
 
 

 
 
 
 
 
 
 

KURTULUŞ 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. 

Aşure Günü mübarek olsun, Allah nice senelere yetiştirsin. Bu gün Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in de tazim ettiği günlerdendir. “Bu günü oruçla geçiren on bin sevap 
kazanır” diyor. Başka ikramlar da var, Allah Azze ve Celle ikram etmiş, bugünde çoğu 
peygamber kurtuluşa ermiş. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in de Hatice Anamızla (r.a.) evlendiği gündür. Hatice-
i Kübra (r.a.) anamız ki Hazreti Fatma Anamızın (r.a.) annesi, Hazreti Ali (k.v.)’nin 
kaynanası olur, Hazreti Hasan (r.a.) ve Hazreti Hüseyin (r.a.) Efendilerimizin de büyük 
anneleri, neneleri oluyor. Bugün aslında kurtuluş günüdür, mübarek bir gündür. Bugün 
ikramlar daha fazladır. Bazı insanlar kötü gün olarak bilir ama değildir. Bugün kurtuluş 
günüdür, bu fitnelerden kurtulup Allah’ın katında en yüksek mertebelere ulaşma günüdür.  

Hazreti Hüseyin (r.a.) ve yoldaşları, onunla beraber şehadete erişen sahabeler ve Ehl-
i Beytler, onlar ki en yüksek mertebeye ulaşmıştır, bundan daha yüksek bir mertebe olamaz. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) diyor: “Benim eziyet çektiğim kadar hiçbir peygamber eziyet 
çekmedi.” Onun karşılığında da en yüksek mertebe O’ndadır(s.a.v.). Eziyete göre mertebe 
de yükselir. Onun için, bugünün sevabını başka şeylerle kaçırtmayın, fitneyle kaçırtmayın. 
Fitne Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den sonra, hatta O’nun vaktinde başladı. Çünkü şeytan 
hakkı istemez. “Devamlı hakla savaş yapacağım. İnsanların hepsini benimle cehenneme 
götüreceğim.” demiş. Onun için fitneyle, güzel günün sevabını kaçırmayın, fitneye 
düşmeyin.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in çoğu sahabesi şehit olmuş, yarısından fazlası 
fitnelerden birbirlerine düşerek şehit düşmüş. Onların işlerine karışmak bize düşmez. Onlar 
hak yolda gidiyorlardı, her birisi bir imamdır, her birisi bir mezhep imamı sayılır ki 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in yanında yetiştiler. Ona göre kendileri içtihat yapmışlar, bu 
yolda gitmişler. Biz daha abdest almayı, namaz kılmayı bilmeyiz, kalkıp da onlara karışmak 
bize lazım değil. Bizim yapacağımız, ibadetlerimizi yapalım, kendi halimizi görelim. Allah 
muhafaza etsin, halimiz hal değil. Allah’a yalvarırız ki bizi affetsin, bizi imtihan etmesin.  

 



 
 

 

 

 

 

Hazreti Ömer (r.a.) şehit oldu, Hazreti Osman (r.a.) şehit oldu, Hazreti Ali (k.v.) 
şehit oldu. Çok sahabeler şehit oldu, binlerce, on binlerce sahabe şehit oldu. Şehitlerin de 
seyyidi Hazreti Hüseyin (r.a.)’dır. Hazreti Hamza (r.a.) da şehit oldu. Yani şehitlik kötü bir 
şey değil. Kötü olan, ondan sonraki fitnedir, Allah muhafaza etsin. Allah Azze ve Celle 
dinini devam ettirecek, fitne mitne, ne varsa tesir etmez. Fitneye düşen insanlar var, onlar 
kaybetmiş olur ama çoğu insan Allah’ın hıfzında kalır, Allah’ın emniyetinde kalır. “Fitneye 
düşmeyin.” diyor.  

Bugün zaten, dediğimiz gibi ibadet günüdür. Dört rekât namaz var, her rekâtta on 
bir İhlas, bir Fatiha, ondan sonra da yetmiş; “Hasbinallah ve nimel vekil nimel mevla ve 
nimen nasir” okunur. Ondan sonra da duası da var. Dua ezberimizde değil, zaten her tarafta 
yazıyor, Aşure Duası. Bir de bin İhlas okusunlar, salavat, la ilahe illallah, ne yaparlarsa 
yapsınlar, sadaka versinler, ailelerine bol alışveriş yapsınlar, günleri bereketli geçer. Bir de 
boy abdesti alsınlar ki bütün sene sıhhat afiyet olur inşallah. Gözlerine sürme çeksinler. 
Sürme bulamayan, sürme niyetiyle bir şey koysun. Turp suyu gözü kuvvetlendirir derler. 
Ona batırıp bir kürdanla yapsalar, o da sürme yerine geçer.  

Bugün kısacası hayır yapsınlar, hayırla uğraşsınlar, insanlara selam versin, dua 
etsinler, Allah kabul eder inşallah. Allah mübarek eylesin, nice senelere yetiştirsin inşallah. 
Mehdi Aleyhisselam çıkıp da bu fitneleri söndürsün inşallah. Her tarafta felaketler, 
yangınlar, seller, harpler var. İnşallah Allah onlardan muhafaza eder, Allah felaketlerden 
korur, olan yerler de inşallah bugünün hürmetine sönsün, İslam askeri, İslam ve 
Müslümanlar muhafaza olsun.  
 
Ve Min Allahu Tevfik  
El Fatiha      
 

Şeyh Muhammed Mehmet Adil Hazretleri’nin 
 18 Ağustos 2021/10 Muharrem 1443 Tarihli Sohbeti 

Akbaba Dergâhı Sabah Namazı 


