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Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnançlar

 Hurafe        Sözlükte, «Bunama, tahrif etme, bozma» anlamlarındadır.
 «Dine sonradan girmiş, akla aykırı, uydurma ve garip şeyler, boş inanç.»

Bilgisizlik, cahillik Dinin yanlış anlaşılıp yorumlanması

Gelecek hakkında bilgi edinme merakı 

Gizemli olan şeylere ilgi

Dinî eğitimin yetersiz olması

Dine ve kültürlere ait efsaneler

 «Hurafe ve Batıl inanç» genellikle birbirinin yerine kullanılan kavramlardır. 
Bununla birlikte huırafeyi «boş şeye inanma», batıl inancı «boş şeyi 
uygulama» olarak birbirinden ayıranlar da vardır.

 Batıl inanç  Dine sonradan girmiş (Bid’at), yalan, yanlış, akıl dışı 
söylentilere inanmak ve buna uygun davranmaktır.

Batıl İnançlara Yönelmenin Başlıca Sebepleri
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 Hayvanlarla ilgili (kuş pislemesi, kuş ötmesi, köpek uluması…)
 Günlerle ilgili (Bazı günlerin uğurlu, uğursuz sayılması…)
 Sayılarla ilgili (Bazı sayıların uğurlu, uğursuz sayılması…)
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Hurafe ve Batıl İnancın Ortaya Çıkardığı Bazı Durumlar

Hurafe ve batıl inançlar, İslam’ın tevhit inancına aykırıdır. Çünkü Allah’tan başka 
varlıklardan yardım bekleme eğilimi vardır. Nazar boncuğundan, türbelerden 
yardım beklemek doğru değildir.

Her şeyi tam olarak bilen sadece Allah’tır . İnsanların ve diğer varlıkların bilme 
yetenekleri sınırlıdır. Allah’ın dışında kimse gaybı, geleceği bilemez. Bazı şeyleri 
tahmin edip tutturmuş olmaları falcıların geleceği bildiğini göstermez.

Batıl inanışlarla, insanların iyi niyetleri ve gizemli varlıklara karşı olan ilgisi istismar 
edilmektedir. Cin çıkarma, sihir, büyü gibi batıl inançlar maddi kazanca 
dönüştürülmektedir.

İnsanlar hayallerle aldatılarak gerçeklerden uzaklaştırılmaktadır. Böylelikle 
karamsarlıklara ve insanlar arasında düşmanlığa sebep olunmaktadır. Falcı, 
büyücü sözüne inanarak çevresindekilerle ilişkileri zedelenebilmektedir.

Hz. Muhammed’in oğlu İbrahim‟in öldüğü gün, güneş tutulması olmasını bu 
üzücü olaya bağlamışlardı. Hz. Peygamber “Bir kimsenin ölümü ve doğumu 
sebebiyle güneş ve ay tutulmaz…” buyurdu.
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 “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları, 
şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.”
(Maide, 90) 

 “…Yaptıkları, sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü, hangi amacı 
güderse gütsün, asla başarıya ulaşamaz.”  (Tâ-Hâ, 69)
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Toplumda Yaygın Olan Bazı Batıl İnanışlar

 Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) sihir ve büyücülükle 
uğraşmayı büyük günahlar arasında saymıştır.

 Kur’an-ı Kerim’de sihir yapanların ve büyücülerin ahirette 
cezalandırılacağı bildirilmiştir. (Bakara, 102)

 Gelecek ile ilgili tahminlerde bulunabiliriz, yorum yapabiliriz. Bunlar 
birebir gerçekleşebilir de. Ancak bir kişinin herhangi bir şeye bakarak 
gelecekte olacak şeyleri olduğu gibi bildiğine inanmak yanlıştır.

 “Nihayet onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki: ‘Rabb’im! beni 
geri gönder, belki terk ettiğim dünyada yararlı bir iş yaparım.’ Hayır, 
bu, onun söylediği (boş) bir sözdür. Önlerinde dirilecekleri güne 
kadar (dönmelerine engel olan) bir perde vardır.” (Mü’minûn, 99-100)

 Ruhlar birisinin çağırmasıyla gelip giden varlıklar değildir. Ruh çağırma 
seansları da birer tiyatrodan ibarettir. «Ey ruh! Geldiysen…» tarzı 
gösteriler buna inanmaya hazır kişiler için tamamen  aldatmacadır.
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