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Islam Anlayışında Bid'at ve
Hurafenin Çerçevesi
Ramazan ALTINTAŞ*
AHSTRACT
The concepts of Bid'at and Hurafe represent an important problem in the history of
Islamic thought. The Bid'at isa reiigious term. Ii characterises the act of adding new
ideas to or subtracting them from orthodox conventional understanding of religious
rituals or creeds. Thus, Islamic scholars, gaue special attention to this issue.
As to the word of Hurafe, it means to accept and to transform the ideas normal/y
regarded outside religion as if they are part of religion or in the boundary of religion. It
is possible to point out to many reasons, which may form the sources of the Hurafe
emerged in Islamic thinking and life-style. Among these are mainly the deficiency of
re/igious education, perception of local traditional values, customs and practices, as
sacred, pouerty and other psychological factors.
It can be argued that the best way to ouercome the problem of Bid'at and Hurafe
emerging in society is to increase the effect of religious education.
Key Words: Bid'at, hurafe, Sunna (the Tradition), Religion, Tawhid, Bid'at alHasane, Bid'at al-Sayyie.

GİRİŞ

Genellikle ırmak ve nehirlerin ilk kaynaklarından çıkan sular, oldukça berrak ve temizdir. Ama ırmak ve nehirlerin geçtiği yatakların toprak türüne ve bu
yatak/ara karışan atık maddelerin cinsine göre suların vasfında, yani tadında,
kokusunda ve renginde değişim/er yaşandığı bir vakıadır. Toprak çeşitlerinin
farklı oluşundan dolayı bu suların farklı renk almalarında yadırganacak bir durum yoktur. İşte bunun gibi yaşayan din de zamanla bazı aşınma/ar ve başkala
şımlar geçirebilir.
Nasıl ki sular, ırmak veya nehirlerin geçtiği yerlerde, farklı türdeki topraklarla teması esnasında vasıflarında bir takım değişimlere uğruyorsa, İslam da bir
su gibi yayıldığı değişik coğrafyaların örf, adet, medeniyet ve kültürleriyle karşı
laşması sonucu farklı zenginlikler kazanabiliyor. Biz bu farklı zenginliği, deseni,
a/beniyi, folklorik yapıdan tutun da giyim-kuşamdan ev ve dini yapıların mimarisine ve hatta mutfak kültürüne kadar götürebiliriz. İslam düşüncesinde bütün
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bu unsurlar ve anlayışlar, dinimizin tevhid ve ibadet ilkesine müdahale etmedisürece, bir zenginlik kaynağı olarak görülmüştür.
Son zamanlarda sosyologların Arap Müslümanlığı, Fars Müslümanlığı ve
Türk Müslümanlığı gibi kategorik değerlendirmelerde bulunmalarının temelinde, sanırım, yukarıda değindiğimiz dü§ünce yatmaktadır. Kanaatlınce iyi niyetli
olduktan sonra bu kategorik ayrımlarda yadırganacak bir durum söz konusu
değildir. Demek ki dini hayat, belli bir tarihi süreçten sonra toplumların kültürel
ya§am tarzlarıyla örtü§erek folklorik din anlayı§larını da beraberinde getirebilmektedir. Elbette ortaya çıkan bu yeni dini ya§am biçimlerinin durması gereken sınırda durmadığı taktirde müdahale edilmesi gereken yönleri olmalıdır ve
olmu§tur da. Acaba bunun sınırlarını nasıl çizeceğiz?
İslam tarihinde saf/gerçek İslam olanla sanal/§ibih İslam olanın arasını ayırt
etme konusunda kar§ımıza çıkan kavramlar arasında bid'at ve hurafe kavramları gelmektedir. Tarih boyunca hem Kelam ve hem de Fıkıh bilginleri arasında
özellikle bid'at kavramına getirilen tanımlamalarda kapsayıcılık açısından farklılıklar olduğu göze çarpmaktadır. Gerçekte bu farklı anlayı§ tarzlarının medeniyet bağlamında kapanmaya ve açılmaya yol açıcı önemli sonuçları vardır. İsl
am, kurucu ve tekewün ettirici bir medeniyet bağlamında bütün zamanlarda
zihinsel manada sıçrama yapsın mı ya da dini görünüm olarak içe kapanıp
büzülerek tarih dı§lığı mı ya§asın? İ§te bu soruya verilecek cevap, bid'at kavramına yüklenecek olan anlam alanlarıyla yakından ili§kili olsa gerektir. Biz bu
makalemizde ewela b id' at kavramını, sonra da hurafe kavramını tahlil edeceğiz. Amacımız, bid'at ve hurafelerin neler olduğunu anlatmak değil, okuyucuya, bid'at ve hurafeleri tanıma konusunda bir çerçeve çizmektir.
ği

A.

BİD'AT KAVRAMININ TANIMI

1. SÖZLÜK ANLAMI

Bid'at kelimesi Arapça'da "b.d.a" kökünden türemi§ sözcük olup, "yenilik,
icat etmek, geçmi§te e§i ve benzeri (örnek) olmaksızın bir §eyi ortaya koymak"
gibi manalara gelmektedir. Aynı kökten türeyen 'ibtedea' veya 'tebeddea' fiilleri, 'icat etti, bulup çıkardı'; 'mübtediun' ism-i fail olarak 'yenilik ortaya koyan;
bid'atçı' anlamını ifade eder.l
Bid'at, Kur'an-ı Kerim'de: "Bir de ruhhanlık ki, bunu onlar icad ettiler" 2 ;
"De ki: Ben Resuller~en ilk ·geleni değilim" 3 ; "Allah gökleri ve yeri yoktan var
edendir" 4 ayetlerinde "icat etmek, ilk olmak ve yoktan var etmek" manaların
da kullanılmı§tır. Doğrudan Kur'an'da 'bid'at' kalıbı geçmemektedir. Dolayısıy
la Kur' an' da, lafzın ötesinde kendisine dini bir anlam yüklenen bid' at kavramı
nın tarif ve kapsamını bulamıyoruz.
1 Bkz. Cürcfml, S. Şerif, et-Ta'rifôt, Beyrut, 1987, s. 68; İbn ManzCır, Ebu'l-Fadl Cem€ıled
din, Lisônü'/-Arab, Beyrut, 1990, VIII, 6-7; İsfehanl, Rfıgıb, el-Müfredôt jf Garibi' I-Kur'
an, İstanbul, 1986, s. 50-51.
2 el-Hadid 57/27.
3 el-Ahkaf 46/9.
4 el-Bakara 2/117; el-Enam 6/101.
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Müslüman tecrübede b id' at kavramı zaman içerisinde İslam alimleri tarafın
dan özel anlamlar yüklenerek, farklı kategorilerde değerlendirilmiştir. Kimi alimler
bid'at kavramına, sözlük anlamına bağlı kalarak geniş ve kimi alimler de hadisleri eksen almak suretiyle dar anlamlar yükleme yoluna gitmişlerdir. Şüphesiz
ki İslamf gelenekte 'bid'at' kavramına yüklenen anlamlarda Kur'an'ın değil,
hadisin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Hz. Peygamberin hadislerinde bid'at kelimesinin geçtiği pek çok rivayet vardır. Bid'at konusunda en fazla delil gösterile~ hadislerden birisi şudur: "Sözlerin en güzeli Allah'ın Kelamı, yolların en
doğrusu Muhammed'in yoludur. (Dinde) ihdas edilen şeylerden sakınınız. Muhakkak ki işlerin en fenası, sonradan ortaya atılanlar (muhdesat)'dır. Her yeni
şey, bid'attır, her bid'at dalalettir." 5 Bu hadiste de açıkça görüldüğü gibi, sonradan ortaya çıkan şeylerin bid'at olduğu vurgulanmış, konu tam olarak tefsir
ve şerh edilmediği için İslam tarihinde dini hassasiyetleri koruma adına değişik
tarifler yapılma cihetine gidilmiştir. İleride de göreceğimiz gibi çeşitli bid'at tanımları, İslam toplumlarının doğrudan din anlayışlarını da etkilemiş ve kelaml
ekallerin ortaya çıkış süreçlerinde manipülasyon kaynağı olmuştur.
2.TERİM ANLAMI
Tanımlarda "sünnet" 6 kavramının zıddı olarak ele alınan bid'at'ın, İslam
alimleri tarafından değişik tanımları yapılmıştır. Örneğin, İbnü'l-Cevzf (ö. 597/

1200): "Bid'at, şeriata aykırı düşen ve onunla çatışan şeydir" 7 derken, kanım
ca, tanımında kalkış noktasını Hz. Peygamberin, bid'atı kınayıcı hadisleri oluş
turduğu anlaşılmaktadır: ''"Kim bizim işimizde (dinimizdel olmayan bir şeyi ihdas ederse o kimse merduttur" 8 rivayetinde olduğu gibi.
Genelde İslam alimleri 'bid' at kavramını tanımlamada Hz. Peygamberden
sonraki dönemi başlangıç olarak alırlar. Bu anlayışa göre"bid'at, Hz. Peygamberden sonra meydana gelen her şeydir. "9 Görüldüğü gibi bu tarifte bir sınırla
ma yoktur. Bu tanım, daha önce zikrettiğimiz, dinde bid'atın reddedildiği hadisin eksen alınarak yapıldığı izlenimi vermektedir. Kimileri bid'atın ortaya çıkışı
nı sahabeden sonra, kimileri de hem sahabe hem de tabiundan sonra kaydıyla
sınırlandırma yoluna gitmişlerdir. Ömeğin,Lekneuf {ö. 1304/1889), bid'at, "sahabeden sonra, dinde meydana getirile!1 fazlalık ve yeniliktir" 10 şeklindeki tanımında, 'sahabeden sonra' kaydı ile sahabe döneminde dinde meydana
gelen yenilikleri bid'atın kapsamı dışında tutarken; Cürcônf (ö. 816/1403) ise,
b id' at, "sahabe ve tabiun döneminde olmayan ve kendisini şer'! bir delilin gerektirmediği her yeni şeydir'' 11 şeklinde, hem sahabe hem de tabiun döneminde meydana gelen yenilikleri bid'at kapsamı dışında değerlendirmektedir. Ş üp5 İbn Mace, es-Sünen, Mukaddime, Hadis No: 46.
6 Cürcani, et-Ta'rifat, s. 68.
7 İbnü'l-Cevzi, Ebu'l-Ferec Abdurrahman, Te/bfsü İblis, Beyrut, 1989, s. 17.
8 Buhari, "Sulh" 5.
9 Tahanevi, M. Ali el-Faruki, K€§şdfu Istıldhdti'l-FünCın, İstanbul, 1984, I, 133.
10 Leknevi, Abdulhay,DündenBugüneİbadetlerdeBid'at, (çev. Harun Ünal), İstanbul, 1984,
s. 27.
ll Cürcani, a.g.e., s. 68.
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hesiz bu tanımlar da hadis merkezlidir. Sünnet bağlamında bid'atı tanımlayan
Cürci:ml'nin bu tanımı, büyük ihtimalle "Size, benim sünnetime ve benden sonra Raşid Halifelerin sünnetine sarılınanızı tavsiye ederim" 12 hadisinden mülhem olmuş olabilir.
İslami anlayışta, bid'atın, "Hz. Peygamberden sonra meydana gelen her
şey" şeklindeki geniş tanımından yola çıkan bir grup alim, dini mahiyette görülen amel ve davranışlardan başka günlük hayatla ilgili olarak Hz. Peygamberden sonra ortaya çıkan yeni fikirler, uygulamalar ve adetleri de bid'at kapsamı
içerisinde sayrnışlardır. Baştaİmam-ı Şafii (ö. 204/819) olmak üzereİbn Hazm
(ö. 456/1064), 'Izzuddin b. Abdüsselam (ö. 660/1261) veNeueuf(ö. 676/1277)
gibi birçok alim bu görüşü benimser. İşte, bid'9.tın kapsam alanını geniş tutan
illimlerden birisi de 'Izzüddfn b. Abdusselam' dır. Diğerlerine örnek olması bakı
mından o, bid'atı, "Hz. Peygamberin yaşadığı dönemde benzeri bulunmayan
bir iş" tarzında genel olarak tanımlar, ayrıca bid'atı, mükelleflerin gündelik hayatlarında yaptıklan davranışianna paralel olarak uacip, mendup, mubah, rnekruh ve haram olmak üzere beş kısma ayırır ve her birisi için insan hayatından
örnekler verir. 13 Mesela, Kur' an' ı ve Hz. Peygamberin hadislerini aniayabilecek derecede Arapça öğrenmek -çünkü, dini korumak, onu bilmekle mümkündür- dilbilim açısından Kur'an ve Sünnetin garip lafızlannı tanımak, Usul-ü Fı
kıh bilmek, sahih hadislerisakim hadislerden ayırt edebilecek kadar Cerh ve Ta'dil ilmi tahsil etmek vacip bid'at; Kaderiyye, Cebriyye ve Mürcie Mezheplerinin
görüşlerini öğrenmekharam bid'at; onları; reddetmekse vacip bid'at; sınırlan koruyan "asker/derviş" kimselerin bannma karargahiarı olarak ribatlar, köprü, eği
tim ve öğretim için okullar, yolculann kalması için hanlar (dinlenme tesisleri)
yapmak, hayır kurumları oluşturmak, tasavvufun incelikleri konusunda konuş
mak ve "vechullah" gibi müteşabihattan olan problemler üzerinde tartışmak
mendup bid'at; camileri ve Mushaflan süslemek, Arapça'nın kurallarını değiştire
cek biçimde Kur'an'ı şarkı söyler gibi okumak rnekruh bid'at; sabah ve ikindi
namazlarından sonra musafaha yapmak, evler, giyecekler, içecekler ve yiyecekler konusunda bolluğa kaçmak gibi fiiller, mubah bid'at kapsamına girer. 14
Bid'at kavramına böylesi geniş bir alan açacak şekilde baktığımız zaman
Hz. Peygamberden sonra ortaya çıkan; dini, fikri, mimari, san'at, bazı bilimsel
faaliyetler ve giyim-kuşam vb. gibi günlük hayatla ilgili hemen hemen her konu
geniş bir yelpazede bid'at kavramıyla ilişkilendirilmiştir. Elbette, böyle bir bakış
açısının geliştirilmesinde· Hz. Peygamberin: "Allah bid'at sahibinin orucunu,
namazını, sadakasını, haccını, umresini, cihadını, sarfını, şehadetini kabul etmez. O, kılın yağdan çıktığı gibi İslam'dan çıkar" 15 ve "Allah, bid'at sahibinin
12 Tirmizi, "İlim" 16.
13 Bkz. 'Izzuddin b. Abdusselam,Kauôıdü'/-AhkômjfMesô/ihi'/-En'ôm, Beyrut, 1990, s.338.
14 'Izzuddin b. Abdusselam, a.g.e., s.338. Ayrıca Abdusselam, müstakil olarak yazmı§ olduğu "Sa/ôtu'r-Regôib" adlı risalesinde bid'atlar konusunu bütün Çe§itleriyle daha geni§ bir
§ekilde izah eder. Bu eser, İbn Subki'nin Tabakôt adlı eserinde mevcuttur. bk. İbn Subki,
Taceddin, Tabakôtü'ş-Şôfiiyye, (thk. M. et-Tanahi-A. M. el-Huluv), Beyrut, 1992, VIII,
251-255.
15 İbn Hacer el-Heytemi, Savôıku'I-Muhrika, Mısır, 1307, s. 3.
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bid'atından

vazgeçineeye kadar kabul etmez" 16 gibi hadisleri etkili
olmuştur. Bu hadislerden ilkinde, İslam'dan çıkış, ikincisinde ise amellerin kabul edilmeyiş sebebi olarak bid'at gösterilmektedir. Bundan dolayı Müslümanlar, bid'atın en uygun tarifini yapabilmek için büyük çabalar harcamışlardırY
Hicrl II. yüzyılla birlikte gelişen sosyal şartların bir gereği olarak Hz. Peygamberden sonra ortaya çıkan her şey, bid'atvasfıyla nitelendirildiği için İslam
dpşüncesi alanında bir tıkanma, daralma, hareket kabiliyelinde duraklama ve
gitgide dorıukluk yaşanmaya başlanmıştır. Hatta, sekülerleşmenin yollarını bile
açmıştır. Böylesi bir bakış açısı sonraki yüzyıllarda ister istemez İslam toplumlarında sıkıntı yaratmış ve bu sıkıntıyı aşmak için İmam-ı Şafii ara bir formül
bularak bid'atı; 'seyyie' (kötü) ve 'hasene' (iyi) olmak üzere ikiye ayırmıştır. Bu
yeniliklerden bir kısmı, Kur'an'a, Sünnet'e, bir esere ve icma'a aykırı olarak
dine sokulanlardır ki, bunlar sapıklık olarak vasıflandırılan bid'atlardır. İkinci
kısım bid'atlar ise, saydıklarımızdan birine aykırı düşmeyen ve iyilik niyetiyle
dine sokulan şeyler olup, bu çeşit yenilikler kötü değildir. 18 Böylece İmam-ı
Şafii, Hz. Peygamberin hadislerinde zikredilen kablh bid'atların da ölçüsünü
vermiş olmakla kalmıyor, bid'at tabirinin çerçevesi de açıkça çizilmiş oluyor.
Bu mantığa göre, dinde her bid'at kötülenmeğe layık olduğu halde, her "yeni"
olan şey, bid'at değildir. 19
İslam düşünce tarihinde İmam-ı Şafii'nin "bid'at-ı hasene ve bid'at-ı seyyie"
şeklindeki ayırımı zaman içerisinde birçok alim tarafından benimsenerek kabul
görmüştür. Şüphesiz onun bu ayrımı yapmasında Hz. Ömer' e atfedilen 'Teravih namazı' ile ilgili uygulamanın büyük etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Bu rivayelin aslı şudur. Bir defasında Hz. Ömer, Übey b. Ka'b'ın (r.a) sekiz rek'at olan
teravih namazını yirmi rek'at olarak kıldığını ve Hz. Peygamber döneminde
münferiden kılınan bu namazın cemaat halinde kılındığını gördüğünde: "Bu ne
güzel bid'at" demiştir. 20 Hz. Ömer'in burada "bid'a hasene" kavramını mecazi
anlamda söylediği anlaşılmaktadır. Aslında dinde kötüleme konusu olmayan
her "yeni" şeyi bid'at olarak nitelendirmek de doğru değildir. Hz. Ömer'in sözünde geçen bid'at terimi, lafzi bir adlandırmadır. İmam-ı Gazelli'nin (ö. 505/
1111) dediği gibi, Hz. Peygamberden sonra ihdas edilen şeylerin hepsi kötü
değildir. Aslında illeti (sebep) devam eden ve şer' ile ya da Resfılullah'ın sünneti ile çelişen bid'atlar yasaktır. 21
Şu halde ortaya çıkan her "yeni" şey bid'at değil; dinintemel esaslarına ve
ruhuna uygun olmayanlar bid'attır ve merduttur. Kaldı ki, Hz. Peygamber ve
onun ashabından sonra ortaya çıkan her "yeni" şeyi bid'at diye reddetmek,
amelini,

16 İbn Mi:'ke, es-Sünen, Mukaddime, Hadis No: 50.
17 Geniş bilgi için bakınız. Şeker, Mehmed, "Bid' at ve Bid' at Ehli", Au lık Dergi, sy. 1-11, (1 985),
s. 118-119.
18 İbn Asakir, Ebu'I-Kasım Ali b. Hasen b. Hibetullah, Tebyfnü Kezibi'l-Müfterf, Beyrut,
1984, s. 97; İzzet Ali, e/-Bid'a, Kahire, 1972, s. 196.
19 Şeker, "Bid'at ve Bid'at Eh/i", s. 119.
20 Buhar!, "S. et-Terauih" 1; ayrıca geniş tartl§malar için bakınız. Kal' ad, Muhammed Revvas, Mevsuatu Fıkhı Ömar b. e/-Hattôb, Kuveyt, 1984, s. 125.
21 Bkz. Gaza!f, Ebu Hamid Muhammed, İhyôu U/Qmi'd-Dfn, Mısır, ts., II, 3.
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son ve ekınet din olan İslam'ın temel espitisiyle ve yaşanan hayat gerçeğiyle de
bağdaşmaz.22 Hatta onun için olsa gerektir ki İslam ruimlerindenİbnü'/-Esfr (ö.
606/1209) de İmam-ı Şafii'nin yaptığı gibi, bid'atı, iki kısma ayınr: Hidayete
götüren bid' at ve dala/ete götüren bid' at. Müellif, burada bu iki b id' atın sınırla
rını şu şekilde çizer: "Allah'ın ve Resulünün buyruklarına aykırı düşen bid'at,
kabul edilmez, reddedilir. Allah ve Resulünün umumiyetle yapılmasını tavsiye
ve teşvik ettiklerini içeren konularda ihdas edilen yenilikler ise kabul edilir. Cömertlik, el açıklığı ve dinde faydalı görülen şeyleri yapmak gibi. Bu gibi davranışları dinin ortaya koyduğu ilkelere aykırı görmek doğru değildir. Çünkü Hz.
Peygamber bu gibi şeyleri yapanlara sevap müjdeleyerek: "Kim güzel bir çığır
(sünnet) ortaya koyarsa, onun ve onunla amel eden kimselerin sevabına ulaşır;
kim de kötü bir çığır açarsa, onun ve onunla amel eden kimselerin günahını
yüklenir" buyurmuştur. Sünnet-i Seyyie (kötü sünnet ya da kötü çığır), Allah ve
Resulünün buyruklarıyla çatışan davranışlardır. Sünnet-i Hasene (güzel çığırj
ye Hz. Ömer'in teravih namazı hakkındaki, "bu ne güzel bid'attır" sözünü misal
olarak gösteren müellif, bu görüşü, Hz. Peygamberin, "size, benim sünnetime
ve Raşid Halifelerin sünnetine sarılmanızı tavsiye ederim" ve "benden sonra
Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer' e uyun uz" hadisleriyle temellendirir. Müellife göre,
'yenilikle' ilgili bu hadislerden, şeriatın ana ilkelerine aykın düşen ve sünnete
uymayan bid'atlar anlaşılmalıdır." 23 Mütekellim İbn Asakir'in (ö. 571/1176)
de vurguladığı gibi, her bid'at sapıklık olarak nitelendirilemez. Aslında bid'at,
eskinin değiştirilmesi ya da yeni bir şeyin ihdas edilmesidir ki, bu yeniliğin iyisi
olduğu gibi kötüsü de olabilir. 24
O halde bid'attan maksat, sünnetin karşıtı olup din koyucusunun açıkça ya

da do/aylı olarak sözlü yahut fiili izni olmaksızın sahabeden sonra dinde ortaya
çıkan eksiitme ve fazlalaştırmalardır. 25 Bu tanımlamadan da anlaşıldığı gibi
bid'at, Hz. Peygamberden sonra ortaya çıkan her şey değil, sadece dinf alanla
sınırlı

olan şeylerle ilgilidir. Bid'atın lügat manasma itibar ederek, yani, 'ilk defa
ortaya konulmasından' hareketle kınanınası karşısında bazı alimierin "bid'at-i
hasene" kapsamına soktukları kimi uygulamalar, aslında bid'at değildir. "Bid'attan maksat, şeriattahakkında yerVdelili bulunmayan muhdes şeylerdir. Şen
atta, hakkında delil bulunan ve ihdas edilen şeyler her ne kadar lügat bakımın
dan bid'at olsa da şer'! açıdan bid'at değildir." 26 Bütün bunlar düşünüldüğün
de İzzeddin b. Abdüsselam'ın, Usul-i Fıkıh, Cerh ve Ta' dil ilmini bilmek, eğitim
ve öğretim kuruml~rı inşa-etmek, köprü veribatlar yapmak gibi hususları doğ
rudan bid'at kavramıyla isimlendirmesi, sun'! bir ayrımdır ve bunların bid'atla
alakası yoktur. Bid'atın, lafzl anlamına takılarak, Hz. Peygamberden sonra İsi22 Özler, Mevlüt, İslôm Düşüncesinde Ehl-i Sünnet Ehl-i Bid'at Adlandırmalan, Erzurum,
2001, s. 62.
23 İbnu'l-Esir, 'Izzuddin Ebu'I-Hasan Muhammed el-Cezeri, en-Nihôye fi Garibi'/-Hadfs, (thk.
T. Ahmed ez-Zavi-M. Muhammed et-Tanahi), Beyrut, ts., I, 106-107; Özler, a.g.e., s. 6263.
24İbn Asakir, Tebyinü Kezibi'l-Müfteri, s. 97.
25 Topaloğlu, Bekir, Ke/am İ/mi, İstanbul, 1981, s. 151.
26 Bkz. İzzed Ali, e/-Bid'a, s. 198.
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am toplumlannda ortaya çıkan her §eyi bu kavramın kapsamına sokmak, dinin
hareket alanını olabildiğince darallır. Müslümanların tarih dı§ı kalmalanna hizmet eder. Hz. Peygamberin hadislerinde zikredilen bid'at, menfı anlamda olup
tamamıyla kınanmı§lır. Bu sebeple Resuluilah (s.a.v) bizzat zernınedilmesi gereken bid'atin çerçevesini özlü bir §ekilde §Öyle çizmektedir: "Sonradan ortaya
çıkan herşey bid'attir; her bid'at sapıklıktır ve her sapıklık insanı ateşe sürükl~r. "27 Bu hadisteki bid'at tabiri, dini manada kullanılmı§lır. Böyle bir maksadı
nereden anlıyoruz? Hadis bilgini Müslim (ö. 261/874) Sah1h'inde bumaksadı
anlamamıza yardımcı olacak ve bize bir ölçü verecek düzeyde §öyle bir ba§lık
açmı§lır: "Resulullah'ın şer'an söylediklerine sanlmanın vacip olması, kendi reyi
olarak dünya maişetlerine ait olanlara sarılmanın vacip olmaması." Bu· ba§lık
allında §U rivayet yer alır: "Ben ancak bir insanım, size dininizden bir §ey emredersem onu hemen alın, kendi reyimden bir §ey emredersem ben ancak ve
ancak bir be§erim." 28 Bu rivayetten biz Peygamberin nebeuf yönüyle beşerf
yönünü birbirinden ayırmamız gerektiğini anlıyoruz. Bu sebeple onun, bid'atla
ilgili söylediklerinden din e ekleme ve çıkarmayı kasdettiği anla§ılmaktadır. Dini
konuların dı§ındaki yenilikleri, b id' alın lafz1 anlamına takılarak din-dı§ılık gibi
değerlendirmek İslam dü§üncesinin geli§imini ve aklı içtihadın önünü hkar. Zira
dine alternatif olarak ortaya çıkan her bid'at, üstü örtülü bir din görünümü
ortaya koymakhr.
Din tamamlandıktan sonra din in itikat ve ibadet alanlarında ekleme ve çı
karma yapmak, Hz. Peygamberin dilinde bid' at olup, kelimenin tek anlamıyla,
bu menfı bir i§tir. Bundan dolayı her Müslüman, dini hayalında hangi tatbikatın b id' at kapsamına girip girmediğini çok iyi öğrenmelidir. Örneğin, ölülerimizi
hayıda anmak, onlara dua etmek sünnettir. Bu arnellerio dinimizde temelleri
vardır. Ama halk arasında kırkıncı, elli ikinci geceleri tertiplemenin Kur'an ve
Sünnetle hiçbir temeli ve karinesi yoktur. Bu sebeple bu yapılan i§ler dinde
kınanan bid'at arneller kapsamına girmektedir. Bir ba§ka misal vermek gerekirse, sadaka, zekat, sadaka-i fılır ve her türlü infak faaliyeti dinimizin varlıklı Müslümanlara, ihtiyaç sahipleri için yüklediği bir dini sorumluluktur. Ama ölen birisi için devir yani ıskat-ı salat ve ıskat-ı savm gibi, para ile namaz ve oruç borcunu dü§ürme anlamına gelen uygulamalar, bid'attır. Eğer para ile namaz ve
oruç halledilmi§ olsaydı, zenginler ne namaz kılar ve ne de oruç tutardı. Bu dini
sorumluluklar sadece, fakir ve yoksulların İ§İ olurdu!. O zaman ilahi adalet tarlı§maya açılırdı. Halbuki İslamiyet'te Hint dinlerinde olduğu gibi bir kast zihniyeti ve hiyerar§isi yoktur.
Bid'at konusunda farklı tanımlamalara giden İslam bilginleri içinde, bid'alı,
genellernelere gitmeden 'dinf olanla' sınırlayan alimierin tarifi, daha tutarlı ve
daha gerçekçidir. Aslında İmam-ı Şafii've ibnü'l-Estr gibi bazı alimlerin, bid'alı;
iyi ve kötü ya dahidayete götüren bid'at ve dalalete götüren bid'at §eklinde
ikiye ayırmaları ve neticede 'bid'at-ı haseneliyi yenilik' diye nitelendirdikleri
ayrıma örnek olarak verdikleri §eyler, sonradan çıkmı§; dinde eksiitme ve ekle27 Müslim, Sahih "Cum'a" 43, İbn M€ıce, es-Sünen, "lydeyn" 22.
28 Bkz. Müslim, Sahfh, "K el-Feda' il" 140, 141.
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me değil, bizzat Kur'an ve Sünnet'te dayanakları olan hususlardır. Örneğin,
kaşıkla yemek yemek bid'at değildir; çünkü dinle ilgisi yoktur. Diş fırçası ve diş
macunu ile dişleri temizlemek bid'at değildir. Kur'an'ı bir mushaf içinde toplamak, hadisleri derleyip bir kitap haline getirmek, camiierin yanında minare
yapmak her ne kadar sözcüğün lafzl anlamı yönüyle Hz. Peygamberden sonra
ortaya çıkmış birer yenilik anlamında bid'at işlerse de bunlar dini manada bid'at kapsamına girmeyen güzel şeylerdir; İsam'a aykırı değildir. 29
Bundan dolayı İslami gelenekte bid'at kavramının "Hz. Peygamber' den sonra
ortaya çıkan her şey" diye tanımlanan şekli, rasyonel ve tarihsel bağlamda eleştiri
konusu yapılarak yeniden tanımlama gereği duyulmuştur. Bid'atın geniş tanı
mını eleştiren ve bid'ata yeni bir tanım getiren alimierin başındaŞatıbf (ö. 790/
1388) gelir. Onun bid'at tanırnma göre, "şer'! görünümlü olmayan, dini telakki
edilmeyen hususlar bid'at değildir; asıl bid'at bu yasaklamayı dindarlık vesilesi
saymaktır." 30 Müellifin bu tanımlamasından da anlaşıldığı gibi, bid'at kavramı
na "dini telakki" edilen durumlar şeklinde bir alan sınırlaması getirilmektedir,
Çünkü b id' atların temel vasfı, dini uygulamalarda görülmektedir. Bu vasıf dünyevi uygulamalarda bulunmaz. Örneğin, lafzın dışında, sanayi alanında meydana gelen gelişmelerin bid'atla alakası yoktur. Eğer bid'atı, sosyal hayatın gelişim ve değişimiyle ilgili dünyevi uygulamalara da hasredecek olursak o zaman
hem İslam ve hem de Müslümanlar anakronizm hali yaşarlar. Böylece İslam'ın
ruhu kavranmadığı için dinimize ve kendimize varoluşsal amaçlarımızın dışına
çıkmamızdan dolayı, büyük kötülük etmiş oluruz. Netice olarak, İslam'ın açıkça
emrettiği herhangi bir ibadetin terkine ve dinde olmayan bir ibadetin icadına
yol açmayan hiçbir şey, yeriimiş anlamda bir bid'at değildir.
Bid'at kavramının tanımlarından da anlaşıldığı gibi, bid'at, dinde sonradan
ortaya çıkan bir yoldur. Dinin itikat ve ibadet konularında ekleme ve çıkarma
yapmak her ne adına olursa olsun doğru değildir. Genellikle kişiler bid'at ihdas
etme yoluna Allah'a daha çok kulluk etmek istedikleri için girerler. Bazıları da
dindarlık olsun diye dinde mubah ve hela! olan şeyleri dini bir yükümlülük
maksadıyla terk ederler. Halbuki böylesi bid'atler aynı zamanda sünnetierin de
imhasını beraberinde getirir. Anlaşıldığı kadarı ile bid'at, örtülü/sahte bir dindarlık gösterisidir. Onun için itikat ve ibadet alanında sahih dine karşı örtülü/
sahte dinin nüffız alanları deşifre edilmeden halkımızın doğru bir din anlayışına
ulaşması mümkün değildir. Bid'at, dünyevi alanla değil, dini alanla sınırlıdır.
Yani, içtihada kohu olmayan, itikat ve ibadet alanına ekleme ve çıkarma yapmak gibi konularda meydana gelir.
B. HUWB KAVRAMININ TANIMI
1. SÖZLÜK ANLAMI

Sözlükte "bunamak" anlamına gelen ve haref kökünden türemiş bir isim
olan Hurafe kelimesi, akla ve gerçeğe aykırı düşen aldatıcı söz, demektir. Hura29 Bkz. Şim§ek, Sait, "Bid'at", Şômi/ İslôm Ansiklopedisi, İstanbul, 2000, I, 315-316.
30 Şabbl, Ebu İshak, el-İ'tisôm, Beyrut, 1995, I, 28.
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fe, inanılmaz uydurma, yalan hikaye, rivayet, masal, efsane gibi gerçek dışı
kabul edilen nakil ve rivayerlere de denilmiştir. Ayrıca hurafe, Arap kabilelerinden Uzle (veya: Ozre) kabilesine mensup bir şahsın ismi ~lup, anlathğı inanıl
mayacak şeylere de hadfs-i hurafe, yani uydurma söz denir. 31
2. TERİM ANLAMI
Hurafenin asıl terim anlamı, "yalanla süslenerek hoş gösterilen aldatıcı
sözler"dir.32 Kısmen, kadim kültürlere ait mitoloji, masal, efsane gibi şeyler de
bu tanım içerisine girer. Mitolojide, halkların inanç, kültür, duygu ve düşünce
lerinin aktanını da söz konusudur. Bir hakikati dile getirrnek gerekirse, mitoloji
hurafenin tam karşılığı değildir.
Her ne kadar hurafe kelimesi Kur'an'da doğrudan geçmese de, onunla anlam yakınlığı bulunan eşdeğerde başka kavramlar geçmektedir. Bu kavramlar
arasında Kur'an'da kalpleri hurafelerle dolu olan, bu sebeple de gerçeği anlama yeteneğinden yoksun olan müşrik ve inkara şartlanmışlann, Kur'an'ı ve
ayetlerini, karşılaştıkları her mucizeyi, öldükten sonra diriltilme inancını öncekilerin uydurduğu masal ve hurafe anlamında "esatir"33 , Kur'an'a yöneltilen itirazlar bağlamında, uydurma anlamına gelen "ihtilak" 34 , "tekavvül"35 ve önceki milletierin geleneği anlamında "huluku'l-ewelin" 36 gibi kullanımlar sayılabi
lir. Görüldüğü gibi Kur'an'da geçen bütün bu kavramlar, hurafe kelimesinin
müteradifi (eşanlamlısı) olarak geçmektedir.
Hiç kuşkusuz, zan ve vehim ürünü olan hurafe ile sanal din görünümünde
bulunan bid'at arasında farklılıklar vardır. Hurafe, dinde bulunmayan şeylerin
varmış gibi gösterilmesi yönüyle "sonradan icat edilmiş şeyler" demek olan
bid'ata benzemekte ise de ondan ayrıdır. Çünkü bid'atların her çeşidinin boş
ve asılsız olduğu söylenemez. Yani, dinle yakın bir ilişkisi vardır. İnsandaki gelişmeyi ve yenilenmeyi sağlayan bid'atlar da bulunmaktadır (ki bunlar "bid'ati hasene" diye anılır). Bunlar dinde önceden bulunmasa da onun özüne ve
amaçlarına ters düşmemektedir. Hurafenin ise, aslı esası olmadığı gibi olumlu
bir yönü de bulunmamaktadır. 37
Toplumların dinsel yaşam tarzlarını konu edinen 'Dinler Tarihi' kitaplarına
baktığımızda, insanlar ne zaman tevhid inancından sapma gösterrnişlerse, hurafelerin bütün insan hayatını daldunnağa başladığını görürüz. Bundan dolayı,
sadece bir olan Allah'a bağlılığa ve sadece O'ndan yardım istemeye davet eden

ı

31 İbnü'I-Eslr, en-Nihôye, Il, 24; Razi, Muhtdru's-Sıhôh, s. 1 73; lmı. Develioğlu, Ferit, Osman/ıca Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, 2000, s.383; Yel, Ali Murat, "Hurdfe", DİA,
İstanbul, 1998, XVIII, 381.
32 İbnü'l-Eslr, en-Nihôye, Il, 24-25; İbn ManzCır, Lisdnü'/-Arab, IV, 65. ·
33 Bkz. el-Enfal 8/31; en-Nahl 16/24; el-Furkan 25/5; el-Ahkaf 46/1 7; el-Kalem 68/15; elMutaffifin 83/13; el-En'am 6/25; el-Mü'minCın 23/82-83; en-Nemi 27/67-68.
34Sad 38/7.
35 et-Tur 52/33.
36 e§-Şuara 26/137.
37 Çelebi, İlyas, "Hurafe", İslam'da İnanç, İbadetve Günlük Ya§ayı§ Ansiklopedisi, İstanbul,
1997, Il, 302.
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bütün peygamberler, kendi dönemlerinde ortaya

çıkan

hurafelerle mücadele

ermişlerdir. 38

Hurafenin pek çok menşeinden birisi de dünyeuf olanın dinfleştirilmesidir.
Bunun başında geleneklerin kutsallaşlırılması gelir. Bilindiği gibi gelenek, toplumsal bilinçte önceleri dünyevl kurallar bütünü olarak algılanırken belli bir
süreçten sonra dini bir nitelik kazanmaya başlar. Buna en güzel örnek, 13.
yüzyıl Anadolu'sunda bir kıbal{kayış)lı olagelen ayakkabıyı iki kıballı yapan
ayakkabıcı hakkında "bid'atçılık"tan soruşturma açılmış olmasıdır. Halbuki ayakkabının şekli dünyevl bir İ§ olduğu halde, onda değişiklik yapmak, dinde değişik
lik yapmak anlamına gelen "bid'at" yerine konabilmiştir. 39 Bunun yegane sebebi, dinde akl! içtihat alanının lıkanınası sonucu, geleneğin dinileştirilmesidir.
Halbuki din, geleneğe yol gösterirse, hurafeler barınamaz. Bunun aksi olur
da gelenek dine yol göstermeye kalkarsa, orası arhk bir hurafe darphanesi ve
üretim merkezi haline gelebilir. Dolayısıyla, dinlleşen gelenek beraberinde donukluğu, değmalaşmayı ve mevcudun meşrı1laşlırılarak tecvizin otoriteleşmesi
ni getirir. Böyle bir zihniyette toplumun önünü açıcı ve dininaktüel değerine.
yeni ve zengin boyut kabna anlamında her türlü yenilenmenin önü lıkanacağı
için sorunlar hurafelerle aşılmaya çalışılır. Dahası, sorunların çözümünde din
kisvesine bürünen hurafeler, hal çaresi olarak görülür.
Bir yönüyle hurafe, aynı zamanda insanın inanan bir varlık olduğunun daha
doğrusu, inanmaya ihtiyaç duyduğunun da bir kanılıdır. Çünkü din, fıtri bir
olgudur. Birey ve toplumların bu yöndeki ihtiyaçları giderilmezse, birey ve toplum din alanında oraya çıkan boşluğu hurafelerle giderrneğe çalışacakhr.
Geçmişte, hurafenin tanımında da değindiğimiz gibi, hurafenin dolayımsı
destekçileri arasında kültürel bir form olarak mitoloji de yer alır. Çünkü mitoloji, ilkel kavimterin ve ilahi dinlerin yol göstericiliğinden sapmış olan toplumların, tanrıların doğuşu, dini ritüeller/ayinler ve evrenin oluşumu gibi konularda
ortaya çıkan temel insani sorunları çözmek için başvurulan efsaneleri inceler.
Her ne kadar mitolojide hayal mahsı1lü olaylar yaralılmışsa da bunlar, toplumların düşünce, yaşam, inanç ve kültürel formlarından kopuk değildir. Bir çeşit
mitler, toplumların şifahl yoldan kutsal ve tarihlerinin, masal, büyü, destan ve
efsaneler gibi yöntemlerle nesilden nesile aktarımıdır. Miti yaratan şey, insanın
eğilimleridir. Bu eğilim, insani duygular planında dış dünyayı anlama ve yorumlama çabasıdır. 40
Bir başka etken ·de psikolojiktir. Yani, insanın içinde taşıdığı, büyüttüğü ve
çözümünü bulamadığı, bir takım korkulardır. İnsan bu korkulardan uzaklaş
mak için yeni yeni hurafeler icad eder ya da mevcutları inanç haline getirir.
İnsan, yegane güven kaynağı olan Allah'la ilişkisini yakini bir düzeye çıkarma
dığı zaman kendi zihniyet dünyasında ürettiği varlıklardan Allah'tan korkar gibi
38 Bkz. Sankçıoğlu, Ekrem, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Isparta, 2002, s. 420'
422.
39 Geniş bilgi için bakınız. Aydın, Mustafa, "Dinin Dünyevfleşme Sorunu", Bilgi ve Hikmet.
(Bahar, 1993/29), s. 53.
40 Bkz. Özlem, Doğan, Felsefe ve Doğa Bilimleri, İzmir, 1995, s. 167.
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korkmaya, Allah'tan ister gibi istemeye başlar. Toplumların hayatında türbeperestlik, ağaç-orman kültü ve uğursuzluk gibi konular buna örnek gösterilebilir.
Hurafenin çıkış sebepleri arasında insanın menfaatine düşkün olması da yer
alır. 41 Özde insanın menfaatine düşkün olması, negatif bir duygu değildir. Negatif olan bu menfaat duygusunun kötü yönde kullanılmasıdır. Kişisel yarar ve
bencillik duygusu, insana hayatının değişik gelişim safhalarında eşlik eder. İn
szm belirli bir varlık üzerinde saygı ve ibadetini toplamakla kalmaz, görüş ve
kişisel yarariarına göre birini bırakıp diğerine tapabilir. İşte Allah'tan başkasına
tanrısal nitelikler atfetmeye koşanın hedefi, sırf bencil, kişisel yararlarını gerçekleştirmektir. Artık o kimsenin mabudu tek değildir, birinden diğerine geçebildiği varlıklar kadar çoktur. Allah'a şirk koşan, aynı zamanda insan hayatın
daki üstün hasletleri de tanımayandır. 42 Allah'tan başkasına boyun eğicilik inancı
olan şirk, bir şahsiyetsizlik, yalancı dostluk ve güven temelinden yoksunluktur.
Böyle çift tabiatlı bir insan, şahsiyet travması yaşamaktadır. İslam tevhid eğitimiy
le bu travmayı ortadan kaldırmaya çalışır. Dahası İslam, bizim Allah'ı hissettiği
mizi, O'nun bizde yaşadığını kabul eder. Biz bu şahsi ve varlıksal deneyimle,
Allah'ı sahte tanrılardan ayırt etmek bilincine ve "AIIah'tan başka bir tanrının
olmadığını" kabul ve şehadet etmek kudret ve kabiliyetine ulaşmış oluruz.43
İslam dünyaya açık bir dindir. İslam'ın evrenselliği de buradan gelir. Onun
davet haritası bütün insanlığı içine alır. İslam'ın yayılış yıllarında Müslümanlar
farklı kültür, din ve medeniyet kodlarına sahip topluluklarla karşılaştı. Hatta,
fetihler sonucu İslam'a giren farklı din ve kültürlere mensup insanlar, geleneksel düşünce ve inanç biçimlerini de beraberlerinde getirdiler. Bu karşılaşma
neticesinde İslam'la çatışan birçok bid'atve hurafe de aktarılmış oldu. Özellikle
Anadolu'nun Sümerler, Etiler gibi, İslam öncesi Anadolu medeniyetlerine de
beşiklik etmesi ve kıtalar arası göçlerin kesişim noktasında bulunması hasebiyle
birçok yabancı din, kültür ve zengin medeniyet birikiminin mayalandığı bir
mozaik haline geldi. Örneğin, bazı batıl inanç ve hurafeler, eski Mısır, Babil,
Hint, Acem, Fenike, Roma ve Helenler gibi ilk çağlardan aktarılmış ve bazıları
da Yahudi, özellikle Hıristiyan ve Şamarı medeniyetlerinden tevarüs etmiştir.
Bugün dünyada Müslümanların yaşadığı bölgeler geçmişte h uratelerin baliuğu
ile meşhur mekanlardır. Hint, İran, Mısır, Keldanistan, Filistin, Mezopotamya
ve Küçük Asya çeşit çeşit kahinler yetiştirmiş, acayip ve tuhaf inançlara sahne
olmuştur. Şöyle ki, yıldızların durum ve hareketlerinden bir takım hükümler
çıkarma adeti Keldanilerden, türbelerde kandil yakma adeti Fenikelilerden, sihir, remil, bakla dökmek ve falabakmak Mısır ve Asurlulardan, güvercinin kutsal bir kuş sayılması Süryanilerden, Kaf dağı ve Anka kuşu efsanesi İranlılar
dan, uğur ve uğursuzluk sayma inancı Roma ve putperest Araplardan, baykuşun uğursuz sayılması Romalılardan, türbeperestlik ise Hıristiyanların Aya inancından geçmiştir. 44 Belki günümüzde bu medeniyetlerin büyük bir kesimi tarih
41 el-Adiyat 100/8.
42 Bkz. Behiy, Muhammed, Mefôhfmü'l-Kur'an, Kahire, 1973, s. 74-77.
43 Lahbabi, M. Aziz, İslôm Şahsiyetçiliği, (çev. İ.Hakkı Akın), İstanbul, 1972, s. 45.
44 Günaltay, Şemseddin, Hurôfattan Hakikate, (haz. A. Gökbel), İstanbul, 1997, s. 293-296.

122 •

DINi

ARAŞTIRMALAR

sahnesinden silinmiştir ama, onlardan intikal eden hurafeler nesiller boyu aktarıla aktarıla bugüne kadar gelmiştir.
Bilindiği gibi çağımızda bilim ve teknolojinin ilerlemesi bir takım güç artışla
rını da beraberinde getirmiştir. Bu güç sayesinde sanal h uratelerin taşınması da
kolaylaştı. Örneğin eskiden Şeyh Ahmet Vasiyetnamesi adı altında kapı kapı
dağıtılan ve bunu eğer 10 kişiye postalamazsanız duanız kabul olmaz, eviniz
yıkılır ve ölürsünüz, mesajları bir hurafe olarak artık günümüzde e-maillerle
gönderiliyor. Bu da hurafelerin sanal ortamlar ve alemler kanalıyla daha bir
yaygınlık kazanmasının çarpıcı örneklerinden sadece birisidir. Daha bu örnekleri çağaltmak mümkündür.
·

SONUÇ
Her fırsatta insanı hakka, doğruya, gerçeğe, tabiatın ve hayatın sırlarını anlamaya çağıran İslam dininin hakla, gerçekle ve dinle hiçbir alakası bulunmayan boş ve manasız inanç ve adetleri hoş görmesi düşünülemez. Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin sünneti Müslümanlar için bir çerçeve çizmiştir. Kur'an'da Hz. Peygamberin verdiklerini almamız, yasak ettiklerinden sakınmamız
emredilirken45 tereddüde düşülen ve çekişilen hususların çözümünün Allah'a
ve Peygambere havaleedilmesi istenir. 46 Hz. Peygamber de Kur'an'a sarıldığı
mızda sapıtmayacağımızı haber verir. 47 Yabancı kültür ve medeniyetlerden
inanç, adet ve gelenek şeklinde yapılan alıntıları bu çerçeve içinde değerlendir
mek ve İslam'ın amaç ve ilkeleri ile bağdaşmayanları ayıklamak gerekir. 48
Bir diğer önemsenmesi gereken husus da, tabiatın asla boşluk kabul etmeyeceğini bilmektir. O halde yapılması gereken dinde yenilenmenin önünü açmaktır. Geleneğin dinlleştiği bir toplum, son derece bid'at ve hurafe üretmeye
müsait bir hale gelmektedir. Bir nevi halk, yaptığı işlerin meşruiyetini din! argümanlarla test etmek istiyor. Eğer sağlıklı bir din eğitimi ve öğretimi verilmemiş
se, o taktirde imkansızlıklar sonucu sanal din anlayışiarına sarılmayı ve uydurma ile süslenmiş hurafeleri çözüm olarak görüyor. Yapılması gereken toplum
hayatında epistemolojik düzeyde dini, etkin bir güç haline getirmektir.
Sahih İslam'a yer açmak için bid'atve hurafelerle mücadele etmek, ertelenmemesi gereken din! bir sorumluluktur. Bu konuda yaygın ve örgün din eğitimi
alanında yazılı ve görsel iletişim araçları da kullanılarak bir seferberlik başlat
mak gerekiyor. Burada, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere Diyanet İşleri
Başkanlığı'na ve ilahiyat Fakülteleri'ne büyük işler ve görevler düşmektedir. Bu
kurumlar, medyayı da yanlarına almak suretiyle, müşterek işbirliği yaparak
halkımıza doğru bir din anlayışının verilmesi konusunda projeler geliştirmekle
kalmamalı, bid'at ve hurafeler konusunda te'lif ve kültürel faaliyetler gibi aydınlatıcı çalışmalar içerisine girmelidirler. Henüz İlahiyatçılar din alanındaki zengin birikimlerini medya gibi iletişim kanallarını kullanarak halkımıza ciddi anlamda aktarabilmiş değillerdir. Bu durumun çok sürmemesi gerekir. Çünkü bi-·
45 ei-Haşr 59/7.
46 en-Nisa 4/59.
47 Bkz. Ebu Davud, "Menasik" 57; İbn Mace, "Menasik" 84.
48 Çelebi, "Hurafe", II, 304.
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Jimsel bir zihniyetle İslam bir bütün olarak toplumun bütün kesimlerine sunulursa, um u yorum ki beklenen kar§ılığı görecektir. Zira bid'at ve hurafelere sarıl
ma sebebinin altında salt eğitim eksikliği değil; din öğretimi ve eğitimi eksikliği
yatmaktadır. En çok medyumlara ba§vuran ve hurafelerden medet umanlar
arasında küçümsenmeyecek düzeyde iyi eğitilmi§ üniversite mezunları yer almaktadır. Bu, din öğretiminin ciddi anlamda verilmediğini gösteriyor. Bu nokta
üZerinde dü§ünülmesi ve acilen tedbir alınması gerekmektedir. Çünkü beden
için gıda ve beslenme ne ise, manevi dünyamız için de din odur. Önemli olan
sahih kaynaklardan ve uzman ki§ilerden din öğretimini almaktır. ·
Ayrıca, ilahiyat Fakülteleri'nde "okültizm(sırrf bilgiler)le" ilgili gerek müstakil veya gerekse seçmeli bir ders okutulmalıdır. Çünkü, insanda bulunan tecessüs fikri, duyu-üstü olayları kurcalamayı te§vik ediyor. Eğer bu bilimin artı ve
eksileri doğru ve usulüne uygun bir §ekilde verilirse, toplumsal hayatta ortaya
çıkan bir takım patolojik olayların da önüne geçilmi§ olur. Maalesef pozitif ve
laik bir eğitim sürecinden geçmi§ üniversite mezunlan bile türbeperest bir hale
dü§mÜ§Se burada oturup dü§ünmek gerekir. Zira hurafeler, din eğitiminin sağ
lıklı bir §ekilde verilmediği, artı bir de buna ekonomik krizierin eklendiği bir
toplumda 'din' olarak algılanmaya ba§lıyor. Böylesi ortamlar da umut tacirlerinin İ§ ine yarıyor. Unutmayalım ki, her türlü yoksulluğun ku§attığı beyinler, §eytanın faaliyette bulunması için imkanlar yaratmaya yarar. Kısacası, İlahi öğreti
nin diliyle söylemekgerekirse, "Hak" gelmeden "batı!" gitmiyor.

