
MUHARREM AYI 

 
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. 

Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 
 

Muharrem ayı, eşhuru'l-hurum aylarının sonuncusudur. Bunlar dört aydır: Zilkâde, 

Zilhicce, Muharrem ve Recep. Bunlar hürmetli aylardır. İnsanların birbirlerine savaş 

açması yasak olduğu için bu aylar rahmet aylarıdır. 

İnsanlar arasında bir ateşkes olmasını teşvik için, bu aylarda savaş açmak dinimizde 

günah sayılmaktadır. Yok, sana saldırırlarsa, o vakit kendini müdafaa edersin. Ama şimdiki 

insanlar, Müslümanız diyenler bile buna itibar etmiyorlar. Ondan sonra da biz 

Müslümanız, biz bilmem neyiz diyorlar.  

Her şeyin bir değeri var. Allah’ın sözünün değeri en yüksektir çünkü Allah‟ın 

emridir. Bu aylara hürmet edin, bu insanlara hürmet edin. Ama bazıları onları hiç dikkate 

almıyor. Biz Müslümanız diyorlar ama sen şirk yaptın, sen şöyle yaptın diye ahkâm 

kesiyorlar. Hâlbuki Allah Azze ve Celle her şeye bir kıymet vermiş.  

Bu aylara hürmet ettin diye müşrik mi oldun? Evliyaları sevdin diye müşrik mi 

oldun? Peygamberleri sevdin diye müşrik mi oldun? İşte bu insanlar şeytana tabi olan 

insanlardır. Doğru yoldan, Peygamberimizin yolundan ayrı olanların hepsi sonunda bir 

tehlikeye giriyor, imanları tehlikeye giriyor. 

 Allah (c.c.) “Allah‟a itaat edin, Peygamberlere itaat edin.” diyor. İşte bunlara 

hürmet göstermeyince, Allah‟ın sevdiğini sevmeyince Allah‟a itaat etmiş olmazsın. Allah 

(c.c.) hacda bile kurbanlara hürmet edin diyor.  

İslam dini güzel dindir, rahmet dinidir. Her şeyde rahmet ve merhamet ilk başta 

gelir. Hem rahmet hem merhamet hem edep en başta gelir. Bunları tarikat öğretir. 

Tarikatta olmayanlar için zordur. Nadir olarak yapıyorlar, ekseriyetle yapılmıyor. Çünkü 

tarikat olmayınca insan bir şeyi doğru zanneder, hâlbuki yanlış yapmış oluyor.  

Muharrem ayı çok mübarek bir aydır. Başka insanlar hürmet ettiği için ona hürmet 

etmiyorlar. Hâlbuki bizim hepsine hürmet etmemiz lazım. Papaza kızıp oruç bozan derler 

ya, öyle olmaması lazım. Peygamber Efendimiz‟in sünneti olan, Muharrem ayının 

başındaki oruçlar önceden tutulurdu. En mübarek günleridir Muharrem ayının. Bu ayda 
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yapabildiğiniz kadar hayır hasenat yapın Allah‟ın izniyle. İnşallah dokuzu ve onu da oruç 

tutarız. Onuncu gün de aşure günüdür. Aşure demek onuncu gün demektir.  

O günde, sıkıntıda olan Peygamberlere Allah‟ın imdadı yetişti. Evliyalar o günde 

makamlarına yükseldiler. Mübarek bir gündür. Hazreti Hüseyin Efendimiz„in de şehit 

olduğu gündür. Demek ki mübarek bir gün olduğu için Allah Azze ve Celle Hazretleri 

Hüseyin Efendimiz‟i o gün aldı. Böylece kıyamete kadar hatırlanacak inşallah. Onun feyzi, 

bereketi üzerimize olsun inşallah. Allah İslam‟a yardım etsin; doğru yolda olan insanlara, 

İslam‟la olan insanlara yardımcı olsun. 

El Fatiha 

 

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