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FETVA GELDİ BATIL ZAİL OLDU 
İNEĞİNİN SÜTÜNÜ ARTIRMAK İSTEYEN KÖYLÜ DE, SIK SIK BİLGİSAYARI ÇÖKEN KENTLİ DE ÇAREYİ 
BÜYÜCÜ HOCA EFENDİLERDE ARAMAYA DEVAM EDİNCE DİYANET MESELEYE EL A H İ . 26 KASIM'DA 
OKUNACAK CUMA HUTBESİ, "SİHİR VE BÜYÜYE İNANMAYIN" DİYECEK. BİZ DE SORUNUN BOYUTLARINI 
ANLAMAK İÇİN EDİRNE'DEN ARDAHAN'A HALKIMIZA HER KONUDA REÇETE YAZAN BATIL İNANÇLARIN 
DÖKÜMÜNÜ ÇIKARDIK. SİZ DE ŞAŞIRACAKSINIZ! 
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D
iyanet İşleri Başkanlığı, büyünün 
ve sihrin halen dertlere çare ve 
hastalıklara şifa bulma yolu ola
rak kullanıldığını tespit edince, 
bir hutbe hazırlattı. Din İşleri 

Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Ömer Menek-
şe'nin kaleme aldığı hutbenin başlığı da 
Diyanet'in bütün derdini anlatıyor zaten: 
"Büyünün ve Sihrin Karanlık Dünyasmdan 
Uzak Durmak". 

Türkiye halkı bundan sonra büyüden 
ve sihirden ne kadar uzak.durur bilemeyiz 
ama bu işlerle yüzyıllardır haşır neşir oldu
ğu bir gerçek. Hepimiz duymuşuzdur; ne

redeyse her mahallede birtakım gizli 
"ilim'lerden anladığı iddia edilen hocalar 
bulunur. O mahallenin kültürel konumu
na göre bu kişilere bazen "büyücü", bazen 
"medyum" ya da sadece "hoca" denir. Ma-
ide ve Felak surelerinden alıntıların kulla
nıldığı Diyanet Hutbesi'nde, bu "karanlık 
dünyanın" oluşturduğu pazarın büyüklü
ğüne dikkat çekiliyor. Belirtmeden geç
meyelim; Diyanet'in "karanlık" diye uyar
dığı pazarın aktörleri arasında falcılar ve 
astrologlar da sayılıyor! 

26 Kasım'da yurt genelinde bütün ca
milerde okunacak olan hutbede, büyü ya
pılmasına şiddetle karşı çıkılıyor. Büyüye 
inananlar da temel tslami kurallara karşı 
gelmekle itham ediliyor. 

Peki büyü ve büyücülük Anadolu'da 
gerçekten bu kadar yaygın mı? Anado
lu'da büyüler, şifa dağıtmaktan sırlan açı
ğa çıkarmaya, dilekleri yerine getirmekten 
cin ve perilerle irtibata geçmeye kadar he
men hemen her alanda kuUanıhyor. Bu 
alandaki çalışmalarıyla tanınan İsmet Ze
ki Eyüboğlu'nun yazdıklarına göre, büyü
ler Anadolu'da genellikle doğa olaylarıyla 
baş etmek için kullanılmış. Anadolu insa
nı başı her sıkıştığında, yaşadığı yörede 
"sihirli" güçleriyle nam salmış kim varsa 
onun yanına koşmuş. Bu "hoca"lar kimi 
zaman yıldızlara bakıp alın yazısı okumuş, 
kimi zaman da hastalıkları tedavi etmek 
için otlar kaynatmış, muskalar hazırlamış. 
Memleketimizin bu köklü geleneğinden 
çoğumuz haberdarız. Ama yine de Ana
dolu'da yaygın büyüler listesinde can sı
kıntısını, kuruntuyu veya uyuşukluktan gi
dermek için hazırlanan birtakım formül
ler olduğunu görmek ilgi çekici. Zannede
riz ki, bu konularda büyüye başvuranların 
sayısı günümüzde daha kabarık. Ama in
ternette oflaya puflaya sörf yapanların ve
ya kocaman plazalarda yerdeki karoları 
sayanların can sıkıntısını gidermek için 
büyücülerin yeni karışımlar geliştirip ge

liştirmedikleri ise meçhul. 

BİLO AĞA'YA KARSI VURGUNCU BÜYÜSÜ 
Büyülerin gizemli dünyasına dalmak is

teyenler için İsmet Zeki Eyüboğlu'nun 
"Anadolu Büyüleri" adlı ünlü eseri epeyce 
tafsilat veriyor. Kitabı arayıp bulma zah
metine katlanmak istemeyenleri göz önüne 
alarak birkaç örnek büyüyü sizler için der
ledik. İlk formülümüz saç dökülmesinden 
mustarip olanlara... Önce ehil bir elin kale-
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minden çıkmış bir muska hazırlanacaklar. 
Bu sorunu çözdükten sonra her Cuma gü
nü sabah ezanından önce, başlarını ılık kül 
suyuyla iyice bir yıkamaları gerekiyor. Da
ha sonra kılman üç rekât "şükür namazı" 
ile de işlem bitiyor. 

Büyüden medet umanların başında ge
len ticaret erbabı için külliyatlı miktarda 
formül bulunuyor. Öyle ki, işlerin açılma
sından rakipleri yıldırmaya kadar neredey
se her talebi karşılayan büyü yaptırmak 
mümkün. Mesela "vurguncu" büyüsü. Es
nafın da, malına el koyan ağaya karşı köy
lünün de ihtiyaca binaen başvurduğu bu 
büyünün ince noktası şu: Bir ağayı vurgun
dan vazgeçirmek için hazırlanılan muska, 
ağanın sürekli geçtiği yollara konuluyor. 
Ağa yedi kez bu yoldan geçince, ortada ar
tık vurgun murgun kalmıyor. Köylü de ra-' 
hauna bakıyor. Ama söz konusu köylünün 
bu noktada Diyanet İşleri Başkanlığı ile ih- : 

tilafa düşmesi kaçınılmaz. Çünkü bu büyü
de de, çoğunda olduğu gibi Kur'an'dan bir 
süre kullanılıyor. Büyüler İrimi zaman dev
lerin görev sahasına da burnunun sokuyor. 
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