MUHARREM ORUCU 2
Kurban Bayramı Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. günü başlar.Kurban Bayramının 1. gününden başlayarak 20 gün sayılır. 20. günün akşamı
Muharrem Orucu için niyet edilir ve oruç başlar.
Muharrem Orucundan önce 3 günlük MASUM-U PAK ORUCU tutulur. Bu oruç Kufe'de şehit düşen Müslüm Bin Akıyl ile çocukları İbrahim ve
Muhammet için tutulur. Müslüm, İmam Hüseyin'in amcasının oğlu; İbrahim ile Muhammet ise amcasının torunlarıdır. 3 gün Masum-u Pak ve 12
günlük Muharrem Orucu olmak üzere toplam 15 gün oruç tutulduktan sonra Muharrem Ayının 13. günü kurbanlar tığlanır ve AŞURE dağıtılır. Kurban
İmam Ali Zeynel Abidin'in Kerbela Katliamı'ndan kurtuluşundan duyulan sevinci belirtir.
Muharrem Ayında eğlence yapılmaz; bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez; düğün - nişan - sünnet törenleri yapılmaz; karı - koca ilişkileri kesilir; kurban
kesilmez; et yenilmez; Kerbela Şehitleri'nin çektikleri susuzluğu hissetmek için su içilmez; eğlence yerlerine gidilmez; saç ve sakal traşı olunmaz.

Günümüzde bunların bir bölümü uygulanamamaktadır. Örneğin, sakal traşı olmamak gibi... Su saf olarak içilmemektedir. Vücudun su ihtiyacı yenilen
yemeklerden , çay - kahve - meşrubat - meyve suyu - ayran gibi sıvı içeceklerden karşılanır.

Alevi inancı şekilciliğe takılıp kalmayı değil, özü benimser. Aklın ve ilmin yolundan ayrılmaz. Önemli olan İmam Hüseyin'in ve diğer Kerbela
Şehitleri'nin çektikleri acıyı ve zorlukları beyninde, kalbinde ve gönlünde duymaktır. Onlar gibi düşünüp, onlar gibi yaşayıp, onlar gibi inanmaktır.
Zalime karşı çıkıp, mazlumdan yana olmaktır. Eline – diline - beline sadık olup insanca ve onurluca yaşamaktır. Onlar'a layık olmaktır. Ölmeden önce
ölmek, öldükten sonra yaşamak, yaşayan ölü olmamaktır. Yarın Onlar'ın huzuruna alnı açık yüzü pak çıkmaktır. Onlar'ın bıraktığı onurlu mirasa sahip
çıkmaktır.

Muharrem Orucu'nun sahuru yoktur. Belirlenmiş bir iftar vakti de yoktur.
Oruç tutulmadan önce şöyle niyet edilir.

BİSMİ ŞAH. ALLAH ALLAH. ERENLERİN HİMMETİNE. ER HAKK MUHAMMET - ALİ AŞKINA. İMAM HÜSEYİN EFENDİMİZİN SUSUZLUK
ORUCU NİYETİNE. KERBELA ŞEHİTLERİ'NİN TEMİZ RUHLARINA. MATEM ORUCU NİYETİ İLE HZ. FATMA ANAMIZIN ŞEFAATİNE. 12 İMAM,
14 MASUM-U PAK EFENDİLERİMİZİN ŞEVKİNE, 17 KEMERBESTLER HÜRMETİNE HAZIR - GAİP GERÇEK ERENLERİN YÜCE HİMMETLERİ
ÜZERİMİZDE HAZIR VE NAZIR OLA. YUH MÜNKİRE. LANET YEZİT'E. RAHMET MÜMİN'E ALLAH EYVALLAH. HÜ

Akşam olup güneş batınca, karanlık gözle görünce oruç açılır. Yatmadan önce niyet edilir. Niyetten sonra Muharrem Orucu başlar. Gece sahura kalkma
uygulaması Muharrem Orucu'nda yoktur.

Çeşitli kaynaklara göre Muharrem Ayı'nın 10. günü birçok olay gerçekleşmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır: İmam Hüseyin'in şehadeti, Adem
Peygamber'in bağışlanması, Nuh Tufanı'nın başlaması, Yunus Peygamber'in balığın karnından çıkması İbrahim Peygamber'in Nemrut'un ateşinde
yanmaması, İdris Peygamber'in göğe çıkarılışı, Yakup Peygamber'in oğlu Yusuf Peygamber'e kavuşması, Yakup Peygamber'in gözlerinin tekrar görmeye
başlaması, Yusuf Peygamber'in atıldığı kuyudan kurtulması, Eyüp Peygamber'in sağlığına kavuşması, Musa Peygamber'in Kızıldeniz'i asası ile delip
geçmesi, Firavun'un Kızıldeniz'de boğulması, İsa Peygamber'in doğumu, İsa Peygamber'in göğe alınışı

Muharrem Ayı kutsal aydır. Muharrem Ayı haram aylardandır. Bu ayda savaşmanın yasak olduğu Kur'an-ı Kerim' de açıkça belirtilmiştir. Muharrem
Ayı Hicri (Kameri) yılın ilk ayıdır. 1 Muharrem Hicri yılbaşıdır.

*****

Allah emirleri kesindir. O'nun yasalarında herhangi bir değişiklik bulunmaz. Son Peygamber olan Hz.Muhammet'e ne gönderdi ise önceki
peygamberlerin hepsine de aynısını göndermiştir. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de defalarca belirtilmiştir.

AHZAP SURESİ 62. AYET'te: “Allah'ın bundan önce gelip geçenler hakkında uyguladığı yasa budur. Allah'ın kanununda / tavrında / davranışında bir
değişiklik bulamazsınız” denilmektedir.
FETİH SÜRESİ 23. AYET'te: “Bu Allah'ın öteden beri işleyip duran yolu / yasasıdır. Allah'ın yolunda ve yasasında hiçbir değişme bulamazsınız”
denilmektedir.

BAKARA SÜRESİ 183. AYET'TE: “Ey iman sahipleri! Oruç sizden öncekiler üzerine yazıldığı gibi sizin üzerinize de yazılmıştır. Bu sayede korumanız

umulmaktadır” denilmektedir. Bu ayetlerin hükmünden de anlaşılır ki diğer peygamberlere de İslam Dini'nin kuralları tebliğ edilmiştir. Aynı kurallar
Hz. Muhammet tarafından da uygulanmıştır.
Adem Peygamber'den itibaren tüm Peygamberler ibadetlerini GECE yapar ve yaptırırdı.
TÜM PEYGAMBERLER ZAMANINDA ÜÇ GÜNLÜK HIZIR ORUCU VE MUHARREM ORUCU TUTULURDU.
İslam Dini'nin oruçla ilgili kuralları bunlardan ibarettir. Bu kurallar İNCİL-TEVRAT ve ZEBUR'da da vardır. Hz.Muhammet'ten sonra iktidarı ele
geçiren Emevi ve Abbasi çeteleri bu kurallara uymamışlar; bir sürü yalan - dolanı dinin içine sokarak yeni kurallar oluşturmuşlardır.

NİSA SÜRESİ 92. AYET'te: “Herhalde bir Müslüman'a layık değil ki haksız olarak bir Müslüman'ı bile bile öldüre. Meğer ki hataen bir ok veya silah
gazası ola. Her kim bir Mümin'in bilmeden ölümüne sebep olsa bile esir düşmüş bir Müslüman kulu veya cariyeyi azad etmek üzerine farz olur. Ayrıca
ölenin ailesine diyet vermelidir. Meğer ki ölünün ailesi diyet almayalar ya da bağışlayalar. Eğer ölü sizin düşmanınız olan bir topluluktan olsa bile
Mümin'dir. Katilin üzerine kadın ya da erkek bir esiri azad etmek borçtur. O da idama mahkum olmuş boynunu zincirden kurtarıp serbest bıraktıra.
Aranızda anlaşma olan bir topluluktan olsa bile mirasçılara diyet verilmesi gerekir.Ancak Asker ya da yoksul olup esir, cariye veya idam mahkumu azad
etme gücü ve parası olmayan KATİLLERİN HEPSİNİN İKİŞER AY VEYA BİR AY ORUÇ TUTMALARI ÜZERİNE FARZ VE BORÇTUR. BU ORUÇ
BORCU VE FARZ EMRİ İNSAN ÖLDÜRMEMELERİ İÇİN MÜSLÜMANLARIN ÜZERİNE ALLAH' IN FARZ KILDIĞI BİR KATİLLİK NİŞANIDIR Kİ
TÖVBE EDİP KİMSEYİ ÖLDÜRMEYELER. ALLAH HERŞEYİ BİLİR” denilmektedir.

BAKARA SÜRESİ 185. AYET'te: “Ramazan Ayı'nda eğriyi doğrudan ayırıp doğru yolu gösterici Kur'anın bazı ayetleri indi. SİZLERDEN HER KİME Kİ
FARZ OLDU BU AYLARDA ORUÇ TUTSUN” denilmektedir.

İmam Hüseyin'in Kerbela' da şehit edilmesinden sonra 4 kitapta farz ve hak olan Muharrem Orucu YEZİT tarafından yasaklanmış otuz günlük
KATİLLİK ORUCU tutturulmuştur. Abbasi'ler de otuz günlük KATİLLİK ORUCU'NU MİZRAKLI İLMİHAL kararı ile ve kılıç zoruyla Türkler'e ve
Acem'lere tutturmuşlardır.

Yezit, Kerbela katliamından kurtulan İmam Ali Zeynel Abidin'i halkın isyan etmesinden korkarak Medine'ye göndermiş, İmam Ali Zeynel Abidin'in
serbest bırakılması Yezit'e isyanı durdurmuş, ancak; halkın Kerbela katliamını yapan katillere duyduğu kin ve nefret duygularını bastıramamış, bunun
üzerine Yezit askerlerine ve kendisine bağlı bulunanlara NİSA SÜRESİ'nin 92. Ayet'inde emredilen KATİL ORUCU'nu tutmalarını emreden bir ferman
dağıtmış ve bu Oruc'u tutmayanları öldürtmüştür. Böylece hem yer yer ayaklanan halkın isyanını önlemiş hem de iktidarını sağlamlaştırmıştır. Yezit'le
başlayan bu gelenek günümüzde de devam etmektedir.

FECR SÜRESİ 1. AYET'te: “Ya Muhammet o Muharrem'in on sabahı ve akşamı hakkı için ve çift olup duranlara ve dahi on gecelere and olsun ki akıl
sahipleri olanlara itibar edip son amaçlarını onunla inceleme ve araştırma yaparlar” denilmektedir.

ARAF SÜRESİ 142. AYET'te: “Musa'ya kırk gece ve otuz gece ikrarlanma verdik. O otuzu on gece ile tamamladık. Musa kardeşi Harun'a sen benim
vekilimsin, toplumu yönet, barışçı ol ve emrimi tutmayan fesatçılara uyma” denilmektedir.

Bu emirlerden on gün ve geceye and içen Allah'ın bugünleri ve gecelerini oruçla geçirenlerin Allah'a itaat edenler olacağını açıklaması da MUHARREM
ORUCU'NUN ALLAH'IN EMRETTİĞİ VE MÜMİNLERCE TUTULMASI GEREKEN ORUÇ OLDUĞUNUN EN AÇIK KANITIDIR.

ŞEHİHALMÜŞLEM isimli kitapta Hz. Muhammet'in on gün Muharrem Orucu tuttuğunu ve Hüseyin'e matem diye oruç tutturduğunu yazmaktadır.
Yine aynı kitapta MUHARREM ORUCU'NUN Hz. MUHAMMET DÖNEMİNDE FARZ OLDUĞU, PEYGAMBER'İN HAK'KA YÜRÜMESİNDEN SONRA
MÜMİNLERİN ORUCU OLAN MUHARREM ORUCU’NUN TUTULMADIĞINI, MÜSLÜMANLARIN RAMAZAN ORUCUNU FARZ YAPTIKLARINI
YAZMAKTADIR.

Ehli sünnet kaynaklarında Ramazan Orucu'nun Hicret' in 2. yılında farz olduğu yazılmaktadır. Bu iddia sadece Kur'an'a değil dört kitaba da aykırıdır.

Adem Peygamber'den başlayarak Hicret' in 2. yılına kadar Muharrem Orucu'nun tutulmasına emreden Allah aniden fikir değiştirip niçin Ramazan
Orucu'nu farz kılmıştır? Ya da Muharrem Orucu'nu farz olmaktan çıkarmıştır? Dört hak kitaba da aykırı olan bu iddia halka karşı söylenmiş bir yalan,
İslam Dini alet edilerek yapılmış bir iftiradan başka bir şey değildir. Gönülleri İslam'a ısınmamış öldürülme ve esir edilme korkusuyla Müslüman oldum
diyen münafıkların vazgeçemedikleri cahiliye inançlarını devam ettirebilmek için çeşitli bidatlar (uydurmalar) icat ederek çarpıtmaya çalışmalarıdır. Bu
Oruç bu çarpıtmayı yapan münafıklar ile katillere farzdır. Müminlere farz değildir.
Müminler'in orucu Muharrem Orucu'dur.
KAYNAKLAR:

1- HALİL ÖZTOPRAK: Kuran’da Hikmet Tarihte Hakikat,
2- HALİL ÖZTOPRAK: Kuran’da İbadet Müslümana Saadet,
3- HALİL ÖZTOPRAK: Kuran’da Hikmet İncil’de Hakikat,
4- ŞİNASİ KOÇ: Gerçek İslâm Dini,
5- BEDRİ NOYAN: Bektaşilik-Alevilik,
6- FUZULİ: Saadete Ermişlerin Bahçesi,
7- İBN-İ KESİR: Hadislerle Kuran’ı Kerim Tefsiri,
8- KURAN’I KERİM: Türkçe çevirileri ve Latin harfleri ile yazılmış şekli.
NOT: Bu yazım GÖNÜLLERİN SESİ / KARACAAHMET SULTAN DERGİSİ’nin MART-2001 tarihli sayısında yayınlanmıştır.

