
 
 

 

 

 

 

 
RİYA MÜNAFIKLIĞIN GÖSTERGESİDİR 

 
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. 
 

 بِينٍ َوالَ َرْطٍب َوالَ يَابٍِس إاِلَّ فِي ِكتَاٍب م  
 

“Ve lâ ratbin ve lâ yâbisin illâ fî kitâbin mubîn” (En'am Suresi 59) (Yaş ve kuru 

hiçbir şey yoktur ki, o her şeyi açıklayan kitapta bulunmasın.) Kur’an Azimüşşan’da her 

şey yazılı. Âdem Aleyhisselam’dan kıyamete kadar olacaklar yazılı. Her şeyi öğretiyor, 

gösteriyor. Bazıları kısa suredir diye okuyup geçiyorlar.  

Euzubillahimeşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim 

يِن﴿ ُب بِالد ِ ﴾َواَل يَُحض  َعلَى َطعَاِم ٢﴾فَذَِلَك الَِّذي يَدُع  اْليَتِيَم ﴿١أََرأَْيَت الَِّذي يَُكذ ِ

ْلُمَصل ِيَن ﴿﴾فََوْيل  ٣اْلِمْسِكيِن ﴿  ﴾٤ ل ِ
“E raeytellezî yukezzibu bid dîn Fe zâlikellezî yedu’ul yetîm Ve lâ yahuddu alâ taâmil 

miskin Fe veylun lil musallîn” diyor.(Maun Suresi 1-4) (Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, 

yetimi itip kakar, yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar 

namazlarını ciddiye almazlar.) Yani namaz kılanlara “veyl” diyor. Hangi namaz kılanlara 

“veyl” diyor? “Vay hallerine” diyor. 

 ﴾٧﴾َويَْمنَعُوَن اْلَماُعوَن ﴿٦الَِّذيَن ُهْم يَُراُؤوَن﴿
“Ellezînehum yurâûne ve yemneûnel mâûn.” (Maun Suresi 6-7) (Onlar namazlarıyla 

gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.) Onlar riya yapanlar; riya yapıp 

insanların önünde namazlarını gayet huşu içinde kılıyorlar. İnsanlara gösteriş olsun diye çok 

güzel kılıyorlar. İnsanların önünde kendilerini iyi gösteriyorlar ama yardıma gelince, İslam’a 

yardıma gelince, insanlara yardıma gelince men ediyorlar. Allah bizi bu halden sakındırsın 

inşallah.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Bunlar oluyor, Şeyh gelince bütün işler yapılıyor, olmayınca hiç. Bu tam riyadır. 

Riyaya insanların yaptıklarından küçük bir misal veriyoruz; en büyüklerine kadar çok 

misaller var. İşte memleketin başından geçen riyadan başka bir şey değil. 

Riya güzel değildir, münafıklık sıfatıdır. Allah için yapacaksın her şeyi, gösteriş için 

yapma. İnsanların önünde atlayıp zıplayıp yüz tane takla atıyorlar, kendi hallerine kalınca 

da bütün pislikler onlardadır, münafıklarda.  

Münafıklık sıfatından uzak durun, uzak duralım inşallah. Bu, Allah’ın sevmediği bir 

sıfattır, insanların da sevmediği sıfattır. Riyakâr derler, riyakâr hiçbir zaman güzel bir sıfat 

değildir, iyi bir sıfat değildir. O sıfattan uzak durmaya uğraşalım.  

Kendi halinde olduğun vakit nasılsan, insanların önünde de aynı şekilde ol. Halin 

iyi değilse halini düzelt. İnsanların önünde nasıl iyi gözüküyorsan, kendi halindeyken de iyi 

ol, iyi sıfatta ol. İnsanların önünde iyi gözüküp, insanlar olmadığı vakit bütün kötülükleri 

yapacaksın. Ne için bu iyi değil? Çünkü en mühim olan şey, Allah Azze ve Celle seni 

görüyor; senin riyanı, münafıklığını görüyor.  

Allah riyadan, münafıklıktan, kötü ahlaktan bizi korusun inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha       Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
12 Ağustos 2016/09 Zilkâde 1437 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


