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AŞR-ı ŞERiF 
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Kur'an-ı Kerim'in 
bir cemaat içinde sesli olarak okunan 

ve genellikle orta uzunluktaki 
on ayet kadar olan bölümlerine 

Türkler arasında verilen ad. _j 

Aşr Arapça'da "on" demektir. Kur'an'ı 
öğrenme ve ezberleme çalışmasının onar 
ayetlik bölümler halinde yürütülmesiyle 
ilgili ilk uygulamanın Hz. Peygamber ta
rafından yaptınldığı bilinmektedir. EbO 
Abdurrahman es-Sülemf'nin Hz. Osman, 
Abdullah b. Mes'Od ve Übey b. Ka'b'dan 
rivayet ettiğ i bir hadise göre Hz. Pey
gamber bu sahabilere ayetleri onar onar 
öğretmiş, sadece okumayı değil _bu on 
ayetteki hükümleri de öğrenmedikçe 

diğer on ayetlik bölüme geçmelerine izin 
vermemiştir (b k. Ta beri, ı. 80; İbn Mücil.
hid, s. 69; Zehebi, I, 490). Kur'an'dan on 
ayet okumanın veya ezberlemenin fazi
Ietine dair hadisler de vardır. Geceleri 
on ayet okuyanın gafillerden sayılmaya
cağı (bk. Darimi, "Fe:i:a'ilü'l-Kur'an", 25; 
Ebü Davüd, "Salat", 326). Kehf sOresinin 
başından on ayet ezberleyenin deccal*
den korunacağı (b k. Müsned, V. 196; VI. 
449-450; Müslim, "Müs&firin", 257; Ebü 
Davüd, "Melal:_ıim", 14) bu hadislerde işa
ret edilen hususlar arasındadır. Ayrıca 
Hz. Peygamber'in bir gece yarısı namaz 
için kalkıp önce AI-i İmran sOresinin son 
on ayetini okuduğu da rivayet edilmiş
tir (bk. el-Muvatta', "Salatü'l- leyl", 1 I; 

Buhari, "Vu<;lu'", 36). Muhtemelen bu fi
ilf ve kavli sünnete uymak için mushaf 
yazımında sOreler onar ayetlik bölümle
re ayrılmış, buna ta'şlr denmiştir. Ta'şi
re işaret etmek üzere de her on ayet
lik bölümün sonuna aşr kelimesinin ilk 
harfi olan "ayın" (tl konmuş, böylece 
bu harf bir aşrın bittiğini ve yeni bir aş
rm başladığını gösteren bir işaret ol
muştur. Bazı mushaflarda ise ayın harfi 
yerine veya ayınla birlikte aşır gülleri ve 
hatta değişik renkte ayet gülleri kulla
nılmıştır. Ashap ve tabiinin ileri gelenle
rinden bazılarının konu üzerinde görüş 
belirttiklerini bildiren rivayetlere bakı

lırsa (bk Dani, s. 3, 14 -15), ta'şirle ilgi
li ilk denemelerin daha sahabiler hayat
ta iken başladığı anlaşılmaktadır. Zer
keşi, bu uygulamanın Abbasi Halifesi 
Me'mOn'un veya Haccac b. YOsuf es-Se
kafl'nin emriyle yapıldığını belirtmekte 
ise de (b k el-Burhan, ı. 25 ı) bunun işin 
resmiyet kazanma safhası ile ilgili oldu
ğu söylenebilir. 

Ta'şiri gösteren "ayın " harfinin mus
haf yazımında yaygın hale gelmediği, bir 
kıssa veya konunun bitip yenisinin baş
ladığını belirtmek ve hatimle namaz kıl
dıranların yahut namazı uzun tutanla
rın rükOa gidebilecekleri en uygun yeri 
göstermek üzere daha sonraki asırlar

da bir kısım ayetlerin sonuna konan ve 
"rükü"' ( t/J ) kelimesinden alınan "ayın" 
işaretinin bazı İslam ülkelerinde onun 
yerini aldığı anlaşılmaktadır. Özellikle 
Türk hattatları tarafından yazılan bazı 

Şeyh Hamdullah hattı Mushaf'ın Enbiya süresinin 21. ayetinden 30. ayetine kadar aşır gülleriyle gösterilen on ayetlik bir 
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Kur'an nüshalarında bir kısım ayetlerin 
sonunda görülen "ayın" harfleri bu mak
satla kullanılmış, on ayetlik bölüm ölçü
sü (ta'şfr) dikkate alınmamıştır. 

Genellikle cemaatle kılınan namazlar
dan sonra veya çeşitli toplantılarda iba
det maksadıyla yapılan tilavetlerde. ha
dislerde yer alan on sayısına itibar ede
rek okunan on ayet veya orta uzunlukta 
yaklaşık on ayetlik bir bölüm için Türk 
muhitlerinde kullanılan "aşr-ı şerif" ta
birine öteki müslüman ülkelerde rast
lanmamaktadır. 
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AşüRA 

(,0_,:';~ ) 

Çeşitli din ve mezheplerin 
önem verdiği, 

muharremin onuncu günü. 
_j 

Aşarayı on sayısı ile ilgili olan aşr ve 
aşir veya develerin güdülmesiyle ilgili 
ışr kökünden türemiş Arapça bir keli
me kabul edenler olduğu gibi, bu dilde 
"faüla" vezninin bulunmadığını ileri sü
rerek İbranice'den geldiğini söyleyenler 
de vardır. Fakat alimierin çoğu bu görü
şe katılmamakta, kelimenin Arapça asıl
lı olduğunu benimsemektedirler. 

Aşaranın menşei hakkında kaynakla
rın belirttiği görüşleri iki noktada top
lamak mümkündür. 1. AşOra, Hz. MOsa 
ve kavminin, Firavun'un zulmünden kur
tulduğu ve yahudilerin oruç tutmakla 
mükellef olduğu bir gündür. Daha çok 
müsteşriklerin benimsediği bu görüşe 
göre müslümanların mübarek bir gün 
olarak kabul edip oruç tuttukları aşO
ra yahudi geleneğine dayanmaktadır. z. 
AşOra, Hz. Nuh'tan itibaren bütün Sami 
dinlerde mevcut olan ve Cahiliye devri 
Araplar'ı arasında da Hz. İ brahim'den be
ri önemli görülüp oruç tutulan bir gün
dür. Bu görüş , Hz. Aişe ile Abdullah b. 
Ömer'in rivayetlerine dayanır. Aişe'nin 


