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Sayı  :48 

Konu: Fıkıh Köşesi Yazıları 

 
 

1. Kaza orucu olan bir kişi Muharrem ayı orucu tutabilir mi? 

Soruyu cevaplayabilmek için önce Muharrem ayı ve orucu nedir?  Onu bilmemiz gerekir.  

Hicrî takvime göre de yıl on iki aydır. Muharrem ayı ise, yılın ilk ayıdır. Ayrıca Muharrem ayı 

haram aylardan bir tanesidir. Cahiliye döneminde dahi, bu ayda savaşmaz, kan dökmezlerdi. 1 

Muharrem aynı zamanda hicri takvimin başlangıcı ve yılbaşıdır.  

Peygamber Efendimiz (a.s), Medine-i Münevvere’ye geldiği zaman, Medineli Yahudilerin Muharrem 

ayında oruç tuttuklarını görmüştü. Onlar Muharrem ayının onuncu gününde oruç tutuyorlardı. Sebep 

olarak ta Hz. Musa (a.s)’ın Firavunun zulmünden bu gün kurtulmuş olduğunu söylüyorlardı. 

Peygamber Efendimiz (a.s), “Biz Musa'nın sünnetine sizden daha yakınız, dedi ve o gün oruç tuttu 

ve ashabına da tutmalarını emir buyurdu.”
1
 ve Yahudilere muhalefet ederek ayın dokuz, on ve on 

birinci günleri oruç tutmayı ashabına tavsiye etti ve şöyle buyurdu: “Ramazan orucundan sonra, 

tutulan oruçların en faziletlisi Allah'a izafet ile şereflendirilen Muharrem ayındaki oruçtur.”
2
 Bir 

başka hadis-i şerifte ise, Muharrem ayının onuncu gününe rastlayan ve pek çok önemli olayın cereyan 

ettiği “Aşure günü'nde tutulan orucun, bir yıl önce işlenen hata ve günahların bağışlanmasına 

vesile olacağı müjdelenmiştir.”
3
  

Ancak Ramazan ayı orucu farz kılınınca Ramazan orucunun tutulması emredildi. Fakat Aşure 

orucu tutulması serbest bırakıldı. Tutmayanlar kınanmadı.
4
  

Muharrem ayında tutulacak oruç nafile, yani farz veya vacip olmayan bir oruçtur. Elbette 

tutulduğu takdirde mutlaka sevabı olacaktır. Kazaya kalmış Ramazan orucunun tutulması da farzdır. 

Çünkü Cenab-ı Hak, “Sizden her kim hasta yahut yolcu olursa (tutamadığı günler kadar) diğer 

günlerde kaza eder.”
5
 buyurmuş ve tutulamayan oruçların kaza edilmesini gerekli kılmıştır. Dolayısı 

ile bir Müslüman, evvelemirde farz orucunu tutacaktır. Bunu Muharrem ayında da diğer aylarda da 

yerine getirebilir. Muharrem ayında tutulursa bu ayın da bereketinden yararlanılmış olur.  

Fakat bilhassa Hanefiyye mezhebinde farz ibadetten borcu olanlar, nafile ibadetleri de yerine 

getirebilir. Dolayısı ile, Muharrem ayında farz borcu olan bir Müslüman nafile bir oruç olan Aşure 

orucunu tutabilir.   

 

2. Hicri yılbaşı kutlanmalı mı? O günü nasıl geçirmeliyiz? 

 

Hicret gibi son derece önemli bir olayın cereyan ettiği tarih olan Hicrî yıl başı, önemli bir gündür. 

Elbette bu günü yad etmek  ve gereği gibi değerlendirmek çok önemlidir. Elbette günün mana ve 

önemini anlatan programlar yapılabilir. Konferanslar tertip edilebilir, Hicret olayı enine boyuna 

anlatılabilir.  

Muharrem ayı, Osmanlılar devrinde de ayrı bir öneme sahipti. Bu ay dolayısıyla şairlerin yazdığı 

ve "Muharremiye" adı verilen şiirler vardı. Ayrıca yeni sene başı olması hasebiyle bu ayda, devlet 

erkanı, padişahın huzuruna çıkarak yeni yılı tebrik eder ve padişahın "Muharremiye" denilen 

hediyelerini alırlardı. 

Yukarda da izah edildiği gibi, bu günlerde oruç tutabiliriz, hayr u hasenatta bulunabiliriz, 

sadakalar verebiliriz. Yani Hicri yılbaşını ibadetlerle geçirebiliriz. İlla da yılbaşı kutlanacaksa bu 

şekilde kutlanabilir.   

 

3. Halk arasında “Aşure günü alışveriş yapmak bereketi arttırır.” denilir. Bunun geçerli 

bir hükmü var mıdır? 
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Aşure gününün bereketli bir gün olduğuna dair inanç, bir kısmı İsrailiyat dediğimiz kaynaklarda 

bir kısmı da İslami kaynaklarda anlatılan ve Peygamberlerin hayatları ile ilgili aktarılan kıssalardan 

kaynaklanmaktadır.  Örneğin, Hz. Âdem'in (a.s) tövbesinin bu gün kabul edilmesi; Hz. Nuh (a.s)’ın 

gemisinin bu gün tufandan kurtulması; Hz. İbrahim (a.s)’ın ateşten halas olması; Hz. Yunus (a.s)’ın 

balığın karnından bu gün dışarı çıkması; Hz. Eyyub (a.s)’ın şifa bulması; Firavun ve ordusunun sulara 

gömülmesi vs. hep aşure günü meydana gelmiştir denilmektedir. Bütün bu olaylar da insanları, bu 

günün hayırlı ve bereketli bir gün olduğu kanaatine sevk etmiştir. Yukarda nakledilen hadislerde de 

buna işaretler vardır.  Fakat illa da bu gün alış veriş yapılırsa bereketli olur inancı doğru değildir. 

Çünkü bunun böyle olduğuna dair bir delil yoktur.  

 

4. Aşure gününde ibadet niyetiyle aşure pişirmek caiz midir? 

 

Dinimizde bir amelin ibadet olması için mutlaka Kitap ve Sünnetten bir delil bulunması gerekir. 

Muharrem ayında ve Aşure gününde oruç tutulması ile alakalı hadis-i şerifler söz konusudur. Ama 

Aşure çorbası ile ilgili herhangi bir delil bulunmamaktadır. Dolayısı ile Aşure günü sürme çekmek, 

gusül etmek, kına yakmak, büyükleri, âlimleri, hastaları ziyaret etmek, yetimlerin başını okşamak, 

hububat ve tatlı pişirmek, İhlâs suresini okumak, sevinmek ve bugünü ayrı bir gün olarak kutlamak 

İslâm'da olmayan bir uygulamadır. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.v.)'den gelen ne sahih ve ne de 

zayıf bir hadis vardır. Hades diye rivayet edilen bazı sözler tamamen uydurmadır. Sahabeden ve dört 

mezhep imamından vb. kimselerden de bir rivayet olmadığı gibi, muteber kitapların hiçbirinde de 

buna dair bir haber yoktur.
6
 O hâlde bugünde böyle bir tatlı pişirip yakınlara ve komşulara dağıtmak 

ibadet olamayacağı gibi, sonradan adet haline gelmiş bir uygulamadır. Dolayısı ile Aşure çorbası 

pişirmemek dini açıdan bir noksanlık sayılmaz.  
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