
 
 

 

 

 

 

 
MUHARREM AYININ ÖNEMİ 

 
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. 
 

Bugünkü sohbet Muharrem ayının fazileti hakkında olacak. 1 Muharrem’den 10 

Muharrem’e kadarki günler en faziletli günlerdir. “Bu on günü oruç tutan insan Firdevs 

cennetine nail olur.” diyor Hadis-i Şerifte. Bu Hadisi de Hazreti Ayşe (Radiyallahu anha), 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hanımı, zevcesi rivayet ediyor.  

İnsanlar şimdi öyle gruplar olmuş ki insan bir şey yapınca dinden çıkmış gibi 

addediyorlar. Yahut “Ondan başkasını yapmam.” diyen insanlar var. İkisi de yanlıştır. “Sırf 

senede on gün oruç tutarım” diyen insanlar var, onlar da yanlış. “Yok, bu oruç tutulmaz!” 

diyen insanlar var, onlar da yanlış. 

Doğru olan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ve sahabelerin gittiği yoldan gitmektir. 

O da tarikat yoludur ki tarikat Ehli Sünnet Vel Cemaatte var, başkasında yok. Başkaları 

tarikatı kabul etmiyor, bu fırkalar tarikatları kabul etmiyor çünkü tarikat fırka değildir. 

Fırka demek bir bölüm demektir.  

“Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak.” dedi Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Fırkalar hep 

ufak ufaktır. Esas büyük olan, Sevad-ı Azam, çokluk olan Ehli Sünnet Vel Cemaat’tır. 

Ondan ayrılıp ufak ufak bölünmüş fırkalar var. Onların hiçbiri tarikatı kabul etmezler. 

Muharrem ayına Aşure ayı da denmiş ki 10. Gün Aşure günüdür. Bu isim “Aşere” 

den geliyor. “Aşere” demek on demektir. Şimdi onu bile çoğu insan bilmiyor. Aşure diyor, 

çorba zannediyor. Ama o gün mübarek bir gün, aşure günü ve 10. gün diye insanların 

zihninde kalmış.  

O gün mübarek bir gündür. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Muharrem ayında, 

Aşure günlerinde oruç tutardı, onları tutmak farzdı. Taa ki Ramazan orucu farz olana 

kadar onu tuttu. Ramazan farz olunca o da sünnet olarak kaldı. Onu tutmak farz değil ama 

tutması çok sevaptır, çok faziletlidir. Allah indinde onun ecri çok büyüktür. Hadislerde 

yazıyor, şimdi aklımızda kalmadı ama kaç bin tane saray verilir, insanın alacağı ecir çok 

yükselir. O günün faziletleri kitaplarda yazar. Onun için, o günü oruçlu geçirmek 

 



 
 

 

 

 

 

emir gibi bir şeydir. Yani tarikat ehli olan insanın muhakkak onu yapması lazım. 

Tek gün olarak olmuyor. Başka oruçlar tek gün olabilir ama o gün, tek gün olarak 

tutulmasın diye Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in emri var. Cuma gününün tek tutulması 

mekruhtur. Bu mekruh değil de “Tutmayın!” diyor. Eğer onu tutarsanız, Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.)’in emrine muhalefet etmiş olursunuz, vebale girmiş olursunuz.  

Onun için, ya iki gün tutacaksınız yahut üç gün. İki gün tutamazsan, bir gün 

tutmaktan hiç tutmamak daha iyi. 10-11 olabilir, 9-10 olabilir, 9-10-11 olur. Üç gün 

tutabilirsin yahut Muharrem’in başından 10’una kadar da tutabilir insan. O da 

okuduğumuz Hadis-i Şerif’te “Firdevs cennetinin en yüksek makamlarına nail olur.” diyor 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.).  

Şimdi dediğimiz gibi, Ramazan orucunu tutmuyorlar, bu on günü tutuyorlar. İşte 

bu yanlış çünkü Hazreti Ali Efendimiz (k.v.) oruç tutmayı severdi. Bahusus zor olsun diye 

“Yaz orucunu daha çok severim.” diyordu. Onun için, Ramazan orucunu tutmamazlık 

yapmazdı. Hazreti Ali’ye (k.v.) tâbi olan, Hazreti Ali’yi (k.v.) severim diyen insanın onun 

sevdiği şeyleri sevmesi lazım, yaptığı şeyleri yapması lazım.  

Öteki türlü, Hazreti Ali’ye (k.v.) buğz eden insanların sınıfına girer, Ehl-i Beyti 

sevmeyen insanların sınıfına girmiş olur. Çünkü onlar da Hazreti Ali’yi (k.v.) sevmezlerdi, 

Ehl-i Beyti istemezlerdi. Hatta bildiğiniz gibi, bu iki tayfa Hazreti Hüseyin’in (r.a.) 

şehadetine sebep oldular. Yani birbirlerine artık oyun mu oldu, ne oldu Allah bilir; Hazreti 

Hüseyin’i (r.a.) çağırdılar, orada tek bıraktılar ve bu hainler şehadetine vesile oldular.  

Şeytan da bu vesile ile, bu meseleleri kullanarak Müslümanlar arasına düşmanlık 

koydu. Bu düşmanlığı Allah’a şükür tarikatlar ortadan kaldırmıştı. Son zamanlarda 

Müslümanlar çoğaldı ama imanları azaldı, iman kalmadı. İslam var ama iman yok. Ondan 

dolayı bu fitneler çoğaldı. Yoksa tarikatlar her şeyi Allah’tan biliyor.  

Bu dünyada bir şey olduğunda, bu şeyi biz kendi nefsimize göre mi yapacağız; 

Allah’ın, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in emrettiği, gösterdiği yola göre mi yapacağız? Tabi ki 

Allah’ın yolunda olunca hiçbir fitne fesat çıkmaz. Ama şeytanın vesvesesiyle, kendi 

nefsimizin arzusuyla hareket edersek her tarafta fitne fesat çıkar. 

Osmanlı zamanında, Allah’a şükür 700 sene hiçbir problem olmadan herkes 

memnun, mesut yaşadılar. Osmanlı’dan sonra fitneler çoğaldı, Müslümanları birbirlerine 

düşürmek istediler. Bu mesele hala da devam ediyor. 

 

 



 
 

 

 

 

  

Dediğimiz gibi, mühim olan Allah’ın takdiri böyleymiş demek. Bu mesele bu 

dünyada oldu, kötü bir mesele ama Allah indinde, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in indinde daha 

değişiktir. Bu meseleyi yapanlar yüzlerce sene önce ölmüş gitmiş. 

Hazreti Hüseyin Efendimiz (r.a.) “Seyyid şebab-ül cenne” dir. Öyle dedi 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Cennetin gençlerinin seyyididir, en yüksekleridir manasında. 

Cennet var diyoruz, Allah diyoruz, inanıyoruz, iman ediyoruz. İman etmeyenler “İntikam 

alacağız, matem tutuyoruz.” diyorlar.  

Şehitlerin intikamını Allah ahirette alacak. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 

torunlarını şehit etmek kolay değil öyle. Onların hesabı verilecek tabi. Senin burada 

ağlamanla, zırlamanla bir şey olmaz. Onlar da hesabını görecek. Şehit olan mübarekler de 

ikisi de öldüren de yaşamadı, şimdiye kadar yaşamadı. Hazreti Hüseyin Efendimiz (r.a.) ve 

arkadaşları en yüksek mertebelere ulaştılar. Cennette Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’le 

beraberdirler. İman budur, Allah’ın emri de budur.  

ِ أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاء َولَِكن الَّ تَْشعُُرونَ   َوالَ تَقُولُواْ ِلَمْن يُْقتَُل فِي َسبيِل اّلله
 

“Ve lâ tekûlû li men yuktelu fî sebîlillâhi emvât, bel ahyâun ve lâkin lâ teş’urûn” 

(Bakara Suresi-154) “Şehit olanlara ölü demeyin, onlar Hayy’dır, yaşıyorlar, Allah 

indindedir.” Hazreti Hüseyin (r.a.) de şehittir, sağdır Allah’ın izniyle, daim himmetleri 

hazırdır. Allah mekanlarını daha âli etsin inşallah. Onların makamları âlidir. Allah cennette 

hepimizi onlarla buluştursun inşallah.  

Yapacağımız budur, Allah’ın güzel emirleri bunlardır. “Bağırma, çağırma” diyor. 

İslam’da matem üç gündür. Vaktini, hayatını boşa geçirme. Bu vesilelerle zikirler yapalım, 

Kur’an okuyalım, doğrudan Hazreti Hüseyin’e (r.a.) ve Kerbela şehitlerine hediye edelim. 

Çünkü onlara hediye ettiğimiz şeyler bizim de makamlarımızı yüceltir, yükseltir.  

Bağırmakla, çağırmakla, sövmekle hiçbir fayda olmaz. Ağlayacağınıza, dediğimiz 

gibi Kur’an oku, o zatların hürmetine Allah’a dua et. Allah bize emnü eman versin, İslam 

yükselsin, bu fitneleri yapan düşman kahr-u perişan olsun. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 

zamanından beri İslam’a saldıran düşman hiçbir zaman uyumaz, hiçbir zaman yorulmaz, 

devamlı fitne fesat çıkarır. Taa kıyamete kadar öyle sürecek ama Allah’a şükür orada 

hesabını verecek, cezasını bulacak.  

Allah hepimizi muhafaza etsin, Allah tez zamanda Mehdi Aleyhisselam’ı çıkarıp, 

İslam’a doğru yolu göstersin, İslam düşmanlarının hepsini kahr-u perişan etsin.  

 

https://www.google.com.tr/search?rlz=1C1AVNG_enTR686TR686&espv=2&biw=1440&bih=794&q=seyyid+%C5%9Febab+%C3%BCl+cenne&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwijuent3tLPAhVNOMAKHQU2C-0QvwUIGCgA


 
 

 

 

 

 

 

Ve Min Allahu Tevfik 

El Fatiha                           

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin  

07 Ekim 2016/06 Muharrem 1438 Tarihli Sohbeti  

Akbaba Dergahı 


