. Sana, yüzüne 
güler, arkandan vururlar. Ondan sonra istediğin kadar adama kız, hiç bir şey yapmaz. 
Yüzüne tükürsen yağmur yağıyor zanneden cinstendir bunlar. Kendilerini kontrol ederler. 
Nefislerini kontrol kolaydır onlar için. Nefis, şeytan ve kötülük bu insanlarla beraberdir. 
İşte bunu bizim insanların anlaması lazım. Anlayıp da ne yapacağız? Yani gidip de 
adamları dövecek, sövecek halimiz yok. Her şeyde onları taklit ediyorsun hiç olmazsa bari 
burada taklit et. Sende soğukkanlı ol. Onların dediklerine de inanma. Onların her 
dediklerini araştır, muhakkak altında kötülük vardır. Çünkü taa Peygamber Efendimiz’in 
zamanından başladılar. Şeytan tabi biliyor ne olacağını. O vakitten bitireyim diye başladı 
ama bitiremedi. Bitiremez de Allah’ın izniyle.  

Bu insanlar daha önce de pislik yapmışlardı. Peygamber Efendimiz’e hakaretler 
yapılmıştı. Daha önce yapmışlardı, millet istedikleri gibi olduydu. Millet galeyana geldi 
sokaklara çıktı ama Avrupa’da çıkmadı. Müslüman memleketlerinde çıktı. Yakıp yıktılar 
kendi memleketlerini. Kaç kişi de öldü ama Avrupa’da bir şey olmadı. Bu defa olmadı, bu 
defa kendileri çıktılar yollara. Tabi yapılan şey tasvip olmaz. Zaten düzmece bir şey olduğu 
belli. Nasıl belli, bu hafta yine aynı şeyi yaptılar. Onun için biz onlara karışmıyoruz. Allah 
var. Küfürden sonra zaten günah yok. En büyük günah kafir olmak. Ondan sonra 
domuzu da yer, sidiği de içer, necaseti de yer, her şeyi yapabilir. Onlar için artık bu helal, 
bu haram diye bir mefhum kalmadı. En büyük günahı, haramı yapmış zaten, Allah’a 
küfretmiş.  

Onun için Müslüman memleketlerinde kalkıp da yine yürüyüşler, yakıp yıkmalar 
olmayınca bu defa kendileri bir oyun yaptılar. Yaramaz, emekliye çıkaracakları adamları 
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öldürdüler bitti. Kıyamet koptu, yine Müslümanlar’ın başına çaldılar. Ama dediğimiz gibi 
biz o oyuna düşmeyeceğiz. Onlara Allah müstahaklarını veriyor. Kafirdir ama Allah’ın 
sevgili, en sevgili kuluna hakaret etmek kolay değil.  

Zaten en baştan beri bakarsanız, en çok taptıkları şey maddedir onlar için. Din, 
iman hiç bir şeyleri yok. Irz, namus hiç bir şey yok o heriflerde. Onların en çok taptıkları 
şey maddedir, ekonomidir. Allah da en acıtacak yerden vuruyor kendilerine. Dibe vuruyor 
ekonomileri bitiyorlar, mahvoluyorlar. Her bir borsa inişinde eriyorlar, bitiyorlar. Böyledir 
bu adamlar.  

Bizim yapacağımız şey, bu yaptıkları hakareti Allah’a havale ediyoruz. Allah 
müstahaklarını versin. Allah cezalarını versin. Peygamber Efendimiz’e yapılan şeyi tabi hiç 
kabul edemeyiz. Bunlar onların oyunudur diye bir şey yapmayacağız. Allah’a havale 
ediyoruz. Allah onların cezalarını versin. Allah onları daha beter etsin, onlardan olanları da 
beter etsin. Oradaki ehli İslam da doğru yolda olsun. Avrupa’da olanların çoğu da 
sapıtmışlar. Eğer beraber olurlarsa, kafirler gibi olurlarsa onlar da ceza yer. Allah yolunda 
olan insana korku yoktur. Allah muhafaza eder. 

VeminAllahu Tevfik El Fatiha 

 

Şeyh Muhammed Mehmed Adil Hazretleri’nin (k.s.) 
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