
 

 
 
 
 
 
 

GÖSTERİŞE ALDANMAYIN 
 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’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. 

 
  Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim 
 

َف َ َل  ي اةَُالدُّْني اَو  نَُّكُمَاْلح  َت غُرَّ َِاْلغ ُرورََُل  نَُّكمَبِاَّللَّ  ي غُرَّ
 

“Fe lâ tegurrannekumul hayâtud dunyâ, ve lâ yegurrannekum billâhil garûr” (Fatır 

Suresi-5/Lokman Suresi 33) “Dünya hayatı sizi kandırmasın.” diyor Ayet-i Kerime. 

Gösterişe inanmayın. Çoğu insan gösterişe çok meraklı olur. Gösteriş de nasıl sinek pisliğe 

yahut başka bir şeye kanıp da gelirse, insanlar da gösterişe kanıp zarara girmiş oluyorlar, 

yollarını şaşırıyorlar. Yani gösteriş mühim bir şey değil, insanlar istediği kadar gösteriş 

yapsın. 

 
Çoğu zaman sahtekârlar da öyle yapar; kendilerini çok zengin gibi gösterir, ondan 

sonra milleti çarpıp, kaçıp giderler. Sonra da “Ya bu adamın böyle arabası vardı, şöyle malı 
vardı, meğer hepsi sahteymiş!” derler. Gösteriş olsun diye kiralamış yahut ödünç almış, 
milleti kandırıp gidiyor. Dünya için bir şey değil, insan birkaç kuruş kaybedebilir. Üzülür 
müzülür, o bir şey değil de insan ahiretini dünya için yahut gösteriş için vermesin.  

 
Neymiş efendim, işte bütün entel tabaka, okumuşlar şöyle diyor, böyle diyor diye 

onların peşine gidiyorlar. Onlar zaten yolunu şaşırmış, ne yaptıklarını bilmiyorlar, sırf 
şeytanın askerleri olmuşlar. Allah’ın askerleri olacağına, şeytana tabi olmuşlar. Dünyada da 
rezil olmaya mahkûmdurlar, ahirette de çekecekleri var.  

 
“Kanmayın!” diyor Allah Azze ve Celle. Sakın doğru yolda olmayan insanlara 

kanmayın. Bize tembih ediyor ama insanoğlu gene kanıyor. Bu lafazan insanlara kanmayın. 
Siyahı beyaz gösteriyorlar, doğruyu yanlış gösteriyorlar, iyilik emredeceklerine kötülük 
emrediyorlar, iyilikten men ediyorlar. Böyle insanlara tabi olmayın, kanmayın. Allah 
şerlerini kendilerine makûs eylesin. Hidayet bulurlarsa hidayet bulsunlar, hidayet 
bulamazlarsa çekecekleri var.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allah çoluk çocuğu muhafaza etsin çünkü hakikaten genç olan insanlar hata 

yapıyor. Genç olmayanlar bile onlara kanıyor ama daha fazla gençler kanıyor. Dediğimiz 
gibi gurur, gösteriş yapıyorlar, üniversiteliyiz diyorlar. En çok da onlar kanıyor. Ondan 
sonra büyüdükleri vakit bazıları yaptıklarına çok pişman oluyor, bazıları da kayıp gitmiş 
oluyorlar.  

 
Aileler oğlum, kızım okusun okusun diye götürüyor, onları tam ateşin içine 

atıyorlar. Ondan sonra da yok şöyle oldu, böyle oldu, bize bakmıyor, bizi beğenmiyor 
diyorlar. Tabi olmayacak, ona dikkat edeceksin. Çocuğuna ilk başta evde kendin terbiye 
vereceksin, ondan sonra başkası senin çocuğuna terbiye versin. Allah (c.c.) Ümmeti 
Muhammedi şeytanın şerrinden muhafaza etsin. Fitne zamanıdır, hakikaten muhafaza 
etsin. 

 
Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha 
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