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Senedi veya metni 
deðiþikliðe uðramýþ hadis 

anlamýnda terim.
˜ ™

Sözlükte “bir þeyin yerine baþkasýný ge-
tirmek, deðiþtirmek” mânasýndaki tahrîf
masdarýndan türeyen muharref kelime-
si terim olarak “sened veya metninde ha-
reke, harf yahut yazý deðiþikliði yapýlarak
nakledilen hadis” demektir. Hadis üzerin-
de böyle bir deðiþikliðin yapýlmasýna “tah-
rif” denir. Muharref terimi ilk dönemler-
den itibaren musahhaf ile ayný anlamda
kullanýlmakla beraber muharref pek yay-
gýnlaþmamýþtýr. Nitekim Hâkim en-Nîsâ-
bûrî, Ýbnü’s-Salâh eþ-Þehrezûrî, Nevevî,
Zeynüddin el-Irâký ve Süyûtî gibi muhad-
disler muharrefi musahhaf baþlýðý altýnda
ele almýþlardýr. Her iki terime ayrý olarak
yer veren ilk müellif Ýbn Hacer el-Askalâ-
nî’dir. Ona göre sened veya metninde þe-
kil deðiþikliði yapýlan hadisler muharref,
yalnýz nokta deðiþikliðine uðrayanlar ise
musahhaftýr (Nüzhetü’n-na¾ar, s. 94). Bu
durumda muharref musahhaftan daha
geniþ anlamlýdýr (Tâhir el-Cezâirî, s. 365).

Hadiste tahrif genellikle yanlýþ okuma
veya yanlýþ duymadan kaynaklanýr. Nok-
talama iþaretlerinin henüz yerleþmediði
ilk dönemlerde hadisi bir muhaddisten
duymadan önce bir kitaptan yazan veya
ilim meclisinde ders takrir eden hocadan
yanlýþ duyan râvilerin nakillerinde daha
çok tahrif görülmektedir. Bununla birlik-
te meþhur muhaddisler de zaman zaman
tahrif hatasýna düþmüþlerdir.

Tahrif, daha ziyade þekilleri birbirine
benzeyen ve okunuþlarý birbirine yakýn
olan isim ve kelimelerde meydana gel-
mektedir. “��� �� ����” adýnýn “ ���� �� �����”
þeklinde, “���� �� ����” adýnýn “���� �� ����”
ve “����א�����” adýnýn “����א olarak ”�א��
okunmasý senedde yapýlan tahrife örnek-
tir. Sahâbeden Zeyd b. Sâbit’in �� �����”
א�����“ (Hz. Peygamber mescidde bir oda
çevirdi) ifadesini (Buhârî, “Edeb”, 75; Müs-
lim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 213) râvi Ýbn Le-
hîa’nýn bir hocadan duymadan kitapta
gördüðü gibi “ א����� �� �����” (Hz. Pey-
gamber mescidde kan aldýrdý) þeklinde
yanlýþ okuyup nakletmesiyle (Müsned,
V, 185) Câbir b. Abdullah’ýn ��� ���� ���”
א���א�“ (Übey b. Kâ‘b Hendek Gazvesi’n-
de yaralandý) cümlesindeki (Müsned, III,
303) “ ����” kelimesini râvi Gunder’in “���” 

okuyarak ifadeyi “�א���א ��� ��� ���” (Ba-
bam Hendek Gazvesi’nde yaralandý) þek-
line dönüþtürmesi (Ýbnü’s-Salâh, s. 280)
metinde tahrifin örnekleridir. Seneddeki
tahrif pek önemli görülmese de metin-
deki tahrif mânanýn deðiþmesine sebep
olabilmektedir. Bundan dolayý hadis nak-
lederken sýk sýk tahrif yapan râviler riva-
yete ehil görülmemiþ, muharref hadis as-
lý sahih olsa bile hüküm bakýmýndan mer-
dud kabul edilmiþtir.

Muharref rivayetler ve bunlarýn tashihi
konusunda ilk dönemlerden itibaren çe-
þitli eserler telif edilmiþ, bunlarda muhar-
ref hadis musahhaf ile birlikte ele alýn-
mýþtýr. Hamza el-Ýsfahânî’nin et-Tenbîh
£alâ ¼udû¦i’t-ta½¼îf’i (nþr. Muhammed
Hasan Âl-i Yâsîn, Baðdat 1387/1968; nþr.
Muhammed Es‘ad Tales, Dýmaþk 1388/
1968), Hasan b. Abdullah el-Askerî’nin
Ta½¼îfâtü’l-mu¼addi¦în fî ³arîbi’l-¼a-
dî¦’i (I-III, nþr. Mahmûd Ahmed Mîre, Ka-
hire 1402/1982; nþr. Ahmed Abdüþþâfî,
Beyrut 1408/1988), ayný müellifin Kitâ-
bü’t-Ta½¼îf ve’t-ta¼rîf’i ile bu eserin bir
bölümü olup Þer¼u mâ yeša£u fîhi’t-ta½-
¼îf ve’t-ta¼rîf adýyla yayýmlanan çalýþma-
sý (nþr. Abdülazîz Ahmed, Kahire 1383/
1963; nþr. Muhammed Yûsuf, Dýmaþk
1401/1981), Dârekutnî’nin Ta½¼îfü’l-mu-
¼addi¦în’i (Ýbn Hayr, s. 204), Osman b.
Îsâ el-Belatî’nin et-Ta½¼îf ve’t-ta¼rîf’i
(Keþfü’¾-¾unûn, I, 411), Safedî’nin Ta½¼î-
¼u’t-ta½¼îf ve ta¼rîrü’t-ta¼rîf’i (nþr.
Seyyid eþ-Þerkavî, Kahire 1407/1987), Sü-
yûtî’nin et-Ta½rîf (et-Ta¹rîf) fi’t-ta½¼îf ad-
lý eseri (Berlin 1664) bu konuda yapýlan
önemli çalýþmalardýr.
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Hicrî yýlýn ilk ayý.
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Sözlükte “haram kýlýnan, yasaklanan;
kutsal olan, saygý duyulan” anlamlarýnda-
ki muharrem savaþmanýn haram kabul
edildiði dört aydan birinin adýdýr. Bu ayýn
Ýslâm’dan öncesi Arab-ý bâide (Âd ve Se-
mûd) veya Arab-ý âribe döneminde mü’-
temir ve mûcib diye adlandýrýldýðý rivayet
edilir. Bazý kaynaklarda muharremin Câ-
hiliye devrinde “nâtýk” þeklinde anýldýðý be-
lirtilmekteyse de (Mes‘ûdî, II, 207) nâtýk
ramazan ayýnýn ismiydi (Ýbn Düreyd, III,
489; Lisânü’l-£Arab, “emr” md.; Yahyâ b.
Ziyâd el-Ferrâ, s. 52). Muharremü’l-ha-
râm þeklinde de bilinen bu ay Osmanlý bel-
gelerinde (�) kýsaltmasýyla gösterilmiþtir.

Hicrî takvimde yer alan ay isimlerinin
milâdî V. yüzyýlýn baþlarýnda Hz. Peygam-
ber’in baba tarafýndan beþinci dedesi Ki-
lâb b. Mürre tarafýndan belirlendiði nak-
ledilmektedir. Ýslâm’dan  önce muharrem
ayýna “saferü’l-evvel” denirdi. Çünkü Arap-
lar yýlýn ilk altý ayýný her iki aya bir isim ver-
mek suretiyle safer, rebî‘ ve cumâdâ diye
adlandýrmýþ, bunlarý birbirinden ayýrmak
için birincisine “evvel”, ikincisine “âhir”
veya “sânî” sýfatlarýný eklemiþlerdi. Ýlk iki
aya “saferân” ismi de verilmiþ, birinci sa-
fer haram aylardan olduðu için “saferü’l-
muharrem” þeklinde de anýlmýþtýr. Önce-
leri sýfat olarak kullanýlan muharrem ke-
limesi Ýslâmî dönemde veya Ýslâm’dan ev-
vel bu ayýn özel adý olmuþ, ikinci safere de
yalnýz safer denilmiþtir. Ýslâm öncesinde
receb ayý için de muharrem kelimesinin
kullanýlmasý, bunun aslýnda bir isim deðil
sýfat olduðunu göstermektedir.

Câhiliye devrinde Araplar, haram aylar-
dan üçünün (zilkade, zilhicce, muharrem)
peþ peþe gelmesini önlemek için “nesî’”
uygulamasýyla seneyi iki veya üç yýlda bir
on üç aya çýkarýp muharrem ayýný saferin
yerine kaydýrmak suretiyle safer ayýný ha-
ram ay kabul ediyorlardý. Böylece muhar-
remle kendisinden önceki diðer haram ay-
larýn arasýna helâl bir ay ekleyerek üç ha-
ram ayý birbirinden ayýrýyor ve muhar-
rem ayýnda da savaþmakta sakýnca görmü-
yorlardý. Nesî’ uygulamasý Kur’ân-ý Ke-
rîm’de kötülenmiþ (et-Tevbe 9/37), Hz.
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Peygamber, aylarýn kendi zaman dilimle-
rine döndüðü bir yýla (10/632) denk gelen
haccý sýrasýnda Mina’daki hutbesinde
zamanýn Allah’ýn gökleri ve yeri yarattýðý
günkü durumuna döndüðünü ifade edip
muharremin haram aylardan biri oldu-
ðunu belirtmiþtir (Buhârî, “Bed,ü’l-palk”,
2; Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 67).

Kur’ân-ý Kerîm’de muharrem kelimesi
ay ismi olarak geçmemekle birlikte saldý-
rýya uðrama durumu hariç savaþýn haram
olduðu aylardan söz edilerek bu aylara
saygý gösterilmesi emredilmiþtir (el-Ba-
kara 2/191, 194, 217; el-Mâide 5/2, 97; et-
Tevbe 9/5, 36). Resûl-i Ekrem  haram ay-
larý zilkade, zilhicce, muharrem ve receb
olarak açýklamýþtýr (Buhârî, “Megazî”, 77;
“Tevhîd”, 24; Müslim, “Kasâme”, 29; ay-
rýca bk. HARAM AYLAR). Ýbn Abbas’tan,
Fecr sûresinde üzerine yemin edilen
“fecr”den (89/1) maksadýn muharrem ayý
olduðu þeklinde bir yorum rivayet edil-
miþtir. Ayný sûrede yine üzerine yemin
edilen on gecenin (89/2) muharrem ayý-
nýn ilk on gecesi kabul edildiði de belirtil-
miþtir (Taberî, XXX, 107). Resûl-i Ekrem,
muharrem ayýný “Allah’ýn ayý” olarak nite-
lendirip ramazandan sonraki en faziletli
orucun bu ayda tutulan oruç olduðunu
ifade etmiþtir (Müslim, “Sýyâm”, 202-203;
Nesâî, “Kýyâmü’l-leyl”, 6).

Muharrem ayýnýn onuncu günü “âþû-
râ” diye adlandýrýlýr. Sâmî dinlerde özel
bir yere sahip bulunan âþûrâ gününde
Câhiliye Araplarý da oruç tutardý. Hz. Pey-
gamber risâletten önce ve Medine’ye hic-
retinden sonra bu günde birkaç defa
oruç tutmuþ, müslümanlara da tutmala-
rýný emretmiþ, ramazan orucunun farz
kýlýnmasýyla birlikte bu orucu isteðe býrak-
mýþtýr. Resûl-i Ekrem muharremin sade-
ce onunda deðil dokuz ve on birinci gün-
lerinde de oruç tutulmasýný tavsiye etmiþ-
tir (Buhârî, “Savm”, 69). Hanefî ve Mâlikî
mezheplerinde muharremin dokuzuncu
günü ile birlikte onuncu günü ya da onun-
cu günü ile on birinci günü oruç tutulma-
sý sünnet kabul edilmiþtir. Þâfîîler ise bu
ayýn dokuz ve onuncu günlerinde oruç
tutmayý müstehap sayar. Hanefî mezhe-
bine göre muharremin sadece onuncu
günü oruç tutulmasý yahudileri taklit et-
me anlamýna gelebileceði için mekruhtur.
Ýbn Kayyim el-Cevziyye muharrem ayýn-
daki oruçlarýn en faziletlisinin dokuz, on
ve on birinci günlerinde tutulan oruç oldu-
ðunu, daha sonra da dokuz ve onuncu
günlerin, bunun ardýndan yalnýz onuncu
günün geldiðini ifade eder (Zâdü’l-me-

£âd, II, 76). Ýslâm’ýn ilk yýllarýnda muhar-
rem ayýnda icra edilen kurban ibadeti da-
ha sonra neshedilerek zilhicce ayýnda ya-
pýlmaya baþlanmýþtýr.

Hz. Hüseyin ile aile fertlerinin 10 Mu-
harrem 61’de (10 Ekim 680) Kerbelâ’da
þehid edilmesi üzerine muharrem ayý baþ-
ka bir anlam kazanmýþ, Þîa için bu tarih
Hz. Hüseyin’in intikamýný alma ahdinin ta-
zelendiði bir matem günü olmuþtur. Özel-
likle Ýran’da 10 Muharrem’de “tâziye” adý
verilen törenlerin düzenlenmesi, yas me-
rasimlerinde aðýtlarýn söylenmesi ve mak-
tel-i Hüseyin türü eserlerin okunmasý ge-
lenek halini almýþtýr. Muharrem ayýndaki
matem âyinlerinin en meþhuru âyîn-i sük-
vârîdir. Þiîlik’te büyük önem taþýyan bu
âyin Büveyhîler döneminde resmî bir hüvi-
yet kazanmýþtýr. Muizzüddevle, 352 (963)
yýlýnda muharrem ayýnýn ilk on gününü
Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’daki þehâdeti için
matem zamaný olarak ilân etmiþ, Þiîler’in
bu günlerde toplu olarak aðlayýp yas tut-
ma, zincirlerle kendilerini dövme þeklin-
deki matem törenleri bugüne kadar de-
vam etmiþtir.

Anadolu’daki Alevî-Bektaþî geleneðin-
de de muharrem ayýnýn özel bir yeri var-
dýr. Bazý peygamberlerin kurtuluþ günle-
riyle dördüncü imam Zeynelâbidîn’in kur-
tuluþu için tutulacak oruçlar ve Kerbe-
lâ’da Hz. Hüseyin ile diðer þehidlerin ya-
sýnýn tutulmasý amacýyla yapýlacak faali-
yetler bir erkânla düzenlenmiþtir. Bu ayýn
ilk on veya on iki gününde oruç tutulma-
sý gerekir. Bu günlerde týraþ olunmamasý,
çamaþýr deðiþtirilmemesi ve yýkanýlma-
masý, cinsel iliþkide bulunulmamasý, eðlen-
ceden uzak durulmasý, aðýtlar, mersiyeler
ve nefesler okunmasý gibi uygulamalar yay--
gýndýr. Bazý yerlerde su içilmemesi þeklin-
deki su orucu âdetine de rastlanmakta-
dýr. Ayrýca Fuzûlî’nin Hadîkatü’s-suadâ
adlý eserinin okunmasý yaygýn bir gelenek-
tir (Noyan, s. 86-87; Tur, s. 184-196).

Hz. Ömer’in halifeliði devrinde 17 (638)
yýlýnda Resûl-i Ekrem’in Mekke’den Me-
dine’ye hicretinin resmî takvim baþlangýcý
olarak kabul edilmesiyle muharrem hicrî
yýlýn ilk ayý olarak belirlenmiþtir. Arap hü-
kümdarlarý yeni yýlýn ilk gününe saygý gös-
terir ve tebrikleri kabul etmek üzere tö-
renler düzenlerlerdi. Osmanlýlar dönemin-
de de muharrem ayýnda devlet erkâný pa-
diþahýn huzuruna çýkarak yeni yýlý tebrik
eder ve padiþahtan “muharremiyye” de-
nilen hediyeleri alýrlar, kendileri de mai-
yetlerindeki kiþilere muharremiyye verir-

lerdi. Ayrýca þairler tarafýndan yeni yýla ait
manzumeler yazýlýrdý. Muharrem ayýnda
bilhassa tekke ve camilerde okunan Ker-
belâ Vak‘asý’na dair ilâhiler “muharremiy-
ye” olarak adlandýrýlmýþtýr. Günümüzde
Mýsýr, Tunus, Cezayir ve Fas gibi ülkelerde
bu ayda çeþitli kutlama törenleri düzen-
lenmektedir.
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