
HURAFE 

12 5). Ayrıca İslam'da uğursuzluk telakki
sinin bulunmadığı, uğursuzluğa inanma
nın kişiyi şirke düşürebileceği haber veril
miş. kuşun ötmesinin ve uçmasının uğur
suzluk sayılamayacağı belirtilerek ilginç 
görülen nesne ve olayların hayra yorul
ması tavsiye edilmiş (Buharl, "Tıb", 19; 
Müslim, "Selam", 102-109, "Mesacid", 33). 
büyü yapmanın, büyüden ve hastalıktan 
korunmak için muska taşımanın tevhid 
inancını zedeleyeceği bildirilmiştir (Müs
ned, 1, 381; E bO DavGd, "Tıb", 17). Kişile
rin inançlarını istismar eden kahin ve fal
cılarla onların günümüzdeki uzantıları 
olan medyum ve astrologların sözlerine 
itibar edilmemesi İslami açıdan bir zorun
luluktur. Bu tür hurafeleri İslam'a mal et
mek için Hz. Peygamber' e nisbet edilerek 
aktarılan rivayetlerin tamamı İsrailiyat'a 
dayanmaktadır. ResGl-i Ekrem hastalık
lardan korunınayı ve bir rahatsızlığı teda
vi etmek için tıbbi çarelere başvurmayı 
tavsiye etmiş, onun bu tür tavsiyeleri ha
dis mecmualarında "Kitabü't-Tıb" başlığı 
altında toplanmıştır (Buharl'de 76.; EbG 
DavGd'da 27.; Tirmizi'de 26.; İbn Mace'de 
31. ki tab). Meşru arzulara ulaşmak için 
muskalara ve tılsımiara değil normal ça
relere başvurmakgerektiği Kur'an'ın tav
siyeleri arasında yer almaktadır; Kur'an-ı 
Kerim'de üzerinde önemle durulan "sün
netullah" kavramı bunun açık bir delilidir. 
Daha çok inanç boşluğundan kaynakla
nan ve insanları Allah'tan başka varlık ve 
güçleri kutsallaştırmaya götüren hurafe
ler dini hayatı zayıftattığı gibi ruh sağlı
ğını da olumsuz yönde etkilemekte, ayrı
ca insanları bilimsel alanda geri kalmaya 
mahkum etmektedir. Zira ilmi faaliyet 
varlıkları akıl ve bilimin yöntemleriyle in
celemeye, hangi sonuçların hangi sebep
lere bağlı olduğunu belirlemeye dayanır. 
hurafelere inananların ise böyle bir yöne
liş içine girmeleri oldukça zordur. 

Hurafeleri konu alan yaygın eserler ara
sında Ahmed b. Ali el-BGni'nin Şemsü'l
ma'fıriii'l-kübra (Kahire 1291) ve Süley
man el-Hüseyni'nin Kenzü'l-havfıs (İs
tanbul ı 322) adlı kitapları zikredilebilir. 
M. Şemseddin'in Hurdtattan Hakikate 
(İstanbul ı 332), Kemalettin Erdil'in Ya
şayan Hurafeler (Ankara 1991), İsmail 
Lütfi Çakan'ın Hurafeler ve Batıl ina
nışlar (İstanbul 1981 ), Recep Aktaş'ın 
B atıl İnançlar (Adana 1965) ve Mustafa 
Uysal'ın Bid'at ve Hurafeler (Konya 
1969) adlı kitapları ise hurafelerin tenki
di hakkında yazılan eserlerden bazılarıdır 
(ayrıca bk. CİN; FAL; İLM-i AHKAM-ı NÜ

CÜM; REMİL; SİHİR). 
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HUREYBİ 
(~?:JI) 

Ebu Abdirrahman Abdullah 
b. DavCıd b. Amir el-Hureybi eş-Şa'bi 

(ö. 213/828) 

Hadis alimi. 
_j 

126 (744) yılında KQfe'de doğdu . Bas
ra'nın Hureybe mahallesinde yaşadığı için 
Hureybi olarak tanınmış, aslen Beni Hem
dan'dan olması sebebiyle Hemdan! nisbe
siyle de anılmıştır. KQfe'yi terkedip Bas
ra'ya yerleşmesi konusunda iki ayrı ge
rekçeden söz edilmektedir. Bunlardan bi
ri, bizzat kendisinin belirttiğine göre Bas
ra'da Abdullah b. Avn ile buluşma arzu
sudur. Ancak Hureyb! yola çıkıp KQfe ya
kınlarındaki Kanatıru Ben! Dara'ya ulaş
tığında İbn Avn'in ölüm haberini almış
tır. İbn Asakir'in naklettiği rivayete göre 
ise KGfe'de aynı mescidde çalışmalarını 
sürdürdükleri, Zeydiyye'nin kollarından 
Salihiyye'nin kurucusu Hasan b. Salih b. 
Hay ile bu mescidin yıkılan minaresinin 
onarımı konusunda aralarında çıkan ih
tilat üzerine Basra'ya gidip Hureybe'de 
yerleşmiştir. Yine İbn Asakir'in belirttiği
ne göre bir ara Dımaşk'ta da bulunan Hu
reyb! Hişam b. Urve, A'meş. Evzai, İbn Cü
reyc ve Süfyan es-Sevr! gibi alimlerden 

hadis öğrendi; EbQ Amr b. Ala'dan kıra
at rivayet etti. Kendisinden de Süfyan b. 
Uyeyne, Fellas, Ali b. M edin!, Müsedded b. 
Müserhed, Zühli, Nasr b. Ali hadis, Müs
lim b. isa el-Ahmer kıraat rivayet ettiler. 
Zehebl, ölümünden birkaç yıl önce tale
belerinde gerekli ihlası görmediği için ha
dis rivayetini bıraktığını kaydeder. Bun
dan dolayı Buhari kendisine ulaştığı hal
de ondan hadis alamamış. el-Cami'u'ş
şaJ:ıiJ:ı'inde yer verdiği hadislerini talebe
leri olan Müsedded. Fellas ve Nasr b. Ali'
den rivayet etmiştir. Müslim dışında di
ğer Kütüb-i Sitte müellifleri de eserle
rinde onun rivayetlerine yer vermişlerdir. 
İbn MakOla'nın belirttiğine göre kendisin
den kolaylıkla hadis öğrenilemeyen Hu
reybi'nin bu konuda başvuranları zaman 
zaman reddetliğine ve bu yüzden kınan
dığına dair bazı rivayetler kaynaklarda yer 
almaktadır. 

İbn Sa'd, Yahya b. Main, EbQ Zür'a er
Razi. Nesa! ve Darekutni Hureybi'nin si
ka olduğunu belirtmişlerdir; Darimi de 
onu Eb O Asımen-Nebil ile karşılaştırarak, 
"Her ikisi de sikadır, ancak Hureybi daha 
üstündür" demiştir. Eb O Hatim ise ondan 
"sadOk" diye söz ederek re'y anlayışına 
meyli bulunduğuna dikkat çekmiştir. 

Hureybi Kur'an'ın mahlGk olmadığı gö
rüşündedir. Hureybl'ye göre kişinin çocu
ğuna verebileceği en güzel şey onu hadis 
öğrenmeye teşvik etmesidir. Kişi dindar
lığını sözle değil arnelle ve eserleriyle or
taya koymalıdır. Fakihin ilmi arttıkça ic
tihadını değiştirmesinin tabii olduğunu 
düşünen Hureybl. tevekkülü "Allah'a kar
şı güzel düşüncelerle dolu olmak" şeklin
de yorumlamış, arnelin imandan cüz ol
duğunu. bu konuda Abdullah b. Mes'Qd, 

\Huzeyfe b. Yernan ve İbrahim en-Nehal'-
hin yolundan gittiğini belirterek imanın 
artıp eksilebileceğini ileri sürmüştür. 

Hureybi 213 Şabanının ortalarında (Ekim 
828 sonları) Hureybe'de vefat etti. İbn Hib
ban ise vefat tarihini 211 (826) olarak 
kaydetmiş, 213'te öldüğünü ileri süren
Ierin bulunduğuna da işaret etmiştir. 
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