
	
	

 
 
 
 
 
 
 

MUHARREM AYI VE AŞURE 
 

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. 

 Bu ay Muharrem ayı, Muharremul haram. Haram ayların sonudur, mübarek bir 
aydır. Peygamberlerin çoğu nübüvvet makamına bu ayda geldi. Evliyalar da bu ayda 
mübarek yerlerine, velayet makamına geldiler. Onun için bu ayda hem oruç tutmak hem 
ibadet yapmak hem dua yapmak makbuldür inşallah, bahusus Aşure günü.  

Aşure günü bütün peygamberlerin kurtuluşa erdikleri gündür. Bir de o gün Hazreti 
Hüseyin Efendimiz’in (r.a.) şehit edildiği ve en yüksek makamlara yetiştiği gündür. Şehitlik 
mertebesi büyük bir mertebedir. O’na hürmet eden, tazim eden, O’nu seven O’nunla 
beraber olur inşallah. Tazim etmek, sevmek, onların ruhları için Kur’an’lar okuyup, 
sadakalar vermekle olur. Müslümanlıkta ancak o hediyeler olur, başka şey olmaz. Başka 
şeylerin hesabını Allah Azze ve Celle soracak. Bizim yapacağımız şeyler Ehli Beyti tazim 
etmek, onlara salât-u selam getirip, okuduklarımızı hediye etmektir.  

O gün bir de yapılacak vazifeler var. Alışveriş yapılırsa o sene bereketli geçer, 
yıkanıp gusül eden bütün seneyi afiyetle, sıhhatle geçirir. Gözünüze sürme sürerseniz göz 
sıhhati için iyidir, gözünüz sağlam olur. O gün mübarek bir gündür, 9-10 yahut 10-11 oruç 
tutmak lazım çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bunu yapmak istedi. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) dünyadan irtihal edeceğini biliyordu. “Ben 9-10 yahut 10-11 tutarım.” 
dedi, tek gün değil. Başka vakit tek gün olur ama bu aşurede ya iki gün tutacaksınız yahut 
hiç tutulmaz.  

Bunun sevabını Allah Azze ve Celle indinden verir, oruç sevabını Cenab-ı Allah 
veriyor. Mübarek olsun, hayırlı olsun inşallah. Mehdi Aleyhisselam’ın çıkacağı vakit de 
Muharrem ayıdır. İnşallah seneye yetişiriz. Allah’a dua ederiz ki bu ümmeti kurtarsın. 
Ümmeti kurtaracak olan ancak Mehdi Aleyhisselam’dır. O’nun bayrağının altında oluruz 
inşallah. İnşallah hepimize hayırlı, bereketli, mübarek olsun. 
 
 
 
 
 



	
	

 
 
 
 
 
 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha  

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
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