AŞURE GÜNÜNÜN VAZİFELERİ
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.
Maşallah bu gece hem yeni sene girdi hem de güzel bir münasebetle toplandık. Bu
münasebet dolayısıyla mübarek Hacı, Şeyh, artık ne der, Nimetullah Hocaefendi (Şeyh
Efendi gülüyor) geldi. Mübarekler gelmişler, epeyce iyi mübarekler gelmişler.
(“Müridinizim Efendim. Babanızın da müridiydim Allah’ın izniyle.” diyor Nimetullah
Hocaefendi.) Allah’a şükür ediyoruz, inşallah bu sene bereketli geçecek.
Muharrem-ül haram mübarek aydır, ilk başta oruçla, dualarla karşılamak lazım.
İnşallah elimizden geldiği kadar yaptık, yapmaya uğraştık. Aşure günü için de dokuzuyla
onunu tutmak Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in tavsiyesidir. Onu tutmak büyük bir fayda
olur, büyük bir nimet olur insana. Hem bedeni olarak, hem ruhani olarak, hem rızık
bakımından Allah bereket verir, insana ferahlık verir.
Her şey var Allah’a şükür. Bu zaman ahir zamandır. Allah her türlü nimetleri
insanlara vermiş ama insanlar nimeti kötüye kullanıyorlar, nimete şükretmiyorlar, bulup da
azıyorlar. Allah’a şükür edip de kıymet bilmiyorlar. Fakiri, zengini, Müslümanı, Müslüman
olmayanı öyle bir nefsine düşkün olmuşlar ki en ufak bir zorluk istemiyorlar, en ufak bir
rahatsızlık istemiyorlar, verileni de beğenmiyorlar.
Her gün şikâyetle gelen bir hayli insan var. Hâlbuki bundan çok değil, yirmi sene
önce insanlar bu kadar nimet içinde değildi. Bunların dörtte biri kadar bile nimet yoktu
ama bu kadar şikâyet yoktu. İnsan boş kalınca, avareci derdi Şeyh Efendi, şikâyeti çok
olur. Hayatımızda boşluk yok, hayatımız kısadır, usanıp da boş duran insanın yaptığı
ayıptır. Şikâyet etmek hiç güzel değildir. Vaktini Allah’la beraber, Allah’ın emrettiği şeylere
harcarsan vaktin nasıl geçtiğini bilmezsin, az bile gelir. Ama insanlar, diyoruz ya, nimet
bilmiyorlar, kadir bilmiyorlar, şikâyet üstüne şikâyet.
Allah Azze ve Celle bizi en güzel surette yarattı. Allah isteseydi dört ayaklı mahlûk
olarak yaratırdı, altı ayaklı mahlûkattan yaratırdı, isteseydi daha kötüsünü yaratırdı. Seni
gene mükerrem olarak yarattı. Onun nimetini bilmezsen, kendi kendine zulmetmiş
oluyorsun. Onun için bu nimetleri bilmek lazım, takdir etmek lazım. Bu mübarek günler

olduğu vakit, onlara hürmet edip Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in bize tavsiye ettiği
ibadetleri, yapılacak şeyleri yapmamız lazım.
Tabi Aşure günü için bir hayli tavsiyeler var ama hepsini de yapamayız. Nasıl ki
dört mezhep varsa, hepsini birden yapmaya kalksan olmaz, bu ibadetler de aynı şekilde.
Sen Şeyhinden yahut kimden görmüşsen, ona devam et, onu takip et, başka şey gerekmez.
Dediğimiz gibi, insanoğlu her şeyi de yapamaz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bize
merhametinden dolayı bir hayli şeyler söylemiş, bir tanesini bile yapsan hepsini yapmış gibi
olursun Allah’ın izniyle.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in birinci tavsiyesi, Aşure günü ya bir gün evveli ya
bir gün sonrası ile birlikte oruç tutmamız. Tek tutulmaz. “Aşure günü gusül abdesti alan,
boy abdesti alan o sene Allah’ın izniyle ağır bir hastalık geçirmez.” diyor Peygamber
Efendimiz (s.a.v.). Gözlerine sürme çeken göz ağrısı çekmez. O gün sadaka veren bolluk,
bereket içinde yaşar. Evine rızık getirenin senesi bereketli geçer. O gün öğlenden sonra
dört rekât Aşure namazı var, her rekâtta on bir İhlâs okuyup, sonra da dua yaparsınız.
Bunları yaptıktan sonra Allah (c.c.) indinden size hesapsız verir Allah’ın izniyle.
Nikâh oldu, bu mübarek çocuklar evlendiler. Garipler, ikisi de garip,
memleketlerinden kaçarak buralara gelmişler, kısmetleri buradaymış. İnşallah onların
bereketlerine buradaki insanlar da bereketlenir. Bu memleket şimdi İslam’ın başıdır, İslam
aleminin başıdır, onu da ezmek istiyorlar. Ama Allah fırsat vermez çünkü mazlumların
yanında duruyor, mazlumlara yardım ediyor.
Sadaka, kazayı belayı defeder diyor. İmanı zayıf olan insanlar, çekemeyenler, “Niye
oraya yardım ediyoruz, niye buraya yardım ediyoruz?” diye söylerler. Hâlbuki bütün
Müslümanlar kardeştir. Sen Türksün ama başkası kardeş olmayacak diye bir şey yok.
Müslüman olduktan sonra kardeştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Tüm Müslümanlar tek
vücut gibidir.” diyor. Bir yeri ağrırsa, bir yeri sızlarsa bütün vücut sezer. Yani senin
ayağında bir yara olsa onu sezmez misin? Sezersin. İslam da böyledir.
Onun için nereye yardım ediliyorsa onlar sadakadır, onlar faydadır. Allah (c.c.) bir
yerine on verir. Küfür âlemi dünyayı o kadar çaldı, çırptı, gasp etti, insanlara zulmetti,
bütün dünyayı sömürdü, en sonunda şimdi insanlar neredeyse açlıktan ölecekler. Ne için?
Çünkü sadaka yok, bir şey yok, yardım yok. Zanneder ki verdin mi artık gitti ama Allah’ın
vaadi var, “Bir verdin mi on vereceğim.” diyor sana.

Allah’a şükür bu memlekette bereket var. Yoksa hesap yapmaya kalksan bu işin
altından kimse kalkamaz, çıkamaz. Onun için bu insanlara, fakir fukaraya devlet olarak,
fert olarak, cemiyet olarak yardım ettik mi sevinmek lazım. Allah bizi hayır yapmaya daim
etsin. Allah bizi nefsimize bırakmasın, cimrilik yapmayalım inşallah. Allah muhafaza etsin.
İslam galip gelsin, küfür mağlup olsun inşallah. Allah’ın vaadidir, bütün dünya Müslüman
olacak, o günler de geliyor inşallah.
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