
AŞURE GÜNÜ 

Esselamu Aleyküm 
Eûzü billâhi mine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim 

Vesselatu Vesselamu ala Rasuluna 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. 

 
Allah’a şükür, Allah’ın fazlı keremiyle rahat gidip geldik. Oradaki insanlar da 

sevindiler. Az dediler ama ne yapalım artık, ancak bu kadar. On bir, on iki gün kaldık. 
Maşallah Şeyh Efendi’nin ektiği tohumlar her tarafta. Dünyanın öbür ucu derler ya, 
hakikaten dünyanın her tarafında var maşallah. Hepsi iyiliği öğretiyorlar, güzelliği 
öğretiyorlar, birbirlerine yardım ediyorlar. Allah’a şükür.  Allah’ın sevgisi için toplanıyorlar.  

Bugün de mübarek aşure günüdür. Aşure günü, Peygamberlerin sıkıntılardan 
kurtuluşa ulaştıkları gündür. Evliyalar, Peygamberler çoğu mertebeleri bugün 
almıştır. En son da Hazreti Hüseyin Efendimiz Aleyhisselam derler. O, bu insanlardan 
kurtulup da şehitlik mertebesine erişti. Şehitlerin seyyididir. Bu insanlarla, kıymet bilmeyen 
insanlarla durmaktansa; şehitlik onun için bin defa daha iyiydi. Allah Azze ve Celle en 
yüksek mertebeleri verdi. Nasıl sivrisinek ısırdı mı fazla bir ağrı yapmaz, sıkıntısı daha 
sonradır. Şehidin de öyle imiş. Hem tek başına bıraktılar, ondan sonra da fitne yaptılar. O 
fitneyle şimdiye kadar devam ediyorlar. Yani insanları yanlış yola sürüklüyorlar.  

Nefretle bir şey olmaz. İslam dini muhabbet dinidir. Nefret dini değil. Her 
iki taraf da zulmetti. “Biz başka şeyi kabul etmeyiz.” diyenler en büyük zulmü edip, O’nu 
orada tek başına bıraktılar. Ötekiler Arap milliyetçileri, Emeviler. Emeviler bir yüz sene 
ancak yaşadı. Zulüm yaptılar. Zulüm devam etmez. Ondan sonra Abbasiler aldı. Abbasiler 
taa Osmanlı’ya kadar geldiler. Osmanlı Sultanı’na hilafeti teslim ettiler. Onun için zulümle 
bir şey olmaz. Fitne de iyi değil, bir faydası yok. Fitne lanetlenmiş bir şeydir. Fitne 
yapan da lanetlenmiş insandır.  

Dövünüp de ağlamak falan ibadet değildir. İbadetle hiç bir alakası yok. 
Yapacaksanız, oruç tutulur. Bugün ve yarın tutulur. Yahut dün ve bugün tutulur. İster 
orucu üç gün tut, onun hiç bir manisi yok. Hazreti mübareklere Kur’an oku, Yasinler oku. 
O hem sana fayda olur, hem senden memnun olunur. Peygamber Efendimiz (sav) de 
sizden memnun olur. Yapacaksanız öyle yapın. İbadet odur. Öyle saçını, başını yolup 
da dövünmek ibadet değil. Biz hakikati söyleriz, kimseden de çekinmeyiz. 
Göstersinler bakalım. Hazreti Hatice anamız, Peygamber Efendimiz’in hanımı vefat etti. 
Peygamber Efendimiz (sav) saçını başını mı yoldu? Hazreti Hamza Efendimiz öldü, şehit 
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oldu. Peygamber Efendimiz (sav) ağladı; bağırıp çağırmadı, saçını başını yolmadı. Kaç tane 
hadis var. Onu yapmak iyi değil. Şehite de iyi değil, mevtaya da iyi değil. Onlar öyle şeyleri 
sevmez. 

 Bugün mübarek gündür. Allah’ın bereketi üzerimize olsun inşallah. Oruç var tabi 
bugün. Bir de dört rekat namaz var. İkindiden sonra sünnet, nafile namaz kılınmadığı için 
ikindiye kadar kılabilirsiniz. Her bir rekatta on bir ihlas, toplam dört rekat. Ondan sonra 
aşure duası var; kitaplarda yazıyor zaten, onu okursunuz. Bugün gusletmek iyidir. 
Bugün gusül eden insan seneden seneye hastalık görmez. Eve erzak almak, çoluk 
çocuğa harçlık vermek; bütün sene bolluk, bereket getirir inşallah. Onu da yapın. 
Dua edin, Kur’an okuyun, Yasin okuyun. Yapabildiğiniz kadar yapın.  

İslam dini muhabbet dinidir. Zulümle, fitneyle hiçbir yere ulaşamazlar. Kimse, hiç 
kimse ulaşamaz. Osmanlı Devleti muhabbetle bütün sahabelere hürmet etti, öyle yönetti. 
Bütün İslam alemi hala onlara dua eder. Onların hizmetleri her tarafta var. Allah daim 
etsin inşallah. Mehdi Aleyhisselam da inşallah yakındır. Ona da yetişelim inşallah. 

 

Ve min Allahu Tevfik 

El Fatiha 

 

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

3 Kasım 2014 Tarihli sohbeti 
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