
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AŞURE GÜNÜ 
 

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. 

Bugün Aşure, Muharrem’in dokuzu. Bazı memleketlerde sekiz oluyor, yarın inşallah 
mübarek Aşure Günüdür. Aşure Gününde müstehab olan ibadetler var, onları Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor: “Kim o gün yıkanırsa o sene hastalıklardan emin olur.” Yani 
ciddi bir hastalık olmaz. Onun için yarın, boy abdesti derler, onu alıp, sıhhat afiyet niyetine 
yapmak bizim için hem faydadır hem Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dediğini yerine 
getirdik diye onunla da sevap kazanmış oluruz.  

Eve biraz alışveriş yapılsın, aileye, fakir fukaraya hayırlar dağıtılsın, o da bolluk, 
bereket olur. “Göz ağrısı için sürme sürün.” diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). O gün 
sürme süren o sene gözünden ağır bir hastalık geçirmez. O gün dört rekât Aşure Namazı 
var. Her rekâtta on bir ihlas okuyup, sonunda yetmiş defa “Hasbinallahu ve nimel vekil” 
çekip, daha sonra duayı yaparsınız, Allah kabul eder inşallah.  

Bazı memleketlerde yarın on, bazılarında öbürkü gün. İnsan kendi olduğu memlekete 
göre hesap edebilir çünkü bazı memleketlerde ay daha önce görünür veya daha sonra 
görünür, onun hesabını tam bilmiyoruz. Görünen olursa hesabını ona göre yapar, olmazsa 
kendi memleketine göre hesabını yapar. O günün sevabını, bereketini kaçırmasın, ne kadar 
ibadet yapabilirse, kazasını yapabilirse, daha mübarek bir gün olduğu için daha fazla sevap 
kazanmış olur. Bu fırsattır, Allah Azze ve Celle’nin bize verdiği bir fırsattır, ihtiyaç 
olduğumuz şeylerdir bunlar.  

Dünya halini görüyorsunuz, her tarafta yangınlar, felaketler, seller. Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in söylediği: “Yağmur, rahmet olarak gelmez, felaket olarak gelir.” Ahir 
zamanda dinlemezler, etmezler, o da insana iyilik değil, kötülük olur. Allah muhafaza etsin. 
Onun için, bu günler mübarek günlerdir, duaların kabul olduğu günlerdir. Hayırlara vesile 
olsun diye dualar yapmak lazım. Felaketler, hastalık, her türlü şey inmiş bu günlerde. 
İnsanlar; “Acaba nereden geldi bunlar? Acaba biri mi yaptı, şu mu yaptı?” diye soruyor.  

Allah’ın izni olmadıktan sonra bunlar olmaz. Bunlar, doğru yola gelsinler diye 
insanlar için uyarıdır, gelmezlerse kendileri bilir. Biz Allah’a sığınırız. Bu felaketlerden, 
belalardan Allah Azze ve Celle korur ve kurtarır, buna inanmak lazım, iman etmek lazım.  



 
 

 

 

 

 

İmanın şartıdır, imansız olunca insan hiçbir şeye tahammül edemez, her şeyde üzülür, 
kahrolur. İman olduktan sonra Allah muhafaza eder, Allah’ın emri olur diye insan rahat 
eder. Allah muhafaza etsin, Allah imanımıza kuvvet versin inşallah. 

Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      
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