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GİRİŞ

Bid‘at, sünnetin zıttı olup, dinin aslında olmadığı
halde inanç ve ibadet alanında sonradan icat edilen inanış
ve davranışları ifade eder.
ث كزبة هللا ٔأحغٍ انٓذٖ ْذٖ يحًذ ٔشش األيٕسٚإٌ أصذق انحذ
 انُبسٙيحذثبرٓب ٔكم يحذثخ ثذعخ ٔكم ثذعخ ظالنخ ٔكم ظالنخ ف
“Sözlerin en doğrusu, Allâh‟ın kitabı; yolların en

güzeli de, Muhammed‟in yoludur. Buna karşılık işlerin en
kötüsü, sonradan uydurulanlardır. Din adına sonradan
uydurulan her şey bid‟attır. Bid‟at ise yoldan çıkmaktır.
Her yoldan çıkan ise cehenneme girecektir.” (Nesâî, Salatu‟lIdeyn, 22)

Bid„atın kapsamı, dinî konularla sınırlıdır; inanç ve
ibadet hayatının dışında kalan yenilikler bu kapsama
girmez.

GİRİŞ
Bazı âlimler bid„atın kapsamını genişleterek Müslüman
toplumların geleneğinde bulunmayan her yeniliği bid„at
saymaya eğilimli iseler de bu doğru değildir.
زذ ثعذ٘ فئٌ نّ يٍ األجش يثم يٍ عًم ثٓبٛ قذ أيٙب عُخ يٍ عُزٛيٍ أح
 هللاٙئب ٔيٍ اثزذع ثذعخ ظالنخ ال رشظُٛقص يٍ أجٕسْى شٚ ٌش أٛيٍ غ
ئبُٛقص رنك يٍ أٔصاس انُبط شٚ ّ يثم آثبو يٍ عًم ثٓب الٛٔسعٕنّ كبٌ عه
“Kim benden sonra terk edilmiş bir sünnetimi diriltirse

onunla amel eden herkesin ecri kadar o kimseye sevap
verilir, hem de onların sevabından hiçbir şey eksiltilmeden.
Kim de Allah‟ın ve Resulü‟nün rızâsına uygun düşmeyen
bir kötü bid„at icat ederse onunla amel eden insanların
günahları kadar o kişiye günah yükletilir, hem de onların
günahlarından hiçbir şey eksiltilmeden” (Müslim, “İlim”, 6; Tirmizî,
“İlim”, 16)

GİRİŞ
 اإلعالو عُخ حغُخ فعًم ثٓب ثعذِ كزت نّ يثم أجش يٍ عًم ثٓبٙيٍ عٍ ف
ِئخ فعًم ثٓب ثعذٛ اإلعالو عُخ عٙء ٔيٍ عٍ فُٙقص يٍ أجٕسْى شٚ ٔال
ءُٙقص يٍ أٔصاسْى شٚ ّ يثم ٔصس يٍ عًم ثٓب ٔالٛكزت عه
“Bir kimse, İslâm‟da güzel bir uygulama başlatır, daha

sonra da insanlar onu yaparsa; onunla amel eden herkesin
ecri kadar o kimseye sevap verilir ve onların sevabından da
hiçbir şey eksiltilmez. Bir kimse de, kötü bir uygulama
başlatır, daha sonra da insanlar onu yaparsa; onunla amel
eden insanların günahları kadar o kişiye günah yüklenir ve
onların günahlarından da hiçbir şey eksiltilmez.” (Müslim, “İlim”,
15)

Buna göre bid„at ikiye ayırır; iyi ve yararlı olanlar
bid‘at-ı hasene, kötü ve zararlı olanlar ise bid‘at-ı
seyyiedir.

GİRİŞ
Abdurrahman b. Abdülkârî anlatıyor: Ramazan ayında
bir gece Ömer b. el-Hattâb ile birlikte mescide çıkmıştık.
Baktık ki, kimisi tek başına namaz kılıyor, kimisi de birkaç
kişiye namaz kıldırıyor. Ömer, “Bunları bir imamın
arkasında toplamanın daha iyi olacağını düşünüyorum.”
dedi. Sonra onlara Übey b. Ka‟b‟ı imam olarak atadı. Daha
sonra bir gün yine onunla mescide gittik. Bu sefer hepsi
Übey b. Ka‟b‟ın arkasında namaz kılıyordu. Bunun
üzerine;
ٌٕقٕيٚ ُٙبيٌٕ عُٓب أفعم يٍ انزٚ َٙعى انجذعخ ْزِ ٔانز
“Bu ne güzel bir bid‟at oldu. Fakat bu namazı insanların

uyuduğu zamanda kılmak, şu kıldıkları zamanda kılmaktan
daha iyidir.” dedi. (Buhâri, Teravîh, 1)

GİRİŞ
Sonuç olarak şöyle denilebilir: Hz. Peygamber (s.a.s.)‟in
kınadığı ve azapla tehdit ettiği bid‟at dinin ruhuna ve genel
prensiplerine aykırı olan ve dinde olmadığı halde inanç ve ibadet
rengine büründürülen âdet ve uygulamalardır.
Meselâ türbelere horoz ve mum adamak, ölünün başında
mum yakmak dinin aslında olmadığı, fakat bunu yapanlarca bir
nevi ibadet sayıldığı ve bununla sevap umulduğu için bid„attır.
Buna karşılık ezanların hoparlörden okunması, Kur‟ân-ı
Kerîm‟in basılması bid„at değildir. Aynı şekilde unu elemek,
yemekte çatal, kaşık, masa kullanmak, otomobile binmek,
bilgisayar kullanmak da bid„at olmaz.
Günümüzde bir hayli yaygın olan mevlit, hafızlık ve hatim
merasimleri, camilerin görkemli mimarisi ve tezyinatı, toplu
tesbihleri bid„at olarak nitelemek yerine, dinin aslî unsurlarının
yerini almadığı sürece, içerdiği yararlar sebebiyle müsamaha ile
karşılamak daha doğrudur.

BİD’AT VE HURÂFELER
Bid‟atların doğuşuna ve yaygınlaşmasına sebep olan
hususlar şunlardır:
1- Bilinçli olarak bid„at üretmek,
2- Cahillik,
3- Kültürel etkileşim,
4- İslâm öncesinden kalan gelenek ve görenekler,
5- Eski dinlerden kalan alışkanlıklar,
6- Çok sevap kazanmak veya dinî vecibeleri fazlasıyla ifa
etmek düşüncesi.

BİD’AT VE HURÂFELER
ٍٙ يٍ قجهكى شجشا ثشجش ٔرساعب ثزساع حزٗ نٕ دخهٕا فٚنززجعٍ عٍُ انز
ٕٓد ٔانُصبسٖ ؟ قبل فًٍ؟ٛب سعٕل هللا آنٚ جحش ظت الرجعزًْٕى قهُب
Hz. Peygamber, “Sizden öncekileri karış karış, adım

adım takip edeceksiniz. Hatta keler yuvasına girseler
onları takip edeceksiniz.” buyurdu. “Ya Rasûlallâh!
Onlar Yahûdî ve Hıristiyanlar mı?” diye sorunca o, “Ya
kim olacaktı?” buyurdu. (Müslim, “İlim”, 6)

FAL VE KEHANET

Falcılık, çeşitli tekniklerle gelecekten ve bilinmeyen
şeylerden haber verme, gizli kişilik özelliklerini ortaya
çıkarma anlamında kullanılan bir terimdir.
Kehanet ise, gelecekte meydana gelecek olayları
bilmek, gizli ve görünmeyen âlemden haber vermek
anlamına gelmektedir. Bu işi yapan kimselere de, kâhin
adı verilir.
İnsanoğlu tarih boyunca gerek kendisiyle gerekse
çevresiyle ilgili bilinmezleri anlayıp keşfetmeye,
geleceği hakkında bilgi sahibi olmaya ve böylece kendi
kaderine hükmetmeye çalışmıştır. Bunda, bilinmeyene
ve esrarengiz olana karşı duyulan merakın önemli payı
vardır.

FAL VE KEHANET
Âyet ve hadislerde gaybı bilme ve insanın geleceğini
görme iddiası taşıyan, Allah‟tan başka varlıklardan yardım
alma gayesi güden, insanları sağlam bilgi kaynaklarına ve
gerçek sebeplere başvurmaktan alıkoyan her türlü hurafe,
batıl inanç ve uygulama yasaklanmıştır.
صبةُ َٔ ْاألَ ْص َال ُو ِسجْ ظ ِي ٍْ َع ًَ ِم
َ َُّٓب انَّ ِزََٚب أٚ
َ َْ َ ِْغ ُش َٔ ْاألًَٛ ٍ آ َيُُٕا ِإََّ ًَب ْان َخ ًْ ُش َٔ ْانٚ
ٌٕ
َ بٌ فَبجْ زَُِجُُِٕ نَ َعهَّ ُك ْى رُ ْفهِ ُح
ِ َطْٛ ان َّش
“Ey iman edenler! Alkollü içkiler ve uyuşturucu

maddeler, kumar, put ve fal okları şeytanın iğrenç işleridir. O
halde kurtuluşa ermek için bunlardan uzak durun!” (Maide 5/90)
قٕل فقذ كفش ثًب أَضل عهٗ يحًذٚ ًبٛيٍ أرٗ عشافب أٔ كبُْب فصذقّ ف
“Arrâf veya kâhine gidip de dediklerini tasdik eden
Muhammed‟e indirileni inkâr etmiş olur.” (Müstedrek 1/8; Tirmizi,
Taharet, 102)

FAL VE KEHANET
َّ ْت إِ َّال
َّ  انَِٙ ْعهَ ُى َي ٍْ فٚ قُمْ َال
ٌَّب
َ ٌَُٚٔ أ
َ َ ْش ُعشٚ هللاُ َٔ َيب
َ ٛض ْان َغ
ِ بٔا
َ ًَ غ
ِ ْد َٔ ْاألَس
ٌٕ
َ ُُ ْج َعثٚ

Rasûlüm şöyle de: "Allâh'tan başka gökte ve yerde
bulunan hiç kimse, gaybı bilmez. Yine kimse öldükten sonra
ne zaman diriltileceğini de bilemez.” (Neml 27/65)
َّ ظ ًّشا إِ َّال َيب َشب َء
ُ ُْ هللاُ َٔنَ ْٕ ُك
ُ ِقُمْ َال أَ ْيه
ْت
َ ٛذ أَ ْعهَ ُى ْان َغ
َ  ََ ْفعًب َٔ َالٙك ِنَُ ْف ِغ
ُ َْال ْعزَ ْكثَش
َّ  ِْش َٔ َيب َيٛد ِي ٍَ ْان َخ
ٌٕ
َ ُُ ُْؤ ِيٚ ش نِقَ ْٕوٛش َٔ َث ِشٚ انغُّٕ ُء إِ ٌْ أَََب إِ َّال ََ ِزَٙ ُِ غ
“Onlara şöyle de: "Allâh izin vermedikçe, ne faydalı, ne

de zararlı bir şey yapabilirim. Eğer ben gayba ilişkin bilgiye
sahip olsaydım, kendim için pek çok fayda sağlardım ve
dolayısıyla bana bir zarar gelmezdi. Ben, onların inanan bir
toplum olmaları için sadece uyarıcı ve müjdeleyici bir
peygamberim.” (A‟raf 7/188)

FAL VE KEHANET

قٕلٚ ْٕٔ ّ ٔ عهى سأٖ سثّ فقذ كزةٛيٍ حذثك أٌ يحًذا صهٗ هللا عه
قٕل )الٚ ْٕٔ ت فقذ كزةٛعهى انغٚ َّ ٔيٍ حذثك أ.{{ال رذسكّ األثصبس
(ت إال هللاٛعهى انغٚ

Sana kim, Muhammed (s.a.s.) Rabbini gördü derse
yalan söylemiştir. Çünkü Yüce Allâh, “Gözler onu
göremez” buyurmaktadır. Ve yine kim sana onun gaybı
bildiğini söylerse yalan söylemiştir. Çünkü Allâh Teâlâ,
“Gaybı Allâh‟tan başka kimse bilemez” buyurmuştur.
(Buhârî, Tevhîd, 4)

YILDIZ VE BURÇ FALI

Halk arasında yıldız falı, burç falı gibi inanışları konu
edinen astroloji, güneş, ay ve yıldız gibi gök
cisimlerinin oluşum ve özelliklerinin dünya üzerindeki
olayların hayır ve şer niteliği kazanmasına ve insanın
geleceğine etkilerini konu alan bir uğraşıdır.
İslâm dünyasında önceleri ilm-i nücûm, hem
astronomiyi hem de astrolojiyi kapsayan bir terim iken
bilim ve teknolojide son yüzyıllardaki gelişmeler sonucu
bu iki ilim birbirinden ayrılmış ve astronomi tamamen
pozitif bir bilim dalı, astroloji ise bilimsel temelleri
olmayan bir uğraş ve inanış haline gelmiştir.

YILDIZ VE BURÇ FALI

Batı‟daki
astroloji
çalışmaları
Batlamyus‟un
düşüncelerine
dayanmaktadır.
Ona
göre
gök
cisimlerinden şua olarak yayılan güçler, etkisi altına
aldıkları yeryüzündeki varlıkların tabiatını, kendisinden
yayıldıkları gök cisimlerinin tabiatını temsil etmeye
yöneltirler. Batlamyus nazariyesine göre semada kırk
sekiz yıldız kümesi vardır. Bir yıl boyunca güneş
bunlardan on iki tanesine uğrar.
Doğu‟da ise ilm-i nücûm, Sâbiîlik ve Hint
astronomisinden beslenmiştir.

YILDIZ VE BURÇ FALI
Bir kısım İslâm bilgini yıldızlar, yıldızların mevki ve
menzilleri hakkındaki ayetler (Yûnus 10/5; en-Nahl 16/16; Fussılet 41/16; ezZâriyât 51/4; en-Necm 53/1; el-Vâkıa 56/7; Nûh 71/15-16; en-Nâziât 79/5) ile
Peygamberimiz‟den rivayet edilen “ay ve güneşi
gözetlemenin fazileti”ne ilişkin hadisleri delil göstererek
astrolojinin câiz olduğunu ileri sürmüştür. Fahreddin er-Râzî,
İbnü‟l-Arabî ekolüne mensup sûfîler, Ca„fer-i Sâdık ve Şîa
bilginleri bu görüştedir.
İslâm bilginlerinin çoğunluğu ise, söz konusu âyet ve
hadislerin astronomi hakkında olduğunu, güneş, ay ve
yıldızların hareketlerine bakarak bunlardan dünyadaki
olayların ve insanların geleceğine ilişkin sonuç çıkarmanın
aldatmaca olduğunu, dinî bilgi ve inançla çeliştiğini, bu işle
uğraşanların şirke düştüklerini iddia etmişlerdir.

YILDIZ VE BURÇ FALI

Nitekim Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle
buyurmuştur:
يٍ اقزجظ عهًب يٍ انُجٕو اقزجظ شعجخ يٍ انغحش صاد يبصاد
“Nücûm ilmi öğrenen kişi, sihrin bir türünü öğrenmiş
)olur.” (Ebû Dâvûd, Tıb, 22
صهٗ نُب سعٕل هللا صهٗ هللا عهٔ ّٛعهى صالح انصجح ثبنحذٚجٛخ ف ٙإثش
عًبء كبَذ يٍ انهٛم فهًب اَصشف أقجم عهٗ انُبط فقبل "ْم رذسٌٔ يبرا
قبل سثكى؟" قبنٕا هللا ٔسعٕنّ أعهى قبل "قبل أصجح يٍ عجبد٘ يؤيٍ ثٙ
ٔكبفش فأيب يٍ قبل يطشَب ثفعم هللا ٔثشحًزّ فزنك يؤيٍ ث ٙكبفش
ثبنكٕكت ٔأيب يٍ قبل يطشَب ثُٕء )ٔاحذْب األَٕاء كبَٕا ٚضعًٌٕ أٌ انقًش
إرا َضل ثعط رهك انكٕاكت يطشٔا( كزا ٔكزا فزنك كبفش ث ٙيؤيٍ
ثبنكٕكت"

YILDIZ VE BURÇ FALI

Hudeybiye‟de yağmurlu bir geceden sonra Rasûlullâh
(s.a.s.) bize sabah namazını kıldırdı. Namazı bitirince
insanlara döndü ve “Rabbinizin ne dediğini biliyor
musunuz?” dedi. Ashap, “Allâh ve Rasûlü daha iyi bilir.”
diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.)
şöyle dedi: “Bu sabah kullarımdan bir kısmı bana inandı,

bir kısmı da beni inkâr etti: Allâh, rahmet ve ikramıyla
bu gece yağmur yağdırdı diyenler bana inanmış, yıldızı
inkâr etmiştir; fakat ay ve yıldızlar şöyle şöyle olduğu
için yağmur yadı diyenler ise beni inkâr edip, yıldıza
iman etmiştir.” buyurdu. (Buhârî, Tevhîd, 4)
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