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BATIL İNANÇ VE HURAFELER
Zira, gaybın bilgisi yalnızca Allah’a aittir. Her
şeye gücü yeten yegâne kudret sahibi O’dur.

Muhterem Müslümanlar!
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...” i
Aziz Müminler!
Yüce dinimiz İslam, bütün batıl inanç ve
hurafeleri reddeder. İnsanların bilgisizlik ve
çaresizliklerini fırsat bilerek, duygu ve değerlerini
istismar etmeyi büyük bir günah sayar. Ne var ki
insanoğlu zaman zaman dinimizin bu ilkelerini
göz ardı etmiş, falcı, büyücü, kâhin, sihirbaz ve
medyumlardan medet umar hâle gelmiştir.
Gelecekten haber verme, kısmet açma, şans
getirme, şifa dağıtma iddiasında bulunmak ve
bundan yardım ummak İslam’ın özüne aykırıdır.
i Tirmizî, Sıfatü'l-kıyâme, 59; İbn Hanbel, I, 293.

Aziz Müslümanlar
Şöyle
bir
düşünelim!
Başkalarının
dertlerine büyü ya da sihir gibi gayrimeşru
yollarla çare bulduğunu iddia edenler, niçin kendi
dertlerine çare olamazlar! Geleceğin bilgisine
sahip olduğu yalanıyla insanların umudunu
sömürenler, bu bilgiyle neden kendileri doğru
yola erişemezler?
Kıymetli Müminler!
Hutbeme başlarken okuduğum Felak
suresinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “De
ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı
çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere
üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden
ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden
sabahın Rabbine sığınırım!” ii
O hâlde, Rabbimiz tarafından imana
elverişli ve iyilik yapmaya hazır yaratılan
tertemiz fıtratımızı batıl inanç ve hurafelerle
bozmayalım. En kıymetli hazinemiz olan
imanımızı, samimi duygu ve niyetlerimizi doğru
dinî bilgilerle güçlendirelim. Huzurlu bir hayat
için alın teriyle çalışmayı, helal yoldan
kazanmayı, hastalanınca tedavi olmayı, sebeplere
sarılmayı düstur edinelim. Kısa ve haksız yoldan
kazanmaya teşvik eden umut tacirlerine
kanmayalım. Dünya ve ahirette başarıyı ve
kurtuluşu, şifayı ve kısmeti Rabbimizden
isteyelim. O’nun, gönülden ettiğimiz duaları
karşılıksız bırakmayacağına daima inanalım.

ii Felak, 113/1-5.
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