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     AŞURE VE KERBELA 

     Aziz Müminler! 

     Muharrem ayı, Efendimiz (s.a.s)’in “hürmete şayan 

bir ay”1olarak nitelediği, sayısız lütuf ve hikmetlerle 

dolu kutlu bir aydır ki kendisinde Aşure günü vardır. 

Muharrem ayı, aynı zamanda yüreklerimizde derin 

yaralar açan elîm Kerbelâ hâdisesine tanıklık eden aydır. 

     Kardeşlerim! 

     Hz. Hüseyin Efendimiz ve çoğu ehl-i beyt-i 

Mustafa’dan olan 70 kişi, Kerbelâ’da hunharca 

katledilerek şehadet şerbetini içmiştir. Hz. Hüseyin ki 

Peygamberimizin, “Benim dünyadaki çiçeğim, 

reyhanım”2 diyerek, “cennet gençlerinin efendisi”3 

olarak bizlere takdim ettiği iki güzide torunundan biridir. 

Hz. Aliyyü’l-Murtaza’nın, Hz. Fatımatu’z-Zehra’nın 

yavrusu, ciğerparesidir. Hz. Hüseyin Efendimiz başta 

olmak üzere Kerbelâ şehitlerini ve bugüne kadar hak, 

hakikat, adalet, ahlâk ve fazilet için; din, iman, vatan ve 

millet için can veren bütün şühedayı rahmet ve minnetle 

yâd ediyorum. Allah, bütün şehitlerimize gani gani 

rahmet eylesin! 

     Kardeşlerim! 

     Kerbelâ, İslam ümmetinin, bütün müminlerin 

asırlardır dinmeyen ortak hüznü ve kederidir. Dünyanın 

neresinde bulunursa bulunsun; mezhebi, meşrebi ne 

olursa olsun, kalbinde iman taşıyan, Resûl-i Ekrem’e, 

ashabına ve ehl-i beyt-i Mustafa’ya muhabbet besleyen 

her müminin ortak acısı ve elemidir.  

     Kıymetli Kardeşlerim! 

     Bugün bize düşen, Kerbelâ’yı doğru okumak, doğru 

anlamaktır. Onu tarihte yaşanmış bir kıssaya, sıradan bir 

hâdiseye dönüştürmemektir. Bu müessif olaydan ders ve 

ibret çıkarmaktır. Kerbelâ’yı anlamak, her şeyden önce 

Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının, uğruna canlarını 

verdikleri yolun, Kur’an’ın yolu, Muhammed Mustafa 

(s.a.s)’in yolu olduğunu bilmektir. Onların, uğruna 

canlarını feda ettikleri yüce değerleri anlayıp yaşamaktır. 

Tıpkı onlar gibi hak ve hakikate, ahlak ve erdeme, izzet 

ve onura sevdalı olmaktır.  

     Kardeşlerim! 

     Bugün Kerbelâ, hepimize taze bir bilinç aşılamalıdır. 

Kerbelâ, aramızda ayrılık-gayrılığa değil, birlik ve 

beraberliğe vesile olmalıdır. Rabbimizin, “Allah’a ve 

Resûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra 

içinize bir korku düşer de heybet ve kuvvetiniz elden 

gider.”4mesajı gereği Kerbelâ, bizi birbirimize sımsıkı 

kenetlemelidir. Bugün bizlere düşen, tarihin sayfalarında 

yolumuzu kaybetmek değil, tarihten ibret alarak 

istikametimizi belirlemektir. Bugün Kerbelâ’nın bizlere 

yüklediği görev ve sorumluluk, gönül kapılarımızı ardına 

kadar birbirimize açmaktır. Yüreklerimizi sahrâ-ı 

Kerbelâ’ya dönüştürmemektir. Peygamberimiz (s.a.s)’in 

“Ey Allah’ın kulları! Kardeşler olun!”5çağrısına 

samimiyetle kulak verip aramızdaki kardeşlik ahdini 

yenilemektir. 

     Kardeşlerim! 

     Muharrem ayını değerli kılan en önemli husus ise 

içerisinde birçok önemli hadisenin gerçekleştiği ‘Aşure 

Günü’dür. Abdullah bin Abbas şöyle rivayet etmektedir: 

Hz. Peygamber Medine’ye geldiğinde Yahudilerin Aşûre 

günü oruç tuttuklarını gördü. “Bu nedir?” diye sordu. 

“Bu hayırlı bir gündür. Bu, Allah’ın İsrail oğullarını 

düşmanlarından kurtardığı, bu sebeple de Musa’nın oruç 

tuttuğu gündür” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber 

(s.a.s.) “Ben Musa’ya sizden daha layığım” buyurdu ve 

hem kendisi bu günde oruç tuttu, hem de başkalarına oruç 

tutmalarını emretti.” Başka bir hadislerinde 

Peygamberimiz Aşure Günü orucunun geçen yıl içinde 

işlenen günahlara kefaret olacağını müjdelemektedir. 

Aşure tatlısının Aşure gününü sosyal yardımlaşma 

anlamında daha önemli kıldığı da yaşanılan bir gerçek 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşure Gününde ayrıca 

İslam tarihi açısından çok önemli olan şu olayların da 

meydana geldiği rivayet edilmektedir: Hz. Nuh’un 

gemisinin tufandan kurtulup Cûdî dağına oturması, 

Hz.Ademin tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İbrahim’in 

Nemrut’un ateşinden kurtulması, Hz. Yakub’un Oğlu 

Yusuf’a Kavuşması, Hz. Musa ve İsrail oğullarının 

Firavunun zulmünden kurtulmaları ve hala Müslümanları 

derinden etkileyen ve İslam toplumunda derin yaralar 

açan Kerbela olayı ve burada Peygamberimizin sevgili 

torunu Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi. 

     Kardeşlerim!  

     Hutbemizi Hz. Hüseyin Efendimizin şu duası ile 

bitirmek istiyorum: Allah’ım! Sana hamdlerin en güzelini 

arz ediyorum. Allah’ım! Atamızı peygamber kıldığın için 

sana şükrediyorum. Allah’ım! Bize Kur’ân’ı gönderdiğin 

ve onun derinliğini öğrettiğin için sana hamd ediyorum. 

Allah’ım! Bize hakkı gören göz, hakkı duyan kulak ve 

hakkı düşünen kalp verdiğin için sana şükrediyorum. 

Allah’ım! Bizi sana şükreden kullarından eyle! Bizi 

zalimlerden berî, müminlere velî eyle!  
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