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ÂŞURE

hikmeti, merhameti, kardeşliği ve dostluğu
hatırlatan önemli bir aydır. Bu ayı
Müslümanların
kardeşlik
ve
beraberlik
duygularının güçlenmesi için fırsat bilmeliyiz.
Toplumda fitne ve fesat çıkarmak, gönüllerde
kapanmaz yaralar açmak, ortak değerlerimizi
ayrılığa, kin ve nefrete dönüştürmek isteyenlere
tek yürek halinde gereken cevabı vermeliyiz.
Böylece Yüce Rabbimizin, hutbemin başında
okuduğum, “Kendilerine apaçık deliller
geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler
gibi olmayın…”4 emrine uygun hareket etmenin
mutluluğunu ve mükâfatını yaşarız.

Muhterem Mü’minler!
Hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem,
Efendimiz (s.a.s)’in “hürmete şayan bir ay”1
diye nitelediği, sayısız lütuf ve hikmetlerle dolu
kutlu bir aydır. Muharrem, aynı zamanda hüzün
ve ibret ayıdır. Bizlere, yüreklerimizi sızlatan
acı bir olayı; Kerbelâ’yı hatırlatır.
Kerbelâ; Efendimizin güzide torunu Hz.
Hüseyin’in ve ehl-i beytten yetmişten fazla
mü’minin şehit edildiği yerdir. Yürekleri
dağlayan bu acı, Rasul-i Ekrem Efendimize,
onun ailesine ve ashabına muhabbet besleyen
her mü’minin ortak hüznüdür. Çünkü
Peygamberimiz, torunları Hz. Hasan ve Hz.
Hüseyin hakkında “ onlar cennet gençlerinin
efendileridir”2 buyurmuştur. Başka bir gün
ise onlara bakarak; “Allah’ım, ben onları
seviyorum, sen de onları sev!”3 diye dua
buyurmuştur.
Aziz Kardeşlerim!
Müslümanlar olarak, Kerbelâ olayından
çıkartmamız gereken dersler vardır. Kerbelâ;
kin, nefret ve ayrılık yerine birlik-beraberlik,
sevgi, saygı, muhabbet ve hoşgörüye önem
vermemiz gerektiğini bize bildirmektedir.
Bugün, yeni Kerbelâların yaşanmaması için
ortak bir dile ve yüreklerimizi birleştirmeye
ihtiyacımız vardır. Bu yüzden Muharrem ayı,
ortak bir hüzün mevsimi olduğu kadar adaleti,

Muhterem Müslümanlar!
Muharrem ayının onuncu günü, yani 8
Ağustos Pazartesi günü de inşaallah âşure
gününü ihya etmenin mutluluğunu yaşayacağız.
Peygamberimiz (s.a.v) bu güne ayrı bir değer
vermiş ve “Ramazan orucundan sonra en
faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan
Muharrem ayında tutulan âşure orucudur”
buyurarak âşure gününde oruç tutmayı tavsiye
etmiştir. Ancak âşure günüyle birlikte en az bir
gün daha oruç tutmak, yani Muharrem ayının
dokuzuncu veya on birinci gününü de oruçlu
geçirmek sünnettir. Sünnet olan bu oruçla
birlikte, toplumumuzda gelenek haline de gelmiş
olan ikramlıkların hazırlanması, konu komşuya
dağıtılması, çoluk çocuğa ve ailemize genişlik
sağlanması da tavsiye edilen davranışlar
arasındadır. Bu gibi davranışlar aramızdaki bağı
güçlendirmekte,
komşularla
ilişkimizi
düzeltmekte ve daha sağlıklı bir toplum
olmamıza etki etmektedir. Bunların yanında
nasıl bir mükafata nail olacağımızı ise Rabbimiz
şöyle haber vermektedir:
“Mallarını Allah yolunda harcayıp da
arkasından başa kakmayan, fakirlerin
gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların
Allah katında has mükâfatları vardır. Onlar
için
korku
yoktur,
üzüntü
de
5
çekmeyeceklerdir.”
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