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DİNİN yerine 
konuluyor 

en uzaklaşan insanlar, kendini büyü ve 
Oysa dinimiz, büyü ve sihiri yasaklıyor 

Dini değerlerd 
sihire veriyor. 

ADEM BALTA/İSTANBUL 
Son zamanlarda özellikle spor ca

miası ve sosyetik çevrelerde yaygın
laşan büyü ve sihir gibi İslâm dışı ha
reketler Diyanet İsteri Başkanlıgı'nı 
harekete geçirdi. Diyanet İşeri Bas^ 
kanlığı, 26 Kasım 2004 tarihli hutbe
yi büyü ve sihire ayırdı. Hutbede bü
yü ve sihirin İslâm dinine aykırı oldu
ğuna dikkat çekilecek. 

Spor, sanat ve mankenler cami
asında sihir ve büyüye yönelik ey
lemlerin artması üzerine Hazırlanan 
hutbeyi Din İsleri Yüksek Kürûiü Uz
manı Dr. Ömer Menekşe kaleme aldı. 
"Büyünün ve Sihirin Karanlık Dün
yasından Uzak Durmak" başlıklı 
hutbede büyü ve sihirin İslâm'a aykı
rı olduğu anlatılacak. 

SİHİR, SPOR CAMİASINI 
KARIŞTIRMIŞTI 

Geçen sezon Fenerbahçe'ye başarı
sız olsun diye kötü bir büyü yapıldı
ğı, yönetimin de bunu bozması için 
bir medyumla anlaştığı söylentileri 
spor camiasını birbirine katmıştı. Fe
nerbahçe'nin.Kadıköy Şükrü Sara
çoğlu Stadı'nda Istafıbulspor'a 3-0 
yenilmesinden sonra stada büyü ya-
pildıgı iddia edilmişti. Stat Müdürü 
MürşitTarhan'ın; iddialar üzerine, 
medyum Ayten Günsık'ı arayarak bü
yüyü bozdurduğu öne sürülmüştü. 
Tüm bu iddiaların bir televizyon 
programında.ve canlı olarak yayın
lanması dikkat çekmişti. 

ADIM BAŞI MEDYUM VAR. 
Sihir ve büyüye ilgi o kadar arttı ki 

kendi adlarına internet siteler bile 
açmaya başladılar. Recep Kaplan adlı 
medyum da sitesinde kendisini ilgine 
ifadelerle tanıtanlar arasında: "Re
cep Kaplan, Türkiye'nindik vergi lev-
halı medyumu. Recep Kaplan, öyle 
alışıla gelmiş medyumlardan farklı 
bir söylem içerisinde onun birçok 
farklı yetenekleri, inanılmaz normal 
üstü güçleri var." 

Büyü ve fal 
dinimizde 
haramdır 

Vakit'e konuşan uzmanlar da büyü ve sihire 
karsı hutbe verilmesinin doğru bir karar olduğu1 

nu belirterek, "İslâm dinine göre büyü, fal ve si
hir gibi şeyler haramdır" dedi. Marmara Üniver
sitesi islâm Felsefesi Tarihi Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Bekir Karlığa, "Dini değer ve bilgileri 
az olan insanlar bu tür şeylere yönelirler. Bü
yü ve fal gibi İslâm dışı konular bazı mihrak
lar tarafından planlı bir şekilde teşvik edili
yor. Bu tehlikenin önüne geçmenin tek yolu 
dini insanlara anlatmaktır" diye konuştu. 

Büyünün modern 
toplumlarda yay
gınlaştığına dik
kat çeken Karlı
ğa, bunun sebe
bini "Gerçek dini 
bilgilerin veril
memesi ve dini 
donanımın doğ
ru olarak insan
lara anlatılma-
ması"na bağladı. 

KARLIĞA; DÎNÎMİZE GÖRE 
BÖYÖ VE FAL HARAM 

Prof. Dr. Bekir Karlığa, büyü ve sihir yapılması
nın dinimize göre ha
ram olduğunu vurgu
layarak, "Büyü ve fal 
insanın zaaflarından 
istifade eden, insanı 
istismar etmeye yö
nelik bir olgudur. İs
lâm'ın büyü ve fala 
karsı olmasının sebe
bi, insanların büyüyü 
din karşıtı olarak al
maları ya da büyüyü 
dinin yerine koyma 
arzusundan kaynakla
nıyor. Büyücüler ken
dilerini din adamı ye
rine koyuyor" dedi. 

MODERN TOPLUMDA 
BÖYÜ YAYGIMLAŞTÎ 

Büyünün modern toplumlarda yaygınlaştığına 
dikkat çeken Karlığa, bunun sebebini "Gerçek 

1 dini bilgilerin verilmemesi ve dini donanımın 
doğru olarak insanlara anlatılmaması"na bağ
ladı. Dini değerleri zayıf olan insanların dinin ye
rine başka bir sey aradığını da vurgulayan Karlı
ğa, sosyetik çevrelerde büyünün yaygınlaşması
nın, dini bilgilerin yetersiz olmasından kaynak
landığı söyledi. Karlığa söyle konuştu; "Batı top
lumlarında fal ve astroloji gibi konular o kadar 
çok arttı ki, sokaklarda bile bunların propagan
dası yapılıyor. Bunlardan medet bekleniyor. As
lında bu, hakiki dinle doldurulmak istenmeyen 
boşluğun saçma ve anlamsız şeylerle doldurul
mak istenmesidir. Bunun tek çaresi hakiki dini 
öğretmektir. Yani insanın zihni, kalbi ve ruhi 
boşluğunu hakiki din ile doldurmaktır. Bunun 
başka çözümü yoktur. Çünkü inasanoglu suya ha
vaya ve ekmeğe muhtaç oluğu gibi dine de muh
taçtır. Bunu yok etmek mümkün değil. Başka 
şeyler dinin yerine konulamıyor. Bazı mihraklar 
dinin yerine fal ve büyü gibi şeyleri hem teşvik 
ediyor hem de yayılması için gayret sarf ediyor." 


