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Ders : 90 
Konu  : Muharrem Ayı ve Çıkaracağımız Dersler 
     

    Muharrem kelimesi sözlükte ‘’haram kılınmış, saygıdeğer’’ anlamlarına gelir. Dinî bir 
kavram olarak, dinen haram kılınmış ve yasaklanmış olan şeyler demektir. Ayrıca, kamerî 
ayların birincisine de ‘’Muharrem’’ adı verilmiştir. 
     Cahiliyye devrinde Araplar bu ayı mübârek kabul edip savaşmazlardı. Bu sebeple bu aya bu 
isim verilmiştir.1 
      Allah, ayların sayısının on iki olduğunu bildirmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de: 

َها َماَوات َواأَلْرَض ِمن ْ ُهوِر ِعنَد الّلِه اثْ َنا َعَشَر َشْهرًا ِف ِكَتاِب الّلِه يَ ْوَم َخَلَق السَّ َة الشُّ  ِإنَّ ِعدَّ
يُن اْلَقيُِّم َفالَ َتْظِلُمواْ ِفيهِ  نَّ أَنُفَسُكْم أَْربَ َعٌة ُحُرٌم َذِلَك الدِّ  

       ‘’Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah’ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki 
olup, bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde (Allah’ın 
koyduğu yasağı çiğneyerek) kendinize zulmetmeyin...’’2 
       Ayette işaret buyurulan haram aylar ‘’Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Recep’’ aylarıdır. 
Bu aylardan Zilhicce hac ayıdır. Muharrem ise senenin ilk ayıdır. Muharrem, Müslümanlar 
tarafından hicri yılbaşı ve hicri takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir.3 
       Muharrem ayının belli başlı üç önemli özelliği vardır: 

1. Oruç:  

       Muharrem ayında tutulan oruç tarihi seyri yönüyle de bir özellik taşımaktadır. 
Peygamberimiz (s.a.v.), Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'de yaşayan Yahudilerin 
oruçlu olduğunu öğrendi. O gün Muharrem ayının 10. günü, yani “Aşure Günü”’ydü. “Bu ne 
orucudur?” diye sordu. Yahudiler, “Bugün, Allah'ın Mûsâ'yı düşmanlarından kurtardığı, 
Firavun'u boğdurduğu gündür. Hz. Mûsâ (a.s.), bir şükür olarak bugün oruç tutmuştur” 
dediler. 
       Peygamberimiz onlara, “Biz, Mûsâ'nın sünnetini yaşatmaya sizden daha çok yakınız ve 
hak sahibiyiz” diyerek kendisi ve Müslümanlar o gün oruç tuttular.4 O yıl henüz Ramazan 
orucu farz olmamıştı. 
       Fakat ertesi sene Ramazan orucu farz kılınınca Müslümanların oruç ayı Ramazan oldu. 
Aşure günü orucu konusunda ise Peygamberimiz herkesi serbest bıraktı. Böylece bu oruç, 

müstehab bir oruç olarak kaldı. İbni Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste de ifade edildiği üzere, 
bir karışıklığa meydan vermemek ve Yahudilere benzememek için Aşure Günü’nden önceki 
günle sonraki gün ilave edildi, böylece üç gün oruç tutmak sünnet olarak uygulanır oldu.5  
      Muharrem ayında tutulan oruçla (aşura orucu) ilgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in birçok 
hadis-i şerîfi vardır. Bunlardan bazıları şöyledir: 

َياِم،بَ ْعَد َرَمَضاَن،َشْهرُالّلِه اْلُمَحرَّمُ   أَْفَضُل الصِّ
       ‘’Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur...’’6 
       Resûlullah (s.a.v.)’e Aşûre günü tutulan orucun kıymeti sorulunca şöyle buyurdu: 

رُ  َنةَ  ُيَكفِّ اْلَماِضَيةَ  السَّ  
        ‘’Geçmiş bir senenin günahlarına keffaret olur.’’7 

                                                           
1 Dinî Kavramlar Sözlüğü, sh.458 
2 Tevbe suresi, 36. ayet 
3 İslam’da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, C.2, sh.1058 
4 İbn Mâce, C.4, sh 637 
5 Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Prof.Dr. İbrahim Canan, C.9, sh.461 
6 Müslim, Siyam 202 



 

  BYK & ŞYK DERSLERİ    

BYK&ŞYK Dersleri 90 03112014  Muharrem Ayı ve Çıkaracağımız Dersler           2 

        Bir adam Resûlullah (s.a.v.)’e gelerek: 
        -‘’Ya Resûlallah! Ramazan ayından sonra hangi ayda oruç tutmamı bana emredersin’’ diye  
sordu. Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: 

الّلهُ  تَابَ  يَ ْومٌ  ِفيهِ  الّلِه، َشْهرُ  فَِانَّهُ  اْلُمَحرََّم، َفُصمِ  َرَمَضاَن، َشْهرِ  بَ ْعدَ  َصاِئًما ُكْنتَ  إَنْ   
آَخرِينَ  قَ ْومٍ  َعَلى ِفيهِ  َويَ ُتوبُ  قَ ْوٍم، َعَلى ِفيهِ     

       - ‘’Ramazan ayından sonra oruç tutacaksan, Muharrem ayında tut. Çünkü o, Allah’ın 
ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, Allah bir kavmin tevbesini o günde kabul ve diğer bir kavmin 
tevbesini de o günde kabul edecektir.’’8 
         ‘’Her kim ailesi ve çocuklarına Aşure günü bol infakta bulunursa, Allah Teâlâ senenin 

diğer günlerinde ona bol rızık verir.’’9 
        Hicrî senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü’dür. Muharrem ayının 
diğer aylar arasında ayrı bir yeri olduğu gibi, Aşure gününün de diğer günler içinde daha 
mübârek ve bereketli bir konumu bulunmaktadır. Aşure kelimesi, Muharrem ayının 10. günü 
olduğu için 10 sayısından türetilmiştir. Arapça 10 sayısının Türkçe okunuşu aşera’dır.  
Aşure ismi buradan gelir. 
       Bu özel günde Yüce Allah (c.c.) on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve 
kutsiyetini arttırmıştır. Bu ikramlar ise şu şekilde nakledilmiştir: 

1.  Hz. Âdem (a.s.)'ın tövbesi Aşure günü kabul edilmiştir. 
2. Hz. Nûh (a.s.) gemisini Cûdi Dağı’nın üzerine Aşure gününde demirlemiştir. 

3. Hz. İbrâhîm (a.s.)'ın oğlu Hz. İsmâil o gün doğmuştur. 
4. Hz. Yûsuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Aşure günü çıkarılmıştır. 
5. Hz. Yâkûb (a.s.)'ın oğlu Hz. Yûsuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri Aşure günü 

görmeye başlamıştır. 
6. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından Aşure günü şifaya kavuşmuştur. 
7. Allah, Hz. Mûsâ (a.s.)'a Aşure gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun 

ile ordusunu sulara gömmüştür. 
8. Hz. Dâvûd (a.s.)'ın tövbesi Aşure günü kabul edilmiştir. 
9. Hz. Yûnus (a.s.), balığın karnından Aşure günü kurtulmuştur. 
10. Hz. Îsâ (a.s.) o gün dünyaya gelmiş ve Aşure günü göğe yükseltilmiştir. 

     Aşure gününün Allah katında da çok bereketli bir yerinin olduğunu Fecr suresinin ikinci 
ayeti olan “On geceye yemin olsun.”10 ifadelerinin tefsirinden anlaşılmaktadır. 
 

1. Hicrî takvimin başlangıcı olması: 
       Muharrem ayının İslam tarihinde bir takvim başlangıcı olması, Hz. Ömer'in halifeliği 
döneminde tespit edilmiş, o tarihten bu yana pek çok İslam ülkesince kullanılagelmiştir.  
       Hz. Ömer (r.a.) zamanında toplanan İslam şurası, İslam tarihindeki ehemmiyetine binaen 
Hz. Ali (r.a.)’ın teklifini kabul ederek hicret yılını başlangıç olarak kabul etti. İlk ay olarak da 
Peygamberimiz (s.a.v.)’in ve muhacir ashabının hicret ettiği ve kameri aylar içinde önemli bir 
yeri olan Muharrem ayı kabul edildi. 
      Muharrem'in Hicrî yılbaşı olması, yılın ilk günü olması açısından bir önemi de 

bulunmaktadır.  

                                                                                                                                                                                     
7
 Müslim, Siyam 197 

8 Terğîb ve Terhîb, C.2, sh.463 
9
 Terğîb ve Terhîb, C.2, sh.466 

10 Fecr suresi, 2. ayet 
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     “Şehrullahi'l-Muharrem- Allah'ın ayı Muharrem” olarak bilinen Muharrem ayı, İlâhi 
bereket ve feyzin bollaştığı bir aydır. Allah'ın ayı, günü, yılı olmaz. Ama Allah'ın rahmetine 
ermenin önemli bir fırsatı olduğu için Peygamberimiz tarafından bu şekilde bildirilmiştir. 
Muharrem ayının peygamberler tarihinde de ayrı bir yeri vardır. Başta Hz. Adem olmak 
üzere, Hz. Nûh, Hz. İbrâhîm, Hz. Mûsâ, Hz. Dâvûd, Hz. Yâkûb, Hz. Yûsuf, Hz. Eyyûb, Hz Yûnus 
ve Hz. Îsâ gibi peygamberler Aşure günü, özel olarak bazı nimetlere ermişler, bazı 
sıkıntılardan kurtulmuşlardır. Bu yönüyle bir yıldönümü olarak kabul edilmektedir. 

 
2. Hz. Hüseyin ve evlatlarının Kerbela'da şehit edilmesi: 

      Tarih boyunca mübârek bilinen Muharrem ayı, hep böyle kurtuluş mucizelerine sahne 

olmakla kalmamış, daha sonraları Aşure gününde can yakıp gönül sızlatan olaylara da sahne 

olmuştur. 

     Resûlullah (s.a.v.)’in Ehl-i Beyti'nden yetmiş iki kişi Aşure gününde Kerbela'da şehit 

edilmiştir. Bu olay, İslam tarihinde gönül yakıcı, vicdan sızlatıcı ve çok zalimce tezgâhlanmış 

bir olaydır ki, başta Hz. Hüseyin olmak üzere bir çok masum insanın kanı akıtılmıştır. 

      Bununla beraber, İslam büyükleri tarihte yaşanmış Kerbela, Sıffın ve Cemel vak'aları gibi 

elem ve ızdırap verici olayları enine boyuna yeniden gündeme taşıyıp da zihinlerde bir 

kargaşa meydana getirmeyi uygun bulmamışlardır. Zalimlerin cezalarını çekeceğini, 

mazlumların da şehitlik makamına uçtuğunu ifade etmişlerdir.  

        Ömer b. Abdülaziz gibi büyük bir zat ise bu konuda hepimize ölçü olacak  şu sözü şöyle- 

miştir: 

- Allah bizim elimizi o kanlı olaylardan temiz tuttu, biz de dilimizi temiz tutar, ileri geri 

konuşarak zihinleri karıştırmaktan uzak kalırız. 
      Esas itibariyle şehitler mükâfatını almış, en yüce mertebelere ulaşmıştır, Yüce Allah'ın da 
zalimlere hak ettikleri cezayı en âdil bir şekilde vereceğinden şüphemiz yoktur. Kaderî hükme 
boyun eğen her mü'min bu olaya üzülür, ancak itidalini ve soğukkanlılığını kaybetmez.   
Duyguları onu birtakım taşkınlıklara götürmez. Çünkü meydana gelen bütün olaylar ezelî 
takdirin bir hükmüdür. Bu açıdan bunu bir “yas merasimi” haline dönüştürmek sünnetin 
ruhuna uygun düşmemektedir. 
             Hicret esnasında Resûle vekil, 

 Hayberin Fâtihi, her işte ehil!.. 

         Peygamber damadı, o güzel insan, 

         Fâtıma’yı hoşnut etti her zaman. 

 Onun zamanında: Cemel ve Sıffîn, 

 Nice kanlar aktı, bulandı zemin... 

        Cennet çiçekleri; Hasan-Hüseyin, 

        Babaları şehîd; iki şehidin!... 

                                            (Zülküf Gül) 
     

Alınacak Dersler: 
1. Muharrem ayı, Allah’ın ayı olarak vasıflandırılmış mübârek bir aydır. Bu ayın kıymetini 

ve değerini bilelim. 
2. Bu ayın 8.-9.-10. günlerini oruçlu geçirelim. Bu nafile orucun sevabı çoktur. Aşure günü 

tutulan oruç, geçmiş bir yılın günahlarına keffaret olur.  
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3. Hakkın rızası için çalışan bir topluluk olarak bu ayda çok tevbe ve istiğfarda bulunalım. 
Hâlimizi lisanen ve kalben Rabbimize arzedelim. 

4. Peygamberimiz (s.a.v.)‘e çokça salavat getirelim. 
5. Kerbela, mazlumun zulme baş kaldırdığı yerin adıdır. Ancak, bugün İslam coğrafyasının 

neredeyse  tamamı Kerbela gibidir. Özellikle de bu ayda zalimlerin zulmüne direnen 
mazlumların kurtuluşu için çok dua edelim.  

6. Allah’ın yasakladıklarından uzak duralım. Kur’an ve sünnet esaslarına dikkat edelim. 
 
Not: 
Bu hafta: 

1. Bu dersi bir grup arkadaşımızla paylaşalım. 
2. Rızkımızın bereketlenmesi için bu ayda ailemize ve çocuklarımıza infak ve ikramda 

bulunalım. 
3. Aşure tatlısı yaparak komşularımıza da ikramda bulunalım. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


