
Hutbe, 07.10.2016 
Muharrem ayı ve Aşûre Günü 
 
ااEننَّ ع&دَّةةََ االشُّه@وررِِ ع&نْْدََ اال()ه& ااثْْنََا ع!شََر! شََه6ر4اا ف2 ك&تََاببِِ اال()ه& ي!و#مم! 
خََلََق7 االسKموEااتتِِ ووEااABCDرر:ضض7 م/نْْه7ا ااََرر:ب7ع7ةٌٌ ح!ر!مم1 ذذل/كََ االدّّين! االْْقََي#م! 

فََ;ََ: تََظْْل6م4واا فيهِِن- ااََنْْفُُس%$#م!  
 

ااDفْْض-لB االص6ال4ةة0 ب-ع#دََ االص6ال4ةة0 االْْم->;تُُوب-ة0 االص6ال4ةةُُ ف0/ ج-و+ففِِ االلَّي#ل! 
ووCااBفْْض%ل' االص<ي%امم! ب%ع0دََ شََه0رِِ رر%م%ض%اننََ ص,ي%امم' شََه0رِِ اال.#ه, االْْم'ح%ر#مم!  

 
Muhterem Kardeşlerim! 

Önümüzdeki salı günü, yani 11 Ekim günü 
Aşûre Günü’dür. Peki, Aşûre Günü bizler için 
neden önemlidir? Bu sorunun cevabını 
doğrudan Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den 
almaktayız. Efendimiz şöyle buyurmaktadır: 

“Farz kılınmış namazlardan sonra en 
faziletli namaz gecenin derinliğinde 
kılınan namazdır. Ramazan orucundan 
sonra en faziletli oruç da, şehrullah 
(Allah’ın ayı) olan muharrem ayındaki 
oruçtur.”1 

Peygamberimiz’in muharrem orucu dediği 
orucun Aşûre orucu olduğu malumdur. Bu 
orucun, 9-10 ya da 10-11 Muharrem’de, iki gün 
olarak tutulması tavsiye edilmiştir. Öte yandan 
okumuş olduğumuz ayette Rabbimiz’in 
“haram ay” diye tanımladığı aylardan birisi de 
muharrem ayıdır. Eski Arap geleneğinde bu 
aylar barış ayları olarak kabul görmüş, bu 
aylarda savaş yasaklanmıştır.  

Hutbemizin başında okuduğumuz ayetin meali 
ise şöyledir: “Şüphesiz Allah’ın gökleri ve 
yeri yarattığı günkü yazısında, Allah 
katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan 
dördü haram aylardır. İşte bu Allah’ın 
dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda 
kendinize zulmetmeyin.”2 Demek oluyor ki, 
bu aylar bugün de haram aylar olarak 
kalmaktadır. 

Muhterem Müminler! 

Aşûre Günü’nün bunun haricindeki önemine 
gelince: İnsanlık tarihinde pek çok sevindirici 
ve önemli olay bu günde meydana gelmiş, 

                                                
1 Muslim, Sıyâm, 262, H. No: 1163/2 
2 Tevbe suresi, 9:36 

böylece Müslümanlar o olayları hatırlayarak 
Allah’a şükreder olmuşlardır. Ancak, 
Peygamber Efendimiz’in torunu Hz. Hüseyin 
(r.a.) da Kerbelâ’da bir muharrem günü şehit 
edilmiştir, işte bundan dolayı her Aşûre 
gününde Müslümanlar müteessir olup 
hüzünlenmişlerdir. Hz. Hüseyin efendimize ve 
onunla birlikte şehit olan diğer Müslümanlara 
Rabbimiz bolca rahmet ihsan eylesin! 

Değerli Müminler! 

Bu dünyadaki her hadise senenin 12 ayına 
yayılmış günler içinde olacağı için iyilikleri ya 
da kötülükleri kimi günlerde aramak doğru 
değildir. Aşûre Günü’nde meydana geldiği 
rivayet edilen olaylara bakalım: Hz. Musâ 
(a.s.)’ın Firavun’dan kurtuluşu güzeldir, fakat 
Hz. Âdem’in cennetten dünyaya indirilişi güzel 
midir? Hz. Yunûs’un balığın karnından 
kurtulması güzeldir, fakat Hz. Hüseyin’in 
şehadeti güzel midir? Hayır, günlere böyle bir 
uğur ya da uğursuzluk yüklenemez. Dolayısı ile 
bu günün, ya da benzer şekilde Kadir Gecesi 
gibi bir gecenin faziletli kılınması başka bir 
meseledir. Hikmet-i ilahî bilinmezdir, ancak 
belki de Rabbimiz bazı gün ve gecelere 
faziletler yükleyerek kulluğumuzdaki 
samimiyetimizi artırmayı kolaylaştırmak 
istemektedir. 

Muhterem Cemaat! 

Peygamber Efendimiz’in tavsiyesine göre 
Aşûre Günü’nde oruçlu olmak elbette ki 
faziletlidir. Fakat izah etmeye çalıştığımız gibi, 
bu günde meydana gelen olaylar Aşûre 
Günü’nün uğurlu ya da uğursuz olduğunu 
göstermez. Bizlere düşen, iyi olaylardan örnek, 
kötü ve üzücü olaylardan da ibret almaktır.  

Aşûre Gününüz şimdiden bereketli olsun! 

 

 


