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AŞR-ı ŞERiF 
(u,_;,~) 

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 
bölümü (İÜ Ktp. , AY, m. 6552) 
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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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!li~ MUHAMMED EROGLU 

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 



rivayeti şöyledir : "Aşüra Kureyş' in Cahi
liye devrinde oruç tuttuğu bir gündü. 
Resülullah da buna riayet ediyordu. Me
dine'ye hicret edince bu orucu devam 
ettirmiş ve başkalarına da emretmişti. 
Fakat ramazan orucu farz kılınınca ken
disi aşüra gününde oruç tutmayı bırak
mış. bundan sonra müslümanlardan di
leyen bu günde oruç tutmuş, dileyen tut
mamıştır" (Buhar!, "Şavnı", 69; fVTüsned, 
VI, 29-30) . Abdullah b. Ömer'in aynı ko
nudaki rivaveti de şöyledir : "Aşüra Ca
hiliye devri insanlarının oruç tuttuğu bir 
gündü. Fakat ramazan orucu farz kılının
ca Resülullah'a aşüra konusu sorulmuş, 

o da. 'Aşüra Allah'ın günlerinden bir 
gündür. dileyen bu günde oruç tutsun, 
dileyen tutmasın' buyurmuştur" (fVTüs· 
ned, ll . 57, 143) Ashap arasında ilimle
riyle temayüz etmiş bu iki sahabinin ri 
vayetlerinden. aşüranın Cahiliye devri 
Araplar'ınca önemli sayıldığı açıkça an
laşılmaktadır. Hz. Aişe' nin aşüra günün
de Kabe örtülerinin değiştirildiğini an
latan diğer bir rivayeti de bunu destek
lemektedir (fVTüsned, VI, 244). Araplar ' ın, 
aşüra günü doğduğu rivayet edilen ve 
Kabe'yi inşa eden ataları Hz. İbrahim· in 
hatırasına hürmeten bu günü yaşatmış 
olmaları uzak bir ihtimal değildir. Hz. 
Müsa ile İsrailoğulları'nın Firavun'un elin
den aşüra günü kurtulduğunu ve Hz. 
Nüh'un gemisinin Cüdi dağına aynı gün 
oturduğunu söyleyen yahudileri Hz. Pey
gamber'in tekzip etmemesi, hatta, "Biz 
Müsa'ya sizden daha Iayıkız" diyerek bu 
günde oruç tutulmasını emretmesi (bk 
BuharT, "Şavm", 69; fVTüsned, ll, 359-360). 
aşüranın Nüh'tan itibaren semavi din
lerde önemli bir yer işgal ettiğine işaret 
etmektedir. 

Aşüranın menşeiyle ilgili bu iki yorum 
dışında bazı tarih, hadis ve fıkıh kitap
larında yer alan haberler. bu günü Hz. 
Adem'in tövbesinin kabul edildiğ i . Hz. 
Yünus'un balığın karnından çıkarı ldığ ı. 

Hz. Müsa ve isa ' nın doğduğu . Hz. Süley
man'a mülkün verildiği , Hz. Davüd 'un 
tövbesinin kabul edildiği. Hz. Peygam
ber'in geçmiş ve gelecek bütün günah
larının affedileceğine dair kendisine Al
lah tarafından teminat verildiği ve Mek
ke'den Medineye hicret ettiği gün ola
rak tavsif ederler (Diyarbekrl. ı. 360). Ne 
var ki bunları ilmen doğrulama imkanı 
olmadığı gibi bir kısmının yanlışlığı da 
ortadadır. Mesela Hz. Peygamber'in Me
dine'ye hicreti 10 Muharrem'de değil 12 
RebTülewel'de gerçekleşmiştir. Bunun dı
şındaki r ivayetlerin ise İsrailiyat* a da
yandığı kabul edilmektedir. 

Hz. Nüh zamanından beri bütün Sami 
dinlerde makbul sayılan aşüra gününde 
oruç tutmak yahudilere farz kılınmıştı. 
Onlar, yedinci ayları olan Tişrin'in onun
cu gününe rastlayan aşürayı bayram te
lakki ederek birtakım merasimler icra 
eder ve bir yıllık günahlardan temizlen
rnek üzere oruç tutariardı (Levilil er, ı 6/ 
30-34, 231 27) Cahiliye devrinde Kureyş'in 
de tuttuğu aşüra orucunu Hz. Peygam
ber bi 'setten önce tutmuş, sonra bir ara 
terketmişse de Medine'ye hicret edin
ce Hz. Müsa'nın şeriatma uyarak rama
zan orucu farz kılınıncaya kadar bir veya 
iki sefer o da bu orucu tutmuş ve müs
lümanlara da tutmalarını emretmiştir. 
Hatta bu konuda henüz bir emir bulun
mamakla birlikte Resülullah münadfler 
çıkararak aşüra orucunu halka duyur
muş, geceleyin oruca niyet etmeyenle
rin günün yarısında haberdar olsalar da
hi o andan itibaren oruca başlamalarını 
emretmiş (Buharl, "Savm", 69). ancak ra
mazan orucunun farz kılınmasıyla bu 
orucu isteğe bırakmıştır . Ramazan oru
cunun farziyetinden önce yirmi dört sa
at devam eden aşüra orucunun bu ta
rihten itibaren müstehap olduğunda it
tifak eden alimler, Hz. Peygamber'in bu 
konudaki emrinin ramazan orucundan 
önceki dönem için vücüb ifade edip et
meyeceği hususunda ihtilaf etmişlerdir. 
Ebü Hanife ile bazı Şafiiler aşüra orucu
nun önceleri vacip olduğunu . fakat bu 
hükmün ramazan orucu ile neshedildi
ğini. HanbeiTler ve bir kısım Şafiiler ise 
müstehap olduğunu kabul etmişlerdir. 

Hz. Peygamber'in aşüra orucunu tut
mayı yahudilerden öğrendiğini, fakat 
aralarının bozulması üzerine bu orucu 
terkedip ramazanı farz kıldığını öne sü
ren müsteşrik Caetani (islam Tarihi, III . 
207-208) ile Wensinck'in (E/2 IFr. l. ı . 726) 

iddiaları son derece sübjektif ve hatta 
art niyetin bir ifadesidir. Zira, yukarıda 
da belirtildiği gibi, Araplar'ın Cahiliye 
devrinde aşüra gününe önem verip oruç 
tuttukları. Hz. Peygamber'in de bi'set
ten önce bu oruca devam ettiği sahih 
rivayetlerle sabittir. Esasen Caetani 'nin. 
bu haberin sadece Aişe rivayetiyle yalnız 
BuharT'de bulunduğunu söylemesi araş
tırmalarının eksikliğini gösterir. Çünkü 
bu haber Hz. Aişe yanında Abdullah b. 
Ömer ve Abdullah b. Umeyr rivayetiyle 
de sabit olup bu rivayetler birkaç hadis 
kitabında mevcuttur (bk. Müslim, "Şı

yam", 134; Tirmizi . "Savm", 50 ; el ·fVTuuat
ta', "Sıy&nı", 33) Caetani 'nin. orucu Al
lah ' ın değil Hz. Peygamber'in farz kıldı

ğını öne sürmesi ise islam'a karşı kötü 

ASO RA 

niyetli bir yaklaşımın tipik örneğidir. Her 
şeyden önce. ibadetlerin şekil ve zama
nının Allah tarafından tayin edildiği hu
susu. bütün semavi dinlerin kabul etti
ği bir gerçektir. Hz. Nüh. İbrahim . Müsa 
ve isa 'nın dini üzere gönderilen (b k el
Hac 22 / 78; eş-Şüra 42/ 13) Hz. Muham
med'in sadece yahudilere has olmayan 
aşüra orucunu emretmesi tabii bir şey
dir. Böyle bir tavsiyeden yahudileri taklit 
ettiği neticesini çıkarmak. semavi dinle
rin aynı kaynağa bağlı olduğunu kabul 
etmemektir. Kaldı ki Resül-i Ekrem. ya
hudileri taklit etmemek ve hurafeleri
nin islam bünyesine girmesine engel ol
mak için mürninleri uyarmış ve sadece 
aşüra günü değil muharremin dokuz. 
on ve on birinci günler inde oruç tutma
larını tavsiye etmiştir (Buhar!. "Savm", 
69; Ayni. IX, I 90) Aşüra orucu nda, müs
lümanların yılın on iki ayı içinde değişen 
karneri takvimi. yahudilerin ise kendile: 
rine has şemsi-karneri karışımı ve sa
dece eylül-ekim ayları içinde değişen bir 
takvimi kabul etmeleri. yahudiler kefa
ret orucu tutup bayram yaparken müs
lümanların geçmiş peygamberlerin sün
netine uyarak sadece oruç tutması gibi 
farklar. islam ve yahudi telakkilerini bir
birinden ayıran hususlardır. 

Aşürada oruç tutmanın fazileti konu
sunda sahih hadislerin bulunmasına kar
şılık o gün yıkanmak. gözlere sürme çek
mek. süslenmek. kına yakmak, bayram
Iaşmak. hububat karışımı aş (aşure) pi
şirmek, sadaka vermek, mescidleri ziya
ret etmek. kurban kesrnek gibi f ii ller 
hakkında sahih bir rivayete rastlanma
mıştır. Hadis olduğu öne sürülen metin
lerin birçoğunun gerçekte hadis olmayıp 
Cahiliye adetlerine ve yahudi gelenekle
rine dayanması kuvvetle muhtemeldir. 
Zira bu adetleri Resülullah ' ın ve asha
bının yaptığına dair herhangi bir kayıt 
yoktur. Mesela. "Aşüra günü sürme çe
ken helak olmaz". "Aşüra günü gusle
den o yıl hasta olmaz" tarzındaki riva
yetler son devir kitaplarında yer almış 
ve İbn Teymiyye'nin ifadesine göre bu 
gibi hususlar Ehl-i beyt'e buğzeden Na
sibfler tarafından uydurulmuştur (fVTec
ma'u Feta.ua., ll , 302) . 

Aşüra ' nın İslam tarihinde siyasi bir yö
nü de vardır. Hz. Hüseyin'in 1 O Muhar
rem 61'de ( 1 Ekim 680) Kerbela 'da şe
hi d edilmesinden sonra ŞTa için bu tarih 
önem kazanmış ve Hz. Hüseyin 'in intika
mını alma ahdinin tazelendiği bir matem 
günü olmuştur. ŞiT! er' in her yıl dövüne
rek, kendilerine işkence yaparak tutma
ya başladıkları bu matem orucu Şii- Fa-
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Aş ORA 

tımf devletinin himayesinde devlet me
rasimleriyle icra edilmiş, daha sonra bu 
merasimler İran 'da gelenek halini al
mıştır (bk. TAziYE). Esasen dinin yasak
ladığı bu nevi bir matem, Şii inancın can
lı tutulmasında ve mezhep bütünlüğü
nün sağlanmasında önemli rol oynamış
tır. Aşürayı ŞYa'nın yas günü ilan etme
sine karşılık EmevTier Kerbela faciasını 
unurturmak için bir vesile sayarak o gü
nü adeta bir bayram kabul etmişlerdi. 
Hatta Fatımf Devleti'nin yıkılmasından 
sonra şenlikler düzenlenmiş, tatlı yiye
cekler pişirilmiş ve bu konudaki bid'at
ların haklı gösterilmesi maksadıyla çe
şitli hadisler uydurulmuştur. 

Müslüman Türkler'in dini halk gele
neğinde önemli bir yer tutan aşüra, ay
nı zamanda, muharremin onuncu günü 
başlamak üzere daha sonraki günlerde 
de özel merasimlerle pişirilip dağıtılan 

tatlıya (aşure) ad olmuştur. Çok eskiden 
beri devam eden aşure aşı Osmanlılar 
döneminde sarayda da pişirilirdi. Helva
cıların nezaretindeki aşçılar ve kiler ağa
ları tarafından hazırlanan aşure, muhar
remin onundan itibaren "aşure testisi" 
adı verilen özel kaplarla saray daireleri
ne ve halka birkaç gün süreyle dağıtılır
dı. Anadolu' da zengin aileler ve esnaf 
teşkilatları tarafından pişirilen aşure se
bilciler, duagülar ve halkın iştirak ettiği 
merasimlerle dağıtılır, bazı bölgelerde 
aşure dağıtımından sonra kurban kesi
lirdi. Günümüzde de aşüra orucu tut
mak ve aşure tatlısı pişirmek bütün can
lılığıyla devam etmektedir. 
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AşORiYYE 
( ~.J_;.w ı ı 

Desukıyye tarikatının 

Salih Aşur el-Mağribi'ye 
nisbet edilen bir kolu 

(bk. DESÜKIYYE). 

AT 

_j 

ı 

_j 

İslam Öncesi. Tarihten önceki devirler
den beri Asya ve Avrupa'nın çeşitli yer
lerinde yabani halde yaşadıkları bilinen 
türlü cinsten atların ehlfleştirilerek in
san hizmetine verilmesi tarihte büyük 
bir hamle sayılır. Zira ot yiyen hayvan
lar arasında adale kuweti en fazla, ta
bii zorluklara en dayanıklı, değişik ik
limlere tahammül bakımından en güçlü 
ve sürekli hızda rakipsiz olan at, tarihi 
ve içtimar hayatta olduğu gibi din, ede
biyat ve sanat alanlarında da büyük ge
lişmelere imkan vermiştir. İlk defa at 
sayesinde farkedilen sürat kavramı, me
safelerin kısalması ve kazanılan zaman 
dolayısıyla insanlığa derin bir zihniyet 
değişikliği getirmiş, hususi bir maharet 
ve cesaret isteyen ata binme işi, at üs
tünde olana, yayalar üzerinde maddi
manevi hakimiyet kurma yolunu açıtuş

tır. Ülke, nüfus miktarı, idare bakımla
rından dar sınırlar içinde kapalı eski si
te devleti sınırlarını aşarak kıtalara yay
gın, çok kavimli ve o nisbette hukuki to
leransa sahip geniş imparatorluklar kur
ma şartlarını hazırlamış ve atın bilhassa 
savaş vasıtası olarak kullanılması dünya 
harp tarihinde, orduların makineleştiril

diği ll. Dünya Savaşı'na kadar "at çağı" 

nın başlangıcı olmuştur. 

Eski çağların atı ehlTieştirmek ve ata 
binrnek gibi, günümüz feza çalışmaları 
ayarında tutulan medeni hamlesinin ilk 
olarak hangi topluluk tarafından gerçek-

At şeklinde mezar taş ı · Karabağ 1 Azerbaycan 

Ieştirildiği meselesi, çeşitli milletler ara
sında adeta bir rekabet konusu haline 
getirildiğinden, henüz kabul edilen kesin 
bir sonuca ulaşmamıştır. Nitekim atın 
önce Hint -Avrupalılar'ın gayretiyle ehlf
leştirildiği ve dünyada ilk binicilerin on
lar olduğu yolundaki iddialar, peşin hü
kümler mahsulü faraziyeler durumun
dadır. Atı ilk defa Fin- Ugorlar'ın (Urall ı ) 

ehlTieştirdiğine, hatta Türkçe'deki at ile 
ilgili bazı kelimelerin Fin - Ugorca' dan 
alındığına dair söylentiler de ciddiyetten 
uzak görüşlerdir. Çünkü milartan önce 
IV. bin ortalarında adı geçen kavimlerin 
yaşadığı Ural dağları yöresindeki bozkır
lar bölgesinde görünen topluluklar, ora
ya Asya'dan atları ile birlikte gelmişler

dir. Öte yandan at iskeletlerinin Orta As
ya' dan önce Dinyepr kıyılarında Tripolie 
ve Poltavka'daki mezarlarda bulunduğu 
ve milartan önce VIII. yüzyılda Orta Av
rupa'da demir gem kullanan bir "atlı ka
vim" in Kafkaslar yolu ile Mezopotamya 
kültürünün tesirinde atçılıkla ilgilendiği, 
yine milartan on dört asır önce ön Asya'
da attan bahseden metinlerin ele geç
mesi, meseleyi çözebilecek deliller sayıl
mamaktadır. Zira Güney Rusya'daki ka
lıntıların belki de bir yabani ata ait ola
bileceği ihtimali, Kafkaslar'da atı ilgi
lendiren eserlerin milartan önce IX-VIII. 
yüzyıllardan kalması, Akkad metinleri
nin ise Orta Asya'ya nisbetle geç tarih
Ierin izlerini taşıması, Türkler'ce temsil 
edilen tarihi-sosyolojik gerçekleri de
ğiştirecek sağlamlıkta görülmemekte
dir. Vahşi bir hayvanı ehlfleştirmek için 
her şeyden önce insanları bu faaliyete 
zorlayacak belirli şartlara ihtiyaç vardır. 

Bu şartlara ise ne Avrupa, Hint. Mısır, 

İran ve İ ç Asya'da, ne Ural dağları çev
resinde, ne Ön Asya ve Mezopotamya'
da, ne Çin'de, ne de Baykal'ın kuzeyi ve 
doğusunda rastlanmaktadır. Buna kar
şılık bu şartlara sadece Yukarı Asya boz
kırlarında tesadüf edilmektedir. Adları 
geçen kavimlerden bir kısmının köylü, 
bazılarının göçebe kültüre bağlanmala
rı, yaşadıkları bölgelerin tabii durumu 
gereğidir. Halbuki Türkler öz vatanları 
olan Asya bozkırlarının iklimine uygun 
bir tarzda hayatlarını sürdürmek zorun
da idiler ki bu da binlerce baş hayvanın 
güdülmesi, mevsimden mevsime atiak
lara zamanında sevkedilmesi, su başla

rına süratle yetiştirilmesi zaruretini do
ğurmuş ve onları hızlı ve dayanıklı vası
talar teminine itmiştir. İşte atın insana 
kazandırılması gibi fevkalade bir mede
ni merhale bu sayede. aşılmıştır. O an-


