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Evlenilmesi
haram olan kadýnlar anlamýnda
fýkýh terimi.
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Hurmet kökünden türetilmiþ olup sözlükte “yasaklananlar” anlamýna gelen muharremât fýkýhta biri geniþ, diðeri dar olmak üzere iki mânada kullanýlýr. Geniþ anlamýyla muharremât dinen haram kýlýnan,
yasaklanan þeyleri (bk. HARAM), dar anlamýyla da evlenilmesi haram olan kadýnlarý ifade eder. “Evlenilmesi yasak erkek
ve kadýn hýsým” mânasýndaki mahrem terimi kapsamýnda bulunan kadýnlar dâimî
evlenme engeli söz konusu olduðu için “elmuharremâtü’l-müebbede”, geçici bir engel sebebiyle evlenilmesi haram olanlar
ise “el-muharremâtü’l-muvakkate” diye
anýlýr. Her iki durumda yasaklýk hükmü
hem erkek hem kadýn için söz konusudur.
Kur’ân-ý Kerîm’de evliliðe iliþkin hükümlere ayrýntýlý biçimde yer verilirken evlenilmesi haram olan kadýnlar da sayýlmýþtýr.
Muharremâtýn açýklanmasýna Câhiliye dönemi nikâh türlerinden olan üvey anneyle
evlenme yasaðýnýn tebliðiyle baþlanmýþ,
babalarýn evlendiði kadýnlarla evlenmek
“edepsizlik, iðrenç bir fiil ve kötü bir yol”
olarak nitelenmiþtir (en-Nisâ 4/22). Müteakip âyette kan (nesep) ve süt (radâ) hýsýmlýðýyla sýhrî hýsýmlýktan dolayý evlenilmesi
haram olan kadýnlar þöyle sýralanmýþtýr:
“Anneleriniz, kýzlarýnýz, kýz kardeþleriniz,
halalarýnýz, teyzeleriniz, erkek kardeþ kýzlarý, kýz kardeþ kýzlarý, sizi emziren sütanneleriniz, sütbacýlarýnýz, eþlerinizin anneleri, kendileriyle birleþtiðiniz eþlerinizden
olup evlerinizde bulunan üvey kýzlarýnýz size haram kýlýnmýþtýr. Eðer -nikâhladýðýnýz
eþlerinizle- birleþmemiþ olursanýz -evliliðiniz son bulduðunda- kýzlarýyla evlenmenizde sizin için sakýnca yoktur. Kendi sulbünüzden olan oðullarýnýzýn eþleriyle evlenmeniz ve iki kýz kardeþi birlikte nikâhýnýz altýnda tutmanýz da size haram kýlýnmýþtýr; ancak geçen geçmiþtir, Allah çok
baðýþlayýcý, çok esirgeyicidir” (en-Nisâ 4/
23). Daha sonra evli kadýnlarla evlenmenin de haram, sayýlanlarýn dýþýnda kalan
kadýnlarla evlenmenin ise helâl olduðu belirtilmiþtir (en-Nisâ 4/24). Ayrýca Kur’ân-ý
Kerîm’de iddet bekleyen kadýnla evlenmenin yasaklandýðý (el-Bakara 2/235), bir
kimsenin üç defa (üç talâkla) boþadýðý eþi
bir baþkasýyla evlenip bu evlilik sona ermeden onunla tekrar evlenmesinin helâl
olmadýðý (el-Bakara 2/230), tek kadýnla ev66

lilik esas olmakla birlikte þartlarýna uyarak birden fazla kadýnla evlenmek isteyen
erkek için bu sayýnýn dörtle sýnýrlý olduðu,
yani dörtten fazla kadýný nikâhý altýnda
tutmasýnýn yasaklandýðý (en-Nisâ 4/3) bildirilmiþtir. Önceleri müslümanlarýn din ayýrýmý yapmaksýzýn istedikleri kimselerle evlenmeleri serbestken (Cessâs, I, 335; Ebû
Bekir Ýbnü’l-Arabî, IV, 1788; Ýbn Kesîr, IV,
351) Medine’ye hicretin ardýndan kadýn olsun erkek olsun kâfir ve müþriklerle evlenmeleri yasaklanmýþ (el-Mümtehine 60/10),
Medine döneminin sonlarýna doðru müslüman erkeklerin Ehl-i kitap’tan olan iffetli kadýnlarla evlenmelerine izin verilmiþ,
müslüman kadýnlarýn gayri müslimlerle
evlenme yasaðý devam etmiþtir (el-Bakara 2/221; el-Mâide 5/5). Öte yandan evlenmenin cinsî arzularý tatminin ötesinde
nefsi kötülükten koruma ve neslin insan
onuruna uygun biçimde devamýný saðlama gibi bir amaçla meþrû kýlýndýðýný ifade eden, iffetin önemini vurgulayan, gayri
meþrû iliþkileri yasaklayan âyetlerden ve
özellikle zina fiilini iþleyenlerin iffetli kiþilerle evlenmeye lâyýk görülmediði izlenimini veren üslûptan (en-Nûr 24/3) hareketle bazý âlimler, zina edenlerin iffetli kimselerle evlenemeyeceði veya belli þartlar
altýnda evlenebileceði sonucuna ulaþmýþlardýr. Yine, Ýslâmiyet’te kölelik kurumunun tedrîcî þekilde sona ermesini saðlayacak tedbirler alýnmasý yanýnda kölelerin
daha insanî bir muameleye tâbi tutulmasý için iyileþtirmeler yapýlmýþ olmakla birlikte Kur’ân-ý Kerîm’de câriyelerin bu statülerinden kaynaklanan bazý güçlükler sebebiyle hür erkeklerin onlarla evlenmeleri
bazý þartlara baðlandýðýndan (en-Nisâ 4/
25) fýkýh literatüründe mülkiyet iliþkisi de
bir tür evlenme engeli olarak yer almýþtýr.
Hz. Peygamber’in evlenme yasaklarý
hakkýnda açýklama ve uygulamalarý vardýr. Nitekim, “Kadýn halasý, teyzesi, erkek
veya kýz kardeþinin kýzý üzerine (onlarla
birlikte) nikâhlanamaz; eðer bunu yaparsanýz akrabalýk baðlarýný koparmýþ olursunuz” hadisiyle (Buhârî, “Nikâh”, 27; Müslim, “Nikâh”, 37-38) Nisâ sûresinin 24.
âyetinde geçen, “Ýki kýz kardeþi birlikte nikâhýnýz altýnda tutmanýz size haram kýlýndý” ifadesine; “Nesep sebebiyle haram olanlar süt emme sebebiyle de haram olur”
hadisiyle de (Buhârî, “Nikâh”, 20; Müslim,
“Radâ.”, 1; Ýbn Mâce, “Nikâh”, 34), “Sizi
emziren sütanneleriniz, sütbacýlarýnýz haram kýlýndý” ifadesine hükmün kapsamý
geniþletilerek açýklýk getirilmiþtir. Resûl-i
Ekrem ayrýca muhtemelen Mecûsîler’de
yakýn akraba evliliðinin yaygýn olmasýndan

dolayý müslümanlarýn onlarla evlenmesini
yasaklamýþ (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaký, IX, 192), yeni müslüman olup Ýslâmiyet’teki evlenme yasaklarýna uymayanlara müdahalede bulunmuþtur (Tirmizî,
“Nikâh”, 33, 34; Abdullah b. Yûsuf ez-Zeylaî, III, 169). Diðer taraftan Kur’ân-ý Kerîm’de haram olduðu belirtilenler dýþýndaki akraba ile evlenmeyi yasaklamamakla birlikte neslin saðlýklý ve güçlü olmasý
için akraba olmayanlarla evlenmeyi tavsiye
etmiþtir (Ýbn Mâce, “Nikâh”, 46; Gazzâlî,
II, 53; Abdel Rahim Omran, s. 27, 39).
Ýslâm’da hayatýn çeþitli alanlarýna dair
pek çok düzenleme Kur’an ve Sünnet’in
genel ilkeleri çerçevesinde ictihada ve Ýslâm toplumunun takdirine býrakýlýrken evlenme ve aile hakkýndaki belli baþlý hükümlerin bizzat Kur’an veya Hz. Peygamber tarafýndan belirlenmiþ olmasý Ýslâm
dininin evlilik ve aile kurumuna verdiði
önemin açýk bir ifadesidir. Evlilikle ilgili
birtakým kayýt ve þartlara yer verilmesinin ve bazý kiþiler arasýnda evlenme yasaðý konmasýnýn temel amacý ise insan neslinin insan onuruna yaraþýr bir mükemmellikte sürdürülmesine, kadýn ve erkeklerin evlilikten doðan haklarýnýn gözetilmesine ve çocuklarýn saðlýklý bir aile eðitimi almasýna imkân veren bir ortamýn
hazýrlanmasý, mahremiyet telakkisinin dinî ve hukukî güvence altýna alýnmasýdýr.
Ýlk devirlerden itibaren müslüman toplumlarda evlenme engellerine hassasiyetle uyulmuþ, klasik fýkýh literatüründe nikâh
akdinin unsur ve þartlarý ele alýnýrken evlenecek çiftler arasýnda þer‘î bir evlenme
engelinin bulunmamasý üzerinde önemle
durulmuþ ve bazý eserlerde konu müstakil
baþlýklar altýnda incelenmiþtir. Esasen Kur’an ve Sünnet’le sabit olan evlenme engellerinin pek çoðu hakkýnda icmâ oluþtuðu, fýkýh âlimlerinin bu konudaki görüþ
farklýlýðýnýn ise ayrýntýlarda bulunduðu görülür.
Devamlý Evlenme Engelleri. a) Kan (nesep) hýsýmlýðý. Semavî dinlerde ve hemen

bütün hukuk ve ahlâk sistemlerinde belirli derecedeki hýsýmlar arasýnda evlilik yasaklanmýþtýr. Yasaklama sýnýrlarýnýn dar
veya geniþ tutulmasý bu sistemin oturduðu temel inanç ve felsefe, toplumun gelenekleri, ahlâkî telakkileri ve aileye verdiði önemle yakýndan ilgilidir. Ýslâm’da evlenme engeli olarak kan hýsýmlýðýnýn derecesi konusunda orta bir yol tutulmuþ olup
bu yasaðýn kapsamýndaki kadýnlar dört
grupta toplanýr: 1. Usul (üst soy hýsýmlarý).
Anne ile anne ve baba tarafýndan bütün
nineler. 2. Fürû (alt soy hýsýmlarý). Kýzlarla
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kýz ve oðul tarafýndan bütün kýz torunlar.
3. Anne ve babanýn fürûu. Kýz kardeþlerle
kýz ve erkek kardeþlerin kýzlarý ve kýz torunlarý. 4. Dede ve ninelerin sadece birinci derece fürûu. Halalar ve teyzeler. Anne,
baba, dede, nine, hala ve teyzelerin hala
ve teyzeleri de bu grubun hükümlerine tâbidir. Önceki gruplarda batýndan batýna
sürüp giden haramlýk bu grupta yalnýz birinci dereceyle sýnýrlý olduðundan amca,
teyze, hala ve dayý kýzlarýyla evlenilebilir
(el-Ahzâb 33/50). b) Süt (radâ‘) hýsýmlýðý.
Bu, çocukla öz annesi dýþýnda kendisine
sütünü veren kadýn ve onun belli derecedeki akrabalarý arasýnda meydana gelen
hýsýmlýðý ifade eder. Süt veren kadýn sütünü emen veya içen çocuðun sütannesi,
kadýnýn sütünün gelmesine sebep olan kocasý sütbabasý olur. Dolayýsýyla sütanne ve
sütbabanýn nesep, süt ve sýhrî hýsýmlarý
bu çocuðun da akrabasý sayýlýr. Ancak süt
emen çocuðun bütün akrabasý deðil kendisiyle birlikte sadece eþi, çocuklarý ve torunlarý sütanne ve sütbabanýn akrabasý
olur. Buna göre süt hýsýmlýðý sebebiyle evlenilmesi ebediyen haram olan kadýnlar
þunlardýr: 1. Sütanne ile sütanne ve sütbaba tarafýndan bütün sütnineler. 2. Sütkýzlar ve sütkýz torunlar. 3. Sütanne ve
sütbabanýn nesep ve süt yönünden alt soyu, yani bir kimsenin sütkýzkardeþleriyle
süt cihetinden erkek veya kýz kardeþlerinin nesep ve süt cihetinden kýzlarý ve kýz
torunlarý. 4. Süthala ve sütteyzeler. 5. Eþin
sütanne ve sütnineleri. 6. Eþin süt yönünden alt soyu, yani baþka bir erkekle evli
iken süt verdiði kýzlarý ile bunlar vasýtasýyla kýz torunlarý. 7. Süt yönünden üst soyun eþleri, yani kiþinin süt üvey anneleri ve
süt üvey nineleri. 8. Süt cihetinden oðul
ve erkek torunlarýn eþleri (ayrýca bk. RADÂ‘). c) Kayýn hýsýmlýðý (sýhrî hýsýmlýk, musâhere). Evlenmeden doðan hýsýmlýk sebebiyle evlenilmesi ebediyen haram olan
kadýnlar dört grupta toplanýr: 1. Babanýn
ve dedelerin eþleri, yani kiþinin üvey anneleri ve üvey nineleri. 2. Oðul ve erkek torunlarýn eþleri. 3. Kayýnvâlide ile eþin baba ve anne tarafýndan nineleri. 4. Eþin
baþka kocadan olan kýzlarý ile kýz torunlarý.
Ancak son gruptakilerin muharremât kapsamýna girmesi için nikâh akdi yeterli olmayýp zifafýn da gerçekleþmesi gerekir. Öte
yandan zina yoluyla vuku bulan cinsel iliþki
de Hanefîler’e göre evlenme engeli oluþturur, yani kiþi zina ettiði kiþinin usul ve
fürûu ile evlenemez. Þâfiîler’de ise bu yolla evlenme engeli meydana gelmez (ayrýca bk. SIHRÝYYET
SIHRİYET). ).
Geçici Evlenme Engelleri. a) Baþkasýnýn
eþi olma. Evli kadýnla evlenmek haram ol-

duðu gibi ölüm veya boþanma iddeti bekleyen kadýnla evlenmek de yasaklanmýþtýr. b) Ýki mahrem kadýnla birlikte evlenme. Ýki kadýndan birinin erkek olduðu farzedildiðinde bunlarýn birbiriyle evlenmesi ebediyen haramsa kiþinin bunlarý ayný
anda nikâhý altýnda tutmasý câiz deðildir.
Buna göre bir kimsenin, eþi henüz nikâhý
altýndayken onun meselâ kýz kardeþiyle
veya halasýyla evlenemez. c) Üç defa boþama. Bir erkeðin eþini üç defa boþamasý
onunla yeniden evlenmesi için geçici bir
engel teþkil eder. Bu engel, kadýnýn bir
baþkasýyla geçerli bir evlilik yaptýktan sonra ikinci kocasýnýn ölümü veya boþamasýyla ortadan kalkar. Bu durumda ilk koca
boþamýþ olduðu eþiyle tekrar evlenebilir
(el-Bakara 2/230). d) Beþinci kadýn. Ayný
zamanda dörtten fazla kadýnla evlilik yasaklanmýþtýr (bk. ÇOK EVLÝLÝK). Dört kadýnla evli olan kimse beþinci bir kadýnla evlenemeyeceði gibi bunlardan birini boþadýðýnda onun iddet süresi bitmeden bir
baþka kadýnla evlenemez. e) Liân. Karýsýnýn zina ettiðini veya çocuðunun zina
mahsulü olduðunu iddia edip bunu dört
þahitle ispat edemeyen koca hâkim huzurunda karýsýyla hususi bir þekilde yeminleþir (en-Nûr 24/6-9). Liân adý verilen bu yeminleþme tamam olunca hâkim eþlerin
ayrýlmasýna karar verir. Bu yolla ayrýlan
çift, Ebû Hanîfe’ye göre koca yalan söylediðini itiraf ederse tekrar evliliðe dönebilir; Ebû Yûsuf’a ve diðer mezhep imamlarýna göre ise dönemez. f) Din farký. Birçok dinde baþka din mensuplarýyla evlenme yasaklanmýþ, hatta bazýlarýnda farklý
mezheplere baðlý kimseler arasýnda evlilik yapýlmasýna da olumsuz bakýlmýþtýr. Ýslâm dininde bu konuda kadýn ve erkek bakýmýndan ortak olan yasaklýk sebebi diðer
tarafýn inanç esaslarýnda þirk bulunan bir
dine mensup olmasýdýr. Bu husus Bakara
sûresinin 221. âyetinde açýkça belirtildiði
gibi Mümtehine sûresinin 10. âyetiyle ve
buna dayalý olarak yapýlan tatbikatla teyit
edilmiþtir. Bazý âlimler, bu âyetlerde geçen “müþrik” ve “kâfir” kelimelerinin “müslüman olmayan” anlamýnda kullanýldýðýný
düþündüðü için müslümanlarýn hangi dinden olursa olsun gayri müslimlerle evlenmelerinin yasak olduðu, fakat Mâide sûresinin 5. âyetiyle getirilen istisna sebebiyle müslüman erkeklerin Ehl-i kitap kadýnlarýyla evlenebilecekleri kanaatindedir.
Bazý âlimler ise Kur’an dilinde müþrik kelimesinin baþta Arabistan putperestleri
olmak üzere ilâhî bir kitabý benimsemeyen ve þirk inancýna sahip inkârcýlar için
kullanýldýðýný, Allah’ýn birliðine, aslý bozulmuþ olsa da ilâhî bir kitaba ve peygam-

berlere iman eden Ehl-i kitabýn bu kapsamda sayýlmasýnýn kesin olmadýðýný, dolayýsýyla sadece Bakara sûresinin 221. âyetine dayanýlarak müslüman erkeklerin Ehl-i
kitap kadýnlarla ve müslüman kadýnlarýn
Ehl-i kitap erkeklerle evlenmelerinin câiz
olup olmadýðý hükmüne varýlamayacaðýný,
ancak Mâide sûresinin 5. âyetinden müslüman erkeklerin Ehl-i kitap kadýnlarla evlenmesinin câiz olduðu hükmünün anlaþýldýðýný ifade etmiþlerdir. Bu görüþte olanlar da Mümtehine sûresinin 10. âyeti yanýnda Allah’ýn müminler aleyhine kâfirlere
asla bir yol vermeyeceðini ifade eden Nisâ sûresinin 141 ve insanlarý mümin - kâfir
olarak iki ana gruba ayýran Tegabün sûresinin 2. âyetleri baþta olmak üzere baþka delilleri dikkate alarak müslüman kadýnlarýn Ehl-i kitap erkeklerle evlenmesinin câiz olmadýðý noktasýnda ilk gruptakilerle birleþtiklerinden sonuç itibariyle bu
hususta bir icmâ meydana gelmiþ, Ýslâm
toplumlarýnda ilk devirlerden itibaren görülen uygulama da bu istikamette olmuþtur. Öte yandan bazý kaynaklarda Mümtehine sûresinin, “Kâfir kadýnlarý nikâhýnýzda tutmayýn” meâlindeki âyeti nâzil olduðu zaman bu âyetin gereðini yerine getirerek müþrik hanýmlarýný boþayanlar arasýnda bulunan Hz. Ömer’in (Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî, IV, 1788; Ýbn Kesîr, IV, 351)
müslüman erkeklerin Ehl-i kitap kadýnlarla evlenmesini -haram saymamakla birlikte- hoþ karþýlamadýðý ve Ehl-i kitap bir
kadýnla evlenen Medâin Valisi Huzeyfe b.
Yemân’dan hanýmýný boþamasýný istediði
nakledilir (Cessâs, I, 332-333; II, 324). Bu
delillere dayanan bazý fakihler, zorunlu olmadýkça müslüman erkeklerin Ehl-i kitap
kadýnlarla evlenmesini mekruh diye nitelemiþtir. Ehl-i kitap olsa da Ýslâm’dan dönen (mürted) kadýnla evlenmenin câiz olmadýðý hususunda görüþ birliði vardýr. g)
Mülkiyet iliþkisi. Fýkýh literatüründe kölelik statüsüyle baðlantýlý geçici evlenme engellerine de temas edilir. Buna göre hür
olan müslüman erkek ve kadýn baþkasýnýn
mülkiyeti altýndaki câriye ve köle ile belli
þartlar dahilinde evlenebilirse de kendi
mülkünde bulunan câriye ve köle ile evlenemez. Yine hür bir kadýnla evli kiþinin ayrýca bir câriye ile evlenmesi câiz deðildir.
Diðer taraftan fýkýh eserlerinde akýl hastalýðý, cinsel iktidarsýzlýk gibi durumlar evlenme engeli deðil evlenme akdinin fesih
sebepleri arasýnda mütalaa edilmiþtir.

1917 tarihli Huk†k-ı
Huk†k-ý Âile
Âile KararnâKararnâmesi’nde
mesi’nde fýkýh âlimlerinin üzerinde ittifak
ettiði evlenme engelleri ayrý ayrý sayýlmýþ
(md. 13-19) ve müslüman bir kadýnýn gayri müslim erkekle akdettiði nikâh bâtýl ola-
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rak nitelendirilmiþtir (md. 58). Kölelik - câriyelik statüsüyle ilgili engeller ve liân ise
evlenme engeli olarak zikredilmemiþtir.
Kararnâmenin 20-32. maddeleri arasýnda
bulunan iki fasýlda hýristiyan ve yahudilerin kendi aralarýndaki evlenme engellerine yer verilmiþtir.
Evlenme engelinin bulunmamasý bazý
fakihlerce nikâh akdinin in‘ikad þartlarý ve
bazýlarýnca sýhhat þartlarý arasýnda sayýlýrken bir kýsým fakihler tarafýndan evlenme engelleri ittifak edilenler ve ittifak
edilmeyenler þeklinde iki kýsma ayrýlarak
birinci gruptakiler in‘ikad, ikinci gruba girenler sýhhat þartý olarak deðerlendirilmiþtir. Hanefîler, ibadetler dýþýnda kalan
meþrû amellerin eksikliklerini incelerken
genellikle bâtýl ve fâsid þeklinde iki dereceli bir geçersizlik müeyyidesinden söz
ederse de nikâh akdinde bu ayýrýmýn yapýlýp yapýlmayacaðý hususu tartýþmalýdýr.
Yine bu mezhebe göre in‘ikad þartlarýndan biri eksik olan nikâh akdinin bâtýl olacaðýnda ve hukukî sonuç doðurmayacaðýnda görüþ birliði bulunmakla birlikte
muharremât ile evlenmenin hangi tür
þartýn ihlâli sayýlacaðý ve hukukî sonuçlarý
konusunda farklý deðerlendirmeler yapýlmýþtýr (bk. FESAD). Esbâb-ý mûcibe lâyihasýndan anlaþýldýðýna göre Huk†k-ý
Huk†k-ı Âile
Âile
Kararnâmesi’nde,
Kararnâmesi’nde, akid yapýlýrken evlenme engellerine riayetsizlik halinde uygulanacak hukukî müeyyideler Ebû Hanîfe’nin görüþleri esas alýnarak düzenlenmiþ,
dolayýsýyla müslüman bir kadýnýn gayri
müslim bir erkekle evlenmesi bâtýl, diðer
evlenme engellerinin bulunduðu hallerde
yapýlan evlilikler ise fâsid olarak nitelendirilmiþtir (md. 53, 54, 58). Buna göre evlenme engeli bulunmasý halinde yapýlan
evlenme akdi -ister bâtýl ister fâsid olarak nitelendirilsin- geçersizdir; taraflar kendiliklerinden ayrýlmazlarsa mahkemece ayrýlmalarý saðlanýr. Ayrýca kararnâmede (md.
75, 76) zifaf meydana gelsin veya gelmesin bâtýl nikâha hiçbir sonuç baðlanmayacaðý, zifaf meydana gelmesi halinde fâsid
nikâha sadece mehir, iddet, nesep ve hürmet-i musâhere hükümlerinin baðlanacaðý ifade edilmiþtir. Hanefîler’in dýþýndaki mezhep fakihleri ise ibadetlerde olduðu gibi muâmelâtta da fesad ve butlâný
eþ anlamlý olarak kullandýklarýndan bu tür
bir ihlâlin sonucu mutlak anlamda geçersizliktir.
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MUHARREMÝYYE
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Türk edebiyatýnda
Kerbelâ
anlatanmersiyelerle
mersiyelerle
Kerbelâ Vak‘ası’nı
Olayý’ný anlatan
bunlarýn bestelenmiþ þekillerinin
ve yeni yýlý tebrik için yazýlmýþ
þiirlerin genel adý.

˜

™

Hz. Hüseyin ile aile mensuplarý ve taraftarlarýndan yetmiþ kadar kiþinin 10 Muharrem 61 (10 Ekim 680) tarihinde Emevî
Halifesi Yezîd kuvvetlerince Kerbelâ’da þe-

hid edilmesi sebebiyle duyulan üzüntüyü
ifade etmek, bu vesileyle Ehl-i beyt sevgisini gönüllere yerleþtirmek için yazýlan þiirlere muharremiyye denilmiþ, ayrýca Hz.
Ali, Hasan ve Hüseyin sevgisini iþleyen
manzumeler de bu kapsamda deðerlendirilmiþtir. Bunlarýn ilâhi veya tevþih formuyla bestelenmiþ þekillerine de “muharrem ilâhileri” veya muharremiyye adý verilmiþtir.
Hz. Hüseyin’e yapýlan zulümleri anýp aðlayanlarýn cennete gireceðine dair Þiî kaynaklý rivayetler (bu rivayetler için bk. Muhammedî er-Reyþehrî, VI, 324-327) ve
onun için aðlayanlarý taklit ederek aðlar
görünenlerin de ayný þekilde mükâfatlandýrýlacaðýna inanýlmasý halký Kerbelâ Olayý’ný anmaya ve þairleri bu konuda þiir yazmaya özendirmiþtir. Bu þiirler, Þiîler’in düzenlediði matem törenlerinde ve Ehl-i beyt
muhabbetine önem veren Sünnî tarikat
çevrelerinin muharrem ayýnda yaptýklarý
zikir ve âyinlerde besteli veya bestesiz olarak okunagelmiþtir. Þairler bu þiirlerle itibarlarýnýn artacaðýna ve maðfirete nâil
olacaklarýna inanmýþtýr. Fuzûlî bu hususu,
“Tekrâr-ý zikr-i vâkýa-i deþt-i Kerbelâ / Makbûl-i hâs u âm u sýgar ü kibârdýr / Takrîr
edenlere sebeb-i izz ü ihtiþam / Tahrîr
edenlere þeref-i rûzigârdýr” kýtasýnda ve,
“Yâd et Fuzûlî âl-i abâ hâlin eyle âh / Kim
berk-ý âh ile yakýlýr hýrmen-i günâh // Ýnlemek âl-i nebî vü müslümâna þüphesiz /
Bende-i âl-i abâya mûcib-i gufrân olur”
þeklindeki beyitlerinde ifade etmiþtir.
Türk edebiyatýnda muharremiyyelerin
ne zamandan itibaren yazýlmaya baþlandýðý bilinmemektedir. Ancak gerek Orta
Asya gerekse Anadolu sahasýnda çoðu bâtýnî ve Þiî telakkilere sahip derviþ zümrelerinin muharrem törenleri yaptýklarý ve bu
törenlerde Kerbelâ Olayý’ný anlatan þiirler
okuduklarý tahmin edilebilir. Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî de Farsça bir Kerbelâ
mersiyesi kaleme almýþ ve Me¦nevî’de
bu vesileyle yapýlan törenleri tasvir ederken taþkýnlýklardan sakýnýlmasýný tavsiye
etmiþtir. Dolayýsýyla Türk edebiyatýnda bu
manzumelerin XII. yüzyýldan itibaren yazýldýðýný söylemek mümkündür.
Muharremiyyeler XV. yüzyýldan itibaren
geliþmeye ve XVI. yüzyýlda yaygýnlýk kazanmaya baþlamýþtýr. Bu konudaki en eski örnek Yazýcýoðlu Mehmed’in (ö. 855/1451)
Muhammediyye’sindeki “Vefâtü’l-Hasan ve’l-Hüseyin” baþlýklý elli dört beyitlik
manzumedir. Kerbelâ Olayý’ný Sünnî yaklaþýmla Hz. Peygamber’in olayý vukuundan önce haber veren bir mûcizesi þeklinde ele alan, ancak Yezîd’e lâneti de içe-

