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حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْســــــــــــــــــــــِم ّٰللاه
 

 

 

 

 

َواَنَّ ٰهذَا ِصَراٖطي ُمْستَٖقيماً فَاتَّبِعُوهُُۚ َوََل تَتَِّبعُوا السُّبَُل  

يُكْم ِب  َق بُِكْم َعْن َسٖبيِلهٖٖؕ ٰذِلُكْم َوصه لَعَلَُّكْم تَتَّقُونَ ٖه فَتَفَرَّ  
 
 

ِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:  َوقَاَل َرُسوُل ّٰللاَّ
 

، َوُكونُوا ِعَبادَ َل تَباَغضوا وَل تحاَسدوا وَل تَدابَروا  

ِ إِْخَواًنا   ّٰللاَّ

 

MUHARREM AYI VE ÂŞÛRÂ GÜNÜ 
 

Değerli Müminler!  

Okumuş olduğum ayet-i kerîmede Yüce Allah şöyle 

buyurmaktadır: “Şüphesiz bu benim dosdoğru 

yolumdur. Buna uyun; başka yollara sapmayın, 

sonra onlar sizi Allah’ın yolundan ayırır. İşte 

günahtan korunmanız için Allah bunları size 

emretti.”1  Okuduğum hadis-i şerifte de Allah 

Rasülü (s.a.s.) şöyle buyuruyor: “Birbirinize nefret 

ve düşmanlık beslemeyin, birbirinize haset 

etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, Ey Allah’ın 

kulları! Kardeş olun.”2 
 

Aziz Kardeşlerim! 

Muharrem ayını idrak etmiş bulunmaktayız. Bu ayın 

fazilet ve rahmeti bol, ilahî feyz ve bereketi de 

çoktur. Önümüzdeki Pazartesi 10 Muharrem günü de 

Âşûrâ günüdür. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) 

Medine’ye hicret ettiğinde Yahudilerin Âşûrâ orucu 

tuttuğunu görmüş ve bunun sebebini sormuştu. 

Yahudiler, “Bugün Allah’ın, Musa’yı ve kavmini 

kurtarıp Firavun’u ve kavmini suda boğduğu büyük 

bir gündür. Musa, şükretmek için bugün oruç tutardı, 

biz de bu amaçla oruç tutuyoruz” dediler. Bunun 

üzerine Allah Resûlü (s.a.s): “Biz Musa’ya sizden 

daha yakınız”3 buyurdu ve bir gün öncesi veya bir 

gün sonrasıyla birlikte Âşûrâ orucu tutmayı 

ümmetine tavsiye etmiştir.4 

 

Kıymetli Müslümanlar! 

Âşûrâ günü, aynı zamanda tarihimizde ve 

hafızalarımızda derin bir hüzünle yer etmiştir. Bu 

 
1 En’âm, 6/153. 
2 Buhârî, Edep, 57. 

 

 

elim günde, Hz. Peygamber’in (s.a.s) güzide torunu, 

Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın ilk göz ağrıları Hz. 

Hüseyin ve onunla beraber olan yetmişten fazla 

Müslüman Kerbelâ’da şehit edilmiştir. Kerbelâ, 

çetin bir imtihanın ve derin bir hüznün adıdır. 

Kerbelâ, Allah ve Resûlüne iman edip, Ehl-i Beyt 

sevgisini gönüllerine nakşedenlerin ortak acısı, 

yürek sancısıdır. Kerbelâ, Sevgili Peygamberimizin 

aile efradından asırlara miras kalan ağır bir derstir. 

Çünkü Hz. Hüseyin, Kur’an-ı ve Rahmet 

Peygamberinin şerefli sünnetini kendine rehber 

edinerek zulme rıza göstermemiş, adaletsizliğe 

seyirci kalmamıştır. Kendisine yapılan telkinlere 

itibar etmeyerek hakkın, hakikatin, huzur ve barışın 

yeryüzüne hâkim olması için yola çıkmış ve bu 

uğurda şehadet şerbetini içmiştir. Böylelikle 

kıyamete kadar bütün insanlığa onurlu bir 

mücadelenin eşsiz örneğini sunmuştur. Bu menfur 

hadiseyi gerçekleştirenler ise mezheb ve meşreb 

farkı gözetmeksizin, bütün Müslümanların 

vicdanlarında mahkûm olmuşlardır.  
 

Kıymetli Müslümanlar! 

Gerek İslâm coğrafyasında gerekse tüm dünyada 

yeni Kerbelâlar olmaması için, ırk, dil, mezheb ve 

meşreb farklılıklarının arkasına sığınarak 

kardeşliğimizi hedef alanlara fırsat vermemeli, aynı 

imanı, acı ve özlemi taşıyan kalplerimizi 

birleştirmeliyiz. Hz. Hüseyin gibi iyilerin ve 

iyiliklerin yanında; kötülerin ve kötülüklerin 

karşısında olmalı, hakkı ve hakikati ayakta tutan, 

İslâm’ın aydınlığında buluşan gönüllerimizle, 

birliğe, dirliğe ve vahdete koşmalıyız. Bu vesile ile 

Hz. Hüseyin başta olmak üzere Kerbelâ’dan bu güne 

kadar mukaddesat uğruna şehit düşen bütün 

şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla le yâd 

ediyor, Hutbemi Rabbimizin şu ayetiyle bitiriyorum: 

“Allah’a ve Resûlüne itaat edin, birbirinizle 

çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz elden 

gider. Sabredin, şüphesiz Allah sabredenlerle 

beraberdir.”5 

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

3 Müslim, Sıyâm, 128. 
4 İbn Hanbel, 1, 240. 
5 Enfâl, 8/46. 


