MUHARREM AYI VE KERBELA
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.
Ebu Eyub El Ensari Medet
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya.
Bu yeni senemizi Allah bizlere mübarek etsin. İnşallah İslam’ın zafer senesi olsun,
Mehdi Aleyhisselam’ın geldiği sene olsun inşallah. Her sene bu duayı yapmak bize hem
sevap kazandırıyor hem fazilet kazandırıyor. Biz hakikaten Mehdi Aleyhisselam’ın gelmesini
bekliyoruz, istiyoruz. Mehdi Aleyhissselam, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in müjdelediği
zattır.
Her sene beklememiz lazımdır. Bazı insanlar bıkıyor yahut “Artık gelmez” derler.
Yahut bazıları inkâra giriyor, inkâr ediyorlar. Hâlbuki hadis alimleri biliyor, kaç tane sahih
hadis var. Hadisin bir hayli çeşitleri var.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra Yahudiler her şeye karıştığı gibi onu da
karıştırdılar. Hadis diye ortaya attıkları epeyce şeyler var. Ama onları sahabeler ve onlardan
sonra gelen tabiinler, hadis ilmini bilen insanlar teker teker ayıkladılar, çoğunu ayıkladılar.
Emin olmadıkları şeyler var, ona da zayıf diyorlar, hasen diyorlar. Sahih diyor,
mütevatır diyor, birkaç çeşit var ama bu hadis, kabul olunan bir hadistir. Onda bir şek
şüphe yoktur. Mehdi Aleyhisselam’ın geleceğini Peygamber Efendimiz (s.a.v.) müjdelemiş,
söylemiş. Kendi soyundan gelir, annesinin adı Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in annesinin
adı gibi Amine, babasının adı Abdullah, kendi adı Muhammed. “Benim soyumdan gelir.
Dünya zulümle, her türlü kötülükle dolduğunda; o gelince dünyayı adaletle, iyilikle
dolduracak. ”diye Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisi var.
Demek ki Ehl-i Sünnet Vel Cemaat olan insanın itikadı bu olması lazım. Tabi Ehli
Sünnet olmayanlar da var. Onların daha değişik bekledikleri var ama Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in dediği mesele tam bugünlere benziyor. Yani bu kadar zulüm, bu
kadar kötülük, bu kadar inkâr, bu kadar küfür olmadı. Daha önce oldu tabi, zulüm oldu
ama şimdi, Müslümanım diyen, kâfirden daha büyük zulüm yapıyor. Budur Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in dediği şey, vakit bu vakittir. Çünkü Muharrem ayında zahir olur diye

rivayetler var. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hadisi değil de evliyaların söyledikleridir bu.
Muharrem ayında bekleniyor. Bu Muharrem ayı geçti, önümüzdeki Muharrem ayına
bekleriz inşallah.
Muharrem ayı mübarek bir aydır çünkü onuncu günü Aşure günü, kurtuluş
günüdür. Ferah yahut selamete çıkma günüdür. Adem Aleyhisselam’ın tövbesi bugün
kabul oldu. Nuh Aleyhisselam’ın gemisinin tufandan kurtulması, Musa Aleyhisselam’ın
denizden geçip Firavun’un elinden kurtulması, Yunus Peygamber’in balinanın karnından
kurtulması, İsa Aleyhisselam’ın gökyüzüne çıkması hep bugündür. Bugün düşmanların
elinden çok şeyler kurtuldu. Bu ümmetin de inşallah kurtuluşu bugün olur yani Mehdi
Aleyhisselam Aşure günü çıkacak diye tahmin olunur.
İnşallah mübarek olur. O gün mübarek gündür. Tabi o günün de ibadetleri var. 9
ve 10 Muharrem, oruç tutmanın çok büyük fazileti var. Birinden onuna kadar tutmak da
çok faziletlidir. Firdevs’in en yüksek yerine nail olur onu yapan insan. O gün sadaka
vermek, evi için bol alışveriş yapıp, evdekileri sevindirmek bereket verir, o sene bereketli
geçer.
Gusül yapmak, yıkanmak, boy abdesti almak da çok faydalıdır. O bir seneyi insan
sıhhatli geçirir, hastalık görmez inşallah. Gözüne sürme gibi bir şey sürse göz ağrısından,
göz hastalıklarından korunur. Bir de dört rekat namaz var. Tabi ikindiden önce kılınması
lazım ki ikindiden sonra nafile namaz kılınmaz. Her rekatta 11 ihlas okunur, bittikten
sonra da 70 defa “Hasbinallahu ve ni'mel vekil” çekilir. Ondan sonra Aşure duası var, onu
bilen okusun, bilmeyen istediği duayı okusun. Dualar kabul olur inşallah.
“Allah’tan iyilik isteyin” diyor. Tövbe edilsin, Allah bizi affetsin inşallah. Af
dileyelim inşallah. Muharrem ayı mübarek aydır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), İslam’dan
önce de Muharrem ayında oruç tutarmış. Ama Ramazan orucu farz olunca,
Muharrem’deki oruç farz olmadı, sünnet kaldı. Ancak müekked sünnettir, Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) tutardı.
Medine’ye gelince, baktı Yahudiler de tutuyor. “Siz niye tutuyorsunuz?” diye
sormuş. “Musa Aleyhisselam’ın kurtulduğu gündür diye tutuyoruz.” demişler. Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) de dedi ki: “Ben sizden daha evlayım. Kardeşim Musa Aleyhisselam’ın
kurtulduğu gün gene oruç tutacağım ama size teşebbüh etmemek için iki gün tutacağım.”
Ya 9-10 yahut 10-11 tutulur.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ondan sonra irtihal etmişti. İrtihal edeceğini
biliyordu, “Seneye kalırsam böyle tutacağım.” dedi ama ondan sonra da irtihal etti. Bu

hadis de kuvvetli hadistir. Onun için mübarekler, evliyalar, alimler bugün için hep aynı
fikirdedirler. Onu, hadislerini kabul ediyorlar. Bütün ehli tarik muhakkak bu günde oruç
tutması lazımdır.
Başka cemaatler de tutuyor, onlara da inşallah bu vesileyle hidayet olur. Dün de
dediğimiz gibi, Aşurede bazı hadiseler oldu, Kerbela meselesi oldu. İman sahibi olan
Hazreti Hüseyin Efendimiz’e (r.a.) hiçbir şey tesir etmedi, Allah’ın katında en yüksek
mertebelere yetişti. Bu bizim itikadımızdır. Nasıl evliyalar, peygamberler bu günde en
yüksek mertebelere yetişirse, o da en yüksek mertebelere yetişti. O’nu katledenler de en
aşağılık yere, cehennemin en dibine giderler.
Bu mesele Allah’ın indinde olan, Allah’a intikal eden bir meseledir. Artık bu
zamanda yapacak bir şey yok. O insanlar 1400 sene önce bu dünyadan ayrıldılar. Biri en
yüksek mertebede gitti. O’nu katledenlere de insanlar kıyamete kadar lanet okuyorlar.
Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.) dedi ki: “Kim benim sahabeme söverse; Allah’ın,
meleklerin, bütün insanların laneti üzerine olsun.” Artık bunlar lanete müstahak
insanlardır.
Yani sövmeyi bırak, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in canını, ciğerini, en sevdiği
torununu şehit ediyor. Ona bizim yapacağımız bir şey yok, onu Allah Azze ve Celle
hesaba çekecek. Yaptıklarından dolayı cehennemden başka yer olmaz onlara. Bazı insanlar
zanneder ki Ehli Sünnet Vel Cemaat, Hazreti Hüseyin’in katilini tutacak. Haşa, haşa!
Bizim yolumuz tarikat yoludur, Ehli Sünnet yoludur, biz hakkın yanındayız, Peygamber
Efendimiz (s.a.v.)’in yolundayız. “Ehl-i Beytim benim size bıraktığım emanetimdir.” diyor
Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Onlara hürmet etmek, onları baş tacı etmek gerekir.
Osmanlı 700 sene bunu yaptı, hem Ehli Beyte riayet etti hem de Ehli Sünnet olarak
bütün sahabeye izaz, ikram etti, hürmet etti. Her şeyi en güzel şekilde idare etti, kimsenin
söz söylemeye hakkı yoktu. Çünkü Ehli Beyte o kadar hürmetleri vardı ki ayrı ayrı ikramlar
ederlerdi kendilerine. Normal insanlarla yan yana koymazdı, mahkemeleri ayrıydı, onlara
bakan Nakîbü'l-esraf denen bir daire vardı. Yeni doğan her bir Ehli Beyt kimse oraya
yazılırdı, kim vefat ederse onun ismi silinirdi. Bir şey olursa kendi mahkemeleri vardı.
Osmanlılar Ehli Beyte böyle hürmet ederlerdi.
Onun için, kalkıp da şu cemaate, bu cemaate zulüm etti diye söyleyen yalan
söylemiş. Katiyen böyle bir zulüm yapılmadı, zalime lanet okundu. Allah’ın, meleklerin,
bütün insanların laneti, kıyamete kadar bu işleri yapanların üzerlerine olsun.
O mübarek zat orada, çoluk çocuk var diye kendini feda etti. Orada yetmiş tane
mübarek şehit oldu ama şehit olmak onlar için büyük bir derecedir. Onlar hemen orada

şehit olup da ölmediler, yaşıyorlar. Allah Azze Ve Celle’nin Kur’an’da bize haber verdiği;
“Şehitler ölmez; sağdırlar, sevinçlidirler, orada rızıklanıyorlar.” Hemen daha gözlerini
kapar kapamaz yeni bir hayata başlıyorlar. O vakit, “Keşke bir defa daha şehit olsak; gene
dönüp, gene şehit olsak.” diye temenni ediyorlar.
Onun için, fazla matem tutmak İslam’da yoktur. Matemin bir faydası yoktur.
Yapılacak şey, o gün Kur’anlar okunur, her gün okunur ve onların ruhlarına bağışlanır.
Hz. Hasan (r.a.), Hz. Hüseyin (r.a.). Hasan Efendi (r.a.) ondan önce irtihal etmişti. Hazreti
Hüseyin’e (r.a.) ve arkadaşlarına, bütün Kerbela şehitlerine bir Fatiha, üç ihlas okunur
yahut mevlitler okunur. Onların ruhları için hayır hasenat yapılır. Odur yapılacak olan.
Başka yapılacak şeylerin bir faydası yoktur.
Faydalı olan şeyleri yapalım, Hazreti Hüseyin Efendimiz’in (r.a.) sevineceği şeyler
yapalım. Şehitler yahut mübarekler bağırmak çağırmakla sevinmez. Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) men etti, sakın bağırarak ağlamayın! Ağlayacaksanız sessiz ağlayın, bir şey değil ama
bağırıp çağırmak, saç yolmak, bilmem ne yapmak hiç caiz değildir. Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)’in men ettiği şeylerdir bunlar.
Allah (c.c.) onların şefaatine bizi de nail eylesin, onların bereketi üzerimize olsun
inşallah. Onların bereketi kıyamete kadar daimdir inşallah. Cennette onlara komşu olalım
inşallah. Bu Aşure günü dua etmek makbuldür. İnşallah hayır dualar yapalım. Bütün İslam
alemini bu zulümden kurtaracak olan zat Mehdi Aleyhisselam’ın gelmesi için dua edelim
inşallah. Tez zamanda zahir olsun, onu inkar edenler utansın inşallah.
Zaten şimdiden utanmaları lazım çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in her dediği
şey zahir oldu, ne söylediyse birer birer meydana çıktı. Hepsi de biliyor, zannediyorlar ki
sırf onun zamanındakiler için geçerlidir. Yok, kıyamete kadar olacak şeyleri Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) söylemiştir, onlar olacak. Onları inkar etmek bir fayda getirmez bilakis
imanımıza zarar getirir. Allah o insanları da ıslah etsin, onlara hidayet versin inşallah.
Ve Min Allahu Tevfik
El Fatiha
Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin
08 Ekim 2016/07 Muharrem 1438 Tarihli Sohbeti
Eyüp Sultan Dergâhı

