MUHARREM AYI
Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu
Eûzü billâhi mine’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. Ebu Eyub El Ensari, Medet
Tarikatun es sohbevel hayru fi cemiyya.
Allah cemiyetimizi daim etsin inşallah. Bugün Allah’a şükür Muharrem ayı başladı.
Muharrem-ül haram, Müslümanlar için büyük ve itibarlı bir aydır. Bu ayın biri ile onu arası
çok faziletli olan bir vakittir. Bu on gün oruç tutulabilir. On gün oruç tutanın cennette
makamları daha yüksek olur. Peygamber Efendimiz diyor ki: “Senenin sonuyla öbür
senenin başı oruç tutunca, bir sene tutmuş gibi olursunuz.” Tutamayanlar da böyle
tutabilir.
Muharrem’in 9-10 ya da 10-11’i oruç tutmak iyidir. Yalnızca 10. gün tutulmaz.
Peygamber Efendimiz 10’unu yasakladı. Ya iki gün tutacaksın ya hiç tutmayacaksın. Bu
ayda yapılan hayır hasenatın mükâfatını Allah kendi verir. Allah bir mükâfat verdiği vakit
eskisinden daha fazla, iki mislini, her defa iki mislini verir. Allah’ta bitecek diye bir korku
yok, haşa. Allah’ın kudretinin nihayeti yok, kudretine sınır yok.
Bizim dayıoğlu bir hikâye anlattı. Satrancı yapan insan, onu yaptığı vakit oranın
imparatoruna bunu takdim etmiş. İmparatorun çok hoşuna gitmiş, sana bir mükâfat
vereyim demiş. İstemem demiş adam, yok illa vereceğim demiş. Tabi çok akıllı, zeki bir
adam. İstemem istemem derken, fazla bir şey istediğim yok benim demiş. Altmış dört tane
parça var orada, dört köşe. Her birine birer tane, birincisine bir buğday olsun, ikincisine iki
tane, her geçtiğimiz vakit iki misli olsun demiş. İmparator da sen kolay bir şey istedin,
tamam demiş hemen. Vezir de uyanık insanmış.
Sultanlar, imparatorlar, krallar eski zamanda şimdiki gibi değilmiş. Dağdan çobanı
getirip seçimle milletvekili yapsın, bakan yapsın, baktıran yapsın öyle bir şey yoktu eski
zamanda. Osmanlı zamanında yahut daha eski zamanlarda insanları sultan seçerdi. Şimdi
domates seçmeyi bilmeyen insanlar kalkıp bakan seçecek, milletvekili seçecek!
Bütün sistem zaten bozuk. Bu şeytan sistemidir. Bu sistem hak olsaydı, bu insanlar özel
seçilmiş insanlar olurdu. Özel dediğimiz; bakanlar, başbakan sadrazam gibi olurdu.
Sultanlar desen, onun zaten bildiğine ne sadrazam yetişirdi ne başkası yetişirdi.
Yahudiler zaten baştan beri uğraşıyordu ama asıl Fransız ihtilalinden sonra her taraf
berbat oldu. Seçim yaptı, bilmem ne yaptı. Şimdi meseleyi başka yere aldık ama bu mühim
bir meseledir. Çünkü yakında gene seçimler var. İnsanların artık ayran gönüllerine göre,
memleket artık Allah’a emanet. Bazı insanlar ne derler? Fâsık derler. Fâsık olan insan
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tasarruf edemez. Hiçbir şeyde bilgisi yok. Eline para verirsin bir dakikada bitirir, abuk
sabuk yerlere harcar. O, fâsık insanın elinden alınır. Seçim baştan beri yaramayan bir
sistemdir.
Vezir imparatora, “Haşmetmeap, sakın! Bizim memleketin beş senelik arpası,
buğdayı, pirinci ne kadar çıksa da bu adama yetmez. Bu az istedim diyen adama yetmez
çünkü katlanarak gidiyor. Birse iki oluyor, ikiyse dört oluyor, dörtse sekiz oluyor, sekizse
on altı oluyor, on altıysa otuz iki oluyor, altmış dört oluyor… İlk başta ufak gözüküyor
ama sonradan 5-10 senede çıkan bütün mahsul bu adama kalacak.” demiş.
İmparator koca memleketin başı. İşte insanoğlu bu kadar acizdir, bu kadar
küçüktür. İnsanoğlu imparatorum diye büyüklenir. Allah’ın kudreti yanında hiçtirler. Allah
Azze ve Celle Peygamber Efendimiz’in ümmetine her vakit misliyle misliyle indiriyor, iki
defa iki defa. Yani şimdi senin sevabın yüzse, biraz sonra iki yüz oluyor. İki yüzden sonra
dört yüz oluyor. Böyle sonsuza kadar Allah’ın indinde artıyor. Cömertlik Allah’ın sıfatıdır.
Hiç aynı bırakmıyor; çoğaltıyor, katlanıyor. Memleketin, bütün dünyanın sevapları bitecek
diye bir şey yok.
O sevaba karşı da Allah insana ahirette cennetler veriyor, saraylar veriyor, nimetler
veriyor, Allah’a yakınlık veriyor. Yakınlık dediysek illa bizim anladığımız yakınlık
manasında değil. İnsanın Allah’a yakın olması Allah’ın bereketinin, Allah’ın
rahmetinin, Allah’ın sevgisinin o insanın üzerine olmasıdır. O da insanların arayıp
da bulamadıkları bir şeydir. Allah’ın rızası insanların aradığı şeydir.
İnsanlara, Müslümanlara, her türlü mahlûkata yapılan iyilikler, yardımlar boşa
gitmez. Yapılan ibadetler boşa gitmez. Çoğu insan, şimdi okumuş olanlar bile cahildir.
Boşuna yaşadım, şöyle yaptım, böyle yaptım diyorlar. Allah’a inanıp, hayır hasenat yapıp
da yürüdüysen hiç boşuna gitmemiştir. Onun ecri, sevabı Allah indinde yazılıyor. İsyan
etmedikçe bütün sıkıntılar, bütün eziyetler sevap hanene yazılıyor. Onun mükâfatını
muhakkak göreceksin.
Muharrem ayının onu olan Aşure Gününde bütün Peygamberler feraha çıkmışlar.
Sıkıntıları zail olmuş. Bu gün mübarek bir gündür. Evliyalar da mertebelerine,
makamlarına o günde erişmişler. Hazreti Hüseyin Efendimiz (r.a.) da o gün şehit oldu.
Feyizleri, nazarları üzerimize olsun inşallah. O en yüksek makamlara erişti. Şehit olmak
kötü bir şey değil. Şehitlik mertebesi Allah’ın indinde en yüksek mertebedir.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Şehit acı duymaz!” diyor. Yani bir iğne batmasından
daha hafiftir. Hâlbuki Hazreti Hasan (r.a.) ve Hazreti Hüseyin (r.a.) Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in canı ciğeriydi. Onları orada, ikramla kaç yüz bin melek karşıladı. Onun için
kalkıp da bilmediğimiz şeylere karışıp, hüküm vermek bize düşmez. Bizim yapacağımız şey
Hazreti Hüseyin Efendimiz ’den (r.a.) himmet istemektir. Bize şefaatçi olsun inşallah.
Normal bir şehit yüz kişiye şefaat eder. Şehit makamı, şefaat makamı böyle bir makamdır.
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Hazreti Hüseyin Efendimiz’e (r.a.) hürmet edip, O’nun ruhuna hatimler, Kur’anlar
bağışlarsak muhakkak kıyamete kadar hepimize faydası olur bu meselede.
Bunda bir hikmet var. Her şeyde bir hikmet var. Allah daha iyi biliyor bizden. Bir
hikmet değil, binlerce hikmet var bu meselede. Ama en mühim olan O’nun şefaatine nail
olmaktır. Tabi burada sabaha kadar hikmetlerini anlatsak yetmez? Ama çok büyük
hikmetler var onda. Hazreti Hüseyin’in (r.a.) tek oğlu vardı, Zeynel Abidin Hazretleri. Ehli
Beyt onda kaldı çünkü Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) hürmetleri olmayan insanlar kalan
hepsini şehit etmişler.
Bir hikmet de tarikatın ne kadar mühim bir şey olduğudur. Çünkü tarikat, Ehli
Beyte ve Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) dinin esasıdır diyor. Peygamber Efendimiz demiş
ki: “Size iki şey bıraktım, ona tutunursanız kaybetmezsiniz. Bunlar Kur’an ve Ehli
Beytimdir.” Bütün tarikatlar Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) hürmet eder. Onsuz olmaz.
O’na hürmet etmeden hiçbir şey olmaz. O’na hürmet etmezsen kupkuru odunsun.
Kimseye bir faydan olmaz. O’na hürmet edip, O’ndan medet istemek farzdır. Bunu da
söylüyoruz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hürmet etmek vaciptir, sünnettir, her
şeydir. Onsuz hiçbir şeyimiz olmaz.
İstediği kadar âlim olsun. Bu hürmet etmeyenlerin arasında binlerce, on binlerce
hadis bilen var. Kur’an’ı ezbere, bizim Fatiha okumamızdan daha kolay okur. Ama ne
fayda? Peygamber Efendimiz’e hürmet etmedikten sonra hiçbir faydası yok. Hazreti
Hüseyin’i (r.a.) şehit edenler, Kur’an’ı bizden bin defa daha iyi biliyor. Biz ne kadar
Arapça biliriz? Ama milyonlarca Arap olmayan insan İslam’a canlarını, kanlarını
verdi. Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) her şeylerini feda ettiler. Onlar Peygamber
Efendimiz’in ahbaplarıdır, sevgilileridir.
Allah’a şükrederiz ki Arap olup da Peygamber Efendimiz’in zürriyetini kurutmaya
uğraşmadık bilakis hürmet ettik. Ehli Beytine hürmet ettik, onlara ayrı mevkiler verdik.
Atalarımız onlara ayrı mertebeler, en yüksek mertebeleri verdiler. Vermişlerdir. Onun
bereketine İslam’ın başıyız.
Şimdi gene İslam’ın başıyız. Onun için illa bu başı koparmak istiyorlar. Allah’ın
izniyle kopmaz, Allah yardım eder. Bu Muharrem’in ve Aşure Gününün bereketine daim
olur inşallah. Hz. Peygamber’e hürmet etmeyen insanlar tükenir gider. Ahirette de
bir işe yaramazlar.
Biz Allah’a şükür Peygamber Efendimiz’e aşığız. Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.)
severiz. İnşallah biz de O’nun sevgilisiyiz. Bu hizmetler daim olsun inşallah. Allah (c.c.)
inşallah tez zamanda Mehdi Aleyhisselam’a kavuştursun. Bu zulüm, zulümat, karanlık, ne
varsa temizlenir; nur olur her tarafta inşallah.
Bir de Aşure gününde vazife olarak öğlen namazından sonra, (İkindiden sonra
sünnet olmaz, nafile namaz olmaz.) öğlen ikindi arasında dört rekât namaz kılarsınız. Her
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rekâtta on bir ihlas okuyun. Bu, Aşure Gününün namazıdır. Arkasından yetmiş tane
“Hasbunallâhu ve ni'mel vekîl” çekip dua yaparsınız. Duası var ama bilmeyen normal dua
yapsın, Allah kabul eder. Adak veya başka kurbanlarınız varsa o gün kesmek daha iyidir,
daha sevaptır.
Allah hepinizden razı olsun. Bu ayın bereketi üzerimize olsun inşallah. Aşure
gününde çoluk çocuğa harçlık vermek, fakir fukaraya erzak dağıtmak çok mühimdir.
Böylece o sene bereketli geçer inşallah. O gün gusül almak, yıkanmak da çok iyidir. Bütün
sene sıhhatli geçer inşallah. Tabi bunlar dışında bir hayli vazifeler de var. Bu üç tanesi en
mühimleridir.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha

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