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ÖN SÖZ 
"Büyü"lü olduğundan şikayetle, bazı belirtiler gösteren 

ve hekime gitmekten çok; "hoca", "cinci", "papaz" ya da 
"medyum"a müracaat eden pek çok hasta var. 

Gözlemlerimiz ve ulaşabildiğimiz bilgiler ışığında, konuyu 
incelemeye çalıştık. 

Bildiğimiz kadarıyla bu konu, tıbbi açıdan incelenmiş ya da 
araştırİlmış değil! 

Daha önce kaleme aldığımız "Görünmeyen Varlıklar ve Psi
kiyatrik Hastalıklar" isimli kitabımızdan başka, psikiyatrist ya da 
psikolog gözüyle bu konuda kaleme alınmış bir eser bulamadık. 

Önceki kitabımızda büyünün de bir unsuru olduğu ifade edi
len, "cin algıladığını söyleyen hastalarla ilgili" olarak, medyum
ların nasıl çalıştığı, hocaya, cinciye, papaza giden hastaların 
ortak yönleri, hastalık belirtileri, tedavi ya da müdahalelerden 
sonra elde edilen sonuçlar üzerine yaptığımız gözlemler ve yo
rumlarımızı aktarmıştık. 

Şimdi ise konumuz "büyü" ve "büyücüler.!" 
Konuya dikkat çekmek isteyişimizin sebebi, oldukça fazla 

hastanın bu tür şikayetlerden söz etmesi ve bu işlerle ilgilenen 
kimselere yönelmesi! 

Bu tür hastalara daha çok yardımcı olabilmek açısından psi
kiyatrinin "büyü" olayını irdelemesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Çok kimse bu işle ilgi! 
Kimileri vergi levhası bile asarak büyük paralar ve itibar ka

zanırken, kimileri de bir kuruş almadan insanlara yardımcı ol
maya çalıştığını ifade ediyor. 

Hastalar ise kapı kapı dolaşarak dertlerine derman bulma te-
l .. d. 1 
aşı ıçın e ... 

Bu ahval içerisinde şu sorunun cevabını arıyoruz; 
"Bu alemde neler oluyor?" 
Medyumlar! Ya da geleneksel adlan ile hocalar, cinciler, pa

pazlar.! İnsanlar, hangi amaçla bu tür kimselere gidiyor? 
Bu kişiler, kimlere ne çeşit uygulamalar yapıyor? Yapılanla

rın, hastalar üzerindeki etkileri ve bütün bu işlerin, toplumun 
inancında ve kültüründeki yeri nedir? 

Biz kapıları aralamaya çalıştık. 
Umarız başkalarının da araştırma ve çalışmalar yapmasına 

vesile oluruz! 



1 

BÜYÜ KAVRAMI ve 
ÇEŞİTLERİ 

"Büyü"nün Anlamı 

.. 
BUYU 

"Büyü" ya da "sihir" ne anlama geliyor? Büyünün insan ve 
eşya üzerinde bir etkisi var mıdır? Varsa bunun mekanizması 
nedir? İnsana ne tür zararları dokunmaktadır ki, semavi dinler 
tarafından kesinlikle yasaklanmıştır? 

Bu sorular bizi, konuyu araştırmaya ve incelemeye sevk. 
etti. 

İnanç sözlüğünde, büyü; "Doğa üstü güçlerle, doğanın et
kilenebileceği inancı" olarak tarif ediliyor. ( Orhan Hançerlioğ/u, 
Remzi Kitabevı~ 7993, İst İnanç Sözlüğü, s. 775) 

İslam ansiklopedisinde ise "büyü" şöyle tanımlanıyor; 
"Bir insanı istenilen şeyi yapmaya sevk eden gizli kuvvet, 

tabiata aykırı haller vücuda getiren etkiler." İslam Ansiklopedisi, c.7 

Büyü Grekçe'de "magenia", eski İran'da "maguş", Latincede 
ise "magicien" olarak isimlendirilmiş. 

Osmanlıca'da; "Sihir", batı dillerinde ise, "magie" ve "ma
gic" olarak geçen "büyü" inancının üç ayrı unsuru içerdiği gö
rülüyor; 



12 Büyü ve Psikiyatrik Hastalıklar 

"Doğaüstü güçlerin varlığına inanma," 
Bu güçlerden birtakım işlemlerle yararlanılabileceği inancı, 
Bu güçlerle, doğanın (bazı doğal işlerin) insanın iradesine 

bağlanabileceği inancı. 

· En küçük bir doğa bilgisinden yoksun bulunulduğu çağlarda, 
'doğa' insanlara korkunç bir 'güç' olarak görünmüş. Görünme
yen, ama her yerde her zaman hissedilen bu 'güç', doğadan 
soyutlanarak ayrı bir tasarım konusu olmuştur. 

Bu güce; Avustralya yerlilerinin dilinde "mana", Kızılderili
lerde "manitu", Hintliler' de "brahman", Yunanlılarda "daimon" 
denmiştir. 

İlkel insanlar, bu güçle yüklü olduğuna inandıkları bütün 
nesnelerden sakınmak gerektiğine inanmışlar ve sakınılması ge
rekli olan "mana"lı nesnelere "tabu" adını vermişlerdir. 

Tabuya yakalanana, bundan kurtulması için "büyü" yapıl
ması ve bu esrarlı güçten korunmak için de, gene bu esrarlı 

"güç"ten yararlanmak gerektiği inancı vardır." (Orhan Hançerli
oğlu, s.116) 

BÜYÜ ÇEŞİTLERİ 

Büyünün çok değişik konularda yapıldığı ifade edilmektedir. 
Bununla ilgili olarak yapılan sınıflandırmaların öncelikle ikiye 
ayrıldığını görüyoruz. 

İyilik için yapılan büyülere "ak büyü", kötülük için yapılan 
büyülere ise "kara büyü" denilmiş. 

İyilik için yapılan büyüler birçok ülkelerde yasal sayılmış ve 
devletçe korunmuştur. Bunun sebebi de, insanların görünmez 
tehlikelerle çevrili olduğu ve bu tehlikelerden ancak büyülerle 
korunabileceklerine olan inançtır. 

Ayrıca insanları etkilemek için yapılan büyüye "aktif büyü", 
korunmak için yapılan büyüye ise "pasif büyü" ismi verilir. (Or
han Hançerlioğlu, age, s. 716) 

İnsanları, olağan dışı yöntemlerle etkilemek için başvurulan 
yolların ya da kullanılan güçlerin çeşitliliği konusunu daha anlaşılır 
kılmak için Fahrüddin er-Razi'nin sınıflandırmasına göz atalım. 
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Fahrüddin er-Razi bir İslam bilgini. Bu bilgin, büyüyü (sihri) 
sekiz başlık altında toplamış; 

a) Semavi kuvvetlerle, yere ait güçleri birbirine karıştırarak 
yapıldığı söylenen ve "tılsım" adı verilen şeylerle yapılan büyü 

Bunlara Keldani (Babil) sihri de denilmektedir. 
Keldaniler, gök cisimlerine büyük kuvvetler atfederek, yıldız

lardan faydalanmak için onlara taparlardı. Hz.İbrahim bunların 
yanlış ve sapık inançlarını iptal etmek için gönderilmişti. Pey
gamber, yıldızlarla ilgili bilgilerin sihir yapmada kullanılmasını 
yasaklamıştı.(Ebu Davud, Tıp, 22/3905) 

"Evham" ve güçlü ruh sahiplerinin büyüsü 
Bunlar, insan ruhunun temizlenmesiyle bazı güçler kazana

cağına, kendi vücudunda olduğu gibi başka bedenler üzerinde 
de etki yapabileceğine inanırlar. Bunun için sırf başka varlıkları 
buyruk altına almak maksadıyla uzlete çekilir, çeşitli riyazetler 
yaparlar. 

Cinlerden yararlanılarak yapılan büyü 
Azaim veya "Cincilik" denilen şey budur. Filozoflar cinleri 

inkar etmemiş, fakat Yer Ruhları (Ervah-ı Arziyye) adıyla anmış
lardır. Ancak insanların bunlarla belirli şartlar ve sebepler al
tında irtibat kurup kuramayacakları ilmi bir şekilde incelenirse, 
kesin olarak bunun mümkün olduğuna hükmolunamaz. Fakat 
bundan dolayı, cinlerle irtibat konusunu inkar da etmemek ge
rekir. 

d) Hayali hakikat göstererek, el çabukluğu şeklinde yapılan 
sihirler; (illusion) 

Bunların aslı duyu organlarının aldatılmasıdır. Bu, tıpkı va
purda giden kimsenin sahili hareket ediyor gibi görmesidir. 
Buna Arapça, "Ahız bi'l-Uyun" (Göz bağcılığı) denir. Göz bağ
cılığının, daha gizli olan ruhsal bir takım tesirlerle ilgisinin bu
lunması da mümkündür. 

e) Bazı aletlerden yararlanılarak bir takım acayip şeyler gös
termek suretiyle yapılan sihir 

Firavun'un sihirbazlarının bu tür büyücüler olduğu sanılmak
tadır. Rivayet edildiğine göre bunlar, özel surette yaptırdıkları 



14 Büyü ve Psikiyatrik Hastalıklar 

değneklerin ve iplerin içine civa doldurmuşlar, hünerlerini gös
terecekleri alanı da daha önceden alttan ateş yakarak ısıtmışlar
dır. Bu ipleri ve değnekleri halkın gözü önünde toprağın üzeri
ne atınca, alttan ateşin, üstten güneşin tesiriyle civa genleşmiş, 
bundan dolayı ipler ve değnekler kımıldamaya başlamıştı. Halk 
da bunları hareket ediyor sanmıştı. 

f) Bazı ilaçlar ya da bazı cisimlerden yararlanılarak yapılan 
sihirler 

Büyü yapılacak kimseye esrar, morfin gibi şeyler içilerek aklı 
çelinir. 

g) İnsanları yaldızlı sözlerle kandırarak, onların gönüllerini 
çalmak suretiyle yapılan sihir 

Bu çeşit büyüde sihirbaz şarlatanlık yapar, çeşitli şekiller
de kendini metheder, karşısındakini celbeder, muhatabının 
hislerine tesir ederek yapacağını yapar. (Razi, Mefatih, 111, 206-

213;E.H. Yazır,Hak Dini,/) 

Farkh Kültürlerde Büyü Kavramları 

Tılsım; 

Doğaüstü güç. Yunanca telesma sözcüğünden, Arapça'ya 
tilsem, Fransızca'ya talisman olarak geçmiştir. 

İlk çağlardan beri ve hemen bütün toplumlarda böyle bir gü
cün bulunduğuna ve kimi nesnelerin bu gücü taşıdığına, büyü
cüler tarafından bu gücün aktarılabileceğine inanılmıştır. 

Üfürükçülük; 

Okuyup üfleme yoluyla yapılan büyücülük. Tükürme yoluy
la yapılan "güç geçirme"nin "soluk"la yapılanıdır. "Afsunculuk" 
da denir. Her türlü kaza ve beladan, nazar ve hastalıklardan ko
runmak için yapılır. 

Fetişizm; 

ilkeller de dinsel eylemlerin tümü. "Fetiş" olarak nitelenen 
ya da yapılan nesnelerden yarar ummak temeline dayanan ilkel 
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dinsel inançlar. İlkeller kimi fetişleri, muska ve uğurluk olarak 
taşımışlardır."(Orhan Hançer/ioğ/u, s. 194) 

Kurşun Dökme; 

Eritilmiş kurşunu soğuk suya dökme ve meydana gelen şekil
leri yorumlama yoluyla yapılan falcılık. 

Nazar ve büyü ile meydana geldiğine inanılan hastalıkları 
iyileştirdiğine de inanılır. Kurşun, hastanın başına, göbeğine, 

ayaklarına ve odanın sağ köşesine, kapı eşiğine dökülür. 
Bu dört yere döküşten sonra hastaya kurşun suyundan içiri

lir. Su tasın içine ekmek doğranarak köpeklere dağıtılır. 
Eritilmiş kurşunun soğuk suda aldığı biçimden, hastalığın 

hangi peri ve cinler tarafından meydana getirildiği ve nasıl iyi
leşeceği çıkarsanır. 

Bu inanç Doğu' da olduğu kadar Batı' da da yaygındır. Alman
lar bu inanca "Giesen von blei", Fransızlar; "coule du plomb" 
derler." (Orhan Hançerlioğ/u, s.344) 

Temas Büyüsü; 

Birbiri ile ilişkili şeylerin fiziksel değme durumunda birbiri
lerini etkileyecekleri inancına dayanan büyü. 

Tütsü; 

Kötülüklerden, büyüden ve hastalıklardan arıtma amacıyla, 
içinde etkin bir güç bulunulduğuna inanılar nesneleri yakarak 
çıkarılan duman. Genellikle köpek, at, keçi, tavşan ve benzeri 
hayvanların kemikleri ile, gömlek adı verilen yılan derisinin, 
okunup üflenmekle kutsallaştırılan kimi bitkilerin yakılması ile 
elde edilir. 

Çoğunlukla elde edilen dumanın üstünden atlamak ve at
latmakla yarar sağlanacağına inanılır. Kaynağı "mana" inancı
dır." 
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Tükürük; 

Mistik ve majik gücüne inanılan ağız salgısı. Tükürenin mis
tik ve majik gücünü karşısındakine geçirdiğine ilkel insanlar 
kadar gelişmişler de inanmışlardır. Nazar inancıyla ilgili olarak 
kötülükleri uzaklaştırıcı olduğuna da inanılır. Günümüzde de 
nazar değdiğine inanılanın yüzüne tükürülür. (O.H. s.622-653 J 

Mumya büyüsü; 

Bu inanışa göre; 'Bir şeyin parçasına yapılan büyü, bütününe 
etki eder. Benzerine yapılan büyü, aslına yapılmış olur.' 

Bu mantıkla; "Mumya büyüsü"nde, büyülenmek istenenin 
mumdan ya da tahtadan küçük bir simgesi yapılmakta ve mese
la bu simge iplerle sımsıkı bağlanacak olursa onun da bağlandı
ğına, bu simgede bıçakla yaralar açılırsa onun da acı duyacağı
na inanılmaktadır.(Orhan Hançer!ioğ!u, sl 16) 



il 

BÜYÜNÜN TARİHÇESİ 
ve 

BÜYUCÜLÜK MESLEGİ 
"Büyücülük başlı başına bir meslek olarak Sümer-Akat uy

garlığında görülür. İlk büyücüler kabile şefleriydi. Bunlar aynı 
zamanda din adamıydı. İlk uzman büyücüler Keldaniler'de ye
tişmiştir. Mısırlı, İbrani, Hintli ve Yunanlı büyücüler de ünlü
dür." (Orhan Hançerlioğ/u, s. 7 76} 

"Sabie adıyla anılan Keldaniler, bütün olayların yıldızlar 
aleminin tesiri sırasında meydana geldiğini iddia ediyorlar. 
Onlara göre, hayır ve şer, fayda ve zarar, saadet ve bedbahtlık 
semai cisimlerden kaynaklanmaktaydı. Bu yüzden onlar, yıldız
lardan her biri adına putlar yapıyor, heykeller dikiyorlardı. Bu 
putlara, heykellere, tütsülere, çeşitli nefes ve efsunlarla yaklaş
maya çalışıyorlardı. Hayır ve salah için Müşteri yıldızına, baş
kalarıyla savaşmak ya da herhangi bir zarara uğratmak istedik
lerinde Zuhal yıldızına, semavi afetler ve salgın hastalıklardan 
korunmak için de Merih'e tazimde bulunurlardı. 

Bu sakat inançları iptal ve ıslah etmek için Hz. İbrahim gön
derilmişti. O devirde Babil, Irak, Şam, Mısır ve Anadolu halkı 
bu inançtaydılar." (ProfDr.Ali Osman, Cinler ve Büyü, s. 796) 

·• 



18 Büyü ve Psikiyatrik Hastalıklar 

Büyücülüğün, hemen her toplumda ve pek çok şekillerde 
var olduğu biliniyor. 

Büyü, "İslam'dan önceki Araplarda, Rumlarda, Hintlilerde 
ve Mısırlılarda da yaygındı. Özellikle Hz. Musa zamanındaki 
Mısır'da büyücülük itibarlı bir meslek idi. Bu durum Hz. Süley
man zamanında da böyleydi. 

Mısır'da, sihirbazların hayata ve ölüme tasarruf ettiklerine, 
iyi veya kötü cinleri çağırma gücüne sahip olduklarına ve tabiat 
kuvvetlerini diledikleri gibi kullanabileceklerine inanıyorlardı. 

Görünmez kuvvetleri beşerin iradesine mahkum kılma sana
tı olarak görülen büyü, Yunan - Roma medeniyetinde de Şarkta 
olduğundan daha az rağbet bulmuş değildi. Büyü, imparator 
Ogustüs zamanında, büyük bir ehemmiyet kazanmıştı. 

Yahudilikte sihre itikat ise pek bir revaçta idi. Perileri davet 
etmek, şeytanları insanların iradesine mahkum kılmak, her türlü 
harikalar, hülasa medeniyette şöhret bulmuş itikatların bütünü 
Yahudilikte mevcuttu. 

Müslümanlardan bazıları büyüde Yahudilerden, Suriyeliler
den, İranlılardan, Keldaniler'den ve Yunanlılar'dan ders almış
tır. Tütsü, tılsım, muska, cadılık, fala bakma vs. hep oralardan 
gelmiştir. 

Müslümanlar cinlere inandıkları için bu inanç sihre inanma
ya da yol açabiliyordu. Rasulullah (s.a.v.) nazara, yılan sokması 
ve genellikle hastalıklara karşı rukyayı yani duayı caiz görmüş
tür. Fakat büyü ile Hz. Peygamber'in (s.a.v.) duası arasında hiç 
bir ilişki yoktur. 

Batı dünyasında milletlerin arşivleri tetkik olununca, büyüye 
müteallik bu türlü inançlara rastlanır. 

Hemen hemen her toplumun kültüründe büyü inancı ile ilgili 
izlere rastlamak mümkündür."(ProfDr.Ali Osman, Cinler ve Büyü, s.269) 

"Mitolojide de büyü tema'sına oldukça sık rastlanır. 
"Ünlü Gılgamış Destanı'nda, dedesi Gılgamış'a, denizlerin 

dibinde büyülü bir ot bulunduğunu ve bu otu yiyecek olursa 
ölümsüzlüğe kavuşacağını söyler. Gılgamış otu bulur ama yiye
mez, bir yılana kaptırır. 
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Mısır mitolojisinde de, Firavun, Nil nehrine bir elmas dü
şürür, büyücübaşının yaptığı büyÜ ile nehrin suları çekilir ve 
elmas bulunur. Büyücübaşı ikinci bir büyü ile suları yeniden 
Nil nehrine doldurur. 

Bunun gibi çeşitli efsanelerde büyü hikayeleri sayılamaya
cak kadar çoktur. (Orhan Hançer/ioğ/u, age, s.117) 

"Buda dininin törenlerinde de büyünün önemli bir yeri vardı. 

Çeşitli bitkiler, ölülere ait eşyalar, merhemler Hint büyüsünde 

kullanılır; aşk büyüleri, hasta iyileştirmeleri, şeytan kovma için 

yapılan büyüler yaygın olarak yapılırdı. 

Çin'de de Konfüçyüs'ten önceki dönemlerde "Wu" denilen bir 
tür cadı, devletin sosyal yapısında resmi bir mevki sahibi idi." 
(Orhan Hançerlioğ/u, İnanç Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İst. 1975 s.594) 

Türklerde Büyü ve Şamanlar 

Türklerde, Şamanizm'in din adamı, Tunguzca ve Mançucada 
büyücü ve kahin anlamlarına gelir. İyi ruhlarla ilişki kuranlara 
"ak şaman", kötü ruhlarla ilişki kuranlara "kara şaman" denir. 
(Orhan Hançerlioğ/u, İnanç Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İst. 1975 s.594) 

"Halkımız arasında yaygın olan sihirlerin kaynağının sadece 

Yahudilik olmadığı, eski Türklerin İslam'dan önceki din ve kül

türlerinin de bu konuda önemli bir rol oynadığı anlaşılmaktadır. 

Nitekim Türkler İslam'ı kabul ettikten sonra eski dinleri olan 

Şamanizm'e hizmet eden Şamanlar, Budizm ve Maniheizm ra

hipleri kendi mesleklerini ortadan kaldırmakta olan yeni dine 
karşı koymak istediler. Ancak bunun bir faydasının olmayaca
ğını görerek yeni duruma uyum sağlamaya çalıştılar ve Müslü
manlar arasında yaygın olan hurafelerden yararlandılar. 

Şamanlar ve Budist rahipler İslam'la karşılaştıktan sonra eski 
hurafelerine Kur'an-ı Kerim'den ayetler katarak İslami bir renk 

vermeye muvaffak olmuşlardı. Bunlardan Doğu Türkistan'da 
faaliyet gösteren Azaimciler bu mesleklerinin Hz.Fatıma tara

fından kurulduğunu ileri sürmüşlerdi. 
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Günümüzde Müslüman halkın cahil tabakası içinde faali
yet gösteren efsuncu, muskacı vs dolandırıcıların ellerindeki 
malzemeler eski Babil ve Mısır müşrikleri, eski Türk Budist ve 
Şamanistler' in kullandıkları put, afsun ve tılsımlardan kaynakla
nır." (Prof.Dr. Ali Osman, Cinler ve Büyü, s.279) 

BÜYÜCÜ BİR MİLLET OLARAK YAHUDİLER Ve 
YAHUDİLİGİN BÜYÜ KİTABI: "KABALA" 

Tevrat'ın büyü aracı olması din adamları tarafından kabul 
edilmiş bir husus değildir. Ancak Tevrat'ın bozulması ile Yahu
di inancı büyücülükle haşir neşir olmaya başlamıştır. "Kabala" 
ise bu manada hazırlanmış bir kitaptır. 

"Kabala" İbranice'de "sözlü gelenek" anlamına gelir. Mu
harref Tevrat'ın sözde "gizli anlamları" üzerine geliştirilmiş bir 
büyü kitabı gibidir. 

"Ansiklopedi ve sözlüklerde Kabala, "Yahudi dininin mistik bir 
kolu ve Tevrat'ın ve diğer Yahudi dini kaynaklarının gizli manala
rını araştıran bir öğreti" olarak tarif edilir. Ancak konu biraz daha 
yakından incelendiğinde, ortaya daha farklı bir gerçek çıkmaktadır. 
Bu gerçek, Kabala'nın, Yahudiliğin temeli olan Tevrat'tan önce de 
var olan, Tevrat'ın vahyolmasıyla Yahudiliğinin içine nüfuz eden 
"pagan" (putperest) bir öğreti olduğudur. 

"Ne zaman doğmuş ve nasıl gelişmiş olduğu tam ve kesin bir 
şekilde bilinmeyen Kabala, Özellikle Yahudi diniyle bağlantılı 
olmak üzere, metafizik nitelikli, kendine özgü bir gizemci fel
sefenin genel adıdır. Yahudi gizemciliği olarak benimsenmek
le birlikte, içerdiği öğelerden birçoğu, aslında Tevrat'ın ortaya 
çıkışından çok daha eski bir tarihte oluşturulmuş bulunduğu
nu göstermektedir."(Murat Özgen Ayfer, //Masonluk Nedir ve Nastfdır?, 

İst. 1992, s.298) 

Yahudi Büyücülüğünde Hedef; Dünya Hakimiyeti 
Kurmak 

Ortaçağ'daki Kabalacıların en önemli hedefi, gizli bilimleri 
yani büyücülüğü kullanarak Yahudi ulusunun geleceğini yön-
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lendirmek ve bekledikleri kurtarıcının gelişine hazırlık yapmak
tır. Bu kurtarıcı, onların dünya hakimiyetlerini sağlayacaktır. 
İsrailli tarihçi Moşe Sevilla-Sharon bu gerçeği şöyle aktarmak
tadır: 

"Kabala edebiyatının gelişmesi, Mesih'in geleceği inancıy
la yakından ilişkilidir. Bilindiği üzere, bu inanca göre, Mesih 
Büyük Kurtarıcı geldiğinde İsrail ulusu sürgünden kurtarılacak, 
İsrail Devleti yeniden kurulacaktır .. 

Kabala'nın amacı, bu sözde büyük rüyayı gerçekleştirmekti. 
Ortaçağ Avrupa'sının Yahudiler üzerinde oluşturduğu baskı ve 
kısıtlamalar, Mesih'in gelişi konusunun, dolayısıyla Kabalistik 
faaliyetlerin, daha da önem kazanmasına neden oldu. Hedefe 
ulaşmak için gizli ilimlerden yararlanılmalıydı. Ancak bu gizli 
bilimler yalnızca "anlayanlara" açıklanabilirdi ve bunun için 
yoğun ayin ve trans yöntemleri kullanmak; başka bir değişle 
"büyü yapmak" gerekiyordu. 

Kabalacılığm Eski Mısırdaki Kökleri 

Eski Mısır'da büyücülük oldukça yaygındı ve Firavun ve et
rafındaki yönetici kadro tarafından yaygın bir şekilde kullanılı
yordu. Bu gerçek, Yüce Allah'ın kullarına doğru yolu göstermek 
için indirdiği Kur'an'da bildirilmektedir. Ayetlerde bildirildiği 

üzere, Firavun kendisini doğru yola çağıran Hz. Musa'dan 
mucize istemekte, gördüğü mucizeler karşısında da onu büyü
cülükle suçlamaktadır. Ardından da çevresindeki yönetici sı

nıfında telkinleri ile büyücüleri Hz. Musa'ya karşı kullanmak, 
böylelikle halkı etkilemek istemektedir; 

Onlara Katımızdan hak geldiği zaman, dediler ki: "Bu kuşkusuz 
apaçık bir büyüdür." Musa;"Size hak geldiğinde (böyle) mi söyler
siniz? Bu bir büyü müdür? Oysa büyücüler, kurtuluşa ermezler" 
dedi. Onlar; "Siz ikiniz, bizi, atalarımızı üzerinde bulunduğumuz 
(yol)dan çevirmek ve yeryüzünde büyüklük sizin olsun diye mi 
bize geldiniz? Biz, sizin ikinize inanacak değiliz" dediler. Firavun: 
"Bana bütün büyücüleri getirin" dedi. (Yunussuresı; 76-79) 
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Eski Mısır'ın putperest kültürü, uzun yıllar birlikte yaşadıkları 
İsrail oğulları üzerinde derin izler bırakmıştı. 

Mısır'ın putperest dininin İsrailoğulları üzerindeki etkisi pek 
çok değişik aşamada ortaya çıkmıştır. 

O dönemde Eski Mısır'ın materyalist, büyüye dayalı Batıni 
öğretilerini devralan bir kısım Yahudiler, Tevrat'ın bu konudaki 
yasaklamalarını tamamen göz ardı ederek, karşılaştıkları diğer 
putperest kavimlerin büyü ritüellerini de benimsemişler ve böy
lece Kabala, Yahudiliğin içinde ama Tevrat'a muhalif bir mistik 
öğreti olarak gelişmiştir. 

İngiliz yazar Nesta H. Webster "Ancient Secret Tradition" 
(Antik Gizli Gelenek) adlı makalesinde, bu konuyu şöyle açık
lamaktadır: 

"Büyücülük, bildiğimiz kadarıyla, Filistin'in İsrailoğulları 
tarafından işgal edilmesinden önce, Kenanlılar tarafından uy
gulanıyordu. Mısır, Hindistan ve Yunanistan kendi kahinlerine 
ve büyücülerine sahipti. Tevrat'ta büyücülük aleyhinde yapılan 
lanetlemelere karşı; Yahudiler, bu uyarıları göz ardı ederek, bu 
öğretiye kendilerini bulaştırdılar ve sahip oldukları kutsal gele
neği, diğer ırklardan aldıkları büyüsel düşüncelerle karıştırdılar. 
Dolayısıyla, Kabala karşıtlarının, Yahudi kökenden gelmediği 
şeklindeki itirazlarının haklı temeli vardır." 

Kabala, Eski Mısır'ın ve sonra diğer putperest kültürlerin 
Yahudilik içine girip barınabileceği, gelişebileceği bir gelenek 
haline gelmiştir. Tevrat da söz konusu Kabala merkezli sapkın 
öğretilere göre tahrif edilmiştir. 

Bazı Kabalistler, Kabala geleneğinin ilkyazımı, sürgün döne
mine Babil de yaşayan Simeon Ben Yohai tarafından gerçekleş
tirilmiştir. Daha sonra Kabalist çalışmalar İspanya'ya ve diğer 
Avrupa merkezlerine kaymıştır. 

İspanya'da ise Kabala geleneğine yeni bir boyut eklenmiş, 
yeni ve daha önemli bir kitap olarak "Sefer-ha Zohar" doğmuş
tur. Bu gelişme ile birlikte "Sefirot" inancı ortaya konmuş. Bu 
sapkın inanca göre, "Evrenin işleyişi ve dünya üzerindeki hayat 
ve tüm tarih "sefirot"a uygun olarak gelişiyordu. İnsanın ruhun-
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dan evrenin yapısına kadar sefirot şemasıyla uyumlu olarak dü
şünülür. 

Kabalaya göre, yaratılışın başlangıcında "daireler" ya da "yö
rüngeler" anlamına gelen ve "Sefirot" olarak anılan hem maddi 
hem manevi nitelikli oluşumlar doğmuştur. 

Yahudi yazar, Eli Bravnavi konuyla ilgili şunları söylüyordu; 
"İnsan, bazı rituelleri uygulayarak bu sefirotları etkileyebilir ve 
dolayısıyla dünyanın gelişimine yön verebilir. 

Bu, Kabalacı Yahudilerin, Sefirot ile çeşitli büyüler yaparak 
dünyayı değiştirdiklerine inandıklarını ortaya koymaktadır."( 
İlmi Araştırma dergisi, Ekim 2004) 

Büyü Bugün de Yaygın 

Fransa' da büyücülük, falcılık ve medyumluk yaparak geçim
lerini sağlayanların sayısı bundan on yıl önceki rakamlara göre 
50 bin. İnternational Herald Tribune Gazetesi'nin haberine 
göre büyücü ve falcılara giderek daha fazla danışan Fransızlar 
arasında on yıl öncesine göre büyük bir patlama oldu. (4.5. 7996 
Hürriyet) 

Amerika'da da konu oldukça yaygın 
Anayasa Mahkemesi tarafından 1977'de bir din olarak kabul 

edilen "büyücülük", 100 bin büyücüsü ve 9 milyon mensubu 
ile oldukça önemli bir yere sahip. "Büyücüler Birliği''. adı altın
da faaliyetlerine resmen devam ediyorlar. "The Green Egg" adlı 
bir de gazete çıkarıyorlar. 

'Revü kızıydı; diskoda tamşmıştık. Aşık oldum. Birlikte ya
şamaya başladık. Omzumdan tüyler kopartrdt. Litvanya'ya gön
deriyor, oradan çikolata, havuç suyu, ayran getirtir bana içirir
di. Çok itiraz ettim. Ama her seferinde içtim. Onu görmeden 
duramıyordum. O süre içinde eşimden aynldım. İnançlıyım, 
ama camıden içerigirsem sıkmtıdan pat/ardtm. Ya namaza baş
layamaz, ya da tamamlamadan dışan çıkmak zorunda ka!trdım. 
Ktlmayı btraktım. 

Bir ara izini kaybettim. Bir ay telefon/anma cevap vermedi. 
Ah/asma yalvardım. Olmadı. 
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İşleri takip edemez oldum. Arkadaşlar durumumun farkma 
vardJ/ar, beni bir yerlere götürdüler. Büyü dedJ/er. Sakm görüş 

me, abdestsiz gezme, telefonla da konuşma, sesinden de 
büyü yaparlar dendi. 

Bir aydır ulaşamadığım kişi, duadan beş dakika sora kendisi 
aradı. 

,Seni benden bir ihtiyar kurtardı' dedi. ,Ben seni seviyorum, 
söz,- Müslüman olacağım! Beni bırakmar diye ya/vardi. 

Ablası da aradı. 
,Hayır' dedim. Sesini duymak için gece gündüz perişan do

laşan ben,· //Bir daha görüşmek istemiyorum! Arama!' dedim.'' 
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GELECEKTEN HABER ALMA . . . . 
ARZUSU ve BUYU 

İnsanların 'Geleceği Öğrenme' Merakı 

Büyücülüğün önemli varlık sebeplerinden biri ve belki başta 
geleni 'kehanet'tir.İnsanlar en çok geleceği merak eder ve ge
lecekten haber verilmesinden heyecan duyarlar. Kitlelerin bu 
yöntemle çok kolay yönlendirildiği ve istismar edildiği bilinir. 

Bu konu, parklardaki falcılardan gazete sütunlarındaki burç
lara ve medyadaki medyumlara kadar pek çok kimse için geçim 
kaynağıdır. 

Fala, falcıya, medyuma olan eğilimleri frenlemenin ise çok 
kolay olmadığı açıktır. Bundan daha da önemlisi, bazı inançla
rın da bu eğilimleri destekler yönde öğeler taşımasıdır. Özellik
le de Hıristiyanlık ve Yahudiliğin tavrı .. ! Mesih'in geri geleceği 
inancında olduğu gibi.! 

İslam'ın bu konudaki duruşu ise oldukça açıktır. Müslüman
lar arasında gelecekle ilgili haberler ihtiyatla karşılanmış, itiba
ra layık görülmemiştir. Mesela, Mesih'in geleceği ve mehdinin 
çıkacağı hususundaki hadis olduğu ifade edilen sözler iki temel 
hadis kitabı olan Buhari ve Müslim' de yer almaz. 



26 Büyü ve Psikiyatrik Hastalıklar 

"İslam dininde kehanet yoktur. Bütün kehanetler, hangi ni
yet ve amaçla yapılmış olurlarsa olsunlar, dinen haramdır. Fal, 
astroloji, medyumluk, ruh çağırma, burçlar üzerinden gelecek 
okuma vs. 

Hıristiyanlıkta ise, kehanetler merkezi bir yer tutar. Mesela 
Yuhanna İncili'nin vahiyler kitabı kehanetlerle doludur. (Ke
hanete göre) Armagedon savaşının patlak vermesi ile 144 bin 
kişinin göğe yükselip Tanrı'nın sağında oturacakları ve aşağıda 
vuku bulacak savaşta, atın gemini örtecek kadar kanın akacağı 
yolundaki kehanetler bu türdendir. 

Yine kehanetlere göre Katolik kilisesi büyük hadiselerin ari
fesinde yaşıyor. Aziz Manikhin'in bu çerçevedeki kehanetlerine 
bakılırsa, Papa 16.Benedict "sondan ikinci papa"dır. Bundan 
sonra sadece bir papa gelecek ve kilise- çöküp bayrağı Müslü
manlara kaptıracak." (Ali Bu/aç, Kehanet, Zaman 25.9.2006) 

Bu gibi kehanetler onlarda dindarlığın gereği sayılır. Aksi, 
inançsızlıktır. 

İnançlarından bir kısmını kehanetler üzerine oturtmuş Hı
ristiyanların büyücülere karşı sert tavrı ise, bir çelişki gibi gö
rünüyor. 

BÜYÜDEN SAYILAN İŞLER ve BÜYÜ YAPILAN 
KONULAR 

Bazı etkinlikler var ki, halk arasında "büyü" olduğu bilin
mediği için, daha rahatlıkla kullanılmakta, inanılmakta ya da 
sürdürülebilmektedir. Bunlardan bazıları şöyledir; 

Uğur ve Büyü 

Bazı kimseler başlarına gelen iyi veya kötü olayları; birta
kım sayıların, insanların, günlerin, hayvanların yani hiçbir güce 
sahip olmayan canlı ve cansız varlıkların uğur ve uğursuzluk
larına bağlarlar. Halbuki "uğursuzluk" inancı dinen kabul edil
meyen bir inanıştır. 
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Rasululllah (sav)'in huzurunda uğursuzluktan söz edildiğinde, O; 
"En güzeli iyimserliktir, uğursuzluk inancı hiçbir zaman 

Müslüman'ın cesaretini kırıp onu geri bırakmaz. 
Kötü bir şeyle karşılaşırsanız şöyle dua edin; 
'Rabbiml İyiliği ancak Sen ihsan edersin, kötülüğü an

cak Sen giderirsin. Üstün gelmek ve başarmak ancak senin 
yardımınladır." (Ebu Davut, Tıbb, 24) 

Bir başka hadislerinde ise, Rasulullah(sav) şöyle buyurdu; 
' (Uğursuzluğa inanmak şirktir. Uğursuzluğa inanmak şirktir. 'Ebu Davut, Tıbb, 
24) buyurmuş/ardır. 

Diğer bir "hadislerinde ise, 
"Bir şeyin ugurlu olup olmadığını soran veya bu konuda bir 

şeyler söyleyen, kehanet yapan ve yaptıran, büyü yapan ve yap
tıran bizden değildir." 

Bu sözü ile peygamber uğursuzluk inancının İslam açısından 
ne denli uzak olduğunu anlatmakta ve inananları uyarmaktadır. 
(E/bani, Sahihu'/ Cami 53 7 7, Münziri Terğib ve Terhib 4/33) 

Bir başka hadiste de uğursuzluğun sihirden sayılmakta oldu
ğu anlaşılıyor. 

Bu hadiste sihirden sayılan şeyler; "iyafe, tark, tiyara" olarak 
ifade ediliyor. 

İyafe; Bazı kuşların seslerini veya isimlerini uğursuz saymak. 
Tark; Çizgiler çizmek suretiyle bakılan fal. 
Tiyara; Uğura ve uğursuzluğa inanmak. (Ebu Davut, Tıp 23) 

Başarısızlık ve Uğursuzluk 

İnsanların büyücüye itibar etmelerini tahrik eden önemli bir 
etken de, bir olay karşısında kendilerini aciz ve başarısız his
setmeleridir. İşlerin, istedikleri gibi olmadığı durumları "uğur
suzluğa yormak" kolaylarına geldiği gibi, başarıya ulaşmak için 
yeterince ve doğru olarak gayret göstermek yerine, olağanüstü 
güçleri bulunduğuna inanılan birilerine başvurmak daha cazip 
görünür. 

Başarısızlık duygusu uğursuzluğa, uğursuzluk düşüncesi ise 
büyüye yönlendiriyor. 
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Bu açıdan ayetlerde uğursuzluk şöyle geçiyor; 
Allah(c.c.) buyuruyor ki, 
"Onlara iyilik ve bolluk geldiği zaman, 'Bu bize aittir' derler. 

Bir kötülüğe uğradıkları zaman da bunu Musa ve beraberin
dekilerin uğursuzluğuna yorarlar. İyi bilin ki, onların uğursuz 
zannettikleri ancak Allah'ın elindedir; fakat çoğu bu gerçeği 
bilmezler."(A'raf, 131) 

"Dediler ki, Dinin ve hak yola davetin size uğursuzluk ge
tirdiğini mi söylüyorsunuz? Sizin uğursuzluğunuz kendinizden
dir. Doğrusu siz ölçüsüz kimselersiniz." (Yasin, 19) 

Gelecekten Haber Yaymak 

Birileri kitleleri istedikleri gibi etki altına almak için, gizemli 
bir üslupla gelecekten haberler veren pozlara girerler. Böylece 
insanlar üzerinde yönlendirici etkiler oluştururlar. 

Bir hadiste meçhulden haberler yaymanın "efsun" olarak ifa
de edildiği ve büyü manasında olduğu bildiriliyor; 

"Efsun nedir size bildireyim mi? Efsun, insanlar arasında meç
hulden haberler yaymaya kalkışmaktır."(Hadis (Müslim;Birr 102) 

Olacakları ya da olmuş, ama henüz kişi tarafından bilinme
yenleri ona bildirerek, sonra da bunları bazı gizemli güçler kul
lanarak etkisizleştiriyor görünmek insanları cezp ediyor. 

Hurafeler ve Büyü 

Büyü inancının beslendiği kültürel alt yapı, hurafelerle de 
yakından ilgili. 

"Dini gerçeklere uymayan, aslı esası olmayan söz ve rivayet
lere hurafe denmiştir. 

Ağaç dallarına ve dini yapıların pencerelerine çeşitli renkler-
de çaputlar bağlamak, 

Kemik ve benzeri şeyler asmak, 
Kabirlerde mum yakmak, cenazeye çelenk göndermek, 
Tabutun üzerine çiçek ve önüne ölen kişinin resmini koymak, 
Bir takım hastalıkların çarelerini dede ve tekkelerde aramak, 
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Bazı hastalıkların tedavisi için muska yazdırmak, hoca ge-
çindikleri halde ilim sahibi olmayan kimselere okutmak, 

İki bayram arası nikah kıydırmamak ve düğün yaptırmamak, 
Salı günü yola çıkmamak, 
Falcılık yapmak, fincan falına bakmak ve gayptan haber ver-

mek, 
Ruh çağırmak, 
Kabirlere adak adamak ve kurban kesmek, 
Yıldızlara bakarak kehanette bulunmak, 
Burçlarla insan karakterini okumaya ve yönlendirmeye ça-

lışmak, 
Bazı kuşların ötmesini ve köpek havlamasını, 
Elden ele muska verilmesini uğursuzluk saymak, 
Nazardan korunmak için gözboncuğu takmak, 
Kapı eşiğine nal çakmak vb ilk akla gelen ve günümüze yay

gın olar hurafelerden bazılarıdır."( Muhammedb.Abdul Vehhab, Çev. 

Harun Ünal, Tevhid-2, İst. J 996, s. 7 87) 

Büyü Yapıldığı Söylenen Konular 

Büyü konusunda yazılmış bazı kitaplarda sihir/büyü yoluyla 
gerçekleştirilebileceği iddia edilen hususlardan bazıları şunlardır; 

"Karı koca veya başka iki kişi arasına düşmanlık sokmak, 
aralarını ayırmak, 

Dil bağlamak, 
Bir kadın veya bir erkeği birbirine sevdirmek, 
Baş ağrısı, göz ağrısı, iç sıkıntısı vermek, 
Sidikliğini bağlamak, 

Uykusunu bağlamak, 
Bir kimseye hastalık musallat etmek, 
Kadın veya erkeğin evlenmesini kolaylaştırmak, 
Kaybolan şeyleri bulmak, 
Hırsızın kimliğini bilmek, 
istediği şeyi rüyada görmek, 
Bir kimseyi kendisine meyil ve muhabbet ettirmek, 
Bir yeri harap etmek, 
Hoşlanılmayan şahsı kovmak, 
Düşmanları mağlup edip onlara zarar vermek, 
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Konuşmayan ve yürümeyen çocukları tedavi etmek, 
Karı kocanın arasını bulmak, 
Sihri iptal etmek, 
Zalimlerin şerrinden emin olmak, 
Büyü ile bağlanmış kimseleri çözmek, 
Cinleri göndererek birine zarar vermek, 
Göze görünmemek, 
Silahın tesirinden korunmak, 
Kapalı bahtı açmak, 
Sara ve felçten korumak, 
Erkek çocuk sahibi yapmak, 
Ruhları emri altına almak, 
Bir şahsı istediği zaman istediği yere getirmek." 

(ProfDr. Ali Osman Ateş, Cinler ve Büyü, Beyan yay. İst. s.269) 

İlginç Bir Örnek; Tanzanya'da 
Tanzanya'da Büyü İçin Albinolar Katlediliyor! 
"Tanzanya'da ayak, kol, saç ya da cinsel organı 'zenginlik 

büyüsü' için kesilip öldürülen "albino" insanların sayısı sürekli 
artıyor. Albinoların mezarları bile organlarını çalmak isteyenler 
tarafından açılıyor. 

Tanzanya polisi, perşembe akşamı, melanin pigmenti bo
zukluğuyla ortaya çıkan albinizm hastası (albino) olan Jovin 
Majaliwa'nın öldürüldüğünü, saldırganların adamın sağ ayağı 

ile cinsel organlarını kestiklerini söyledi. 
BBC'nin haberinde, albinoların öldürülmesiyle ilgili olarak 

kabile büyücüleri suçlanıyor. 
Büyücülerin albinoların saç, kol, ayak ve kan gibi vücutla

rından alınan parçaların insanları zengin yapacağı öne sürülen 
bir iksir yapımında kullandıkları belirtiliyor. 

Tanzanya'da, Devlet Başkanı Jakaya Kikwete'nin bu tür ci
nayetlere karışanların yakalanması talimatıyla, mart ayından 
beri 173 büyücünün tutuklandığı belirtiliyor. 

"Albinoluk, insanlarda melanin pigmentinin yokluğuna bağlı 
olarak renksizleşmedir. Deri genellikle çok açık renkli, saç-tüy
kıl gibi keratin yapılar beyaz renktedir." (Hürriyet 30.7.2008) 



iV 

"BÜYÜ YÖNTEMLERİ" 
ve .. .. . 

BUYUDE CiNLER 

Kabala' dan Vahdet-i Vücut'a, 
Ebcet'ten Hurufat'a Büyü 

"Kabala'da Tevrat'ı okumanın üç temel tekniğinden bahse
dilir; bunlardan biri "Gamatria"dır. Gamatria, sözcüklerin gizli 
manalarını anlamak için, sözcüğü oluşturan harflerin değerleri
nin hesaplanması tekniğidir. İbrani alfabesinde harflerin sayısal 
değerleri vardır. 

Aynı şekilde Arapça'da "ebced" hesabı da harflerin değer
lerinden hareketle gelecek olaylar hakkında tahminlerde bulu
nulur. Bazıları da bunu büyü yapmakta ve bozmakta kullanır 
ki, buna "cifr ilmi" denir. Bu, bir anlamda büyü kitabı olan 
Kabala'nın hesap yönteminin bizdeki karşılığıdır. 

"Vahdet-i Vücut" felsefesini ilk kez sistematik bir şekilde ya
zan Muhyittin Arabi, 1194'te Fas'ta bulunduğu sıralarda Yahudi 
mistisizmi olan Kabala bilgilerini, harflerin, sayıların, şekillerin 
mantığını Yahudilerden öğrenmişti. 

İslami tarikatlar arasında Kabala'ya yakın 'ebcet-cifr' hesabı
nı benimseyen tarikatın adı 'Hurufilik'. Bu tarikatın esası harf ve 
sayılardan dinsel yorum çıkarmaktır. 
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Hurufiliğin kurucusu Fazlullah isimli zatın, Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nın İslam Ansiklopedisi'ne göre bir İran Yahudisi 
olması ise ilginçtir." (Soner Yalçm, Beyaz Müslümanlartn Büyük Sım, 
Efendi-21 Doğan Kitap, İst. 2006, s. J 7-23) 

"Büyü konusundaki, Seyyid Süleyman el-Hüseyni'nin 
"Kenzü'l-Havas" ve Ahmet b. Ali el-Buni'nin "Şemsü'l-Ma'arif" 
adlı kitapların ve bu konuda yazılmış diğer eserlerin incelenme
sinden anlaşılmaktadır ki, tılsımların bir kısmı harf ve rakamlar
la yapılmaktadır. 

Bu tür kitaplara göre, harfler ve onları ifade ettiği rakamlar 
tabiatüstü esrarengiz kudrete sahiptir. 

Harfler ise "Ebced"e göre değerlendirilir. Ebced hesabının 
kaynağı İslam öncesi kültürlere dayanır. 

İslam'da yasak olduğu belirtilen bu tılsımların ve efsunların 
kaynağı, Yahudilerin "Kabalah" dedikleri mistik ve skolastik fel
sefeleridir. 

Buna göre Yahudi alfabesindeki 22 harfin ve ifade ettikleri 
rakamların mistik ve büyülü mahiyetleri vardır. Yahudilerin din 
kitaplarında zikredilen Tanrı adları ve sıfatlarının harflerini iyi 
kullanmak suretiyle, harikalar meydana getirmek mümkündür. 

Yahudilerdeki bu Kabbalah Ekolü, Eski Ahid'in asıl anlamla
rını araştırır. Tıpkı İslam dünyasındaki Hurufilerin yaptıkları gibi, 
harflere tabiatüstü anlamlar ve güçler verir. Arap harflerinin Eb
ced hesabıyla nasıl ayrıca bir sayı değeri varsa, İbranicede de 
öyledir. Bu, Kabalacıları, garip, içinden çıkılmaz bir sayı misti
sizmine, harfler ve sayılarla kehanete, büyüye götürmüştür. 

Tevrat'ın gizli ve harflere bağlı olduğunu iddia edilen an
lamları üzerindeki bu akıl oyunlarının sonunda Kabbalistler iki 
gruba ayrılmıştır: 

İnanç işlerindeki kurguları sürdürenlere, Tevrat'ta var olduğu
nu iddia ettikleri güçlerden faydalanmak isteyen "uygulayıcılar". 

Bunlar, harf ve sayı mistiklerine dayanan, altın yapmaya ve 
hayat iksirini aramaya çalışan, sözde bir ilim ile, falcılık, büyü, 
sihirbazlık, olacakları önceden bilme işinde kullanılan çeşitli 

garip formüller ve hesaplar geliştirdiler. Bunun İslam dünyasın
da da aynı şekilde geliştiği bilinmektedir. 
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İslam aleminde de"Cifir" adı verilen bir kehanet yolu, bun-
1 dan başka sayılar, harfler, muskalar, vefkler, tılsımlar ve sihirler 

göze çarpmaktadır. Bunlar Yahudilerdeki Kabblah ile karşılaştı
rılacak olursa, asla bir tesadüf olamayacak benzerliklere rastla
nır. Yahudi Şeriat'ının dışında olan bu akımlar, M.Ö. 1. yüzyıla 
kadar uzanır. 

Cifir denilen yola başvurma, harflerle çeşitli cambazlıklar 
yapma, bunları ebcet hesabıyla sayıya dönüştürme, çıkan sa
yıları çeşitli işlemlerle yeniden harflere dönüştürmek suretiyle 
falcılık,.. Böyle kurgulara dayanan yarı sihir yarı dua yoluyla 
canlı ve cansızlar üzerinde etki yapmaya çalışma, 'simya', kı

sacası insana tabiatüstü güçler kazandırmak için ilahi güçten 
faydalanma yollarının aranışı ve bunlara inanış, İslam aleminde 
de İslam'a tamamen aykırı olduğu halde almış yürümüştür. 

Yahudilerdeki bu Kabbah marifetleri nesilden nesle, "gizli 
bilgi" olarak seçkin kimselere öğretilmiştir. Xlll. asırdan son
ra da kitap halinde yazılmaya başlanmıştır. İspanya ve Güney 
Fransa'da yaşayan Yahudiler arasında yayılan bu sihirler, İs
panya Yahudilerinden Müslümanlara geçmiştir. Es-Seyyid Sü
leyman el-Hüseyni'nin Kezü'I Havas adlı bu konudaki kitabının 
asıl kaynağı olan Cezayirli Ahmed b. Ali el-Buni'de bu İspanya 
Kabalistler'i ile temasa geçerek, eserinde yazdığı bir takım şey
leri bunlardan aldığı kuvvetle muhtemeldir."(Prof.Dr. Ali Osman, 
Cinler ve Büyü, s.279) 

Büyüde Kur'an ayetlerinin kullanılması ile ilgili olarak yapı
lan değerlendirmeler ise şöyle özetleniyor; 

"Sihir konusu ile ilgili olduğu söylenilen Kur'an ayetlerinin 
incelenmesinden bu ayet-i kerimelerde geçen bazı kelimeler
den hareketle, bunların o hususlarla irtibatlandırmaya çalışıldı
ğı görülmektedir. 

Mesela 'muhabbet' kelimesinin geçtiği bir Kur'an ayeti alı

narak, hiçbir ilgisi olmadığı halde bir kadın ve erkeği birbirine 
sevdirmek için yapılan sihirde kullanıldığı, vefk ve tılsım hali
ne getirildiği ortaya çıkmaktadır. Güvenilir kaynaklarda ise bu 
Kur'an ayetlerinin, anılan konularla ilgili özellikleri olduğun
dan söz edilmemektedir. 
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Zaten Kur'an, sihir/ büyü yapmak, vefk ve tılsım yazmak 
için gönderilmemiştir. Fakat ne yazık ki, insanlığı hidayete ve 
kurtuluşa sevk etmek için gönderilen Kur'an-ı Kerim, bazı kim
selerce sihir büyü tılsım, vefk vs. yapmada kullanılmakta, İslam 
tarafından şirk ve küfür olarak nitelendirilen sihir ya da büyü
nün meşru olduğu bu yolla ileri sürülmektedir."(ProfOr.A/i Os
man, Cinler ve Büyü, s.272) 

"CİN"SİZ ve "DİN"SİZ 
BÜYÜ OLMUYOR 

Büyünün "Cinler"le ve "Din"le İlgisi 

Büyüde çok çeşitli teknikler var. Son derece akıl almaz işler 
ve pislikler içinde, felaket şarlatanlıklar da söz konusu. 

Büyünün teknik olarak değil de, yöntem olarak nasıl yapıldı
ğı üzerinde durmak, büyünün ne olduğunu kavramak bakımın
dan gerekli. 

Teknik yönünden bahsetmek yanlış olur. Çünkü bunlardan 
bahsedip insanların kafalarını bulandırmak doğru olmaz. Ayrı
ca, bazı meraklılar çıkıp, deneme yapmak isteyebilirler ki, bu, 
ruhsal açıdan da son derecede zararlı olur. 

Büyünün esası açısından irdelemek gerekirse, büyüde iki 
önemli unsur dikkatimizi çeker. 

Biri; "kutsal metinler" yani "din". İkincisi de; "cinler!" 
Yani "cin"siz ve "din"siz büyü yapılamayacağı kanaati ke

sin. Büyü yapanlar hem "cin"den, hem de "din"den istifade 
ederler. 

Ancak dinsel metinler, dine hakaret içerecek şekilde kullanı
lır. Bu sebeple de büyü yapacak kişiye ancak "kafir" yani "inan
mayan" cinlerin yardım ettiği ifade ediliyor. 

Büyü ne şekilde yapılırsa yapılsın, sonuçta cinlerle ilgili ol
duğu kanaati ortaktır. 

"Cinlerin Esrarı" isimli kitabında İmam Şibli; "Büyünün kökü 
cinlere dayanır" diyor. (İmamŞibli, age, s.37) 
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Büyü ile yakından ilgili olan birinin kitabında ise bu konu 
şöyle anlatıyor; 

"Büyü olayında çeşitli tılsım, vefk, dua ve semboller vardır. 
Bunlar her milletin diline, harflerine, alfabelerine göre değişir. 
Ve bu tılsımlar, cinleri tahrik eder. 

Cinler, tılsım, büyülü söz ve semboller ile istihdam edilir. 
Herkesin eline geçen, piyasada bol miktarda bulunan tırnak, 
havas kitabı dediğimiz tılsımların bulunduğu kitaplarda üfürük
çü ve muskacıların yaptığı büyüler kimseyi tutmaz .. 

Zannediliyor ki, yazılan üç beş tane kağıt parçası bu işleri 

yapıyor. Yalnız, kötülük amacıyla bazı şeyler yazılırsa, şeytan
ların yönlendirmesiyle kafir cinler burada yazılı şeyleri gerçek
leştirmeye çalışır. Burada "cinni şeytanlar"ın aldatması söz ko
nusudur. 

Yani, bir aileyi dağıtmaya, birilerini rahatsız etmeye yönelik 
yazılan muska, tılsım, büyülü söz veya yazı, ikinci derecede 
faktördür. Birinci derece niyet ve bu niyeti gerçekleştirmeye ha
zır cinler vardır.(Doğan Mirzaoğlu1 Gözle Görülmeyen Alem ve lşmsal 

Varlık Cinler, Zafer Yaym Dağıtım, İst. s. 738) 

Bir başka kaynakta ise; 
"Büyü yapmak isteyen sihirbazların, Allah'ın yasakladığı bir 

takım fiilleri işleyerek, şeytan ya da cinlere yaklaşmak istedik
leri nakledilir. Tarih boyunca bu tür kimseler yıldızlara taparak, 
Allah'a şirk koşarak, şeytanı övüp, ona taparak, şeytanın yar
dımını temin etmeye çalışmışlardır."(Lutfullah Cebecı~ Kur'an'a göre 

cin-şeytan, Konya 7 989 s. 67) 

Hıristiyan kaynaklarında da büyünün cinlerle ilgisi olduğuna 
işaret ediliyor; 

"Yuhanna'nın vahyinde kaydedildiğine göre, sapıklık ve küf
re destek olan alametleri yapanlar murdar cinlerdir. (Yuhanna'nm 

Vahyi, 76 1 73-74) 

İbn Haldun da, büyünün, cinlerin yardımı ile yapıldığını anla
tıyor; 

"Sihri yaparken ve sihri çözerken, (büyücü) üfürmesine ortak et

tiği cinden söz alır, ona and içirir."(ibn Haldun, Mukaddime, age, s.8) 
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Bu bilgilerden çıkarılan sonuç odur ki; yukarıda sınıflandı
rılan ve konumuzla ilgili bulunan büyü için dört unsur gerek
mektedir; 

1. Büyü yapmak isteyen kişinin cinlerle işbirliğinin olması, 
il. Büyüde yardımcı olan cinlerin, inanmayan (kafir) cinler

den olması, 
ili. Büyücü kişinin yaptığı büyü işleminde kullandığı dua ya 

da metinlerin kullanılış biçiminin "kutsala" hakaret anlamı ta
şıması, 

iV. İnsanın yaratılışına ve şeytanın insan yüzünden Allah'ın 
huzurundan kovulmuş bulunması sonucuna bağlı olarak, "şey
tan cinler"de insan nesline karşı oluşmuş öfke ve düşmanlığın 
tatminine yönelik olması. 

Yani, yapılması istenen şeyin, insana zarar verici ve ınsan 
neslini aşağılayıcı bir anlama gelmesi şarttır. 



v 
. . . . 

BiR BUYU KITABINDAN . . . . . . . 
BUYU ORNEKLERI 

"Bu sahadaki eserlerin en meşhuru ve bugün İslam dünya
sında sihirle meşgul olan herkesin başvurduğu Ahmet b.Ali el
Buni'nin 'Şemsü'I Ma'rifi'I Kubra adlı eseridir. XIV. Yüzyılda 
yaşamış olan yazar Arapça olarak kaleme aldığı ve birçok el 
yazmaları bulunan eserde Yahudi cifrinden a~ıntılarla dini bir 
sihir usulü oluşturmaya çalışmış. Eski Mısır büyü geleneğinden 
kalma afsunlara itimat telkin etmek için Kur'an'dan ayetler, 
Esma-i Hüsna, çeşitli dualar ve dini metinler karıştırılmış. Böy
lece Mısır'ın tılsımlı sözleri ile eski Yunan'ın Pisagor rakamları 
Yahudi geleneğinden Kabala ile birleştirilerek İslam dünyasına 
sokulmuştur. 

Süleyman el-Hüseyni'nin Kenzü'I Havas adlı Türkçe büyü 
kitabı ise yukarıda adı geçen eserin Türkçeye çevrilip bazı dua
lar eklenmesi ile oluşturulmuştur." (Abidin Zeynel Tambağ, Cin Büyü 
Sihir, Alioğ/u yaymevi, İst 2004, s.56) 

Şimdi bu kitaplardan alınan ve büyünün, insan onurunu ve 
kutsalı aşağılan işlemlerin nasıl uygulandığını bazı örneklerle 
görelim. 
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Bu kitaptan örnekleri aktaran ve Türkiye'de Diyanet İşleri 
Başkanlığı yapmış bulunan M.Şemseddin Günaltay, "Hurafeler 
ve İslam Gerçeği" kitabında söze şöyle başlıyor; 

"Kur 'an-ı esas fonksiyonundan, indiriliş gayesinden uzaklaş

tırıp, Müslümanları hurafelere ve batıl inançlara boğup, onun 
sihir büyü kitabı olarak algılanması manasının anlaşılması böy

lece devre dışı kalması için bu yollara başvurulduğu kanaati 

uyanıyor." 

İşte yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e el atarak, onu büyü kay
nağı haline getirmek isteyen, kandırdığı cahil Müslümanlara 

sihir-büyü böyle olur diye ayet-i kerimeleri gömdürüp, ayaklar 

altında çiğnetmeyi hedefleyen o kötü niyetli din sömürücüsü 

kimselerce hazırlanan büyüler: 

Dil Bağlama 

Ayeti okuyup üfleyerek dil bağlama; 

"Bir şahsın dilini bağlamak istersen bir asma kilit ala
rak, üzerine 'ya Müstelkıya' yaz. Sonra besmele çek. Bir defa 

....................... suresini oku. Kilidin deliğine üfle. Sonra tekrar 
oku ve üfle. Bunu 41 defa yap. Sonra da kilidi kitle. Kilit o şekil

de kilitli kaldığı müddetçe, o kişi senin aleyhine konuşamaz. 

Dua şudur; ('akadtu lisane fulane kema ' akadtü Haza bi 

kudretillahi ve bi hurmeti's-suretis-şerife.)"(E/-Hüseyin, Kenz'ul Ha

vas, /V., 428) 

Ara Açmak 

Ayeti kabre gömerek ara açmak; 
"İki kimsenin arasını açmak, aralarına kin ve düşmanlık 

koymak için ................ Suresini temiz kağıt üzerine yaz. Biraz 
beyaz balmumu al. Ondan iki insan şekli yap. Bunlardan her 
birinin üstüne, ayırmak istediğin kimselerden her birinin ismi-
ni ve annesinin ismini yaz. Sonra büyükçe bir kağıda ........... . 
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Suresini ve aşağıda yazılı duayı yaz. Sonra o kağıdın üzerine 
balmumundan yaptığın o iki insan şeklini sırt sırta koy. İki ufak 
dikiş iğnesini de bunların arasına koy. İğnenin uçları ve dipleri 
temas etsin, fakat batmasın. Sonra o kağıdı itina ile şekillerin 
üzerine bükerek sar ve küçük bir paket haline getir. 

Bu paketi eski bir kabir içine göm. İsimleri yazılı adamlar bir 
daha buluşup ittifak edemezler."(e/-Hüseyin, age, s.427-422) 

Evlenmek 

Evlenmeyi sağlamak için Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini kapı 
eşiğine gömdürmeyi tavsiye eden bir büyü örneği: 

"Bir kimse, Allah'ın emriyle bir kızı veya bir kadını zevceliğe 
istediği halde vermeseler, temiz bir kağıt üzerine gül suyunda 
ezilmiş safran ile şu ayeti .................... yazıp, o kız veya ka-
dının ikamet ettiği evinin kapısının eşiğine gömerse, Cenab-ı 
Hakkın isteğiyle istenilen hasıl olur." (e/-Hüseym~ a.g.e.,!V,562) 

Bir Yeri Harap Etmek 

İşte büyüye inananlarla eğlenircesine bir büyü daha, 
"Bir kale bir hisar, bir hane, bir yer veya herhangi bir yerin 

harap olmasını istersen, bir balmumu üzerine yukarıda yazılı 
olan; 'Hayır Hatemi'ni ve yine bir balmumu üzerinde de şer 
Hatemi'ni yaz. Sonra harap olmasını istediğin mahallin eşiği al
tına gömüp, üzerine hamam bulaşık suyundan biraz dök, orası 
ebedi olarak harap olur." (el-Hüseyni, Kenzü'l-Havas,1,39) 

Zarardan Emin Olmak 

Herhangi bir gayret göstermenize gerek yok, bakınız düş
mandan korunmak ne kadar kolay! Iraklıların bunlardan haberi 
yok herhalde! 

"Bu ................... Şerifi ve ........ Celili bir kağıt üzerine yazıp, 
üstünde bulunduran ve onu taşıyan kimseye düşman tarafından 
bir türlü zarar isabet etmez." (e/-Hüseyni,a.g.e.,1,38-39) 
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Define Bulma 

Define aramak için o kadar para ödeyip bir detektör almanı
za gerek yok! Bu işin daha kolay yolları da var. 

"Bu Hatem-i Şerifi (yukarıda kaydettiğimiz Siyan yıldızlı 

yazıyı) safran ile bir kağıda yazıp, onu bir horozun boğazına 
bağlayarak, bu hayvanı o define olduğu zannedilen yere bırak. 
O horoz hangi yerde durup, o yeri ayağıyla eşer ve gagasıyla 
kazar ve üzerinde öterse, define veya gömülü olan herhangi bir 
şey oradadır." ( el-Hüseym;a.g.e.1 139) 

Birini Kendine Bağlamak 

Bu yolla insanları kendinize bağlar, rahat içinde yaşar gider
siniz! 

" ............. ism-i şerifinin fevkını bir kağıt üstüne yazıp, kena-
rına da dilediğin adamın ismiyle hadimi olan 'Er'ıyail' isimini 
huruf-u mukatta'a olarak yazdıktan ve üzerine 2083 defa 'Ya 
....... ' okuduktan sonra üzerinde taşıyan şahsa, ismini yazdığı 
kişinin muhabbeti artar, onu son derece sever." (e/-Hüseym; age, 
l.s. 176) 

Sidikliğini Bağlamak 

Eğer cinlerin kafirleri kendilerine bir ortak arıyorlarsa, 

Allah'ın ayetlerini sidikli çamurla ve koyun işkembesi ile karış
tırandan daha uygununu bulamazlar. 

"Bir kimsenin sidikliğini bağlamak isteyen, o şahsın işediği 
yerden bir avuç çamur alır, bunu beyaz keten içine koyar, son
ra; mavi, yeşil, beyaz, sarı, siyah, kırmızı, al renkli yedi ibrişim 
alır, bunlara her düğümünde bir kere ............... Suresini okur, 

böylece yedi düğüm atar, sonra ibrişimleri o çamur koyulan 
beze koyar bağlarsa ve sorira da bir koyun işkembesi alır, bu 
çıkını onun içine koyar ve rüzgara karşı asarsa işkembe kuru
dukça o şahsın bevli bağlanır, işeyemez olur."( el-Hüseyni,!. s.98) 
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Erkekliğini Bağlamak 

"Bir kimsenin erkekliğini bağlamak ve böylece cinsel ilişkide 

bulunmasını engellemek için, bir arşın kadar uzunlukta bir ki
riş alıp, üzerine yedi düğüm vurup, her düğüm vuruşta üzerine 

el-............... suresinin .... Ayetleri okunur ve şu dua( ... ) söyle-

nirse o andan itibaren o kimsenin ilişkide bulunması imkansız 

olur." (el-Hüseyni, age, /il. s.434) 

BÜYÜDE KULLANILAN MALZEMELER 

Büyü yapan kişilerin bu işlemi yaparken kullandıkları malze

meler içinde çok sayıda şeyler saymak mümkün. 

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi bu malzemeler 
ikiye ayrılır; 

1. Ayetler ve dua gibi kutsal metinler 

Kutsal kitaplardan alınan ayetler ve bu iş için hazırlanmış 

kitaplarda yazılan bazı metinler. 

il. Birtakım semboller 

Büyüde kullanılan birtakım semboller vardır ki, bunlara ge

nel olarak "vefk" adı verilir. 

"Vefk, uygun gelme, denk düşme, işi iyi gitmek anlamlarına 

gelir. Eski çağlardan beri insanlar, vefk denilen çeşitli şekilleri, 

kareleri, terkipleri, rakam ve harfleri bir araya getirerek dünya ha

diselerine, kişilere, madde ve eşyaya etki etmeye çalışmışlardır. 
İslam dünyasında vefk ilmi ve sayıların esrarı üzerine ilk ese

ri, Cabir İbn Hayam yazmıştır. Batıni, Hurufi ve İsmail-i gibi 
batıl mezhepler, vefk, harf ve sayıları kutsal kabul etmişlerdir. 

İmam Gazali ise, Allah'tan başka şeylere yaratıcılık ve etki 

verip, sayı ve harflere kutsallık atfeden her türlü görüş ve inancı 
eleştirmiş, vefklerden medet umanları uyarmıştır. 
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ili. Büyü yapılacak kişiye ait şeyler 
Elbise parçaları, iç çamaşırları, idrarı, tırnaklar, resim, düğme, 

iV. Büyü yaptırmak isteyen kişiden alınan şeyler 
Adet kanı, saçlar, 

V. Bitkiler 
Böğürtlen kökü, Hindistan'dan gelen bazı bitki kökleri, gün

lük, kırmızı biber tohumu, karabiber, karanfil tozu, beyaz bi
ber, üzerlik tohumları, dardağan tohumları, safran, amber ve 
Arabistan'da kullanılan misk, gül suyu ve hatmi çiçekleri. 

VI. Diğer malzemeler 
İpler, balmumu, domuz yağı, işkembe, 
Sabun, 
İğneler, kilit, at nalı, muska. 
Bakır, demir, altın, gümüş, kurşun ve civa. 
Akik, zümrüt, kiremit, pişmiş veya pişmemiş çömlekler. 
Keten, pamuk ve ipekli kumaşlar. 
Ölünün kefen bezi, ölü toprağı 
Çakı, kilit 
Yumurta, koyun işkembesi, 
Horoz kanı, sıpa dili ... 
Bazı büyülerde de çeşidine göre örs, hançer ve bıçak da kul

lanılır. 

Bu nesnelerin bulunduğu kişi üzerinde; kişinin koltuk altı, 

boynu, elbise astarı, cebi ... 
Saklandığı yer ise yatak yorgan yastık, evin duvarları, banyo 

mutfak yatak odası dolapları, kapı eşiğinin altı gibi yerler. Bah
çede toprağa gömmek, kör kuyu, mezar ... 

Büyüde kullanılan malzemelerin özelliği dinen "pis" sayılan 
şeyler olmalarıdır. 

"Dışkılar, kadavra parçaları, kan ve cinsiyetle ilgili her çeşit 
nesne sihirbazın kullandığı şeylerdendir. Bunların bir özelliği 
de dinen pis sayılmalarıdır. Mesela necis olan pisliği büyücü 
ilaç olarak kullanır. Ayrıca, büyülenecek kimsenin vücudundan 
alınacak herhangi bir şey saç teli, tırnak v.s. de sihir yapımında 
kullanılır." (E.H. Yazır, Hak Dini,!) 



VI 

BÜYÜCÜYE 
NEDEN GİDİLİR? 

İster bizde, ister başka toplumlarda olsun, insanların büyü
ye ihtiyaç duymalarının ve büyücülerin peşinde dolaşmalarının 
sebeplerini şöylece sıralamak mümkün; 

1. "Bilinmeyen"e Duyulan Merak ve Olağanüstü 
Beklentiler 

Gizemlilik ve olağan üstü güçler, bilgiden uzak toplumlarda 
her zaman revaçta olmuştur. Birçok coğrafyada olduğu gibi, bi

zim yaşadığımız topraklarda da izah edilemeyene karşı duyulan 
korku ile karışık saygı ve merak duygusu, ihtiyaç halinde olağa
nüstü beklentileri de beraberinde getirir. Bu merak ve korku da 
insanları gizemli görünen kişilere, yani büyücülere yönlendirir. 

il. Kültürel Yatkınlık 

Bazı yörelerde ya da ülkelerde insanlar kültürel al"ışkanlıkları 
itibariyle problemlerini çözmenin bir yöntemi olarak, büyücü
leri görürler. 
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Bu sadece bizde değil, dünyanın birçok yerinde de böyle. 

Vatikan'da konu ile ilgili bir toplantıdan sonra yapılan açıkla
mada da aynı konuya dikkat çekiliyor. 

"Günümüzde şeytan vakalarının en çok rastlanan yerler 

Meksika, İtalya ve Afrika. Bunun sebebi ise, bu bölgelerde sihir, 

büyü gibi şeytanın da kullandığı yöntemlerin yaygın olmasıdır." 

(Murat Yalmz, Sebanur Kıraç, Aktüel Dergisı~ 23 eylül, 2005) 

111. Kadınca Problemler 

Büyü ve büyücü söz konusu olduğunda, erkeklere nazaran 

kadınların daha çok bu işe yatkın oldukları görülmektedir. 

Kadınların gebelik, emzirme, nişanlılık ve ilk evlilik gibi 

dönemlerinde psişik etkenlere daha açık oldukları muhakkak. 

Ayrıca kadınların yapısal özellikler bakımından da problemler 

karşısında daha dayanıksız olması ve çaresizlik duygusuna daha 

kolay kapılmaları, onları olağan üstü güçleri olduğuna inandık
ları kişilere ve yerlere daha fazla yöneltiyor. 

//Size gelmemin sebebi şu: Kocam beni aldatıyor. 
Onunla tartışmaktan bıktım. Yanmda hiçbir değerim yok. 

Sürekli başka!armm peşinde ... Bana öyle geliyor zannetmeyin, 
bu gerçek! 

Sonunda karar verdim. Gidip bunun erkekliğini bağ/atayım 
dedim. Yetti artJk! 

Bana da yak/aşmasm/ başkasma da! İstemiyorum. Dayana
mworum. 

Bir komşum birinin adresini vermişti. Oraya gidiyordum. 
Size bir daf7!şayım diye geldim. Ne diyorsunuz, şimdi gitmeye
yim mi'? Çok mu günah olur?" 
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111. İşlerde Başarısızlık 

İnsanların başarısızlıkları karşısında mantıki ve bilimsel se
bepler aramak ve çözümler üretmek yerine problemlerini kolay 
yollardan çözmek istedikleri ve özellikle de ters giden işlerini, 
kendilerini çekemeyen kişilerin düşmanlıklarıyla ilintili yorum
ladıkları sıkça rastlanan bir durumdur. 

İşleri bozulsun diye büyü yapıldığına inanan kimseler, bu

nun tabii sonucu olarak da, büyüyü kaldırmak için yine büyü

cüye ya da bu işlerle uğraşan kimselere müracaat ederler. 

/'Kızıma 1Jüyüden korunma 1 verdiler. Ça!tştığı fabrikantn sa
hıbi birini getirmiş. Fabnkanm her tarafma okunmuş su döktür
müş. Bütün makineleri okutmuş. İşçilerin hepsine de koruma 
verdirmiş. 

Koruma dedikleri kağıt bul Gördüğünüz gibi, üzerinde birtakım 
yazılar ve şekiller var. KIZ!mtn bunu üstünde taşıması gerekiyormuş. 

Söyleyince huzursuz oldum. Bana biraz garip geldi 
Ne dersiniz, kızım bunu takarsa bir sıkmtı olur mu?" 

iV. Erkeklerin Yatakta Başarısızlığı 

Cinsel problemi olanların da büyücüye sık başvurduklarını 
görüyoruz. Ancak burada diğer bazı faktörlerin aksine erkekle

rin çoğunlukta olduğunu görüyoruz. 

Özellikle başka kadınlarn yakınlığı olan erkeklerde aniden 
başlayan cinsel iktidarsızlık sonucu, bazılarının aklına gelen ilk 

ihtimal kendisine büyü yapıldığı yönündedir. 
Yine yapıldığı düşünülen büyüyü bozdurmak için de telaş 

içinde bir başka büyücüye ya da hocaya gidilir. 
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"Bunu aÇJklasam herhalde günlerce magazin programlarm
dan düşmeyiz. Çoğu televizyon kanal! peşimize düşer. 

Bunu kesinlikle kimsenin b!/memesi laZ1ml Bana geldiğinde 
yüzünü kaşkol ile kapatmış, yamnda iki adamı vardı. 

'Aman! Size güveniyorum. Sakm benim size geldiğim dışan 
sızmasm!' diye sıkı sıkı tembih etti 

Ama kabahat kendisinde ... Bu meşhur sanatÇJmız, gitmiş bi
rine, eski·sevgilisini kendisine bağlasm diye. O da işi çok ters 
yapmış. Şimdi ise tam bir ıflas ... 

Bana geldiğinde panik halindeydi. Yalvardı; Ne olur bunu 
çöz! Beni mahvetti bu kadm! Haftalarca tik yok! Perişan oldum' 
diyordu." 

V. Kocalarmm Kadmlarma İlgisizliği 

Bazı kadınlar eşlerinin kendilerine ilgi duymamasını ve cin

sel soğukluğunu bir başkası tarafından yapılmış büyüye bağlar. 
Bu sebeple de hoca hoca dolanır. Büyüyü çözdürmeye çalışır. 

Eşleriyle aralarında gelişen problemlerde, problemin sebep
lerine eğilerek çözüm aramak yerine hocaya gitmek, muska ya 
da sihir yaptırmak, kadınlarda, kötü bir alışkanlık haline gelmiş 
gibi görünüyor. 

"Ben bu işi yapmJyorum. Beni b!/dikleri /Çin o kadar garip 
tekliflerle gelen oluyor kil Daha dün gelen biri bana; 'Kocam 
başka bir kadma gidiyor. Onu bundan bir türlü vazgeçireme
dim. Tek çarem sizsiniz. Onu ağlamamZ! istiyorum. Erkekliğini 
başlaym, size 5 bin dolar vereceğim' dedi: 

Ben kendisine sihir yapmamn küfür olduğunu, yapamn da, 
yaptlramn da kafir olacağmı anlatmaya ça/Jştım. 

O ÇJkarken hala kendisine yardımC1 olmadığım için üzül
düğünü, çok uzaktan geldiğini, bari bu işi yapan biri varsa onu 
tavsiye etmemi istiyordu." 
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VI. Birine Karşı Düşmanca Duygular ve Zarar 
Verme Arzusu 

Bazıları, birine karşı hissettikleri düşmanca duygularla ona 
zarar verebilmek için büyücülere gederler. 

Kin, nefret, intikam ve haset yani çekememezlik duyguları 
içinde kıvranan bu kimseler, kendi inançlarını da tehlikeye at-
maktan çekinmezler. · 

Haklı ya da haksız olarak düşman seçtikleri kişiye, bire bir 
güçleri yetmediğinden başka yollarla zarar vermek için büyü
cüye giderler. 

,Bir başka kadma gitmesin diye kocasma büyü yaptlfmış. 
Bana geldi, yalvardı; Hocam, bu büyüyü boz' diye. 

,Niye yaptlfdtn, niye bozdurmak istiyorsun?' dedim. 
Ben eşim o kadma karşı güçsüz olsun istedim. Ama bana 

karşı da güçsüz oldu. Büyüyü yaptlfmadan önce bir problem 
yoktu Şimdi bana hiç yaklaşamıyor. 

Eşim bilmiyor, ona büyü yaptlfdığımı; bilse beni keser. '1 

Vll. "Okunma" Amacı İle Büyücüye Gitmek 

İnsanlar bazı kimselere, "okunmak" ve içeriğinin ne olduğu
nu bilmeden ve merak etmeden "bir şeyler yazdırmak" üzere 
müracaat ederler. 

Bunların arasında adı "hoca"ya çıkmış "büyücü"ler de var. 

Vlll. Hurafeler ve Cehalet 

Genelde bilgiden yoksunluk ve hurafe türü inançların yaygın 
olduğu toplumlarda büyücülerin korku ile karışık saygınlığı söz 
konusu. Böyle bir toplumda, sağlam dini inançlardan yoksun 
kişiler büyücüye daha çok ilgi gösterirler. 
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IX. Problemlerini Büyüye Yoranlar 

Bazı kimseler başına gelenleri ya da karşılaştığı işleri olağan 
dışı güçlerle yorumlamaya olan meyilleri, onların, olağan üstü 
güçleri olduğuna inanılan kimselere yönelmelerine sebep olur. 

Bu kimselerin başında da büyücüler gelir. 

//Çok kötü şeyler oluyor. Güzel bir şeye baksam onun başma 
gelmedik kalmıyor. Çiçek dahi sevsem kuruyor. Bir bebek sev
sem ya hastalamyor ya da bir kaza geliyor başma. Bir eve git
sem evdeki insanlar hasta/amyor, baş/arma bir şeyler geliyor. 

Bir topluma giremiyorum, kimseyle konuşamıyorum, kimse
nin yüzüne bakamıyorum. Birine gözüm takJ/sa beynimde şim
şekler çaktJğmı, gözlerimden ateşler sıçradığmı hissediyorum. 

İstemeden saçma sapan şeyler yapıyorum. Kendi kendime 
konuşuyorum. Çocuğuma kızsam düşüp baŞJm yarahyor. Eşim
le tarf!şsak ya da ona içimden kızsam yapmadığı hata kalmıyor. 
İnsanlar hakklmda konuşsam baş/arma gelmedik kalmıyor. 

Kimse beni istemiyor, bana katlanamıyorlar. Kendimi uğur
suz hissediyorum. Beynim kuruyor sanki nefes alamJYorum. Sık 
sık kendimi okutmak için birilerine gidiyorum. 11 



Vll 

"BÜYÜCÜLER"İN KİMLİKLERİ 
Büyücülükle uğraşan insanların birbirilerine benzer 

özellikleri vardır. Bunlar adeta "büyücü"nün kişilik özellikleri 
gibidir. 

1. Ürkütücü olmaları 

Bu tür insanların yakın çevresinde yaşayanlar, onlardan bi
raz uzak durmayı, mesafeli kalmayı tercih ederler. İnsanların 
onlara bakışları daha çok ürküntü ifade eder. 

Bu işi yapan ve çevresinde tedirginlik uyandıran bu insanla
rın pek sevilmeyen, ancak gizli güçlerinden dolayı bir anlamda 
korku ile karışık hürmet duyulan insanlar olduğu gözlenir. 

11. Çıkarcı olmaları 

Yaptıkları şeyler karşılığında ücret alırlar. Bunların içinden 
bazılarının birkaç bin dolara kadar para almadan kişilerin istek
lerine karşılık vermedikleri bilinir. 

İşin ölçüsü olmadığından ücretinin de sınırı yoktur. 
Büyü yapılmasını talep eden kişinin hırsı yanında, kendisine 

büyü yapıldığı için rahatsız olduğu düşünülen kişinin çaresizli-
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ği, büyücünün durumu istismar etmesine ve yüksek meblağlar 
talep etmesine imkan sağlar. 

/'Eşimin eşofman mm astarma diki/miş bir şeyler bulduk. Eski 
hammı yapmıştlr diye düşündüm. Birlikte olamworduk. Büyü
dür!' dediler. 

Birine gittik. Herkesi dışan Ç1kard!. Odada yalmz kaldık. 
/Yüzde yüz çözerim!' dedi. Nas!I olacak diye sordum. /Birisi 

ile birlikte olacaksm!' 
/Nas!I yani?/ dedim. 
Bir erkekle birlikte olmadan çözülmez. Başka biri i/e birlikte 

olursan, ancak ondan sonra kocanla birlikte olabilirsin./ 
Peki, bu kim olacak?' dedim. 
Mesela ben olabıfirim!' deyince hemen Ç1ktım. Eşime söyle

dim. Eve çağmp öldürelim diye plan kurduk. 
Eşim babama söyledi. Babam böyle yaparsamz herkes yanhş 

anlar. Zannederler ki sen onu eşinle iken bastm, öldürdün. Her
kes eşinin onunla olduğunu samr. Bu daha kötü olur!' dedi 

Sonra dövdürdü/er. Tehdit ettiler,; 'Taşmacaksm!' diye. 
Adam korktu, taşmdı, gitti bizim mahalleden." 

111. Garip davranışlı olmaları 

Başka boyutlarla temas halinde olduklarını, o boyuttaki var
lıkların kendilerine yardım ettiklerini söylemeleri ve bir şekilde, 
karşılarına gelen ferdin kişisel bilgilerinden haberler vererek, 
olağan üstü güçlere sahip oldukları konusundaki inancı pekişti
ren tavırları ile garip bir görünüm sergilerler. 

iV. Güvenilmez olmaları 

Gizemli görüntüleri yanında davranışları ile güvensizlik 

uyandırırlar. 
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Buna rağmen hasta ya da kendilerine müracaat eden kişile
rin onlara teslimiyeti kendi inanç ve duyguları sebebiyledir. 

V. İ nançsızlıklan 

Yaptıkları işte dini motifler kullanmalarına ve dine sığınır 
gibi bir intiba vermelerine rağmen genellikle ibadetten uzak ki
şiler oldukları bilinir. 

Esasen uğraştıkları büyü işinin kendilerini dini açıdan şid
detli bir sorumluluk altına soktuğunu bilseler de bundan maddi 
çıkar ve itibar sağlamaları bu işte devam etmelerinin önemli 
sebeplerinden biridir. 

VI. Cinsel İstismara Yönelenler 

Büyü ile ilgilenenlerin içinde bunu insanlara yararlı olmak 
için söyleyenler de var olmasına rağmen bunarın azınlıkta ol
duğu bilinir. Bunlar daha çok yapılmış büyüyü bozmak için 
büyü yaptıklarını iddia ederler. 

,,Bayt!ma/anm var diye eve birini getirdiler. Adam büyü ya
par, büyü bozarmış. Odadakileri dışan çıkardı. Bana gözlerimi 
yummamı söyledi. Önce ellerimi tuttu. Bir şeyler mm/dandı. Bir 
şeyler okur gibi yapıyordu. Sonra yukandan aşağı vücudumu 
sıvazlamaya başladı. 

Korktum, bağırmaya başladım; 'Sen manyak mısm? Çek elle
rini üstümden!' diye. 

Gürültüye bizimkiler kapıyı açıp içeri girdiler. Adam alela
cele toparlandı. 'Benim buna faydam olmaz. Bunda başka şey
ler var' diyerek çıktı gitti." 



Vlll 

•• •• •• • \J • 

BUYUNUN GERÇEKLIGI 
VAR MI? 

Büyünün İnsana Etkisi İle İlgili Düşünce ve 
Yorumlar 

Büyünün gerçekliği tartışma konusudur. 
Büyü gerçekten insana tesir eder mi? Kendisine büyü tapılan 

kişi, büyü yapanın zarar vermek istediği doğrultuda rahatsızla
nır mı? 

Bu sorular pozitif bilim disiplinleri açısından bakılınca, ister 
istemez kuşku ile karşılanacaktır. Rahatsızlanan kimse, kendisi
ne büyü yapıldığı için mi, yoksa başka bir nedenle mi hastalan
mıştır? Ya da işleri ters gitmiştir .. ! 

Bu çok su götürür bir meseledir diye düşünülebilir. 
Büyü ile ilgili olarak, İbn Haldun şaşırtıcı bilgiler veriyor. 

Şark klasiklerinden olan "Mukaddime" isimli eserinde, İbn 
Haldun'un anlattıkları ilginç; 

"Sihrin tesirleri gerçekte mevcut olduğu için, akıl sahipleri 
sihri şüphe götürmez bir gerçek olarak kabul ederler: Biz sihri 
meslek edinenlerin, bir giyime veya deriye işaret ederek, gizlice 



54 Büyü ve Psikiyatrik Hastalıklar 

bir şeyler söylediğinde, o giyim ve derinin paramparça olduğu
nu kendi gözlerimizle gördük. 

Bundan başka otlaklarda otlayan koyunların karınlarının ya
rılmasını niyet edip işaret ettiğinde, koyunun karnının yarılarak 
bağırsaklarının yere düştüğünü de gözlerimizle gördük."(ibnHal

dun, Mukaddime, M.E. Bakanlığı yay, s.5-8) 

İbn Haldun, ayrıca büyü için şu yorumu yapıyor; 
"İnsanlara zarar verildiği ve bunları yapabilmek için Allah'tan 

başka şeylere yönelmek şart olduğundan, şeriat tarafından bu 
ilimler yasaklanmış, bu yüzden de bu konuya ilişkin kitaplar 
yok denecek kadar az olmuştur ... 

(Büyü yapmak) Nefsin eğitilmesi .. Ululamak, ibadet etmek 
gibi kulluk fiillerinin yörüngeler, yıldızlar, şeytanlar gibi Allah,ın 
dışındaki varlıklara yöneltilmesi ile sağlanır ... ki bu da küfürdür. 
Görüldüğü gibi 'küfür', sihrin maddeleri ve sebeplerindendir. 
(Vani sihir için kafirliği gerektirecek şeylerin yapılması şarttır.) 

Bahsettiğimiz etkilerinden dolayı, sihrin varlığı konusunda 
akıl sahipleri arasında herhangi bir şüphe yoktur, derken Bakara 
suresi, 102.inci ayeti de delil gösteriliyor. 

"Şöyle bir olaya bizzat tanık olduk; Sihirbaz, kişide bulunan 
isim ve özelliklerin anlamını da kapsayacak şekilde şahsın su
retini yaptı. Sonra .. yaptığı surete birtakım sihirli sözleri okudu. 
Bu kötü sözleri söylerken .. ağzında birikmiş tükürüğü üfledi, 
sonra hangi sebep için bu şeyi hazırlamışsa onun manasına bir 
düğüm bağladı. 

Böyle yapmasının amacı hem bağlamış olduğu düğümün 
uğurlu olmasını sağlamak, hem de üfürmek suretiyle bu işte 

kendisine ortak olan cinden söz almak, ona azim ve karalılığını 
hissettirmekti. 

Magrip,te de bu tür sihir işlerini meslek edinen bir grup var

dır. Bunlar 'baacin' (karın yarıcı) olarak bilinirler. Ben onlardan 
bir grupla karşılaştım ve bu fiillerine bizzat şahit oldum. 

Bana bu tür şeyleri yapabilmek için küfrü gerektiren özel du
alarla riyazet yaptıklarını, cinlerin ve yıldızların ruhaniyetine 
yönelerek Allah'a şirk koştuklarını haber verdiler ... 
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Yaptıkları şeyler hür insanların dışındaki köleler, eşyalar ve 
hayvanlar üzerinde etkili oluyormuş. Bunu şu sözleri ile ifade 
ediyorlardı; 'Sadece dirhem'in geçerli olduğu şeyler üzerinde 
etkimiz oluyor.' 

Bu tür şeylerin birçoğuna şahit oldum. Dolayısı ile bunların 
mevcut olduğu hususunda herhangi bir şüphe yok."(ibn-i Haldun, 
(çev. Halil Kendir) Mukaddime/ Ankara, 2004, il.cilt, s.712-718) 

Mukaddime, şark düşünürleri içinde saygın bir yeri bulunan 
İbn Haldun tarafından yazılan bir eser! Bu sebeple dikkate de
ğer olmalı. Aksi halde gülünür, geçilirdi!. 

İlahiyatçıların Görüşleri 

Bu iş, hemen hemen tamamen "büyücü"lerin elinde şekil
lendiği ve herhangi bir bilimsel çalışmaya konu olduğu yönün
de bir bilgiye de rastlamadığımız için kesin bir kanaate sahibi 
olmak zor görünüyor. 

Buna rağmen büyünün gerçekliği konusu üzerinde yürütü
len fikirlere göz atmakta yarar var. 

Din bilginleri büyünün gerçekliği konusunda, kendi bilgi di
siplinleri içinde, ayet ve hadislere göre bazı hükümler çıkarma
ya çalışmışlar. 

Büyü ile insanlara etki edilebileceği ve zarar verileceği ko
nusundan görüşler şu şekilde dile getiriliyor. 

"Büyünün bir gerçeği olduğunu ve tesir edebileceğini ileri 
süren alimlerin delillerinden biri, Bakara suresi, 102.ayettir." 
(Prof.Dr. Ali Osman, Cinler ve Büyü s.212) 

Bir başka kaynakta ise; bu ayetten bahsedildikten sonra; "Bu 
ayet-i kerime sihrin hakikati olduğuna ve sihir yapılana-Allah'ın 
izni şartıyla-zarar verebileceğine işaret etmektedir. Bu bakımdan 
sihrin hakikati yoktur, tamamen batıldır gibi bir iddiada bulunu
lamaz" deniliyor.(Osman Karadeniz, (İbn Kuteybe/den akille) age, s. 232) 

Ehlisünnet alimlerinin bir kısmının görüşüne göre ise; 
"Bazı kimseler, riyazat, isimlerin ve rakamların özellikleri, 

efsun ve uzlet gibi yollara başvurarak, başka varlıklar üzerinde 
etki yapabilecek duruma gelebilirler. Cinlerin kötüleriyle temas 
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kurup, onlar vasıtasıyla olağan üstü görünen şeyler yapabilir
ler. Ancak bu olağan üstü şeyleri yaratan yine Allah'tır." (Razi, 
Mefatihu'I Cayb, ///. 273, 5.Ateş, Yüce Kur'an'm Çağdaş Tefsin; /. 5 209) 

Bir başkası da bazı ayetleri yorumlayarak büyü ya da sihir 
konusunda şu kanaati serdediyor; 

"20.sure, Hz. Musa ile Firavun'un sihirbazları arasındaki mü
sabakayı anlatır. Sihirbazlar ellerindeki ipleri ve sopaları attılar. 
Hz. Musa'ya "onların ipleri ve sopaları sanki hareket ediyormuş 
gibi göründü.(66.ayet) 

Bu ayetteki "sanki .. gibi göründü" ifadesi sihrin vakıadaki 
hakikati değiştirmediğini, sadece kişinin onu algılayışını etkile
diğini belirtmektedir. 

Diğer bir ifadeyle sihir; göz ve zihin yanılsaması olmaktadır. 
Fakat, bazı Kur'an ayetleri sihrin tümüyle hakikatsiz ol

madığı gibi bir intiba vermektedir. 2.sure 102.ayette şeytan
ların (yani kötü cin ve kötü insanlar) sihir ilmini geliştirdiği, 

İsrailoğulları'nın dini ve ahlaki çöküş dönemlerinde bu ilme 
çok hevesli olduğu anlatılmaktadır. 

Ayrıca 113.sure 4.ayette insanın, "düğüml.ere üfleyen 
kadınlar"ın yani büyücülerin şerrinden Allah'a sığınılması em
redilmektedir. 

Şeytanın da pislikte, fenalıkta kendisine en uygun olan kim
seleri dost edindiği muhakkaktır. Ancak, şeytanın tevhid ehli 
mü'min kullara karşı, bu tür müşrik ve müflis insanlara yardımı 
ne kadar tesirlidir. Bunlar, Allah'ın iyi kullarına zarar vermeye 
muktedir olabilirler mi? 

Burada 'ŞU kadarını kaydetmek yerinde olacaktır ki, şeytan 
ve yandaşları Allah ve Resulü'nün yolundan gidenlere, Kur'an-ı 
Kerim'e sımsıkı sarılanlara hiçbir şekilde zarar veremezler. (Hicr, 
42) Muntasır Mir, Kur'ani Terimler ve Kavramlar Sözlüğü, İnkılap yay. İst, 
7997,s.772 

Elmalılı Hamdi Yazır'ın da yorumları aynı yönde; 
"Ayet bu noktada bize gösteriyor ki, sihrin en büyük tesiri ruh

lar üzerinedir. Fikirleri bozar, kalpleri çeler, ahlakı berbat, top
lumları perişan eder. Binaenaleyh sihrin aslı yoktur diye aldan
mamalıdır.(Elmalılı Hamdi Yazır, Kur'an Dilı; /. s.449-450) 
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"Sihrin, şer ve zararını inkara kalkışmak doğru olmadığı gibi, 
onu haddinden fazla büyütmek de doğru değildir."(E.H. Yazır, Hak 
Dini, IX. 6357-6358) 

Yine bazıları ise sihrin tesirinin varlığını ama, bunun "telkin" 

olabileceğini öne sürüyor; 
"Sihrin aslını birtakım saçmalıklardan ve hurafelerden arın

dırarak Kur'an ve sünnetin 
Işığında düşünürsek, alimlerinde belirttiği gibi bunların bir 

kısmında gerçek payı olmalıdır. O halde sihrin bu gerçek kısmı 
ve tesiri nedir? Kanaatimizce bu 'telkin'dir."(ProfDr. Ali Osman, 
Cinler ve Büyü, s.2 7 8) 

Bu son görüş, her ne kadar sihrin ya da diğer bir ifadesi ile 
büyünün etkisini tamamen "telkin"e bağlıyorsa da, eğer yu
karıda anlatılanların doğruluğu söz konusu ise o zaman, ya 
"telkin"in tanımını değiştirmek, ya da başka şeyler aramak ge
rekir. Anlatılanların en azından bir kısmını "telkin" çerçevesi 
içerisinde toplamak zor! Çünkü bir eşyaya ya da bir koyuna 
telkin olmaz. Ayrıca kişinin kendisini hiç görmediği ve haber
dar olmadığı birinin uzaktan telkini altında kalması diye bir şey 
de düşünülemez. 

Kilisenin Görüşü 

Hıristiyan aleminde büyü konusunun konuşulduğu yer daha 
çok Vatikan. Orada Athenaeum Pontificium Regina Apostolo
rum (UPRA) Üniversitesi ve Gregorian Üniversitesi gibi bazı 
üniversiteler bu işle yakından ilgilenmekte ve zaman zaman 

düzenledikleri toplantılarda konu ele alınarak, değişik din men
supları huzurunda psikiyatrist, psikolog ve ilahiyatçılarca tartı
şılmaktadır. (Murat Yalmz, Sebanur Kıraç, Aktüel Dergisi, 23 eylül, 2005) 

Bu arada Hıristiyan dünyasında, zaman zaman da gerçek 
hayat hikayelerinden alındığı ifade edilerek sinemaya yansıyan 
filmlerle karşılaştığımızı da belirtmekte yarar var. Ki, bunlardan 
en çok dikkatimiz çeken; Barbara Hershey'in başrolünü oyna
dığı "Entity" ile "The Exorsizm of Emily Rose" ve "Amerikan 
Büyüsü" isimli yapıtlar. 
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Kıyısından Köşesinden Psikiyatrik Yorumlar 

Prof.Dr.M.Kerem Doksat; 

Doksat, doçentliğinde bir derginin sorularına verdiği cevap

lar az da olsa konumuzla ilgili gibi görünüyor. 

Şöyle diyor; "Kur'an'ı Kerim'de cinlerin varlığından söz 

edildiğine göre ben cinlerin varlığına inanıyorum. Ancak aklı 

başında hiçbir psikiyatri uzmanın hastalarını cinciye göndere

ceğine inanmıyorum. Yalnız siğil konusunda bunu söyleyebili

rim; virüslerin sebep olduğu, ciltte meydana gelen bu hastalık 

okumakla, yani, inanmak ve telkinle geçiyor. 

Ben telepati yapıyorum diyenlerin çoğu şizofren, ama bunu 

gerçekten yapan, cisimleri hareket ettiren insanları inkar ede

mezsiniz. Ani ateş alıp yanma hadiseleri tanımlanmamış, bazı 

insanların "tayyi mekan" diye adlandırılan hareketleri biliniyor. 

Böyle birtakım şeyler oluyorsa, bilime düşen şey, kendi mantı

ğına ters düşüyor ya da bunun izahını bulamıyor diye reddet

memektir. 'Ne oluyor da oluyor?'u araştırmaktır. 

Bize gelen insanların büyük çoğunluğu akıl hastası, ancak az 

sayıda vakada böyle bir hezeyan ve yanlış inanç yokken benze

ri şeylerin olduğunu görüyoruz. O zaman içim cız ediyor. Çün

kü rahmetli babam Recep Doksat'ın da olmasını çok istediği 

bilimsel bir epistomoloji ile çalışan bir parapsikoloji enstitüsü 

ve kürsüsünün hala olmamasına içim sızlıyor. 

Çünkü, parapsikoloji, klasik psikolojinin uğraşmaktan ka

çındığı noktaları bilimsel metotlarla inceler. Aslında 'ruhbilim' 

·deyimi de yanlış kullanılıyor, bu çok geniş bir kavram. Halbu

ki bizim ilgilendiğimiz saha yalnızca beyinle ilgili. Bu nüansı 

Araplar ayırmışlar. İlm-i Nefs' diyorlar. Bu konuların vuzuha 

kavuşabilmesi için ülkemizde parapsikoloji kürsülerinin kurul

ması gerekir."(DoçDr.M.Kerem Doksal, Aksiyon dergisı~ 24-30 Haziran 

7995) 

Bu görüşler oldukça isabetli tespitler gibi görünüyor. 
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Prof.Dr.Ayhan Songar; 
Ayhan Songar'ın ise duyular dışı idrak konusunda kesine ya

kın bir kanaat içinde olduğu anlaşılıyor. Ayrıca bu tür konula
rın ele alınamayışının arkasında farklı endişelerin olduğuna da 
işaret ediyor. 

"Bütün aksi delillerine rağmen 'duyular dışı idrak'i kabul 
etmeyen kimselere rastlarız. Röntgen veya ultraviyole şuaları
nın mevcudiyetini, onların birtakım vasıtalarla ispatından önce 
birileri iddia etse idi, bu da, parapsikolojinin bir bahsi olarak 
'ilim dışı' ilan edilmeyecek mi idi? Yine bu itirazların arkasında 
'dine itibar kazandıracak yeni bir çığırın açılması korkusu' da 
yatmaktadır." (Ruh Kavramı, s. 766) 

Hz.PEYGAMBER'E BÜYÜ YAPILDI MI? 

Büyünün gerçekliği olabilir mi? Ya da her hangi bir şekilde, 

insana etkisi nasıl olabilir mi? Sorularına cevap ararken oldukça 
ciddi bir konu karşımıza çıkıyor: "Plz.Peygamber'e büyü yapıldı 
mı?" Söz konusu Peygamber olunca söz söyleyenlerin daha bir 
dikkatli olması gerektiğinden, buradaki fikir ve yorumlar bizim 
için oldukça anlamlı olacaktır. 

Hz.Peygambere büyü yapıldığına dair bir rivayetler üzerine 
bilgi ve yorumları Prof.Ali Osman Ateş şöyle özetliyor; 

Güya, bir Yahudi Hz. Peygambere sihir yaparak halk arasın
daki deyimiyle onun erkekliğini bağlamış, hanımlarına yaklaşa
mamasını temin etmiş. Büyü yoluyla, Hz. Peygamber üzerinde 
böyle bir tesir meydana getirebildiğini kabul etmek aklen ve il
men mümkün görünmüyor. Bu hususu doğru kabul etmek, kafir 
ya da müşriklerin sihir yoluyla Hz. Peygamber üzerinde istedik

leri etkiyi meydana getirebildikleri düşüncesine kapı açar. 
Kanaatimizce, bu konuda ki en doğru yol dengeli hareket 

etmektir. Ne Hz. Peygamberin cinsel gücü abartılarak insanüstü 
boyutlara çıkartılmasına hizmet eden rivayetlere, ne de O'nun 
sihir yoluyla cinsel yoldan iktidarsızlaştırılabileceğini fikrine 

zemin teşkil eden nakillere itibar edilmelidir. Bu konuda haki-
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kat ne ise, doğru bir şekilde ortaya konulmalıdır. Bu açıda Hz. 
Peygamber'e sihir yapıldığından bahseden bu rivayetleri toptan 
reddetmenin de doğru olmadığını düşünmekteyiz. Bunlar Hz. 
Peygamber'in mucizesi, hayatı Allah'ın kendisini düşmanların
dan koruması açısından tarihi bir değere haizdir. 

Bazı hadisler bize, Hz. Peygamber'e, kimliği ne olursa olsun 
bir düşmanı tarafından zarar vermek maksadıyla sihir yapıldı
ğını haber veriyor. Bu husus tarihi açıdan doğru olabilir, ka
naatimizce de doğrudur. Çünkü sihir çok eski zamanlarda var 
olagelmiş bir uygulamadır. 

Yahudilerin bununla çok fazla meşgul oldukları, düşman
larından bu yolla intikam almaya çalıştıkları da bir gerçektir. 
Hz. Peygamber'e zarar vermek maksadıyla Lebid b. el-A'sam'a 
başvurarak sihir yaptırmış olabilirler. Bu rivayetler olayın bu yö
nüne işaret etmektedir. 

Yahudilerin bu faaliyeti, Allah tarafından Cebrail vasıtasıy
la Hz. Peygambere bildirilmiştir. Resulullah (s.a.v.) üzeride 
bu sihrin tesir de söz konusu değildir. Yüce Allah, bunu Hz. 
Peygamber'e bildirmek ve o büyüyü atıldığı kuyudan çıkartmak 
suretiyle, sihri yapan ve bundan medet uman İslam düşmanla
rını rezil, rüsvay ve mağlup etmeyi arzu etmiş ve bunu gerçek
leştirmiştir." (Prof.Dr.Ali Osman, Cinler ve Büyü, s.263) 

"Bazı İslam alimlerine göre Hz.Peygamber'e sihir yapıldığı 
rivayeti sahihtir, ama büyü Hz.Peygamber'in aklına tesir etme
miştir. Ancak, Sihirden dolayı bedenine bir rahatsızlık gelme
sini de kimse inkar edemez" denilmektedir. (Razi, Mefatih, XXXI/, 
788, Ateş, age, X/. 795, 796) 

"İnsanların bir kısmı Peygambere büyü yapılamaz dediler. 
Bunun bir eksiklik ve bir kusur olduğunu sandılar. Halbuki iş 

onların ettikleri gibi değil. Bilakis sihir Peygamber efendimizin 
geçirdiği diğer hastalıklar ve ağrılar cinsindendir. O da diğer 
hastalıklar gibi bir hastalıktır. Peygambere isabeti zehrin isabeti 
gibidir. Aralarında her hangi bir fark yoktur. 

Kadı İyaz der ki; sihir hastalıklardan biridir. Sebeplere bağlı 
olarak ortaya çıkar. Peygamberliğinde eksiklik ve kusur sayıl
mayan diğer hastalık türleri gibi, sihir de Peygamberde görüle-
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bilir. Yapmadığı şeyi yapmış olduğunu zanneder durumda ol
ması da Peygamberlik sıfatına herhangi bir şüphenin karıştığını 
göstermez. Çünkü böyle bir durumdan masum olduğu delil ve 
icma ile sabittir. Ancak böyle bir durum, peygamberin gönde
riliş sebebi olmayan ve diğer insanlardan farklı olmadığı dünya 
işlerinde görülebilir. Dünya işlerinde bu durumun görülmesi di
ğer insanlarda olduğu gibi hastalıkların sonucudur. 

Peygamberimizin bu durumun tedavisinde izlediği yol iki 
türlü olmuştur. 

Birincisi; Sihrin bulunduğu malzemeyi bulup çıkararak, sihri 
iptal etmektir. Cenab-ı Hak'tan sihir konusunda bilgi istediği
nin, kendisine yol gösterildiğinin, gidip onu kuyudan çıkardı
ğının doğruluğu gibi.. Sihrin bulunduğu malzemeler; bir tarak, 
tarağa geçirilmiş saç sakal tarantısı ve erkek hurmanın kurumuş 
çiçek kapçığıydı. Bu malzemeleri bulup çıkardı ve kılları da
ğıttı. Bunları yapınca Peygamber adeta bağları çözülen kimse 
gibi oldu. Bu yol tedavisi istenen şeyin tedavisinde izlenen en 
üstün yoldur. Adeta istifra yoluyla habis maddeyi yok etmek ve 
vücuttan söküp atmak gibidir." (İbn Kayyım el-Cevziyye, Tıbbı Nebevi, 
Peygamber Efendimizin Sağlık Öğütleri, çev. Yusuf Ertuğrul, Vakit, 2004, İst, 
s. 767) 

"Allah Elçileri" Büyücülükle Suçlamyor 

inanmayanlar, kendilerini haklı çıkarabilmek, Allah'ın elçi
lerini yalanlamak için onları büyücülükle, büyü yapmakla suç
lamışlardır. Büyücülükle suçlanalar arasında(Hz. İsa (es-Saf,67/6); 
Hz. Musa (ez-Zuhruf, 43/49); (ez-Zariyat, 57/39), Hz. Süleyman (el-Bakara, 

2/72), Hz. Muhammed (el-Hicr, 75/6)) zikredilmektedir. Başka bir 
ayette, inanmayan kişilerin bütün peygamberleri büyücülükle 
suçladıkları görülmektedir (ez-Zariyat, 57/52). 



IX 

.. .. 
BUYUCUNUN ve BUYU . . . . 
YAPTIRMANIN HUKMU 

Yahudiliğin temel kitaplarından biri olan Kabbala'nın adeta 
bir büyü kitabı niteliğinde olmasına karşın, büyü ve büyücüler 
konusunda Hıristiyanlığın da, İslam'ın da tavizsiz olduğundan 

şüphe yok. 
Müslüman bir toplum olmamız ve büyücülük olaylarının 

pek çok toplumda olduğu gibi bizim toplumumuzda da küçüm
senemeyecek derecede yaygın bulunması hasebiyle, İslam'da 
büyüye ve büyücülere nasıl bakıldığını, büyü yapmanın ve 
yaptırmanın inanan bir insana nasıl bir yükümlülük getirdiğine 
bakalım. 

1. Büyü yapmak ve yaptırmak "şirk"tir 

"Şirk", ilahlık konusunda yaratıcıya ortak koşmak ... "İlahlık" 
fonksiyonlarını Allah'tan başkasına atfetme. Allah'tan beklen
mesi gerekenleri başkalarından beklemek, ummak ... 

Dini açıdan büyük günah olarak görülen bu davranışın affı 
da yok. 
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Sihir yaparak yada yaptırarak, ondan olağanüstü beklentiler içi

ne girilmesi, affı olmayan bir "inanç suçu", yani "şirk" sayılıyor. 

Bir hadiste, büyü yapan kişinin küfre girdiği; muhabbet için 

efsun yapmak dahil olmak üzere, ipliğe okumanın ve büyü yap

manın şirk olduğu belirtiliyor. (Nesai, Tahrim 79). 

Bunun için Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadisinde "yedi şey

den sakınınız" buyururken ikinci sırada "sihir yapmayı" zikret

miştir. (Buhari Vesaya23;Müslim, İman, 144). 

il. Büyücüye inanan kimse Kur'an'ı inkar etmiş 
sayılıyor 

İnsana, hayatı nasıl yaşaması gerektiği konusunda gönderi

len, bir anlamda "hayatı kullanma kılavuzu" olan son kutsal 

kitap Kur'an, büyünün şerli bir şey olduğu ve yasaklandığı an

latılıyor. Ve de bir kişi büyü yapar ya da yaptırırsa "kitap'ı inkar 

etmiş sayılıyor. 

Bir hadiste büyücüye, müneccime, gaibden haber veren 

kimseye inanan kişinin Kur'an'ı inkar etmiş olduğu belirtilmek

tedir (Ebu Davud, Tıp, 21 )." (İslam Ansik/opedisı; c. 1) 

"Kahin ve falcıları, gaybı bildikleri zannıyla tasdik etmek, 

Allah'ın açık ayetlerle indirdiğini inkardır .. 

Büyü yapan ve büyüye yol açan bizden değildir." (Yusuf el

Kardavi, Tevhidin Hakikatı; Özgün yay. İst. 2000, s.54-64 

111. Büyü ile uğraşmak "küfür"dür 

Kur'an-ı Kerim' de (Bakara suresi, 102) büyü ile uğraşmak 

"küfür" olarak nitelendiriliyor. 

Hadiste; "Bir şeyi uğursuzluk sayan veya kendisi için say

dıran, kahinlikte bulunan veya kendisi için bulunduran, sihir 

yapan veya yaptıran bizden değildir" (Hadis) buyruluyor. 

Diğer bir hadiste de helak edici yedi şeyden sakınmayı em

rederken, sihir yapmayı da bunlar arasında saymıştır. (Buhan; Ve-



Dr. Hamdi Kalyoncu 65 

saya 23). "(Muhammed b.Abdu'/ Vehhab, Tevhid-2 çev. Harun Ünal, 7996, 
İst, s.76) 

Ebu Davut'un rivayet ettiği bir hadiste ise; "Kim bir kahi
ne gider, onun söylediklerini tasdik ederse, Muhammed'e 
indirileni inkar etmiş olur." Bunun nedeni, Muhammed 
(s.a.s.)'e indirildiğine göre, gaybı Allah'ta başkasının bile
meyeceğidir. (Yusuf e/-Kardavi, Tevhidin Hakikati, Özgün yay. ist. 
2000, s.54-64) 

iV. Büyü yapan, yaptıran ve büyüye inanan kimse 
cennete giremiyor 

Kur'an, düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden Allah'a 
sığınmayı emrederken, Hz.Peygamber; sihri teyid eden (sihir 
yaptıran) kişiyi cennete giremeyecekler arasında saymaktadır. 
(Yusufel-Kardavi, age, s.57) 

Bir başka hadis de ise, sihre inanan, onun doğruluğunu tas
dik eden kimselerin cennete giremeyeceği haber veriliyoUAh
med b. Hanbel, Müsned il. 741 83 tv. 399) 

V. Falcıya gidenin namazı kabul edilmiyor 

Hadisler bu konuda şüphe götürmeyecek derecede açık; 
"Kim bir falcıya gidip ona inanırsa, kırk namazı kabuk ol

maz." 
Allah şöyle buyurur: "Göklerde ve yerde gaybı Allah'tan 

başka bilen yoktur, de!(Neml, 65) 
Peygamber Efendimiz, vahiy aracılığıyla, Allah'ın kendisine 

bildirdiğinin dışında, gaybı bilmiyordu. 
Bundan dolayı, ona şöyle hitap etmektedir: "De ki: Allah'ın 

dilemesi dışında ben kendime zarar ve fayda verecek durum
da değilim. Gaybı bilseydim daha çok iyilik yapardım ve bana 
kötülük de gelmezdi. Ben sadece, inanan bir milleti uyaran ve 
müjdeleyen bir peygamberim. "((A 'raf, 788) Yusufel-Kardavi,. Tevhidin 
Hakikati, Özgün yay. İst. 20001 s.54-64) 
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VI. Büyücünün Cezası Öldürülmektir 

Büyünün haram olması ile birlikte, büyücünün şiddetli bir 
cezaya çarptırılması gerektiği hakkında da genel bir hüküm söz 
konusu. 

Bu konudaki İslam hukukçularının görüşlerini İbn Haldun şu 
satırlarla özetliyor; 

"Sihirbazların riyazeti; her çeşit ululama ve ibadetle, alçak
lık ve küçüklük göstererek felek, gezegen ve yüce olan alimle
rin ruhaniyetine yönelmek ve başvurmaktan ibarettir. Bu ibadet 

ve tapma, Yüce Tanrı'dan başkasına tapmak olduğu için küfür 
sayılır ve büyücünün öldürülmesi gerekir." 

"Sihirbazın ne gibi bir sebepten öldürülmesi gerektiği ko
nusunda fakihlerin düşünceleri çeşitlidir. Ancak öldürülmesi 
gerektiği kanaati kesindir."(ibn Haldun, Mukaddime 111., M.E.B. yay. 
7997,s.4) 

Bir hadiste; "Sihirbazın cezası kılıçla öldürülmektir" buyuru
luvor.(Tirmizi, Hudut 27) 

dalife Ömer'in, hilafeti zamanında; "Büyü yapan kadın er
kek !<im olursa öldürün!" diye emir verdiği ve üç büyücünün 
öldürüldüğü rivayet ediliyor.(Ebu Davut, İmare 31) 

Bakara suresi 102. ayette küfür olduğu, İslam bilginleri büyü 
yapan kimsenin kafir olacağı, ve büyücülerin tövbeye davet 
edilmeden öldürüleceklerini bildiriyor." (Muhammed b.Abdu'/ Veh
hab, Tevhid-2 çev.Harun Ünal, 1996, İst, s.76) 



x 

"EXORSİZM"in KRİTERLERİ 
Batılıların "Ezorsizm" dedikleri vakalar, Doğu kültüründe iki 

ayrı başlık altında isimlendiriliyor. 
Birisi; "çarpılmış", 
İkincisi ise "büyülenmiş" hastalar. 
Halk arasındaki, her "çarpılmış" ya da "uğrama uğramış", 

"cinlenmiş" diye isimlendirilen hastalar ile "büyülenmiş" oldu
ğu ifade edilen hastalar aynı tabloyu göstermiyorlar. İkisi ara
da, belirtiler bakımından bazı farklar var. Birincisinde, hastanın 
doğrudan doğruya "görünmeyen varlıklar"la temas ettiği düşü
nülüyor ve hastaya düşmanlık yapan veya herhangi bir kötülük 
düşünen birinin etkisinden bahsedilmiyor. Yani hastanın "cin
lendiği" söylenirken kimse, kimseyi suçlamıyor. Belki kendisi
nin yaptığı bazı yanlışlıklardan bahsediliyor. 

Halbuki ikincisinde, yani "büyülü" vakalarda, hastaya ya da 
hastanın ailesine düşmanlık eden, çekemeyen, onun kötülüğünü 
isteyen kimselerin olduğu düşünülüyor. Bu kişiler, "görünmeyen 
varlıklar"ı hastaya gönderiyor ya da göndertiyor kanaati yaygın. 

Halk tabiri ile buna "musallat etme" deniyor. Bu işlemi, bi
zatihi yapan kişi de "büyücü!" oluyor. 

Büyücülük işini bilen biri, bunu doğrudan kendi adına yapa
bileceği gibi, başkaları adına da yapmış olabilir. Ki, daha çok 
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başkaları adına yapılan büyü yaygındır. Yani büyünün "yaptı
rılması" söz konusu.! 

"Büyücü" diye bilinen kişi, yaptığı işlemleri belli bir para ya 
da menfaat karşılığı yapıyor. 

Büyü işi, sadece zarar vermek için yapılmıyor. Aynı zaman
da "büyülenmiş" biri için de büyücüye gidiliyor. Ve başkaları
nın yaptırdığı büyünün bozulması ya da çözülmesi isteniyor. 
Ve elbette yine bir menfaat karşılığı olarak! 

Kişinin kendisinin doğrudan doğruya "görünmeyen 
varlıklar"la temas ettiğine inanılan vakalar ile, birileri tarafın
dan üzerine malum varlıklar gönderilmiş yani "büyülenmiş" V:a
kalardaki belirtilerin ortak yönleri olmasına rağmen, bazı farklı
lıklar da arz ettiğini görüyoruz. 

Vatikan'm Exorsizm Kriterleri 

Ezorsizm; Şeytanizm ya da şeytan çarpması.! 
Bizim gözlemlerimizi aktarmadan önce Vatikan'ın "exor

sizm" yani "şeytan çarpması" olarak kabul ettiği vakalardaki 
kriterlerine göz atalım. 

Çok açık olmasa da, konuyla, Papa önderliğinde kurumsal 
olarak ilgilenen tek adres "papalık". Papalığın öncülüğünde, 

yarı kapalı toplantılarda konu zaman zaman görüşülüyor. 
Yapılan toplantılara Vatikan'a yakın bilim kurumları adına 

bilim adamları katılıyor ve konu değişik yönleri ile tartışılıyor. 
'Roma Gregorian Üniversitesi' de bu toplantılara ilgi göste

ren kurumlardan biri. 
Bu üniversitenin teologlarıtıdan Gerry O'Collins'in bir top

lantıda yaptığı konuşmada "şeytan çarpması" vakalarında ayrıcı 

kriterlerin iyi bilinmesi gerektiğine dikkat çekerken bazı endişe
lerini dile getiriyor; 

"Bu işler 16.yüzyıldaki cadı avına dönmesin; her yerde şey
tanı görürseniz risk alırsınız" diyor. 

Toplantıya katılan bazı rahipler de; 
"Özellikle orta çağda birçok psikolojik vaka şeytanla karıştı-
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rılıyordu, ama şimdi de tersine, birçok şeytan vakası psikolojik 
sorun sanılıyor" diye uyarma ihtiyacı duyuyor. 

Bu toplantılarda büyü ve görünmeyen varlıkların insana mu-
sallat olduğunu gösteren kriterler ortaya konmuş. 

Katolik kilisesine göre bu kriterler şöyle; ' 
"Kişinin iradesinin devre dışı kalması, 

Bir anda insanüstü bir güce sahip olmak, 
Daha önce bilmediği bir dilden konuşmak, 
Bilemeyeceği şeyleri biliyor ya da geleceği tahmin edebili

yor olmak, 
Dini objelere karşı tiksinti göstermek.!" (Murat Yalnız, Sebanur 

Kıraç, Aktüel Dergisi, 23 eylül, 2005) 

Olaya Vatikan'ın penceresinden bakan kişiler, bu kriterleri 
gösteren vakaları psikiyatrik birer olgu olarak görmüyor. 

Peder Giulio Savoldi de, psikolojik vakalarla, "exorsizm" 
vakalarının birbirine karışabileceğinden bahisle uyarıda bulu
nuyor; 

"Günümüzde şeytan çıkarıcılar, psikolojiyi iyi bilmeli ve akıl 
hastasıyla, içine şeytan girmiş birini ayırt edebilmeli!" djyor. 
(Murat Yalnız, Sebanur Kıraç, Aktüel Dergisi, 23 eylül, 2005) 

Cin" ve "Büyü" Şikayeti İle Gelen 
Hastalar Uzerindeki 

GÖZLEMLERİMİZ ve AYIRICI KRİTERLER 

Papalığın öncülüğünde "exorsizm" kriterleri ile tanımlanan 
vakalar, yukarıda da belirttiğimiz gibi bizim kültürümüzde ve 
halk arasında iki ayrı şekilde isimlendiriliyor; "büyülü" ve "cin
li" vakalar. 

Biz, önce "cinli", diğer ifade ile; "çarpılmış", uğrama uğra
mış" diye adlandırılan ve doktora gitmekten çok "hoca", "cin
ci", "papaz" ya da modern adıyla "medyum" gibi kimselere 
giden hastalarda gözlemlediğimiz belirtileri, kriter üslubu için
de özetleyelim. Sonra da "büyülü" diye isimlendirilen vakaları 
tanımlamaya çalışalım. 
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"CİNLİ" Olduğu İfade Edilen HASTALARDAKİ 
Belirtiler 

Bu tür vakalarda, algılanan sesler, görüntüler, özellik arz 
eden uyku bozuklukları, korkular, ağrı ve dokunma hisleri, ba
yılma ve kasılmalar, eşleri ile ilgili şikayetler ve dini etkinlikler
le ilgili yakınmalar dikkat çeker. 

Bu belirtilerin her birinin özelliklerini ayrı ayrı incelediği

mizde ise şunları görürüz; 

Sesler; 

Hastayı tehdit eden ya da hastayı bir şey yapmaya yönlen
diren sesler, 

İntihar etmesi gerektiğini ya da çocuğu gibi, eşi gibi bir yakı-
nına zarar vermesini isteyen sesler, 

Bazen annesinin ya da bir yakınının çağırma sesi, 
Ölmüş birinin kendisine hitap eden sesi, 
Kendisi hakkında birilerinin konuşma sesleri, 
Seslerin bazen dışarıdan, bazen vücut içinden geliyor gibi 

hissedilmesi, 
Bazen hışırtı, bazen ıslık, bazen de rüzgar sesi gibi sesler 

duyulması, 

Hastanın, sesini duyduğu varlıklarla diyalog kurabilmesi ... 

Görüntüler; 

Hastaya, annesi, babası, kardeşi ya da kocası görünümünde 
görüntüler. Bazen de, gerçek yakını ile görüntünün hangisinin 
sahici olduğunu karıştırması, 

Yakınlarının yüzü değişmiş, kötü, korkunç ve itici görünmesi, 
Daha çok gece bazen de ibadet esnasında gelen cinsel içe

rikli görüntüler, 
Bazılarının algıladıkları bu görüntülerle cinsel haz yaşamala

rı, kimilerinin de bundan derin bir nefret ve suçluluk duyması, 
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Yalnız oldukları zamanlarda; yılanbaşlı yaratıklar, siyah kö
pek, fare, ters ayaklı, tüylü, kıllı küçük insan şeklinde varlıklar, 
ışıklı renkli görüntüler, asılı iplikler, dumansı ya da karaltı tar
zında görüntüler, 

Uykusuzluk; 

İlaçların etkilemekte zorlandığı uykusuzluk, 
Uykunun çok geç gelmesi, bazen sabah ezanına kadar uyu

yamama, 
Hastanın uyku, uyanıklık arası gelen korkunç görüntülerden 

dolayı korkması ve uykuya geçememesi ... 

Özellikli Korku ve Sıkıntı 

Sürekli bir tedirginlik ve korku hali içende olmaları, 

Yakınlarının yanında artan sıkıntı, 
Yalnız kaldığında da artan ses ve görüntülerden dolayı olu

şan korku, 
Aynaya bakamama, banyoda gözünü yummaktan korkma 

ve aşırı sıkıntı, 
Hocalara gitmede ve onların yanında aşırı sıkıntılar hisset

mesi ve hatta bazılarının buna karşı koyması, 

Benzer şikayetleri olan kişiler yanında, onların hasta olduk

larını bilmemelerine rağmen izah edemedikleri aşırı bir sıkıntı 

hissetmelerL 
Önemli bir kısım hastalarda yemek yemekten korkma. 

Yanmalar ve Dolaşan Ağrılar 

İlaçların etkileyemediği ve koldan, bacaktan, bazen kulak

tan ağızdan tanımlanamayan bir şeyin girdiği hissi ile başlayan 
ve vücutta dolaşan ağrılar ve yanmalar, 

Yanmaların ve özellikle ağrıların ilaçlarla giderilememesi ... 
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Bayılma ve Kasılmalar 

Garip hareketlerle, bazen bir histeri, bazen de epileptik bir 
tabloyu anımsatan nöbet halinde gelen kasılmalar, 

Kasılmalarla birlikte olan farklı dilden ve kaba sesle olan ko
nuşmalar, 

Kasılmalar esnasında çok güçlü olmaları, 
Yine kasılmalar süresince birileri ile mücadele ediyormuş 

gibi konuşmalar, çığlıklar, bağırmalar, 
Yakınlarında birine tehdit üslubunda bağırmalar, saldırmalar, 
Yine bu sürede, yüzünün ve bakışlarının değişmesi, korkunç 

bir şekle girmesi, 
Bazı hastaların kendilerine zarar vermeleri, kendini boğma

ya, kendi boğazını sıkmaya kalkışmaları, 
Ve çoğu zaman nöbetten sonra ne olduğunu pek hatırlama

maları ... 

Eşleri İle İlgili Şikayetler 

Daha çok kadınlarda olmak üzere, evli olan hastalarda eşle
rine karşı çelişkili tavırlar, 

Eşleri yanlarında yokken, onları arzulamaları, eve geldikle
rinde ise sıkıntı duyma, 

Evde değilken eşlerini arzulamaları, eve geldiklerinde birlik
te olmaktan nefret etme. 

Dini Etkinliklerle İlgili Belirtiler 

Önceden ibadet eden hastaların, ibadete karşı arzu duyma
larına rağmen yapamamaları, 

Kur'an ve dua okuyabilen kişilerin bu algılamaların başla
ması dua edememe, Kur'an okuyamama, yanında okunurken 
çok sıkılmaları hatta okunmasına mani olmaya çalışmaları, 

Bazılarında ise bu okumalar esnasında aşırı tepki ve sıkıntı 
olmasına rağmen, okumalardan sonra, bir süre için huzur ve 
rahatlık hissetmeleri. 
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Belirtilerde Bazı Ortak Yönler 

Bu tür hastalarda görülen belirtiler genellikle günün belli sa
atlerinde ya da vakitlerinde, bazen de haftanın belli günlerinde 
ortaya çıkma şeklinde periyotlar gösterebilir. 

Bu periyotlar esnasında görülen tablolar ağırlıklı olarak, psi
koz, epilepsi, histeri gibi görünmesine rağmen, periyot dışından 
özelikle psikoz-şizofren gibi görüntü veren tabloların hemen 
hemen tamamen normalleştiği müşahede edilir. 

Görüntü ve seslerin belli zamanlarda kesilmesi, hasta tara
fından kritik edilmesi, sonra yine tE:krarlanması söz konusudur. 

Hastanın algıladığı ses ya da görüntülerle, hasta vasıtasıyla 
diyalog kurulması mümkün olabilmektedir. 

Bazı hastalarda hasta yakınlarının anlattıkları ve hastada 
gözlediğimiz belirtiler aynı anda çok şeyi düşündürecek nite
likte olabiliyor. Bu da hastalığı tanımlamakta zorlanmamıza 

sebep olur. 
Psikoz düşündürebilecek vakalarda görme ya da işitme al

gılamaları dışında diğer psikotik belirtilerin bulunmayışı dikkat 
çekicidir. 

Bütün bu algılamaları hastanın beyninin ürettiği "hallüsi
nasyonlar" olarak değerlendirip "psikoz" tanısı koyarak, psikoz 
tedavisi uygulamaya başlamalarına karşın hastalarda, psikozda 
olması beklenen diğer belirtilerin bulunmaması hekimi zorla
yan önemli bir husustur. 

Ayrıca bu tür hastaların bir kısmında hastanın annesi, kar
deşleri ya da çocuğu gibi yakınlarının hastanın algılamalarına 
benzer ses ve görüntüleri algıladıkları ifade edilir ki, psikozlar
da bu alışılmış bir durum değildir. 

Hekimlerin hastayı tedavide zorluklarla karşılaşınca tanıları
nı sorgulamak zorunda kaldıkları ve uyguladıkları çok farlı grup 
ilaçları sık sık değiştirdikleri görülür. 

Hemen hemen hiçbir psikoz tablosu, epileptiform bir nöbet 
ya da histerik bir kriz hekim tarafından oluşturulamazken, bu 
tür algılamalarla oluşan kriz tablosu, bu hastalarla uğraşanlar 
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tarafından aynen oluşturulabilmekte ve bunu gören hasta sahi
bi; "işte evde de böyle oluyordu!" diyebilmektedir. 

Yine bu hastalardan çoğu doktora gitmeye karşı bir tepki ver-. 
mezken, özellikle "hoca"ya götürülmeye karşı direnç gösterdiği ve 
medyum, hoca ya da cinci gibi kişilerin yanlarında aşırı bir sıkıntı 
hissetmeleri de anlamlı ve hemen hemen ortak bir özelliktir. 

"BÜYÜLÜ" Olduğu İfade Edilen HASTALARDA 
İlave Semptomlar 

"Çarpılmış" diye karşımıza getirilen hastaların gösterdiği 

semptomlar ile "büyü''lü olduğu ifade edilen hastalarda görülen 
belirtiler tıpatıp aynı değildir. 

"Büyü" hikayesi ile gelen hastalarda yukarıdaki şikayetlerden 
bir kısmı, ama daha az yoğunlukta olmak üzere görülebilir. 

Bu hastalarda, ön planda görülen önemli bir özellik, hasta
nın alışılmış olduğu işlerini yeterince yapabilme yönünde ira
delerini kullanamamasıdır. 

Bunlar da, "çarpıldığı söylenen hastalar" gibi, önceden iba
det ediyorlarsa, artık bunda çok zorlandıklarını söylerler. Bir 
süre, okunduklarında rahatladıklarını, ama kendileri de, başka
ları da okusa, okuma esnasında önce çok sıkıntı hissettiklerini, 
sonra rahatladıklarını söylerler. 

Eşine karşı isteksizlik, çoğunda had safhadadır. Anlamsız yere 
ortaya çıkan ayrılma isteği ve ısrarları ile, kadınlarda eşine karşı 
cinsel isteksizlik, erkeklerde hanımına karşı başarısızlık. Ancak, 
çoğu zaman, erkekler kendi hanımlarına karşı oluşan başarısızlı
ğın başka kadınlar için söz konusu olmadığını ifade ederler. 

Kadınların, evde duramama, eve girince sıkıntı basması, evin 
bazı bölümlerinde, boğulur gibi olma, özelikle yatak odasına gir
dikleri zaman, dayanılamayacak bir sıkıntı bastığını söylerler. 

Yukarıdaki görüntü ve sesler, bunlarda da görülse de daha 
hafif şiddettedir. 

"Büyülü" diye gelen hastaların büyük çoğunluğu kadınlar
dan oluşur. 
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"BÜYÜLÜ" HASTALARDA 
BELİRTİLER ve ÖRNEKLER 

1. Farklı Hastalıklarda Olması Gereken Belirtilerin 
Bir Arada Olması 

//4-5 yJ/dır rahatsızdım, şikayetlerim bir yJ/dan beri daha da 
arttı. Rüyalanmda sürekli kabuslar görüyorum. 

Bazen tavanda hareketli şekiller ve yJ/dızlar görünüyor. Hep 
odada biri var. Sanki sürekli beni izliyor.: korkuyorum. Yatağa 
yattığımda birinin bana dokunduğunu hissediyorum. 

Her yemekten sora mutlaka kusma geliyor. 
Daha önce de rahatsızdım, ama bu kadar değildi Odaya 

kapamp bağırarak ağ/Jyorum. İntihar fikri ak/Jmdan ÇJkmıyor. 
Ağırlaşmadan önce Kastamonu 1da gittiğim bir hoca bam> 

başka bir dinden olan bir erkekle evlenirsem konusunda uyar
d!. Ne demek istediğini, neden böyle söylediğini anlayamadım. 
Çok ao çekec(;3ğimi söyledı: 

Bir Hmstiyan erkekle beraberdim, aynldım, sonra çok kötü 
oldum. Karşı cinse hiç ilgim yok. Kendimi çok kötü ve değersiz 
hissediyorum. Gitmediğim doktor kalmad!. 
Uyku yok. Son derece sinirliyim, tahammülüm kalmadı. 11 
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il. Klas_ik Tanımlara Uymayan Hastalık Tablosu 

//On beş ay!tk evliyim. Evlendıkten ! 5 gün sonra başladt. 
Bizi eşimin annesi biz evlendıkten bir gün sonra; Bu kızı boşa
yacaksm!' demiş. 

Sık sık beş dakika kadar süren kastlmalar oluyor. Oturduğum 
yerde odanm içinde fareler, böcekler geçtiğini görüyorum. 

Tek kalamıyorum, korkuyorum. Kriz geliyor, bağmp çağm
yormuşum. Hiç hatırlamtyorum. 

Çok doktora götürdüler, ilaçlarm hiç yaran olmadt. 
Hocaya götürdüler. 'Seni çok kötü etmişler!' dedi. Bir şeyler 

verdi. 
Benden habersiz hocaya telefon etseler, çok fena oluyorum. 

Birileri beni sıkıyor. 'Telefon etmeyin!' diye bağmyorum. 
Bir yt!dan beri çok kötüyüm. Arada ! O-! 5 gün çok iyi oluyo

rum. Hiçbir şey yok. Bazen de her gün rahatsız oluyorum. 
Krizden sonra uyku geliyor. İş yapmakta çok zor!antyorum. 

Halsizlik, isteksiz!tk ve ağlamalar oluyor. 
Çoğu zaman beyimi de yantmda istemiyorum. 
Ailemle eşimin ailesi hiç bartşık olamadt. Babalartmız hariç 

ailelerimizden kimse kimseyle konuşmaz. 
Birileri sürekli bizimle uğraşıyor.'' 

111. Yakınlarına Karşı Düşmanca Tavırlar 

//Eşim ıŞçı~ 49 yaşmda. Birkaç ay önce misafir-ftkteyken ani
den garip davramşlar göstermeye başladt. Geceleri sabaha ka
dar uymuyor,; 'beni boğuyodar, kesiyorlar, beni öldürmek isti
yorlar, öldürmeye geldtfer' diyor, 

Bazen gayet normal, bazen de en yakmlartnt tantmıyor, her
kesten korkuyor ya da saldmyor. O anda yanmda bulunan her
kesi düşman gibi görüyor. 

Kimi zamanda şaşkm şaşkm öylece duruyor; Bana hakkmızı 
helal edin' diyor. Bir ant bir anma uymuyor. Bakıyorsunuz bir 
süre tamamen normal. '' 



Or. Hamdi Kalyoncu 77 

iV. İbadette Zorlanmalar 

//Benim hantm bir yıldtr hasta. Gün içinde bazen sesi kısık 
ve bir garip çıkıyor, arada düzeliyor. Par!tyor, sinirleniyor sonra 
normalleşince oturup ağ!tyor. ,Birileri beni rahatsız ediyor, aşka 
alemlere kanştım 1 diyor. 

Namaz kt!maya başlaymca acayip hareketler yapıyor. Bes
mele çekemiyor, Allah diyemiyor. 

Bağmp çağmyor. Bazen otururken gözleri kaymaya ve ağzı 
eğilmeye baş!tyor. 11 

V. İlaçların Etkisine Karşı Direnç 

//Çok kötüyüm, kafam gitmiş gibi, durmadan ağlamak geli
yor içimden. Kalbim çok hız!t attyor. Sıkmtıdan pat!tyorum. 

Halsiz!tk var, yemek yiyemiyorum. Uyku yok. Uyuduğumda 
da sürekli kötü rüyalar görüyorum. Bu yüzden uyumak istemi
yorum. 

Kafam çok kanşık çt!dtracak gibiyim. 
Bana büyü yapmışlar, evde çarşaf bulduk, üzerinde iğneler var

dı. Beş yıl oldu. Dört sene sürekli ilaçlar kullandım, geçmedı: 
İnanmıyordum ama beni hocaya götürdüler. İçimden ıki 

tane çıkardığtnı söyledi. Gerçekten içimden bir şeylerin çıktığı
m hissettim. Bir süre iyi oldum, sonra gene başladı. 

Beni bırakmıyorlar, içimde birileri sürekli konuşuyor. Ya
ntmdaki/er ,Siz duymuyor musunuz' diye sorduğum oluyor. 

VI. Mekanla İlintili Şikayetler 

//Bayılmam var, günde 2-3 ke4 aniden geliyor. Ayakta iken 
gelince düşüyorum. Geçenlerde düştüm merdiven/erden yuvar
landım. Bir sefer sulama kanalma düşmüşüm. Büyü dediler. 

Her bayt/marn 7 5-20 dakıka ile yanm saat arastnda değişi
yor. Remeron, Tegretol ve daha başka ilaçlar kullandım. 

Üç dört yıldır sabahlara kadar uyumuyorum. En az yirmi 
doktora gittim, o kadar ilaç verdiler, uyutamadt!ar. 
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Üç senedir de iktidarsızım. Bu durumum sadece memleket
te böyle. Ma/atya'nm dıŞJna ÇJkmca bay!lma da kesiliyor. Altı 
gündür İstanbu/'dayım-hiç bay!lmadım. Üstelik Malatya 'nm dı
şma ÇJkmca bay!lmam olmadığı gibi, uykum da çok iyi oluyor. 

Çahşmak istiyorum, ama çahşamıyorum. '' 

VI 1. Aile Fertlerinin de Dahil olduğu İzah 
Edilemeyen Yakınmalar 

,,Çok zor idrara ÇJkıyorum, daha doğrusu ÇJkamJyorum. 
Önce prostattan şüphelendiler, sonra 'Sende bir şey yok; rahat
hk/a idrara ÇJkabilirsin!' dediler. 

Ama hiç de rahat değJ/im. Öyle zorluk çekiyorum h· bazen 
adeta komaya giriyorum. 

Hayret ediyorum, hocaya giderken yolun ortasmda da olsa 
öyle ıdranm geliyor# hemen işiyorum. 

Dün ,,Ahi anne//ye giderken de, bugün de aym oldu, kendi
mi tutamadım. Ne zaman hocaya gıdersem hemen idranm ge
liyor. Onun dışmda perişan oluyorum, işemem mümkün değil. 
Korkunç oluyor, patlayacak gibi oluyorum. 

İşin ilginç tara fi ufak oğlumda da baş/ad!. O da zor ıdrara çı
kJyor. Dün buraya gelmek için randevu aldıktan sonra çok kötü 
oldum, sanki beni yiyecekler! Çok sıkt!lar. 

Çok doktor do/aşflm, çare yok! 
Köyde mallan bölüşme esnasmda büyük ablam epey prob

lem çıkardı, tartıştlk. O yaptı bunu. Kendisi de söylemiş. 
İlk zamanlar göğüs ağrlSI ve daralmayla baş/ad!. Onun için 

de çok hastaneye gittim, bir şey bu/amad!lar. Sonra o durum 
gıderek azaldı, bu baş/ad!. On y!ldır çekiyorum. 

Hamm/a bir araya geldiğimizde ölümlerden ölüm beğen. Öyle 
kötü oluyorum kı; iş bittıkten sonra ıkimiz de fena/aşJyoruz. 

6-7 ay bir yatakta yatamadık. 20 gündür hiç uyuyamJyorum. 
Çocuklar da uyuyamwor. Kızım haflz, ama eline Kur'an a/a

mJyor. Okumak istese, Beni öldürüyorlar!' diyor. 
Dükkana da giremiyorum, müthiş bir sıkmtı baswor. '' 
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Vlll. Bilinç Bulanıklığı İle Gelen Kriz Tabloları 

//Hayallerle gerçekleri kanştyorum. Yapmadığım bir şeyı~ ba
zen yaptım gibi hissediyorum. 

Hiçbir şeye tahammül edemiyorum. 
Askerde ıken rahatsız/anmışım, o/an/arm çoğunu hatırlamı

yorum. 
Üç ytl kadar sürdü. 7 gün hastaneye yatırdtlar. İçimde izah 

edemediğim bir korku var. 
Bazen arkamdan biri baktyor gibi hissediyorum. Kandil ge

cesi ibadet ederken çok sıkmtı duydum. 
Evde kimsenin o/madığmı bilmediğim halde biri var diye 

bakma ihtiyao duyuyorum. Kabus gibi rüyalar görüyorum, sa
bah kalkıp ağ!tyorum. 

Sanki ben buraya daha önce gelmişim. O kadar garip ki; biri, 
'şimdi şöyle şöyle olacak!' diyor ve oluyor. 

Yammdakiler yalan söylediğimi iddia ediyorlar. 
Bazen ne yaptığımı bilemiyorum. Bir gün eve akrabalanmız 

ge/miştı~ on/an boğmaya kalkışmışım. 'Beliini çekiyorlar, beni 
boğacaklar!' demişim. Dilim dışan sarkmış. 

Yammda Kur'an okuyanlara, 'okumaym' diye ya/varmışım .. 
Bazen de çok para haroyorum. Harcadığımı sonra an/tyorum. 
CA TA 'ya yatırmış/ar; doktorlar, bunda bir şey yok demişler.'' 

IX. Sapkın İlişkiler 

//Benim psikolojimi bozuyorlar. 7 yıl kadar önce rahatsız ol
duğumda bir psıkiyatriste gittıin, o da beni bir başka bir psıki
yatriste gönderdi. 

O doktor beni din/edıkten sonra; 'Sen Müslüman mısm.l' 
diye sordu. 

Kızdım. 'Bu nastl soru?' diye sordum. 
Kızma banal' dedi. 'Ben Müslüman değilim!' 'Seni bir yere 

göndereceğim de, onun için sordum!' 
'Elbette Müs/üman'ım!' deyince, Doktorluk değil senin işini' 

dedi. 
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Üsküdar/da oturuyordum. Ramazandt. Oruçluydum/ iftara 
da birkaç saat kalmıştı. Tereddüt ettim/ ne yapmam gerektiğine 
karar veremiyordum. Dört şişe bira aldım. Kendime mani ola
mıyordum. Neyı~ niye yaptığımı da bilemedim. 

Oruçlu olduğum halde arabada bira içmeye başladığımı ha
tırhyorum. Sonra karşJya/ Üsküdar/a eve gitmekten vazgeçtirn 
son doktorun verdiği adrese doğru döndüm. 

Oraya vardığımda/ sırada en az 30 kişi vardı. Bana sıra gel
mez derken/ bir adam içeriden kapıyı açtı/ bana 'Sen gelr der
ken diğerlerine/ /Bugün tamam! Hepiniz gidini Çok yoruldum/ 
hiç birinize bakamamr dedi: 

Homurdananlar oldu/ ama hepsi kalkıp giderken beni ko
lumdan tutarak içeri soktu. 

'Sende ağır bir büyü varr dedi. Zaten kafam bira ile biraz 
dağımk. /Ben büyüye inanmam! Beni doktorum göndermeseydi 
asla gelmezdim. Niye geldiğimi de bilmiyorumr dedim. 

'Sen kim oluyorsun da büyü olmaz diyorsun? Peygambere 
bile büyü yap!lmış. /Dedi ve beni karş1S1na oturtug bir şeyler 
okumaya başladt. 

Bir şeyler de verdl 'bun/an uygular dedi: Çıktım. O andan 
itibaren garip bir hafifleme olduğunu hissettim. 

Ben cahil bir değ!/im. Müteahhitlik yapJyordum. Depremde 
kaybım 7/5 trilyondan faz/aydt. Üzülmedim diyemem ama esas 
derdim ondan değildi. 

Geçen y!I alt daireye biri taşmd!. Adam yaşh/ kültürsüz/ işsiz 
biriydi. 

Hammı genç. Ona yardımlarda bulunduk. Çocuk/an bize 
gelip gider oldu. Bir gün kadm çay demleyerek yanma bir mik
tar şeker de koyarak getirmiş. 

Bizim hamm/ 'Çayı getirdin/ şekere ne gerek vardı? Bizde 
şeker yok mu ki?' deyince kadm biraz telaşh. 

'Olsun öyle yaptlm işter diyerek bana bir bardak çay dol
durdu. İçine de şekerleri koydu. 

Ondan sonra bana bir şeyler oldu. Çocuklarm çok yakmhk 
duymaya başladım. Bir akşam çocuk/an bizde idı~ saat gece bir
i kide onlara helva aramaya ÇJktım. Olacak iş değildi bu. 
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Bir gün eve geldi. Evde kimse yok, ÇJk git! Dedim, içeri girdi. 
'Ben sana kan!tk edeceğim, sen de bize bakacaksml Dedi. 

'Haylfl' Dedim. 
'Ben araştlfdım, sen bu işi yapıyorsun/' dedi. 
Tutup dışan atmak istedim. 'Git be kadımn! Sana ne benim 

ne yapttğımdanl Defol!' 
Hazırlık!t gelmiş. Bir bıçak çıkardı. 'Sen beni nasıl redde

dersin? Kocamm da haberi var! Şimdi bağmp herkesi buraya 
toplanm. Bana zorla tecavüz etmek istedi derim.' 

Elinden bıçağı aldım. Çıkardım bir miktar para. 'Bunu al! 
Beş dakika şurada otur. Sonra gider, kocana tamam! Dersin, 
deyince razı oldu. 

O gidince eşimi aradım1 
1hemen gel. Çok garip bir şey oldu!' 

dedim. 
Çok fettan biriymiş, eşimin önüne çıktı. Kocan bana sarkm-

tı!tk yaptı' dedi. Hamm söylene söylene yukan çıktı. 
1Sen ne halt etmişsin?' diye bana bağlfmaya başladt. 
Anlatmak istedirn hala konuşuyordu. 
1Sen bana inanmıyor musun? Öyleyse yaptım!' Diyerek ev

den çıkıp doğru kocasmm oturduğu kahveye gittim. Dışan çı
kardım. Etmediğim hakaret kalmadt. 

Ulan seni keserim! Ben zaten size yardım etmiyor muyum? 
Bu ne adi/ık/ Buradan hemen taşmacaksmız/1 diye tehdit edin
ce1 özür diledi. 

'Kanmm dengesi bozuk. .. Kusura bakma! Diye yalvarmaya 
başladt. 

İki saat adama nasihat ettim. Actdım1 ama ondan sonra bana 
bir şeyler olmaya başladt. Sabaha kadar uyuyamtyordum. 

Gittim tekrar 6-7 sene önceki adama. 1Sana gene biri büyü 
yapmış!' diyerek bahçede tan! ettiği yerden düğümlenmiş be
yaz ipi bulduk çıkardık, götürüp kocasma verdim. Bir yığm ha
karet ettim. Dengem iyice bozuldu. 

1Bir daha var!' dedi, hoca. Bu sefer dediği yerden beş el ara
bası toprak çıkartp denize attım. 

Bu arada görüntüler görmeye başladım. Beni hiç yapmak is
temediğim şeylere yönlendiriyorlardı. 
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Gece sigara tab/asmda sigaranm ateşinin döndüğünü görü
yordum. Hocanm beni korumak için üzerime verdiği şey de 
banyoda arkamı kese/ediğini hissediyordum. Bütün bun/an de
ldik sanmaym doktor bey! Ben deli değdim/ akhm başımdar 

Sonra hepsini hoca benden a/d!. Beni çok rahatlattı. Görün
tüler de, sesler de kayboldu. 

Hoca dediğim de lise öğretmeni. Din hocası değil. Bu iş için 
de herhangi bir ücret a/mJyor. 

Şimdi iki problemim var; Çok sıkJ/Jyorum. Bir de eşime hala 
dokunamıyorum!'' 

X. Şikayetlerin Abuk-Sabuk Materyallerle İlgili 
Görülmesi 

//Ben Bdgi Üniversitesi ve londra School of Economy mezu
nu bir kızım. Geçen yJ/ bitirdim. 

Rahatsızhğım dört yJ/ önce baş/ad!. Korkunç bir baş ağrlSI ile 
yatağa düştüm. Bütün tetkik ve tahhl/er yapJ/dı, hiçbir şey bu/u
namad!. İlaçlar etki etmiyordu. Sağ kolda da kasJ/malar ve ağn 
baş/ad!. Sonra bu durum bütün vücuda yayJ/dJ. Ondan sonra da 
görüntüler ortaya ÇJktı. Işıklar, karaltJ/ar, renkli cisimler, garip 
varhklar görmeye başladım. 

Ortopedi, nöroloji, beyin cerrahi ve dört psikiyatriste gittim. 
Yarar yoktu. 

Alternatif arayışlara giriştik. Yaşayan ölü gibiydim. Bu arada 
iki üniversiteyi de bitirmiş oldum. Bir kız olarak okumamı çeke
meyen· yakm/anmız vardı. 

Garip bir apartmanda daha doğrusu garip komşu/anmız/a 
. bir aradayız. Hiç çekemezler. 

Annem birine bakflrmış, büyü demişler. Yatağımm a/tmda 
dört kez ekmek ve ona sanh iplikler bulduk. Aynca zaman za
man kemikler, ipler, paspasta küller . .! 

Perişan olduk. 
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İki şeyde çok direndim; ibadet ve okul. Namaza karşı büyük 
bir soğukluk oldu, ama inatla devam ettim. Beni tarikatÇJ falan 
sanmaym, Müsliiman'ım sadece/ Gördüğünüz· gibi örtülü de 
değilim. 

Ezan okununca rahathyorum. Sabah ezamna kadar üç yJ/dır 
hiç uyuyamadım. 

Çok zorlamyordum. Okunduğumda birkaç hafta biraz dü
zeliyorum, ama sonra gene kötüleşiyorum. Kur'an okurken res
men dayak yiyordum. 

Son gittiğin kişiden sonra görüntüler çok azald!. Arada görü
nüyor, ama yak/aşamworlar. ,, 

XI. Çok Yönlü Şikayetler 

,,Bir yJ/ önce kocamla bir türlü an/aşamayacağımızı düşüne
rek boşandık. Kavga/! bir aynhş oldu. Bir buçuk yJ/ evli ka/mış
f!k, iki buçuk yll önce bitti. 

Bir yJ/ kadar önce rahatsız/anmaya başladım. Dua edemi
yor, namaz kJ/amwordum. Ayağımdan bir ağn giriyor, omuz
dan kalbe geliyor, sonra camm yamyor. O esnada ne yaptığımı 
hatır/amwor, kapıdan ÇJkmaya, camdan atlamaya çahşwormu
şum. KasJ/malar, titremeler oluyor. 

Üç haftadır cuma ve cumartesi günleri oluyor. 
Bu arada, annem babam gözüme düşman gıbi görünüyor. 

Bana yaklaşmalanm istemiyorum. 
O kadar üzülüyor/ar ki/ Bana bir kötülükleri de yoktur. 
Görüntüler var. Gözlerimi kapatmca üç kırmızı nokta görü

yorum. İçime bir korku giriyor. Beni uyutmuyor. Sürekli dudağı
mı bir şey öpüp ısmyor gibi hissediyorum. Çok sıkJ/ıyorum. 

Yatağıma biri geliyor, beni tahrik ediyor. Aslmda ayn/madan 
önce de garip şeyler oluyordu. 

Ayn/mamız da bir garip olmuştu. Anlamsız yere, basit se
beplerden eşimle sürekli kavga ediyordum. Hiçbir şey yokken 
yamma yaklaşmasmdan tiksinti duymaya baş/amışf!m. ,, 
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Xll. Evlilik Problemlerinin Sık Görülmesi 

Annesi; 
//İki ytl sözlü kalmıştı. Düğün gecesi kaçtı. Benim hayatımda 

sevmek ve sevilmek yok!' diyor. 
20 gün arkadaştnda kalmış. Haber alamadık. 
Eve döndükten sonra/· /üç kişi beni rahatsız ediyor, eşimi 

bana kötü gösterdiler/ diyor. 
Sesler duyuyormuş, Yantma geliyorlar, 'Sizi de öldürecek/er, 

diyormuş sesler. 
'Anne/ ne olursunuz beni kurtannr diyor.// 

Kendisi; 
/Başım ağnyor, cantm sıktlıyor, korkuyorum/ kalbim sıkışı

yor. Sesler bana/ Ddana çekil, camdan atlar diyor. 
Annemi, babamı öldürmemi istiyorlar. İki ytldır annemle hiç 

konuşamadım, konuşturmadt!ar. Eşimle aynt ortamda olmaktan 
tiksindiriyor/ardı. Kendi evimde duramıyorum. Yine kaçaca
ğım. Akltm/a oynuyorlar, çocuk yaptmyor/ar. Böcekler geziyor 
içimde. 

Nişan/andığımda başladı. 

Düğün gecesi beni kaçmaya zorladtlar. ,Ya kaç! Ya da bir 
bıçak al, eşini öldür!' diye sesler duyuyordum. Dayanamadtm, 
kaçtım. Bakırköy meydanda oturdum. Yamma bir küçük yaratık 
geldi. Ne olur, oraya gitme. Onlar çok kötü! Saktn gitme! Seni 
götürmek isteyenler çok kötü. Seni kötü yola düşürecek/er/ dedi. 

Staj arkadaşım büyü yapmış. Beni evine götürmek istemişti 
İyi ki gitmemişim. O gece evi bastlmış/ar. Yaşı tutmayan küçük 
kızlar yakalanmış evinde. 

Onun yanma gitmekten vazgeçtim. Başka bir arkadaşımı 
aradım. 20 gün orada kaldım.// 

Xlll.Eşler Arası Anlamsız Kavgalar 

,,Erzurum/da bir hoca var dediler, gittim. Bir kap ve su verdi. 
Suyu ben doldurdum. Üzerini bir kitapla kapattım. 
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Bir şeyler okudu, ,kabtn içine elini sok, bir şey varsa çıkar' 
dedi 

Suyu koymadan önce kapta bir şey yoktu. Kitabı araladım, 
elimi kaptaki suyun içine soktum. Elime birçok şey değdi. 

,Ne varsa çıkar!' dedi. 
Yedi muska, bir kumaş parçası, iplik, iğneler ve üzerinde ya

zt!ar bulunan bir nal çıktı. 
Naim üzerinde Arapça yazı; ,Ceçinemesinler, durmasm ay

n/sm/ar!' ve ak!tmda kalmayan başka yazt!ar. Nal, üç yerinden 
ateşle karartt!mış. 

'Papaz büyüsü!' dedi hoca. 
,Yer gök duadır. Biz dua okuruz. Elimizden başka şey gel

mez!' dedikten sonra birtakım dualar okudu sonra da; ,Eşin seni 
çok seviyor; git onu afi' dedı: 

Bu arada bazı tavsiyelerde bulundu; ,Memlekete gidince iyi 
araba ile gitmeyin. Durumunuzun iyi olduğunu söylemeyin!' 
diye de uyardı. 

Adam bir camide imam ... Para ya da herhangi bir hediye de 
kabul etmiyor. 

Yanma gittiğimde birkaç saat içinde üç, dört grup geldi Fi
lan hocayla görmek istiyoruz dediklerinde, kabul etmediğine 
şahit oldum. 

Halbuki hepsi de başka yerlerden geldiklerini söylüyorlardt. 
İstese bakar ve iyi de para a!trdı. İnsanlar onun için gelmişler. 
İnamyorlar, ne istese vermeye hazırlar. 

Para almış olsa bütün bunlar dümen diyeceğim. Ama 'dua!' 
diyordu. ,Bütün yer gök dua!' 

Suyun içinden çıkan/an masamn üzerine koyunca, ,size 
ayırma büyüsü yapmışlar, evlenmenizi istemeyen/er vardı. On
lar sizi ayırmaya ça!tşıyor.' 

On gün önce kanm evden gitmişti. Aslmda 11 yıl!tk evli
yiz. Evlendikten kısa bir süre sonra birbirimizi yemeye başladık. 
Hep basit sebeplerle başlayan kavgalar! Hiç yoktan bağmp ça
ğmyorduk. Özellikle memlekete her gidiş gelişimizde mutlaka 
kavga ediyorduk. 
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En son evi terk edip gitti. Bir ay kadar memlekette kald!. Ben 
hocadan sonra yanma gittim. Hayret ettim. İtiraz etmedi. Daha 
önce hep direnirdi 'Gelmiyorum!' Derdi. 

Eve döndüğümüzde sürekli yatmak istiyor. 
'Üzerimde hep bir baskı hissediyorum' diyor. İfade etmekte 

zorlamyor; 'Basmç gıbi bir şeyi' diyor. 
Kalbini sanki sıkJYorlar. Patlayacak gibi oluyor. Eve girince 

felaket bir sıkmtı, evden de dışan ÇJkamama! Evde yalmz otu
rurken sanki rüzgar gıbi bir gölge, karaltı geçiyor. 

Aynaya bakamaz oldu. Anlaş!lır gıbi değ!I. Büyüye inanmaz
dı. Bu konuda kimseyi konuşturmaz, nefret ederdi. 

İbadette çok zorlamyor. Kandil gecesi kalbi yerinden ÇJka
cak gıbi oldu. Felaket bir çarpmtı J Felak Nass surelerini defaatle 
okudu. Baştan çok sıkıştı. Sonra giderek rahatladı. 

Ben ona dua okuyunca, o da, ben de çok fazla esniyoruz. " 

Hamm; 
''Sürekli başım ağnr. Yaptırmadığımız tetkik ka/mad!. ,Hiçbir 

şey yok!' dedJ/er. 
Evde banyoya girmeye çekiniyorum. Sıkmtı ve korku geliyor. 

Tuvalette de öyle. Banyoda gözümü yumunca sanki biri gele
cek gıbi oluyor. Bazen biri derinden ismini çağmyor! 

Kocamdan uzaklaşmca özlüyorum, o eve gelince kavga edi
yoruz. Sonra da pişman oluyorum. Niye kendime hal<Jm olamı
yorum diye kızıyorum. Aym odada bile duramJYoruz. 

Ezan okununca bir an önce bitse diyorum. Dini sohbetlere 
tahammülüm yok. Halbuki rahatsızlanmadan önce çok sever
dim. Koşarak giderdim adeta!. 

Annem ev/iliğimizi hiç onay/amad!. Kendisi hiç besmele 
çekmez. Ne zaman bize gelse mutlaka başımıza bir kaza gelir. 

Yatar kalkar, hocalara gider. Her işi büyücülerledir. 
Eşimin ablası, 'Annem sizi ayıracak! Sakm onun elinden bir 

şey yiyip içme! Sizin için büyü yaptırmak üzere hocaya gitti!' 
diye uyarmış. 

Eşim kimseden bir şey a/Jp yemez. Zorla utanma be/asma 
yese, hemen lavaboya gider, ÇJkanr. 
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Day1S1nm hammmm evine gittik, terliğinin içine yağ/J tuz 
serpmişler. ŞaŞtyorum bütün bu olanlara. İnsanlar nast! böyle 
yaparlar!" 

XIV. Garip Davranışlar 

Yal"m; 
11Küçükten beri birini seviyordu. Sevdiği ile evlendı~ üç gün 

sonra bacak/an tutmaz oldu. Sonra krizleri de baş/ad!. Serum 
takJyorlar, serum bittikten sonra da üç kez kriz geliyordu. 

Hastanede yatarken orada bir kadm bunu gördü ve 'kendi id
ran ile banyo yaptmn' dedı: Bir kere yaptmilk. Krizler kesildi. 
Aşm konuşuyor diye hocaya götürdük. Ondan sonra da 70 

gün dili tutuldu, hiç konuşamadı, sonra açJ/dı. Çok garip oldu. 
Babasmm yanmda soyunup oynamaya başladı. 11 

Kendisi; 
11Evlendikten üç gün sonra esmer bir adam bana görünmeye 

baş/adt. Gece gündüz sık sık geliyor; 'Kocanla yatma!' diyordu. 
Eve girince çok rahatsız olmaya başladım. Eşim yamma ge

lince sıkmtım daha çok arf/yor. Halbuki gündüz bir an evvel 
eve gelsin diyordum. İlaçlar bile beni uyutmuyor. Ezam duyun
ca çok sinirleniyorum, boğulacak gibi oluyorum. Önceleri na
maz kJ/ar, Kur'an okurdum. Şimdi asla .. ! Klimaya kalksam öyle 
dara/Jyorum ki! 

Babamm yamnda soyunup oynuyormuşum. Öyle diyorlar. 
Ben hatırlamworum. 

Ankara Numune hastanesi psikiyatride beni üç doktor gör
dü. Biri akşam da görmüştü. :Akşam kötüydü, ama sabah melek 
gibi olmuş' dedi. Seregue/ diye bir ıJaç verdiler, şikayetlerim 
daha da arttı, bu sefer iki kişi görmeye başladım. Baştan gördü
ğüm esmer adamdan başka biri daha__ge!iyor. 

İki üç sefer daha o kliniğe.gittim. Bir şey değişmedi: EMAR 
da yaptJ/ar, bir şey ÇJkmadt. 11 



Xll 

KÜLTÜR VE İNANÇLARDA 
BÜYÜDEN KORUNMA 

Halk kültüründe ve inançlarda, büyüden korunmak ıçın 

kullanılan pek çok yol ve yöntem var. Bunlardan bizim inansı
mız arasında itibar görenlerinden biri "Rukye, Efsun ve Muska" 
adıyla anılan yöntemdir. 

"Rukye" ya da Türkçesi İle Muska 

"İnsana zarar verebilecek her hastalığın ya da zararlı bir hay
vanın tesirini ortadan kaldırmak için yapılan okuyup-üfleme, el 
sürme, yazı yazıp üstüne asma türünden yapılan işleme 'Rukye' 
denilmektedir. Türkçe'de buna 'efsun', "muska" gibi isimler verilir. 

Ashabın rukye'den anladığı da tılsım değil duadır." 
"Hz. Peygamberin izin verdiği rukye ve dualar, hastayı 

ruhsal açıdan dengeye getirici, rahatlatıcı, stres ve gerilimden 
uzaklaştırarak tedavi edici bir rol oynamıştır. Ayrıca, İslam'ın 
izin verdiği rukyelerin şirk özelliği taşımadığı, şifayı Allah'tan 
beklemeyi telkin edip, hastaya ümit aşılar." 

İşin şirk ifade eden şekli ise yasaklanmıştır. 
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"Hz. Peygamber'in, Umeyr'in (r.a) muskasından çıkarıp at
masını istediği şeylerin şirk kokan unsurlar olduğu açıktır. Ay
rıca rukye uygulamasının ilk defa Resulullah(s.a.v) tarafından 
ortaya konmadığı, bu işin meslek halinde daha önceleri de 
mevcut olduğu yukarıda ki rivayette anlaşılmaktadır. 

Bu durumda, Hz. Peygamber'in ashabdan daha önceleri de 
bu işi yapan yetenekli kimseleri denetledikten sonra, onların bu 
konudaki faaliyetlere izin verdiği ortaya çıkmaktadır. 

Peygamberimiz zamanında bir meslek durumunda olan 
"Rukye"nin, bugün ki Psikiyatri ve Psikoterapi'ye benzediği 
tahmin edilmektedir." 

(Prof.Dr. Ali Osman, Cinler ve Büyü, s.179-1981) 

Hadislerde "Okuma" ve "Muska" 

İslam'ın, okuma ve muska karşısındaki tutumunu anlamak 
için konuyla ilgili bazı hadislere bakmak gerekir. 

Bir sahabe anlatıyor; 'Cahiliyede üfürükçülük yapıyorduk, 
Resulullah'a bunun hakkında ne diyorsun dedik. Yaptığınızı 
bana gösterin, şirk bulunmayan okuyup üflemede beis yoktur." 
(Yusuf el-Kardavi, a.g.e, s.50) 

"Bir başka hadiste Abdullah b. Mesud'un hanımının bir 

Yahudi'ye rukye yaptırdığı nakledilmektedir." (Ebu Davud, Tıp, 
19/3897) 

"Ashaptan 'rukye'yaparakdelileritedavieden kimselerin bu işi 
Müslüman olmadan önce de yaptıkları anlaşılmaktadır." (Müslim, 
Selam, 74) 

"llaka b. Sıhar es-Seliti, Hz. Peygambere gelerek Müslüman 
oldu ve Resulullah'ın yanından dönerken bir kavme uğradı. 

Onların yanında demire bağlanmış bir deli vardı. 
Delinin ailesi kendisine: 'Bize bildirildiğine göre, senin soh

betinde bulunduğun şu zat hayır getirmiş, senin yanında bu de
liyi tedavi edecek bir şey var mı?' diye sordular. 

llaka da deliye Fatiha ile efsun yaptı, o da iyileşti. Bunun 
·üzerine kendisine yüz koyun verdiler. llaka, Hz. Peygambere 
gelerek yaptığı efsunu haber verdi. 



Dr. Hamdi Kalyoncu 91 

Resulullah: 'Bundan başka bir şey söyledin mi?' diye sordu. 
llaka da 'Hayır' diye cevap verdi. 

Bunun üzerine Hz. Peygamber: 'Onların sana verdiğini al. 
Allah'a yemin olsun ki, batıl efsun karşılığında aldığını yiyen 
insanlar vardır, and olsun ki sen hak olan bir efsun karşılığında 
aldığını yiyorsun" buyurdu. (Ebu Davud, Tıb, 79 / 3896) Prof.Dr.Ali 

Osman, Cinler ve Büyü. 7 79) 

Muska Karşıt. Görüşler 

"Sahabeden şöyle rivayet edilmiştir; 
Abdullah b. Mesud(ra), hanımının boynunda bir ip görüce 

bunun ne olduğunu sordu; o da; 'Beni sıtmadan koruyan bir 
okunmuş bir iptir' cevabını verdi. 

Abdullah onu çekip kopardı, attı ve sonra şöyle dedi; 
'Abdullah'ın ailesi şirkten uzaktır. Resulullah'ın şöyle dediğini 
işittim; 'Üfürükçülük, muskacılık ve sihir şirktir.' 

Kadın; 'Gözüm seğiriyordu, filan Yahudi'ye gittim, üfürünce 
geçti' dedi. 

Abdullah; 'Bu şeytanın işidir, şeytan bunu eliyle yapıyor. 
Okuyup üflediğinde şunu söylediğinde sana yeterdi; 

'Ey insanların Rabb'i! Bu darlığı kaldır, şifa ver; şifa veren 
sensin. Şifan öyle bir şifadır ki, odan başka şifa yoktur. Ve o hiç
bir hastalığın izini bırakmaz' diye karşılık verdi.(Yusufel-KardaVt; 

a.g.e, s.50) 

Bu konuda nakledilen bir hadis de şöyle; 
İsa b. Abdurrahman şöyle demiştir; 
"Ebu Mibed el-Cuheni'nin ziyaretine gitmiştim. Vücudunda 

bir kırmızılık vardı. 'Bir hamayli taksan' dedik. 
Ebi Mibed; "Ölüm bundan daha iyidir' dedi. Ve 

'Resulüllah(sav) şöyle buyurmuştur' diye ilave etti; 'Kim boynu
na bir şey asarsa ona bağlanmış olur." (Tirmizi) 

"Eğer muska, Kur'an ayetlerinden bir ayet veya Allah'ın isim 
ve sıfatlarından biri olursa bu durumda bunu kullanmak yasak 
kapsamına girer mi? Yoksa bunun istisna edilip takılması caiz 
olur mu? Selef bu hususta ihtilaf etmiştir. Buna bazıları ruhsat 
vermiş, bazıları ise yasaklamıştır. 
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Kur'an' dan bile olsa her türlü muskanın takılmasının caiz ol
madığı konusundaki görüşler şu sebeplere dayanmaktadır; 

1. Muska ve boncuk takmayı yasaklayan hadislerin genel ol
ması ve hiç bir istisnai durum belirtmemesi, 

il. Eğer Kur'an'dan olan muskanın takılmasına izin verilirse, 
başka şeylerin takılmasına da kapı aralanmış olur. 

ili. Bunu takanın def-i hacet, cünüp vs durumlarda da bunu 
takma durumunda kalması ayrı bir sakınca teşkil eder. 

iV. Bu kitabı Allah, 'hidayet rehberi olsun, insanları karan
lıklardan aydınlıklara çıkarsın' diye indirmiştir. Kadınlara ve 
çocuklara muska ve boncuk olsun diye değil."( ProfDr. Yusuf El 

Kardavi, Tevhidin Hakikati, Özgün yay. İst. 2000, s.49) 

"Taktığı Şeye Terk Edilmek" 

"Kim herhangi bir fayda sağlamak veya bir zararı def etmek 
için efsunla ilgili şeyler takarsa, o taktığı şeye terk edilir."(Ebu 
Hureyre'den; Tirmizı~ Ttp24, Nesai, Tahrim, 79) (Muhammedb.Abdu'/, Veh

hab, Tevhid-2, çev.Harun Ünal, İstanbul, 1996, s.79) 

"Taktığı şeye terk edilmek" ne demek? Burada dinsel bir 
mantıkla, şöyle düşünmek mümkün; 

İki ihtimal: 

l.Bu bir şirktir, dolayısı ile bu şirkin kişi tarafından kabul edil
mesi şeytanın işine gelir. Şeytan kişiyi sıkıntıya sokup, sora da 
şirk olacak bir yola soktuğu için amacına ulaşmıştır. Dolayısı 
ile kişinin şirke olan şeye sarılarak sapıtması için, böyle şeyler 
takıp takıştırınca görevini tamamlamış olmanın sevinci ile terk 
edip gitmek. 

il.Cinlerde korku kültürü mantığı doğrultusunda, şeytanın 

kişiye takılan şeyden korktuğu için yaklaşamaması, terk edip 
gitmek zorunda kalması. 

Dinsel mantık içinde bunlardan hangisinin doğru olacağını 

kim bilir?! 
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Muskanın Anlamı İle Cinlerde Korku Kültürü 
Bağlantısı 

Kişinin üzerinde taşıdığı muska gibi şeylerdeki "anlamı bi
linmeyen söz ve şekillerin etkisi nasıl olabilir?" sorusuna cevap 
bulunabilir mi? 

Cinleri tesiri altına alarak bağlaması ve çalıştırmasının mey
dana getirdiği etkiler, Hz. Süleyman'ın ölümünden sonra da 
cinlerin nesilleri üzerinde sürüyor olabilir mi? 

Süleyman'ın kullandığı birtakım işaretler, şekiller ve keli
melerin daha sonra da cinleri korkutmaya devam etmiş olması 
mümkün mü? 

İbnü'I Hac-et Tilemsani yazdığı 'Şumusü'I Envar' adlı eserin
. de de aynı mantık var; 

Eserde, "Başında Sion yıldızı olan şekil ve yazıların 

Hz.Süleyman'ın mührü olduğunu ve cinlerin bundan çok çe
kindiklerini kaydetmektedir." (ProfDr. Ali Osman Ateş, Cinler ve 
Büyü, s.292) 

Eğer böyleyse, Allah'ın izni ile o zaman gerçekleşen, "inan
mayan cinler"in zorla çalıştırılması ve cezalandırılmasını ha
tırlatan bazı semboller cin taifesinin hatırından silinmemiş ol
malı. 

Medyumlar ya da cinciler aynı kelime ve sembolleri "mus
ka" tarzında yazınca, bu korku etkisini gösteriyor.ve cinler ka
çıp gidiyor mu? 

Elbette, bildiğimiz kadarıyla bu konular deneylenemez. Ama 
dinsel mantıkla bakılınca böyle düşünülebilir. 

Bilim ve teknolojinin sınırları henüz oralara ulaşamadı ise 
de, düşünce ve hayale sınır koymak zorunluluğu yok! 



Xlll 

BÜYÜ BOZMA ve BÜYÜDEN 
KORUNMADA DUALAR 

Büyüyü Bozmanın İki Yolu 

Kendisine büyü yapılarak etki altına alındığı ve bu sebeple 
bazı sıkıntılar çekmeye başladığı düşünülen kişiler ile ilgili ola
rak ilk yapılması arzu edilen şey bu büyünün bozularak etkile
rinden kurtulmaktır. 

Yine büyünün mantığı çerçevesinde düşünülünce, ilk akla 
gelen de, bu işin nasıl yapıldıysa öylece bozulmasıdır. 

Bunun için iki yönteme başvurulduğu görülüyor; 

1. Büyüyü büyü ile bozmak 

Büyünün kaldırılmasında bir yol, yapılanlar her ne ise onları 
yine büyünün yapılış yöntemleri bozmaya çalışmaktır. Büyü
nün büyü yöntemleri ile çözülmesi konusundaki birkaç görüş 
şöyle; 

Din alimlerinden "Hasan-ı Basri (ra); "Büyüyü çözen de bü
yücüdür" diyor .. (Hafts el-Fet/ı, 70/798) 
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İbn Kayyım ise; 
"Büyü iki şekilde çözülür; birincisi, büyüyü yine büyü ile 

çözmektir. İşte bu şeytanın işidir. Hasanı Basri'nin sözü buna 
delalet eder. Bunda büyü yapan da, çözen de şeytanın hoşuna 
gidecek işlerle uğraşmışlardır. 

il. Büyüyü dualar ve birtakım sembollerle engellemek. 

"Bir kimseye büyü yapılsa ve eşiyle birlikte olamasa büyüyü 
çözmek için ilaç kullanabilir veya 'rukye' yapabilir mi?" soru
suna İbni Müseyyeb şöyle cevap vermiştir; 

"Büyüyü bozdurmakta bir mahsur 
kü iyi maksatla hareket ediliyor. Faydası 

yasaklanmamıştır. "(Buhari, Tıbb, 49) 

yoktur. Çün-
dokunan şeyler 

Büyüyü ilaçlarla, mübah dualarla, Kur'an'ı Kerim okumakJa 
çözmektir ki, caiz olan budur." (Tevhid s.87) 

"Büyüyü Büyüyle Kaldırmak" Neden Yasak? 

Büyü yapılırken işlenen "kutsala hakaret" eylemi, büyüyü 
büyü ile bozarken de söz konusu. 

Ayetleri bir şeylerin üzerine yazıp, sonra o yazıları suda eri
terek bakınız nerelerin yıkanması tavsiye ediliyor? 

Büyü yaparken ya da bozarken kutsala hakaretin nasıl yapıl
dığına bazı misaller; 

"Sidikliği Çözmek" 
"Sidikliği bağlanmış kişinin büyüsünü çözmek için rüzgara 

asılıp kurumuş olan işkembe alınır, suya koyulur, içindeki ibri
şimler çıkarılarak çözülürse kişinin sidikliği açılır, işemeye baş-· 
lar."( el-Hüseyni, age, iV. s.443) 

"Erkekliğini Bağlanmaktan Korumak" ya da Bağlanmışsa 

Çözmek 
"Yeni güveyi olmuş bir adamı sihirden ve bağlanmaktan ko

rumak, eğer bağlanmış ise o sihri iptal etmek ve ilişkiye mukte
dir kılmak için ufak bir demir parçası üzerine Maide suresinin 
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67.ayeti yazılıp eşiyle birlikte olacağı zaman dilinin altına korsa 
maksat hasıl olur."( el-Hüseyin, age, il. S.472) 

"Erkekliği bağlanmış kimsenin bağı çözülmek istenirse, bir 
odun baltası demiri üzerine Kureyş ve Kevser sureleri yazılır, 
sonra üç defa ihlas suresi okunur. Sonra o demir ateşe konulur 
kızarınca ateşten çıkarılıp su dolu bir kabın içine konulur su so
ğuyunca üzerindeki yazılar silininceye kadar su içinde yıkanır. 
Sonra da o su ile bağlı olan kişi tenasül uzvunu o su ile yıkarsa 
bağı çözülür ve ilişkiye yetenekli olur."(el-Hüseyni, age, ıv. s.446) 

Bu örneklerde de görüldüğü gibi "büyüyü büyü ile çözme" 
işleminde de yine, büyü yapmanın mantığı ve usulleri kulla
nılıyor. Dolayısı ile kursala hakaret ve şirk sayılacak unsurlar 
burada da var olduğu için, haram sayılmış, yani yasaklanmış. 

"BÜYÜ"DEN KORUNMAK İÇİN TAVSİYE 
EDİLEN DUALAR 

Büyü daha çok kişinin inançları ile ilgili bir konu olduğun
dan ve büyü mantığı içinde cinlerin insana etki ettiği varsayı
mı söz konusu olduğundan, kendisine büyü yapıldığına inanan 
kimseler üzerinde duaların etkili olacağını düşünmek pek de 
mantıksız olmaz. 

Duaların bizatihi koruyucu etkisi olduğu düşünülsün ya da 
düşünülmesin, eğer rahatsızlığının büyü ile ilgili olduğu düşü
nülüyorsa, onun dualardan etkilenmesi mümkün. Bu, aynı za
manda "kendi kendine telkin" anlamı da taşır. 

Büyüyü kaldırmak durumunda olan medyum, hoca ya da 
papazlar da, kendi inançlarına ve hastaların dinine göre bazı 
kutsal sembollerden ve metinlerden istifade ederler. 

Hıristiyan hastalarda haç, tütsü ve İncil'den bazı bölümlerin 
okunmasına karşılık Müslümanların daha çok Kur'an ve hadis
lere dayan bazı dualar tavsiye edilir. 

Bu konuda bir İslam alimi şöyle söylüyor; 
"Sihrin en faydalı ilaçlarından biri de ilahi çarelerdir. Belki 

de sadece ilahi çareler faydalıdır .. Kalb Allah sevgisiyle dolu, 



98 Büyü ve Psikiyatrik Hastalıklar 

O'nun zikriyle meşgul olduğu zaman kalbin bu meşguliyeti sih
rin insana isabetine engel olan ve isabetinden sonra da tedavi 
eden en etkili ilaçlardandır."(ibn Kayyım el-Cevziyye, Tıbbı Nebevi, 

Peygamber Efendimizin Sağlık Öğütlen; çev. Yusuf Ertuğrul, Vakit, 20041 İst, 

s. 767) 

Okunması tavsiye edilen dualardan bazıları; 

Kur'an' dan; 
Fatiha, Ayete! kürsi, Bakara suresinin son iki ayeti (Amene'r

rasulü), Haşr suresinin son ayetleri, Kalem suresinin 51,52.ayet
leri, İhlas, Felak ve Nas surelerini okumak, 

Hadislerden; 
Sığınma Duası 
11 Allah'ım, korkmayan kalpten, kabul olunmayan duadan, 

doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden sana sığınırım." 
(Ebu Davut, Vitr 32. Hadis no:7548) 

Korunma Duası 
"Yarattığı mahlukatın şerrinden, gökten inen, goge çıkan, 

yerde dolaşan ve yerden çıkan bütün mahlukatın şerrinden 
Allah'ın tam olan kelimeleriyle sana sığınırım de!" (Ahmet İbni 
Ham be!, il/, 4 7 9) 

Korkudan Emin Olma Duası 
"Cenab-ı Hakkın tam olan kelimeleri ile gazabından ve kulla

rının şerlerinden, şeytanların vesvesesinden ve onların yanımda 
bulunmalarından Allah'a sığınırım." (Ahmet İbni Hambel, il, 787) 

Seyyid-i İstiğfar Duası 
"Allah'ım! Sen benim Rabbimsin. Senden başka ilah yok, 

ancak sen varsın. Beni halk ettin. Ben senin kulunum. Gücüm 
yettiği kadar senin ahdin ve vaadin üzerindeyim. İşlediğim kö
tülüklerden sana sığınırım, sana yönelirim, günahlarımla sana 
müracaat ederim. Beni mağfiret et. Zira günahları ancak sen 
bağışlarsın." (Buhari, Davut 76) 

(Esmaü 1
/ Hüsna ve Ezan ( ) Zeynel Abıdin Tambağ, age, 7 24-7 36) 
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BÜYÜLÜ HASTALARA YARDIM ETMENİN 
HÜKMÜ 

Bakara Suresi 102.ayette Harut ve Marut'tan bahsediliyor. 
Bunlara Allah tarafından ilham olunmuş yaratılış sırlarının in
dirildiği anlatılıyor. Aslında onların öğrettikleri sihir olmadığı 
halde, şeytanlar bu bilgileri sihir olarak kullanmışlar. 

Harut ve Marut ise, bu bilgileri öğretecekleri kimseye, "bi
zim sana aktaracağımız şeyler fitneye müsaittir ve yapılması 
küfürdür" demedikçe de öğretmiyorlardı. 

İstanbul, müftü yardımcılığı yapmış A.Z.Tambağ bu konuda
ki hükmü şöyle özetliyor; 

"Buna göre, Babil halkına öğretilen şeylerin aslında sihir ol
mayıp, sihir şeklinde de kullanılmaya müsait bilgiler olduğu, 
bu şekilde kullanıldığı taktirde küfre sebep olacağı anlaşılmak
tadır. 

Gerçekten de her ilim hayra da, şerre de kullanılabilir.. İyi 
yolda kullanılırsa zehirlerden ilaçlar yapılır. Kötü maksatlarla 
kullanıldığında da ilaçlar zehir olur. 

Ulema bu ayet ve diğer nasslara dayanarak İslam'da yasak
lanmış hiçbir ilim dalının bulunmadığına, şerrinden korunmak 
için sihir ilminin de öğrenilmesinin gerektiğine hükmetmişler
dir. 

Ancak yapılmasının haram ve küfür olduğunda şüphe yoktur. 
(Naim, Ahmet, Sahih-i Buhari Muhtasan, Tecrid-i sarih Tercemesi, c. V/11, 
s.267-270) (Abrdin Zeynel Tambağ, Cin Sihir Büyü, Alioğlu yay. İst. 2004, 
s.46) 
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. . . . 
BUYU KARŞISINDA . . 

HIRISTIYANLIK ve ŞEYTAN 
ÇIKARMA 

Batıda Exorsizm; (Şeytanizm=Şeytanın etkisi altında kalma) 
olarak isimlendirilen ve ilk bakışta "psişik" gibi görülen vakalar
la zamanımızda kurumsal olarak ilgilenen adres Vatikan. 

Vatikan'ın izni ile bu tür vakalarla uğraşan, onları tedavi 
etmeye çalışan rahiplere "exorsist"= "şeytan kovucu rahipler" 
deniyor. 

Vatikan'ın ya da pratikte Hıristiyanlığın konuya yaklaşımını 
anlamak için olayın biraz geçmişine bakmak gerekir. 

Orta Çağda Büyücülerin ve Akıl Hastalarının 
Yakılması 

Hıristiyanlık inancında büyüye yer verilmez, hatta tepki gös
terilir. Ancak, büyü ve büyücüye karşı tepki, Orta Çağ Hıristi
yan din adamlarında oldukça abartılı olarak ortaya çıkmıştı. Ve 
bundan da akıl hastaları büyük zararlar görmüş. 
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Orta Çağ Hıristiyan dünyası, büyücülere ve içine cin girdiği 

düşünülen hastalara karşı çok aşırı bir tepki gösterdiler. 

"Papa sekizinci İnnocent, iki Papazı Hıristiyan dünyasını 

şeytanlardan ve büyücülerden temizleyebilmek, bunları tanıyıp 

yok edebilmekle ilgili bir kitap hazırlamakla vazifelendirmişti. 

Bu iki papaz, şeytanı tarif eden, onu tanımanın yollarını gös

teren, onu taşıyanların nasıl öldürüleceklerini, ne gibi işkence

lere tabi tutulacaklarını anlatan bir kitap yazdılar. 

Artık akıl hastaları engizisyon mahkemelerine çıkarılıyor, 

diri diri yakılarak idam ediliyordu. 

Bir insanın 'büyücü olduğundan1 veya 'şeytan taşıdığından' 

şüphelenilirse o zavallı, elleri arkasına bağlanarak suya atılıyor, 

orada boğulup ölürse masumiyetine(!) karar verilerek dini me

rasimle gömülüyordu. Şayet kurtulup sudan çıkmayı başarırsa, 

bu defa da büyücü olduğuna karar verilerek şehir meydanında 

diri diri yakılıyordu. 

Bu suretle Avrupa'da, bilhassa İsviçre'nin Zürih şehrinde ve 

Fransa'da, Paris'te on binlerce masum insan büyücülük ithamı 

ile yakılarak öldürülüyordu. 

16. yüzyılda John Weyer isimli ruh hekimi, kainatta yedi 

milyon şeytanın bulunduğunu (!) hesaplamış ve bunları vücu

dunda taşıyan delilere tatbik edilecek işkence metotları hakkın

da bir kitap da yazmıştı. 

Artık deliler meydanlarda diri diri yakılmıyor, ama suda bo

ğuluyor, kartalların ayaklarına bağlanıp uçurumlardan aşağı 

koyuveriliyor, zincirlere vurulup duvarlara çakılıyor, karanlık 

mahzenlere hapsediliyorlardı. 

Böylece iki asır daha geçti ve ancak 18. yüzyılda Pinel, 

Paris'deki Bicetre akıl hastanesinde yıllarca zincire vurulmuş, 

bir duvara çakılı yaşayan kadın delinin zincirlerini çözmek ce

saretini göstermişti. "(Prof.Dr. Ayhan Songar, Türkiye Cazetesı; Sohbet 

köşesi, 06.02.1992) 
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Günümüzde Büyülü Hastalardan 
ŞEYTAN ÇIKARMA 

Şimdilerde ise hastalardan şeytan çıkarma konusunda 
Vatikan'ın daha dikkatli olduğu anlaşılıyor. 

"Bugünkü şeytan teyakkuzunun temellerinin 1999'da Papa 
il. John Paul tarafından atıldığını söylemek mümkün. Zira o 
sene Vatikan, 400 yıllık şeytan çıkarma rehberini yeniden gün
celleyip yayınlamış ve şeytanın hala işbaşında olduğu konusun
da halkı uyarmıştı. 

Papa John Paul bizzat kendisi de papalığı boyunca bununla 
ilgili üç ayin düzenledi. 1982, 2000, 2001 yıllarında üç ayrı 
genç kız üzerinde şeytan çıkarma ayinini yönetti. 

2 Eylül 2004'de şeytan çıkaran din adamları ilk kez kongre 
düzenledi. Üç bin üyeye sahip Uluslarasrası Şeytan Kovucular 
Birliği tarafından Meksika'da düzenlenen kongreye dünyanın 
çeşitli bölgelerinden 500 kadar şeytan çıkaran kişi katıldı. 

Aynı.dönemde İngiliz Kanal 4'de bir şeytan çıkarma töre
nini naklen yayınladı. Rahip Trevor Newport'un 40 yaşındaki 
bir adamın içine giren şeytanı kovduğu ayini stüdyodaki diğer 
rahipler, psikologlar, nörologlar, psikiyatrlar ve Müslüman din 
adamları tarafından izlendi." 

"Meksikalı Rahip Alberto Juarez, şeytanın esir aldığı bir kıza 
ayin yaparken, kızın kendisine tokat attığını, çirkin bir erkek 
sesi ile konuştuğunu ve hırpaladığını söylüyor. 

Peder Enrique Maldanado ise bir deneyimini şöyle anlatıyor; 
'Yirmisinde bir kadın bilmediği diller konuşuyordu, dua etmeye 
başladığımda bana saldırdı, elimdeki haça tükürdü.' 

"Vatikan'daki üniversitelerden biri olan Athenaeum Pontifi
cium Regina Apostolorum (UPRA) Üniversitesinde 'exorcism' 
yani insan bedeninden şeytan çıkarma konusunda rahiplere 
kurslar düzenlemiş. Yapılan son buluşmada Papa, gençler ara
sında yayılan Satanizm ve daha birçok şeytani sebepten güç 
alan şeytana karşı insan bedeni üzerinden savaş verecek rahip
lere konunun önemi üzerinde konuşma yapıyor ve bunu kilise
nin önemli görevleri arasında sayıyordu. 
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Papa'nın 180 şeytan çıkarıcı rahiple buluşması gizlilik için
de yürütülse de, Vatikan'daki bu önemli üniversitede şeytan 
çıkarma derslerinin verilmesi ve şeytan çıkaran rahipler yetişti
rilmesi Katolik Kilisesi'nin şeytan çıkarma konusundaki tavrını 
göstermesi bakımından önemli. 

"Satanizm İtalya' da özellikle gençler arasında yaygınlaşıyor, 
beş binden fazla kişi satanist gruplarla ilişkili. Kilise, Satanizm
le birlikte şeytanın ruhunu kontrol ettiği kurban sayısında artış 
olacağını düşünüyor." (Murat Yalmz, Sebanur Kıraç, Aktüel Dergisi, 23 
Eylül, 2005) 

"Şeytan çıkarmak rahiplerin özel bir yeteneğe sahip olması 
ve eğitilmiş olması gerekiyor. Şeytan çıkarma ayini esnasında 
genellikle haç, dua, kutsal su kullanılıyor." 

Şeytan çıkarma esnasında şiddet ise artık yasak. (Murat Yalmz, 
Sebanur Kıraç, Aktüel Dergisi, 23 Eylül, 2005) 
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"BÜYÜLÜ HASTA"YA 
YAKLAŞIMLAR 

Bizim işimiz öncelikle büyünün var olup olmadığını tartış
mak değil! "Büyülü olduğunu" ya da kendisine "büyü yapıldığı
nı söyleyen" hastalara nasıl yardımcı olabileceğimizdir. Bu ça
lışmadaki amacımız da, bu tür hastaların özelliklerini anlamak 
ve nasıl yardımcı olabileceğimiz üzerinde fikir yürütmektir. 

"Büyülü Hastalar" Kime Gider? 

Öncelikle, büyülü olduğu ifade edilen hastaların doktora git
me konusunda pek de istekli olmadıklarını bilmek gerekir. 

Bize göre bunun üç sebebi var. 
Biri, bu hastalar ya da hasta sahipleri bu tür hastalıklarda 

doktorların faydalı olamayacaklarını düşünürler. 

İkincisi, bu rahatsızlıklarda "hoca", "cinci", "medyum" ya 
da "papaz" gibi bir kısmı büyücülük yapan kimselerin yakla
şımları, onlara daha inandırıcı gelir. 

Üçüncüsü ise, doktorların bu tür konulara inanmadıkları 
ve kendilerini aşağılayacağı endişesi taşıdıkları, bu sebeple de 
problemlerini rahat anlatamayacaklarını düşünürler. 
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Bazıları da doktora gitmeleri ve ilaç kullanmaları sonucunda 
kısa sürede bir yarar elde edemezlerse, ister istemez alternatif 
arayışlara girerler. 

Çok farklı ilaçlar ve "şok" gibi tedavi yöntemlerden pek de 
tatminkar bir sonuç alınamadığı görülünce doktora olan güven
leri daha da azalır. Bazıların ise çok sık hekim değiştirdikleri 
görülür. 

"Büyülü Hastalar"m Algıladığı 
SES, GÖRÜNTÜ ve HİSLER KARŞISINDA 

Bazı psikotik belirtiler gösteriyor gibi olmalarına rağmen bu 
hastalarda pek çok zihni melekenin bozulmamış olması, ilk ba
kışta halüsinasyon gibi görünen algılamalarını ve kendi durum
larını değerlendirebilmelerine imkan vermektedir. 

Bu ise, onlardaki sıkıntıları daha da artırmaktadır. Bu sebeple 
de hastaya, kendini rahatsız eden algılamalar karşısında nasıl bir 
yol izlemesi gerektiğini anlatma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

Bunun için; 

A. İlaçlar ve psikoterapi 

Bu tür hastalardaki algılamaların psikoz ya da şizofren'deki 
gibi olmadığı, bunların kriterlerine uymadığı dikkatli bir he
kimin gözünden kaçmaz. Psikozlardaki algılamaların aksine 

hasta kişi algılamalarının farkında olduğundan bunlardan aşırı 
derecede etkilenir. 

Bu belirtiler psikozlardaki halüsinasyonlar gibi antipsikotik 
ilaçlarla kolay geçemez. Hatta bazılarında antipsikotikler ve 
şok gibi tedaviler belirtileri daha da azdırabilir. Bu yüzden an
tipsikotik ilaçları yüksek dozda kullanmaktan açınmak gerekir. 

Antipsikotik ilaçlardan yeterince istifade edemeyişimizin 

karşılığında psikotik bir hastada bulunmayan içgörü bu hasta
larda mevcut olduğundan daha az ilaç, daha çok psikoterapi ve 
alternatif yaklaşımlardan istifade edilmesi sonuç alıcı olabilir. 
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B. Görüntü ve de sesleri ciddiye almamayı öğütlemek 

Hastanın gördüğü ya da işittiğini belirttiği algılamaları ge
nellikle ciddiye alır. Öncelikle hastanın bunları önemsememesi 
telkin edilmelidir. 

Bir başka varlık tarafından meydana getirildiği düşünüldü
ğünden, bu algılamaların önemsemediği ölçüde etkilerinin aza
lacağı anlatılabilir. 

Ciddiye almak onları beseler. Önemsenmeleri onların bes
lenmelerini sağlar. Amaçlarına ulaştıkları için hastayı rahatsız 
etmeye devam edecekleri tarzındaki izahlar hastanın mantığına 
uygun düşmekte ve savunma gücü vermektedir. 

Büyülü olduğuna ve büyü yapılması sonucu kendisine "cin 
musallat olduğuna inanan hastalar" özellikle duydukları sesler
den çok rahatsız olurlar. Cinlerin seslerini duyduklarını, kendisi 
ile konuştuklarını söyleyen bu hastalara algıladıkları seslerle il
gilenmemeleri, onlara cevap vermemelerinin söylenmesi sonuç 
almaya yardımcı olabilir. 

Bu takdirde seslerin ve konuşmaların giderek azalacağı, aksi 
halde hasta tarafından önemsendiği ölçüde artacağı düşüncesi 
hastaya mantıklı gelmektedir. 

C. Kutsala zıt düşünceler ve sesler algılamanın 
sorumluluk getirmeyeceğini öğretmek 

Kutsala zıt düşünceler ya da sesler duymak oldukça sık rast
lanan şikayetlerdendir. Ve daha çok kutsal değerlere hakaret 
niteliğinde ya da ahlaki açıdan rahatsız edicidirler. 

Özellikle ibadet ve dua okumak gibi etkinliklerde şiddeti 
artan bu şikayetlerden dolayı kişi kendini sorumlu hissederek 
büyük çelişkiler yaşar. İnancının dışına çıkmış olacağını düşün
düğünden rahatsızlığı daha da artar. Çünkü ona göre bunları 
düşünmek ya da duymak dinden çıkmak gibidir. 

Eğer bütün bunların kendi isteği ile olmadığı ve dini bir so
rumluluğu bulunmayacağına inandırılırsa, hasta ağır bir stres
ten kurtulur. 
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Hatta bunlar karşısında direniyor olmasından dolayı Tan
rı tarafından ödüllendirilebileceği de anlatılabilir. Çünkü ona 
göre bu düşünce ve sesler şeytan tarafından telkin edilmekte
dir. Bundan hareketle, meyveli ağacın taşlanması gibi, şeytanın 
kendisi ile ilgilenmesinin inançlı biri oluşunun kanıtı olarak dü
şünülebileceğinin telkin edilmesi rahatlama sağlar. 

D. Hastayı rahatsız eden fiziki belirtilerin onlara verilen 
önemden kaynaklandığını anlatmak 

Hasta bir varlık tarafından rahatsız edildiğini ve kendisinde 
fiziksel olarak hissettiği belirtileri sıklıkla ifade eder. Bu durum
da hastaya, kendi üzerinde etkili olduğunu düşündüğü varlıkla
rın fiziksel bir gücünün olmadığı anlatılmalı. 

Hasta üzerindeki etkiler, o varlığın kendi gücünden değil, 
kişinin beyni ve düşüncesi vasıtası ile geliştiği düşündürülmeli. 
Bu, bir anlamda, fiziksel gücün ona hasta tarafından verildiği 
anlamına gelir. O zaman bu gücü vermemek için onları kale 
almamayı öğretmek gerek. 

E. İnançlarından istifade etmesini sağlamak 

Hastanın şikayetlerinin azalması için inançlarından istifade 
edilmesinin mantığını bir sonraki bölümde irdeleyeceğimizi be
lirterek, şu kadarını söylemeliyiz ki, yapılan tüm tıbbi tedavi
lerde ilk prensip "önce hastaya zararlı olmamaktır"Bu sebeple, 
eğer faydalı olma ihtimali varsa, hiçbir yan etkisi ve de zararı 
olmayan bir yol olarak neden hastanın inançlarından istifade 
etmeyelim ki? 

Ayrıca müşahede ettiğimiz birçok vakada gördüklerimiz de 
bu yöndeki kanaatleri kuvvetlendirecek yönde. 

Medyum, Cinci ve Papazların Farklı Etkileri 

Bu tür hastalar üzerindeki gözlem ve takiplerimiz sonucu 
"Medyum", "Cinci" ve "Papazlar"ın "CİNLİ" hastaların çok farlı 
etkilerinin olduğunu gösteriyor. 
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1. Hastayı tıbbi tedaviden soğutanlar 

Bazılarında yardım edeyim derken çok ters durumların orta
ya çıkması mümkündür. 

Büyüden korkan ve bu konulardan habersiz bir hastaya; "Bu 
sendeki büyü! Birileri sana büyü yapmış!' dendiğinde, eğer 
ilaçlarının da bırakılmasını isterlerse hasta tıbbi tedaviden vaz
geçmekte ve tamamen alternatif arayışlara yönelmektedir. 

il. İnsanları birbirine düşman edenler 

Kendisine büyü yapıldığına inanan bir hastanın en çok duy
mak istediği şey bunu kimin yaptığıdır. 

Bu ise, kendini kontrol etmede zorlanan ve agresif ya da pa
ranoid kişilerde, büyü yaptığı söylenen veya ima edilen kişilere 
karşı çok aşırı tepkiler oluşturabilir.· 

Aynen Prof.Mazhar Osman Uzman'ın anlattığı gibi! 
,,Halkımız arasmda büyü yapJ/ması ve büyünün tutması iti

kadı o kadar yerleşmiştir h her felaketi büyüye atfetmek ve 
düşmanmdan intikam almaktan çekinmeyen müthiş bir yekun 
tutmaktadır. Bir aşÇJ ÇJrağı, sıkmt1S1nm neden ileri geldiğini an
lamak için müracaat ettiği bir '/bakıcı"dan kendisine amcasmm 
büyü yapf!ğmı, bu büyüyü taşa yapJ/sa çatlatacağmı, lakin de
niz aşm geçtiği için o kadar tesirli olmadığmı, mamafih bütün 
sıkmt1S1nm bundan meydana geldiğini öğreniyor. 

Hasta bir silah alarak, sabah mahalle kahvehanesinde kahve 
içmekte olan amcasma; 'Şahadet getiri Katlin vacip oldu amca!' 
diyerek kurşun/an üzerine boşaltıyor.// 

(ProfMazhar Osman Uzman, Tababeti Ruhiye, İstanbul Üni. Tıp Fak. Yay. 

s.260) 

ili. Hastanın ya da sahibinin tepkisini çekenler 

Büyü yapıldığı söylenince, büyücü ya da hocadan bunu öğ
renmeye çalışırlar. Öğrenemezlerse tah.min yürütürler. Ve düş
manca duygular besledikleri kişilere yönelik şüpheler geliştirir, 
bazen de bunu gidip o kişiye söylerler, hesap sormak isterler. 
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O ise, 'bunu sana hangi kişi söyledi? Diye sıkıştırır ve bü
yücünün adını öğrenince de, ona bunun hesabını sormak ister. 
'Sen nasıl benim ona büyü yaptırdığımı söyler ya da ima eder
sin?' diyerek cezalandırmaya kalkışır. Kavgalar olur. Oturduğu 
mahalleyi bile terk etmek zorunda kalanlar çoktur. 

Bu sebeple cinci hoca ya da büyücüler hastaya kimin büyü 
yaptığını ya da yaptırdığını söylemek istemezler. 

iV. Hastayı istismar edenler 

Medyum ya da her ne ad altında çalışıyorsa çalışsın, bu tür 
kimseler arasında öylelerine de rastlamak mümkün ki, bunlar 
düşük karakterli, hastaları alabildiğine istismar ederler. Hasta
dan veya yakınlarından birkaç bin dolar ücret taleplerinden, 
cinsel istismarlara kadar varan durumlar ürkütücü boyutlara 
ulaşmaktadır. 

/Doktor bey, bize birini söyledt!er, gittik. Hastamız bir yt!/ık 
evli bayan. Sıkmtt!an, bayt/malan var. 

Adam bize; 1hastamzm içinde varlıklar var, on/an çıkarmam 
gerekiyor1 dedı: 

7amam1 ne gerekiyorsa yapm 1 dedik. 
Biz iki bayan gitmiştik. Adam, hasta arkadaşı dışan çıkararak 

bize; 1memesini emerek ve rahminden çıkarmam gerekiyor1 de
yince şaşırdık, korktuk. Yammızda erkek yoktu. 

Biz gıdelim1 şimdi üzerimizde para da yok!' diyerek, ka
çarcasma çıktık. Hiç böyle bir şey olur mu.? Erkeklerimize de 
söyleyemedik. Daha doğrusu söylememe karan verdık. Cıdip1 
adamı öldürürler, başımız belaya girer diye endişe ettık. 11 

V. Hastaya telkinde bulunanlar 

Kendisine büyü yapıldığına inanan kişiye, büyüyü kaldırma 
konusunda gücü olduğuna inandığı birinin, "sana yapılan büyüyü 
kaldırdım; tamam bitti. Artık iyisin, bundan sonra rahatsız olma
yacaksın!" demesinin, telkin etkisi ile hastaya faydalı olanlar. 
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VI. Parapsikolojik etkileri olanlar 

Bir kısım medyumda müşahede ettiğimiz etkiler ise diğerle
rinden farklı. 

Bunlar tıbbi tedaviye karışmıyor. Kimseyi suçlamıyor. Kim
senin dostluğunu kazanmaya çalışmadığı gibi, düşmanlıkları da 
tahrik etmiyor. 

Karşılığında bir ücret alsalar da, almasalar da diğerlerinden 
farklı bir iş yapmakta oldukları izlenimini uyandırıyorlar. 

Gözlemlerimizle vardığımız kanaat, bunların yöntemlerinin 
hipnozla bir ilgisi olmadığıdır. Ancak her olumlu yaklaşımın 
oluşturacağı kadar bir telkin ihtimalinin olduğu inkar edilemez. 
Çünkü kişi kendisinde birtakım güçlerin bulunduğu ve bu güç
lerle kendisine yardım edileceği kanaati ile birinin karşısında 
oturuyorsa, bLJ başlı başına bir telkindir. 

Bütün bu ihtimaller akıldan uzak tutulamayacak olmasına 
rağmen, farklı bir durumun daha olduğunu düşündürecek göz
lemler söz konusudur. 

Kişinin ya da yakınlarının tarif ettikleri dramatik tabloyu, kişi 
üzerinde, gerektiğine ona hiç hitap etmeden aynen oluştura
bilmeleri düşündürücü. Kişiyi bu duruma sokan etkileri ondan 
uzaklaştırdıkları hasta sahipleri tarafından da ifade ediliyor. 

Kendilerinde bulunan yeteneklerin ne olduğu ve yine ken
dilerinin ifadeleri ile nasıl bir güç kullandıkları, bu güçlerin ya 
da enerjilerin ne olabileceği yönünde araştırma ve incelemeler 
yapmak bilimin konusu olmalı. 

Hastalar bu tür kimselerden yardım alırken genellikle tıbbi 
tedaviyi ihmal ederler. Hastalığa sebep olarak tıp dışı etkiler 
düşünülse bile, sonuçta bu etkiler insanın psikolojisi üzerinde 
yıpratıcı olacağı anlatıldığında ise bu direnç kırılabilmektedir. 
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. . . . 
HASTA iLE iLETiŞiM KURMADA 
İNANÇLARDAN İSTİFADE ETMEK 

Büyü konusunun inançlarla bağlantılı olması hasebiyle, et
kili ve sonuç alıcı bir yaklaşım için hastanın inancından istifade 
etmek akla yakın görünüyor. 

Psikiyatrist lrvin Yalom'un hastalara yardımcı olma konu
sunda inançlardan istifade etmenin önemi üzerine söyledikleri 
de bu fikri destekler yönde. 

Şöyle diyor; 
"Benim görevim yardım sağlamak ve bu da hastanın inanç 

sistemine olabildiğince duygudaşlık ile yaklaşmayı-hastanın 
penceresinden dünyaya bakmayı, bu pencereden görünenleri 
daha ayrıntılı biçimde tanımlamayı- gerektirir." 

"Ama (bazen) bu işte em pati den de fazlası gerekiyor: Tera
pistin, hastanın dini inançlarını iyi bilmesi önemlidir. Bu bilgi 
doğrudan hasta tarafından sağlanabileceği gibi, terapistin ba
ğımsız incelemesine de dayanabilir. Zaman zaman rahip ve ra
hibelerle çalıştığım olmuştur. Onları hep kendi dini inançlarına 
daha derinden bakarak, o kaynaktan huzur bulmaya yöneltmi
şimdir." 

İnsanlarda inanma ihtiyacının ne denli güçlü olduğunu anla
tırken şöyle devam ediyor Yalom; 
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"İnanma ihtiyacının gücü ve direnci karşısında çoğu kez 
hayretten başka bir şey duyamıyorum. Bizi bırakmıyor bu ihti
yaç. Biyolojinin ötesinde bir şeye inanma ihtiyacımız öylesine 
hayranlık uyandırıcı bir direngenlik gösteriyor ki!" (!rvin D. Ya

/om, Din ve Psikiyatn~ Merkez Kitaplar, Mart 2006, s. 49, 50) 

Kişinin inançları, onun duygu ve davranışları üzerinde son 
derece önemli olduğuna göre, bundan hareketle diyebiliriz ki, 
inançlarla yakinen ilişkili olduğunu gördüğümüz rahatsızlıkları 

gidermede inançlardan istifade etmek neden düşünülmesin ki?! 
Bu yönde ne yapılabileceği düşünülürken, değişik kültürler

de ve bizim ülkemizde geleneksel olarak nelerin yapıldığı ve 
yapılmakta olduğu üzerinde, herhangi bir ön yargıya kapılma
dan araştırma ve gözlemler yapılmalı. Tıbba uyarlanabilecek 
yeni yaklaşımlar geliştirilmeli.! 

"BÜYÜLÜ HASTALAR"DA SAKINCALI 
YAKLAŞIMLAR 

A. Hekim Yaklaşımmda Olabilecek Yanlışlar 

1. Hekimin; "Böyle bir şey yoktur, bunlar tamamen 
senin beyninin ürettikleridir!" 

Demesi. 
Kendisine ya da hastasına büyü yapıldığı inancı içinde olan 

kişiler karşısında, hekimin bu tarz bir yaklaşım içine girmesi, 
hekim-hasta ilişkisini daha baştan koparır. Bu, hasta tarafından, 
sadece hastaya inanılmadığı şeklinde yorumlanmakla kalmaz, 
ayrıca, hekimin dini manada inançsız olduğu kanaatini de oluş
turur. Bu iki sebep hekimin terk edilmesi için yeter de artar bile. 

il. Bu belirtilerin "psikoz" ya da "şizofren" gibi bir 
hastalık olduğunun söylenmesi 

Böyle bir tanıya varıldığının hekim tarafından ifade edilmesi, 
hem hasta, hem de yakınları üzerinde yıkıcı etki yapar. Çün
kü onlar hastanın zaman zaman çok normal davranabildiğini 



Dr. Hamdi Kalyoncu 115 

görmektedirler. Dolayısı ile hastalarının "deli" olmadığı kanaa
tindeler. Bu sebeple de, öteden beriden duydukları ve ağır akıl 
hastalığı anlamına geldiğini hissettikleri "şizofreni" gibi bir tanı
yı hastalarına konduramazlar. 

Hekimin koyduğu tanıya itiraz edemeyenler ise, bahse konu 
hastalıkların kolay hastalıklar olmadığını bildikleri ya da duy
dukları için haklı olarak aşırı bir moral çöküntüsü yaşarlar. Bu 
ise, hastanın direncini daha da yıkmaktan öte bir işe yaramaz. 

Bazı hastaların şöyle dediğine sık rastlarız; 

/Doktor bana/· bunlar senin beyninin ürettikleri dediğinde 
yıkt!dım. Şizofreniyi duymuştum; çok moralim bozuldu. İlaçlan 
almca onlara hiç karşı koyamadığımı hissettim. İlaçlan bırakm
ca daha güçlü olduğumu gördüm." 

111. Alternatif Arayışlara Karşı Duruş "İnançsızlık" 
Olarak Algılanır 

İnsanlar gizemli konulara her zaman çok ilgili olmuşlardır. 
"Medyum"luk yapanlar da, bir anlamda gizemliliği temsil eder. 
Ve bu iş inanlarla oldukça iç içe girmiş bir konudur. 

Tedavi esnasında kullanılan temalar da "din" sel olduğu için, 
buna doğrudan karşı çıkmak "inançsızlık" olarak algılanır. 

Çoğu insan yapılanları dinin gereği olarak düşünür. Hatta bir 
kısmı bu işler karşısında tavır alınmasını doğrudan "dinsizlik" 
olarak görür. 

Eğer hekim karşı bir tavır sergilerse, hastalar "medyum", 
"hoca", "cinci" ya da "bu işi yapan "papaz"lardan yana tavır 
almaya daha yatkındır. 

Bunun için hastalara ilaç tedavisi ve psikoterapi uygularken, 
onun, dinine ve inancın göre yardım alma isteklerine karşı çık
mak iyi bir sonuç vermeyecektir. Zorlanırsa, tıbbi tedaviden ta
mamen uzaklaşır. 



116 Büyü ve Psikiyatrik Hastalıklar 

PSİKİYATRİNİN YAPMASI GEREKEN NE? 

Konunun Çok Yönlü Araştırılmalı 

Bazı insanlar "büyü"lendiklerini söylüyor, birtakım malze
me ve etkinliklerle, bildikleri ya da bilemedikleri birilerinin 
kendilerini rahatsız ettiklerinden şikayet ediyor. Şikayetler tek 
bir psikiyatrik tabloya sığdırılamayacak kadar değişik. 

Büyülü olduğu ifade edilen hastaların bir kısmının psikiyatrik 
hastalıklar grubunda olduğundan şüphe yok. Yine, bu hastalar 
üzerinde iyi ya da kötü, etkili olduğu sanılan kişilerin yaptığının 
telkinden öte bir anlam ifade etmediği de düşünülebilir. 

Ancak, bu tür vakalar üzerinde biraz daha yakından gözlem
ler yapıldığında ve hastalıkların seyri takip edildiğinde, başka 
ihtimallerin de aranması ihtiyacı ortaya çıkar. 

Medyum ve benzeri kişilerin yaptıklarının ise tamamen şar
latanlık olduğu ya da en iyi ihtimalle sadece bir telkin olacağı 
düşüncesi, karşılaştığımız şeylerin tümünü izah etmek için ye
tersiz. 

Ayrıca, hemen hemen bütün kültürlerin ve inançların kuşak
tan kuşağa aktardıkları tümden gerçek dışı mı? 

Olay, oldukça çetrefilli, karışık ve kültürel köklere sahip.! 
Bu sebeplerle, büyü ve büyülü hastalar konusu Modern bilimin 
yöntemleri ve bilgileri ile ele alınıp yeniden değerlendirme yap
mayı düşündürecek nitelikte görünüyor. 

Bilimsel Açıdan Tartışılmalı 

İki Soru: 
Bir; bu hastalarda görülen bütün belirtileri, sadece onların 

beyinlerinin ürünü olarak görmekten o kadar emin miyiz? 
İki; Medyum, hoca, cinci ya da papazların yaptıklarını, şim

diye kadar edindiğimiz bilgi ve teorilerin kalıpları içinde sıkıştı
rıp, peşin fikirlerle geçiştirmek ne derece doğru?. 

Şarlatanları ve istismarcıları bir tarafa bırakırsak, halk tıbbın
da ve bu tür hastalara yardımcı olmaya çalışan kişilerin yön
temlerinde işe yarar hususlar bulunamaz mı acaba?! 
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Bu alanda peşin hükümlerden sıyrılarak, modern tıp dünya
sına kazandırılacak bir şeylerin bulunabileceği ihtimali göz ardı 
edilememeli. 

Medya önünde, unvanlarımızı kullanarak, karşımızdakini 

aşağılamak ve de suçlu ilan etmekten vazgeçmek gerekir. 
Gerçek bir bilim adamı şüpheciliği ile hem hastalar üzerin

de, hem de onların müracaat ettiği kişilerin özellikleri, uygu
lamaları, yöntemleri ve alınan sonuçlarla ilgili olarak, ciddi ve 
çok yönlü çalışmalar yapılması yararlı sonuçlar verebilir. 

Konu, çok yönlü ve önyargılardan uzak kalmaya çalışarak, 
bilimsel platformlarda tartışılmalı. 

Yeni Tanımlamalar Yapılmalı 

Hemen her gün ya da sık sık karşımıza gelen bu tür vakaları 
aceleyle bir psikiyatrik hastalığın tanımı içine sıkıştırmaya ça
lışmak, belki bir hekim olarak bizleri rahatlatabilir, ama çoğu 
zaman hastalarımızı rahatlatmaya yetmediği kesin. Kesin ki, 
hastalar bizden başkalarına, hatta daha çok da onlara gidiyor. 

Bu kitapçıkta aktarmaya çalıştığımız bilgiler ve gözlemleri
miz, bize, psikiyatride bu gibi konular için yeni tanımlamalara 
ihtiyaç olduğunu hissettiriyor. 

"Cin algıladığından şikayetle" karşımıza gelen hastalarda ol
duğu gibi, "büyü"den şikayetçi hastalar için de ayrı tanımlama
lar olmalı. Klasik tanımlamalar bu hastalıkları ifade etmekten 
oldukça uzak kalıyor. 

Yani, "Efradını cami, ağyarını mani" görünmüyor. 

"NE SEN SÖYLEMİŞ OL! NE DE BİZ DUYMUŞ 
OLALIM .. !" 

Ord.Prof.Dr.Mazhar Osman Uzman'dan İsmet Paşaya; 

Konu buraya gelmişken, işin tabu haline getirilmiş olması
nı anlatması bakımından Türk psikiyatristlerinin piri Ord.Prof. 
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Dr.Mazhar Osman Uzman'la zamanın başbakanı İsmet İnönü 
arasında geçek bir hatırayı nakledelim. 

Ona göre; 
"Dinin ruh üzerinde teshiri pek esaslıdır. Mutedil, Salih bir 

itikada malik dindar her şahıs sinirlerini metin bir zırhla muha
faza etmektedir. Din terbiyesi insanı birçok fenalıklardan, cin
net tevlit edecek sebeplerden korur. Her din hodbinliği men 
eder. Kalpte fazla kin ve adavet yaşamasına müsaade etmez. 
Düşmanına karşı bile af ve merhamet telkin eder. Yemekte iç
mekte itidal tavsiye eder, zinaya, sarhoşluğa düşmandır. Katle 
ve intihara mani olur. Tevekkül ve kanaat dindarlığın iki hazi
nesidir." 

Bu görüşleri ile Mazhar Osman, birçok hastasını, "bu hasta
lar bizlik değil" diyerek okuması için ağzı dualı gönül doktorla
rından Mürtaza efendiye gönderir. 

Gerçektende insanların manevi anlamda arınmak için git
tikleri bu gönül doktorlarını şifa haneleri olan dergahlar, birçok 
fonksiyonlarıyla birlikte bir zamanların ruh salığı merkezleriy
diler, değerini bilmediğimiz bu müesseselerde insanlar, üzerin
deki menfiliklerden deşarj olup müspete şarj oluyorlardı. Açık 
oldukları yüz yıllar boyunca kapısına gelen herkesi kendi fıtratı 
doğrultusunda hayra yönlendiren hak dostları, her çeşit hasta
nın derdine derman oluyordu. 

Karababa Dergahı'nda Ahmet Yivlik Baba'nın anlattığına 

göre, Bakırköy ruh ve sinir hastalıkları hastanesinin kurulduğu 
ilk yıllarda başhekim Mazhar Osman bir vesile görüştükleri baş
bakan İsmet paşaya bir teklifte bulunur. 

"Paşam! Bizim hastanelerde yer kalmadı. Çok hasta var, 

bunların çoğunluğu bizim hastamız da değiller. Eskiden tekke
ler vardı, şeyhler vardı, onlar bunlara nefes eder iyileştirirlerdi. 
Siz tekkeleri kapattınız, hastaları çoğalttınız! Bu hastalar bizlik 
hastalar değil. .. Şimdi, mademki tekkeleri kapattınız, şunu ya
pın hiç olmazsa; dergahları kapatılan bu şeyh efendileri imtihan 
ederek onlardan birer, ikişer, üçer verseniz hastanelerimize, 
hastanede yatan hastaların dörtte üçü iyileşir çıkar!" 
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Mazhar Osman'ı iyice dinleyen İsmet paşa, aynen şöyle 
der; 

"Ne bunu sen söylemiş ol, ne de biz bunu duymuş olalım!" 
(Tarihimizde İz Bırakanlar, s ... ) 

Bugün de aynı tavır sürmüyor mu?! 
"Ne sen söylemiş ol! Ne biz duymuş olalım!" 
Bugünkü durumda da; ne ben söylemiş olayım, ne siz duy

muş olun! 
Ama yok! Söylemek gerekiyor. 
Elbette bugün için sadece söylemek de yetmez. "Bu hastalar 

bizim değil" demek de! Araştırmalar yapmak gerek. Dediğimiz 
gibi; şartlanmaları ve korkuları bir yana bırakarak. Tam bir bi
lim adamı tavrıyla! 

Aksi halde bu konu ve böylesi hastalar iyi niyetli kimseler
den çok istismarcılara malzeme olmaya devam edecektir. 
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