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BID’AT VE HURAFELER
Dinimiz, akla, düşünceye ve bilgiye büyük değer vermiş,
Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde insanlar daima
düşünmeye ve akıllarını kullanmaya çağırılmıştır. Yüce
Allah kerim kitabımızda şöyle buyurmaktadır: “Şüphesiz
bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka)
yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan
ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları
emretti.”1 Okumuş olduğum hadis-i şerifte ise Allah
resulü (sav) şöyle buyurmuştur: “Sözlerin en doğrusu
Allah’ın Kitabı’dır. Yolların en iyisi Muhammed’in
yoludur. İşlerin en kötüsü (dinde) sonradan
uydurulanlardır. Ve her bid’at, dalâlettir.”2

kullanılır. Bunlar, İslâm’da yeri olmayan batıl inançlardır.
İslamiyet geldiği ilk anlardan itibaren toplumu şirk,
hurafe ve batıl inanç ve anlayıştan temizlemeyi hedef
almış, aklıselimi ve doğru-sahih bilgiyi esas almıştır.
Değerli Müminler!
Hurafelerin
yaygınlaşmasının
sebebi,
İslâmı
bilmeyişimizdir. İslâmı bilmeyenler, yanlış ve saçma
şeylere itibar ederler. Hurafe ve Bid’at, cahiller arasında,
bulaşıcı bir hastalık gibi yaygınlaşır. Bunun tedavisi,
sadece İslâmı bilmekten ve öğrenmekten geçer. Bidat ve
Hurafeleri ortaya çıkaranlar ve bu hurafeleri yaygın hale
getirenler için dünya ve ahiret cezası vardır. Çünkü iyi bir
iş yapan kimsenin peşinden o iş devam ettirilirse alınacak
sevaplardan payı vardır. Kötü bir iş yapan, kötü bir çığır
açan ise o kötü yolda gidenlerin almış olduğu
günahlardan bir payı vardır. Bu sebeple yapmış
olduğumuz şeyin İslam Diniyle ilgisinin olup olmadığına
bakmalı, dünyamız ve ahiretimiz için faydası araştırılmalı
ve sadece gönlümüz istedi diye yapmamalıyız.

Değerli kardeşlerim!
İnsan, toplum içerisinde yaşayan bir varlıktır. Toplu halde
yaşamın gerektirdiği bazı hak ve yükümlülükler vardır.
Bu, toplumsal hayatın kaçınılmaz bir sonucudur. Bu
sonuç beraberinde insanda sorumluluk duygusunu
geliştirir. İnsan yaşadığı topluma, devlete, ailesine ve
kendisine karşı sorumlu olduğu gibi yaratıcısına karşıda
sorumluluk taşır. Bilgisizlik, yalnızlık, çaresizlik, zorda
kalmışlık, korku, üzüntü, hastalık, sıkıntı ve felaketler
toplumda bazı olumsuzlukların oluşmasına sebep
olmuştur. Bu olumsuzlukların çözümü ancak ilahi
kaynaklı bilgiden yararlanmak suretiyle mümkün olabilir.
Ancak bilgisizliğin artması, dinden uzak hayatların
yaşanması bir takım bid’at ve hurafelerin ortaya
çıkmasına sebep olmuştur.

Değerli Müminler!
Hayatımızdaki yanlış inanışlarımız örnekleri ise
şunlardır: Baykuşun gündüz veya gece evlere konmasını,
sabahleyin bir yere giderken önünden tavşan geçmesini,
horozun vaktinden önce ötmesini, salı günü çamaşır
yıkanmasını, evden biri gurbete gidince arkasından üç
gün evin süpürülmesini uğursuz saymak, iki bayram
arasında nikâh kıymamak, falcılık yapmak, kaybolan bir
şeyi bulmak için bakıcıya gitmek, gaybdan ve gelecekteki
olaylardan haber veren kâhinlere inanmak, dileğinin
yerine gelmesi için ağaçlara ve türbelere bez parçaları
bağlamak, türbelere mum yakmak, adak yapmak ve ıssız
yerlerde insanlara zarar veren gulyabani’ye inanmak.
Bunların tümü yasak, bid’at ve hurafe olarak kabul
edilmiştir. Peygamber’in yolu dışındaki yollar, bid’attır,
dalâlettir, sapıklıktır. Bu sebeple Peygamber’i rehber,
önder ve örnek edinmek hak yolun temelidir. İnandığı
gibi yaşamayan kardeşlerimiz, yaşamlarını inançları
haline getirmişler ve yanlış şeylerin ardına takılıp
gitmişlerdir. Bu sebeple Dinimizin iki ana kaynağı olan
Kur’an ve Sünneti öğrenmemiz bizleri bid’at ve
hurafelerden koruyacaktır.

Bid’at, dinin aslından olmayan ve şer'î delillere istinat
etmeden sünnete aykırı olarak sonradan icat edilen
şeylerdir. Hurafe ise, mantıkî tabanı olmayan, gerçek
hayatla ilişkisi bulunmayan inanç ve uygulamalar, iyilik
veya kötülük getirebileceğine inanılan kuvvetler için

Hollanda Diyanet Vakfı

1

2

En’am, 6/153.

İbn Hanbel, III, 310.

