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﷽
اﻹس َْﻼ َم
ِ علَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر
َ ُْال َي ْو َم أَ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم َوأَ ْت َم ْمت
ِ ْ ضيتُ لَ ُك ُم
دِينًا
:سلﱠ ْم
ُ قَا َل َر
َ ُ صلﱠى ﱠ
َ علَ ْي ِه َو
َ ِ سو ُل ﱠ

اربُوا
َ  َولَ ْن يُشَادﱠ ال ِدّينَ أَ َحدٌ ِإﻻﱠ،ِإ ﱠن ال ِدّينَ يُس ٌْر
َ  َف،ُغ َلبَه
ِ َس ِدّدُوا َوق
ش ْىءٍ ِمنَ الد ْﱡل َج ِة
َ الر ْو َح ِة َو
 َوا ْستَ ِعينُوا ِب ْالغَد َْو ِة َو ﱠ،َوأ َ ْبش ُِروا
BİD’AT VE HURAFELER
Muhterem Müslümanlar!
Okumuş olduğum ayet-i kerimede Yüce Allah:
“Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size
nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak
İslâm’ı seçtim’’1 buyurmaktadır. Okuduğum hadisi
şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (sav): “Din
muhakkak kolaydır, hiç kimse dini zorlaştırmaya
kalkmasın. Eğer zorlaştırmaya kalkarsa ancak
zorlaştırdığı kendisini yener. Doğru olun,
birbirinize yakınlaşın, müjdeci olun, sabah
erkenden, akşamın evvelinden ve gecenin son
saatinden (namazları kılarak) yararlanın”2
buyurmaktadır. Dinimizin gönderiliş gayesi
rahmettir. İnsanların hayatını kolaylaştırmaktır. Bu
rahmetten istifade etmenin yolu ise onu hayatımızın
her aşamasında uygulamaktır.

Aziz Müminler!
Bidatlerin bir kısmı bazı şeylerin uğursuz sayılması
ile ilgilidir. Hz. Peygamber bazı şeylerin uğursuz
sayılmasını reddetmiştir. Örneğin Safer (ayının)
uğursuzluğunun asılsız olduğunu bildirmiştir. Yine
her toplumda hayalet gibi üstün güçlere sahip olduğu
iddia edilen varlıklara inanmanın doğru olmadığını
haber vermiştir. Ashâbına, kalplerine bununla ilgili
bir korku geldiği zaman ezan okuyarak Allah'a
sığınmalarını emretmiştir.3 Maalesef çocukluktan
itibaren bu tür asılsız varlıklarla ilgili hikaye ve
filmler anlatılarak insanların akıl ve zihinleri
şekillendirilmeye ve anlamsız korkuların esiri
edilmeye çalışılmaktadır. Peygamberimiz (s.a.s) bir
gün, amcasının oğlu Abdullah b. Abbas’la yolculuk
yaptığı esnada ona şu tavsiyelerde bulundu:
“Delikanlı! Sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah’ı
gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah’ı gözet ki
O’nu daima yanında bulasın. Bir şey istediğinde
Allah’tan iste! Yardıma muhtaç olduğunda
Allah’tan yardım dile! Şunu bil ki bütün insanlar
sana fayda vermek için toplansa Allah’ın takdiri
dışında sana fayda veremezler. Bütün insanlar
sana zarar vermek için toplansa Allah’ın takdiri
dışında sana hiçbir zarar veremezler...”4

Değerli Kardeşlerim!
Dinimizin insanlara kazandırmak istediği her türlü
kolaylık ve ahlaki faziletlerin önündeki en büyük
engellerden biri de bidatlerdir. Bid’at, sonradan
ortaya konulan dinî görünümlü ancak dinin özüne
aykırı olan işlerdir. Bidat inanç ve ibadet alanında
ortaya çıkan ve dinin aslında yani Kur’an ve sünnette
olmayan uygulamalardır. İnsanlar bazen daha çok
sevap kazanmak veya iyilik yapmak niyetiyle bu
işlere yönelebilirler. Ancak İslam dini fıtrat dinidir,
yaratılışa uygundur. Peygamber efendimizin
insanlığa getirmiş olduğu son din İslam mevcut hali
ile ekleme ve çıkarmaya ihtiyaç duyulmaksızın
insanlığın huzur ve mutluluğunu sağlayacak hikmet
ve güzelliği ihtiva etmektedir. Bu sebeple bunun
dışındaki çaba ve arayışlar beyhudedir.

Değerli Müminler!
Hz. Peygamber’in, sahâbenin ve daha sonraki bütün
İslâm alimlerinin bid’ate şiddetle karşı çıkmaları,
İslam’ın fıtrata uygun yapısını koruma ve muhafaza
etme çabalarıdır. Diğer taraftan teknolojik
gelişmeleri de bid’at olarak kabul etmek doğru
değildir. Teknolojik gelişmeler Allah’ın kainata ve
varlığa koyduğu farklı özellik ve güzellikleri
keşfederek insanların hayatını kolaylaştırdığı için
rahmet olarak görülmelidir. İslâm, getirdiği temel
ilkelerle çelişmediği sürece her türlü yeniliğin önünü
açmıştır. Önemli olan bu yeniliğin insanlığa faydalı
olmasıdır. İnsanlığa faydalı olan şeylerde çığır
açanların kat kat mükâfatlandırılacağı, kötü çığır
açanların ise bunun günahını yüklenecekleri
Peygamberimiz (sav) tarafından şöyle ifade
edilmektedir: “Kim iyi bir davranış ortaya
koyarak çığır açarsa açtığı çığırın ecri ve
kendisinden sonra, onunla amel edenlerin
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ecirleri, sevaplarından hiçbir şey eksilmeden ona
aittir. Kim de kötü bir davranış ortaya koyarak
çığır açarsa, açtığı çığırın günahı ve kendisinden
sonra onunla amel edenlerin günahları,
günahlarından bir şey eksilmeden ona aittir.”5
Kardeşlerim!
Bid’at ve hurafeler, toplum hayatında İslâm tarihi
boyunca varlığını devam ettirmiştir. Genellikle dinî
alandaki bilgisizlikten kaynaklanan bid’atler, dinin
doğru yaşanmasının önünde çok önemli bir engel
oluşturmaktadır. Çünkü inanç ve ibadet dünyası
bidatler tarafından kuşatılan Müslümanların, dinin
ruhunu anlama, Kur’an ve sünnet doğrultusunda bir
hayat sürme imkânları olmayacaktır. Bunun için
bütün Müslümanların sağlam bilgiye, Kur’an ve
sünnet kültürüne sahip olmaları gerekir. Bid’at ve
hurafelerden korunmak için dinimizi sağlam
kaynaklardan öğrenmeliyiz.
Hollanda Diyanet Vakfı
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