
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AŞURE GÜNÜ VE KERBELA 
 

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. 

 Allah’a şükür bu sene de mübarek Aşure gününe yetişmek nasip oldu. Aşure Günü 
mübarek bir gündür. Allah Azze ve Celle bugünde çoğu peygamberlere peygamberlik nasip 
etti, çoğuna da kurtuluş nasip etti. Bugün özel bir gündür. Allah hiçbir şeyi tesadüf diye 
yapmaz, onların hepsini tevafuk olarak yapmıştır.  

Bugünün fazileti büyük, bugün mübarek bir gündür. Bayram günü olarak Kurban 
Bayramı, Ramazan Bayramı vardır. Bu, bayram değil de mübarek bir gündür. Hazreti 
Hüseyin Efendimiz’in (r.a.) şehadete ermesinin günüdür ki o da Allah’ın bir hikmeti, 
Allah’ın bildiği bir şeydir. Şimdi bazı kavimler var, bunu İslam’ı yüceltmek için değil de 
İslam’a zarar vermek için kullanıyorlar. İslam’a Allah’ın izniyle bir şey olmaz. Allah’ın 
bildiğine, Allah’ın istediğine kimse karşı gelemez. Bir hikmet var, onun için bize düşen tövbe 
istiğfar etmektir, bugünün faziletinden yararlanmaktır.  

Binlerce hikmet vardır bu şeyde. Olan her şeyde bir hikmet vardır. İnsan hikmetine 
boyun eğmesi lazım. “Yok şöyleydi, yok böyleydi…” diye düşmanlık yapmak iyi değil. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zaten veda hutbesinde “Kan davası yoktur.” dedi. Hazreti 
Hüseyin Efendimiz’i (r.a.) şehit eden cezasını çekecek. Bu mesele kan davası olarak kıyamete 
kadar gitmez.  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hutbesinde “Ben kan davamdan vazgeçtim.” 
dediği gün kan davası meselesini kapattı.  

Kısasa kısas olur, öldüren öldürülür. Öldürenin cezası ölümdür ki ailesi onun yerine 
fidye alabilir. O başka mesele ama kalkıp da biri öldürmüş, onu değil de oğlunu öldüreceksin, 
torununu öldüreceksin, amcasını öldüreceksin, bütün akraba-i taallûkat kim varsa, öyle kan 
davası olmaz. Allah’ın adaleti var. Şimdiye kadar gelen, güzel olmayan âdetler var. Hâlbuki 
Hazreti Hüseyin (r.a.) şehadete erişmiş, en yüksek makamlara erişmiş. Bir de insanların “Hz. 
Peygamber (s.a.v.)’in ailesine bir şey olmaz.” dememeleri de bir hikmettir. Bu olan meseleler, 
Allah Azze ve Celle’nin hikmetine sual olunmaz derler.  

Onun için, bu mesele mühim bir meseledir çünkü Müslümanlara büyük bir fitne 
yapıyorlar, onları doğru yoldan çıkarıyorlar. Sahabalere laf geliyor, sahabelere sövüyorlar. 
Haşa, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hanımlarına bile sövüyorlar, büyük halifelere  



 
 

 

 

 

 

sövüyorlar! Hepsi şeytanın bir fitnesidir. Bu Aşure gününde onu tembih etmek lazım çünkü 
matemdir, bilmem nedir filan, bir hayli saçma sapan şeylerdir. İslam’da hiç olmayan şeyleri 
yapan, ondan sonra biz Müslümanız diyen kavimler var. Müslümanların içindekiler de 
onlara inanıp yoldan çıkıyorlar. İki türlü yoldan çıkma var İslam’da. Bir Ehl-i Beyte karşı 
olan, Selefi, Vahabi denen tayfa var; bir de öteki tayfa ki “Biz Hazreti Ali’yi severiz.” diye 
sahabelere söver. Hâlbuki Hazreti Ali’yle (k.v.) hiç alakası yok. Hazreti Ali (k.v.) hem 
akrabaydı hem de son dakikaya kadar sahabeler Hazreti Ömer’le (r.a.), Hazreti Osman’la 
(r.a.), Hazreti Ebu Bekir’le (r.a.) birdiler. Bu fitne şeytandandır, başka şey değildir.  

Allah bugünün hürmetine ümmete akıl fikir versin ki bu günü fitne günü değil de 
rahmet günü, bereket günü olarak analım inşallah. Allah bize bugünün bereketinden versin. 
Daha önce de söylemiştik. Bugün gusül yapan, boy abdesti alan, bütün sene sıhhatle yaşar 
inşallah. Gözüne sürme süren, o da göz ağrısı çekmez. İnsanlar sürme bulamazsa başka 
şeylerden de sürme olur. Mesela turp suyunu gözüne sürsen, o da göze kuvvet verir. Sadaka 
vermek, eve alışveriş yapmak, bunlar da bugünün bereketini bütün sene insana, Müslümana, 
mümine verir inşallah. Öteki türlü, fitneye sakın karışmayın. Çünkü bugünlerde çok 
söyleyen eden bir hayli şeytanlar var, onları dinlemeyin. Allah fitneden muhafaza etsin, 
fitneye düşenlere de Allah bugünün hürmetine hidayet versin inşallah.  
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 28 Ağustos 2020/09 Muharrem 1442 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


