KLÂS‹K TÜRK ﬁ‹‹R‹NDE NAZAR: GÖZ DE⁄MES‹
“The Evil Eye” in Classical Turkish Poetry.
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ÖZET
Nazar; aﬂ›r› k›skançl›k, sevgi ve çekemezlik gibi duygular›n yaratt›¤› enerjinin göz arac›l›¤› ile canl›lar› etkilemesidir. Az çok herkeste olan, mavi gözlü kimselerde daha fazla bulundu¤una inan›lan ve böyle kimselerin bak›ﬂlar›ndan f›rlayan zarar verici, çarp›c› ve öldürücü güç anlam›ndad›r. Çok eskiden beri “göz de¤mesi”ne karﬂ› konulmaya, onun çarp›c› ve öldürücü gücünden korunulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Kültürümüzde ve Türk edebiyat›m›zda ortak bir folklorik malzeme olarak nazar inanc› yayg›nd›r. Bu
yaz›da nazar veya göz de¤mesi inanc›n›n klâsik Türk ﬂiirinde nas›l ilgi gördü¤ü ve divan ﬂairleri taraf›ndan
çeﬂitli yönleriyle ﬂiire nas›l konu edildi¤i üzerinde durulacakt›r.
Anahtar Kelimeler
Divan ﬂiiri, klâsik Türk ﬂiiri, nazar de¤mesi, göz de¤mesi, nazarl›k, nazar boncu¤u.
ABSTRACT
The evil eye is that; the energy containing the feelings such as extreme jealousy, love and envy affects
the living beings through eye. It means the harmful, striking and fatal power which exists more or less in
every people and is believed to exist mostly in blue-eyed people and gets out of their looks. People have tried
to resist “the evil eye” and to avoid its striking and fatal power since former years.
The belief of “the evil eye” is common in our culture and in Turkish Literature, as a folkloric material.
This writing will focus on the fact that how the belief of “the evil eye” is paid attention in classical Turkish
poetry and how it is chosen by Divan poets as the subject matter of the poem.
Key Words
Divan poetry, classic Turkish poetry, the evil eye (being affected by the evil eye), amulet, blue bead (bead worn against the evil eye).

Giriﬂ
“Nazar”; bakma, göz atma; düﬂünme (mülahaza); göz de¤me; iltifat, itibar;
yan bak›ﬂ anlamlar›na gelen Arapça bir
sözcüktür. Tasavvufta, insan› Allah’a
ulaﬂt›ran bir yol; dünyay› görmek için
gerçe¤e bak›ﬂt›r. Gerçe¤i gösteren bak›ﬂ
anlam›nda “Hakk›n nazar›”, “mürﬂidin
nazar›” terimleri kullan›l›r. Tarikata yeni giren bir derviﬂ, mürﬂidin nazar›n›
her zaman bekler. Ehl-i nazar, görmesini
bilen anlam›nda ço¤u zaman tasavvufî
olarak kullan›l›r. Tarikatlarda nazar, ilgi ve iltifat anlam›ndad›r. Sâlik, ﬂeyhin
nazar›yla kendisinden geçer ve cezbeye
düﬂer. Allah’›n nazar›, ‹lâhî cezbedir.
Nazar kelimesi Türkçe’de “kem
göz” manâs›nda ve daha ziyade “gelme”,

“u¤rama”, “de¤me” ve “etme” fiilleriyle
birlikte “nazara gelme”, “nazara u¤rama”, “nazar de¤me” ve “nazar etme” ﬂekillerinde kullan›lmaktad›r.
Bir deyim olarak “nazar de¤mesi”,
yayg›n bir inan›ﬂ› dile getirmektedir. Az
çok herkeste olan, mavi gözlü kimselerde daha fazla bulundu¤una inan›lan ve
böyle kimselerin bak›ﬂlar›ndan f›rlayan
zarar verici, çarp›c› ve öldürücü güç anlam›ndad›r.
Bilhassa halk aras›nda baz› kimselerin sebebi bilinmeyen ola¤anüstü nazar güçlerinin oldu¤una inan›l›r. Bu güce sahip bir kimsenin bir insana, bir
hayvana ve özellikle bir çocu¤a bakmakla durup dururken hastal›k, sakatl›k,
ölüm gibi bir olay›n meydana gelmesine
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yol açaca¤› san›l›r. Herhangi bir olay
böyle bir sebebe ba¤land›¤› zaman “nazar de¤di”, “nazara geldi”, “nazara u¤rad›” denilir. “Kem göz” tâbiri de, nazar›
de¤en kimseler için kullan›l›r.
Gerek folklor gerekse dinî inanç
olarak, dünyan›n hemen her yerinde
milyonlarca insan nazara inanmaktad›r.
Çok eskiden beri bu zararl› kuvvete karﬂ› konulmaya, onun çarp›c› ve öldürücü
gücünden korunulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Nazar de¤mek yerine; “nefes de¤mek”, “nefese u¤ramak” da derler. Birinin saadetini veya bir ﬂeyi çekemeyen
kimselerine hasûdâne sözlerini müteakip bir âfete yakalanmakt›r. Nefes de¤di suçlamas› alt›nda kalmamak için,
Anadolu’da özellikle kad›nlar aras›nda
“k›rkbir bucuk kere maﬂallah”, “tü tü
maﬂallah” diye tükürmeleri “elem tere
fiﬂ / kem gözlere ﬂiﬂ” demeleri âdettir.
Nefesi de¤en kiﬂinin elbisesinden bir
parçay› keserek vermesi ve bu parçan›n
yak›l›p çocu¤a teneffüs ettirilmesi usuldendir (Onay, 1996:378).
Bâkî, sevgilisine seslenerek, ayna
gibi yüzünü baﬂkalar›na göstermemesini, herkese yüz vermemesini, aksi takdirde bir âﬂ›¤›n nefesine u¤rayaca¤›n›
söylemektedir:
Âyîne gibi herkese yüz vermesün ol mâh
Bir ba¤r› yanuk âﬂ›kun u¤rar nefesine
(Bâkî)

1. Nazar-Göz ‹liﬂkisi:
Divan ﬂiirinde göz, sevgilinin kiﬂili¤ini aksettiren, âﬂ›klar› cezbeden, ba¤layan en önemli güzellik unsurudur. Bu
sebeple hileci, sâhir, câdu olarak vas›fland›r›l›r. Ayr›ca fettân ve ﬂûh bir dilber
olarak tasavvuru da âﬂ›klar›n gönlünü
çelen, meftûn eden bir özelli¤e sahip olmas›na dayan›r.
Güzel olan bir kimseye veya bir
nesneye bak›lmas›n› kimse önleyemez.
Ortada duran ve güzel olan ﬂeye herkes
bakar. Hiç kimseye buna bakma denile-
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mez. Ata sözlerimizden “Göze yasak olmaz.” diye bir söz vard›r:1
Atalardan bu meseldür çün göze olmaz yasa¤
Afitâb-› hüsnüne niçün senün bak›lmasun
(Muhibbi)
Aﬂk›na bend oldum an›n n’ola eylersem nazar
Bu meselür nev-civânum kim göze olmaz yasa¤
(‹lhâmî)

Halk aras›nda çi¤ mavi (gök) gözlerde nazar gücü oldu¤una inan›l›r. Bu
inanca dayan›larak mavi gözlülerin kötü
niyetli, k›skanç, baﬂkalar›na zarar vermekten hoﬂlanan kimseler oldu¤u söylenir.
Göz, eski M›s›r’dan beri kullan›lan
bir sembol ve Tanr›lar›n gören gözünü
temsil eder. ﬁamanizme göre mavi göz,
iyili¤ine inand›klar› gök Tanr›’n›n gözüdür ve kendilerini kötü gözlerden yani
yer Tanr›s›’ndan korur.
Göz, insanlar›n inand›¤› ve kendilerini kötü gözden korudu¤unu düﬂündükleri bir tür simge haline gelmiﬂtir: Dolmuﬂ ve minibüs gibi taﬂ›tlar›n ayna kenarlar›na tak›lan veya yap›ﬂt›r›lan bir
çift sürmeli göz gibi. “Gözde ç›k›ﬂ yolunu
bulan ve sembolleﬂen bu öldürücü kuvveti durdurman›n yahut onun zarar›ndan korunman›n ilk çaresi de “göze gözle” karﬂ› koymak düﬂüncesi olmuﬂtur.
Bu sebeple rengi ve ﬂekli gözü and›ran
her obje ya oldu¤u gibi ya da baz› ek unsurlarla birlikte nazar› uzaklaﬂt›r›c› birer savunma gereci birer amulet (u¤urluluk) olarak kullan›lm›ﬂt›r.”(Örnek,
1981: 73).
Divan ﬂâirlerimiz, “göz de¤mek”,
“nazar de¤mek”, “göze gelmek”, “nazara
u¤ramak” deyimlerini ﬂiirlerinde kullan›rlarken nergisle2 de ilgi kurmuﬂlard›r.
Nergisin insana uyku veren özelli¤i sebebiyle, mahmurluk özelli¤i, ayn› zamanda gözün mest, sarhoﬂ olmas›n›n da
bir iﬂaretidir. ﬁekil bak›m›ndan göz ile
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gösterdi¤i benzerlik ve uyku verme özelli¤i, sevgilinin mahmur ve bayg›n gözleri için benzetme unsuru olmas›na sebep
olur.
Câdû gözüne hindû dirler ü hatâ dirler
Nergis ho nedür hâﬂâ ol gözde nazar vardur
(Kad› Burhaneddin)

ﬁairler sevgilinin bak›ﬂ›na muhtaç
olmakla birlikte bu bak›ﬂlar›n etkisinden de son derece korkarlar. Aﬂk ﬂairi
Fuzulî, “Gönlümü ve can›m› aﬂk›n›n
ya¤ma etmesinden kurtarmak için çal›ﬂ›yorum; çünkü fitneler koparan nergis
gözünün bir bak›ﬂ›, gönlümü de can›m›
da ya¤ma eder.”demektedir. Nergise
benzeyen göz, o kadar can al›c›d›r ki bir
anda gönlü ve can› ya¤ma eder, al›r götürür:
Kurtarma¤a ya¤ma-y› gamundan dil ü cân›
Sa’yüm nazar-› nergis-i fettânun içindür
(Fuzulî)

2. Nazar Psikolojisinin ‹nsan
Üzerindeki Etkisi
a. K›skançl›k-Haset Duygular›:
Nazar›n temelinde k›skançl›k ve
haset duygusu yatmaktad›r. Bu duyguda, düﬂmanl›k, kin ve intikam mevcuttur. Haset duygusu ne kadar ﬂiddetli
olursa, nazar›n gücü de o kadar ﬂiddetli
olur.
Kötü kalpli kimseler, iyi ve güzel
ﬂeylere karﬂ› haset duyarlar. Edirneli
ﬂâirlerden Fânî, sevgiliye “pak-çeﬂm” ile
bakmaktad›r; çünkü onun gönlü ayna
gibi temizdir:
Sâde-dil-i sâf-derûnuz eylerüz âyînevâr
Pâk-çeﬂm ile nazar dîdâre bir ben bir habâb
(Fânî)

Aﬂa¤›daki beyitte k›skanç olan felektir ve ﬁehrî’ye yap›lan teveccühe haset etmiﬂtir:
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ﬁehrî-i bendene hüsn-i nazarun oldug›na
Gözi degdi hasedinden felek-i kec-nazarun
(ﬁehrî)

Eskiden medrese talebesi mübarek
üç aylarda köylere da¤›l›p halka dinî
ö¤ütlerde bulunmak, namaz k›ld›rmak
veya müezzinlik etmek suretiyle para ve
erzak toplarm›ﬂ. Bir dizesinde “Ey bednazar ey hasûd-› bed-dîl” diye seslenen
Nigarî, bir di¤er beytinde kendisinin
cerçi olmad›¤›n›, vaizin kendisini k›skanmamas›n› istemektedir:
Hased-âlûde nazar eyleme ey vâ‘iz-i cer
Cerciyem sanma ki ez kayd mu‘arrâyam men
(Nigarî)

Divan ﬂiirinde goncan›n küçüklük
özelli¤i t›fl oluﬂuyla ilgilidir. Bir bebek
gibi baﬂ›n› dayayamayan goncaya nergis
göz de¤irmiﬂtir:
Gonce t›fl›na meger göz degiripdür nergis
To¤ru baﬂ›n tutamaz hâli be-gâyet müﬂkil
(Hasan Ziyâ’î)

Bahçede güzel ve latif görünen goncaya,
sûsen ile nergisin nazar› de¤er:
Sûsenle nergisinden efendi bu gülﬂenün
Ya dil de¤er o gonca-i ra’naya ya nazar
(Sabit)

Servi boylu sevgili, nergisin oldu¤u
yerde sal›narak gezinmesin; aksi takdirde nazar› de¤er:
Nergis olan yerde meded sal›nmas›n o serv-kad
‹zi toz›na göz de¤er çokdur cihânda görmedik
( Necati)

Yukar›daki dizelerde nergisin nazar
de¤irmesinden söz edilirken aﬂa¤›daki
ﬂiirde ise nergise nazar de¤di¤i anlat›lmaktad›r. Rüzgâr›n (zaman›n) nazar›
de¤di¤i için bahçelerde nergisin ﬂehlâ
gözünün aç›lmaz olmuﬂtur:
Aç›lmaz oldu çemenlerde çeﬂm-i ﬂehlâs›
De¤irdi nergise çeﬂm-i rûzgâr nazar
(Nedim)
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“Âfet-i aynü’l-kemâl-i reﬂk”; en
k›skanç, nazar› derhal de¤ecek göz anlam›ndad›r. Rivayete göre, Hüzeyil kabilesinden Kemal adl› bir kiﬂi, her neye imrenerek baksa bakt›¤› ﬂey, helâk olurmuﬂ. Halk aras›nda onun bu keskin nazar›ndan dolay› “ayn-› kemâl” ve “âfeti aynü’l-kemâl” tabirleri meﬂhur olmuﬂ, nazar› de¤enler için kullan›lm›ﬂt›r.
Nef’î, Kemâl-i ‹sfahânî’nin gözünün
bile kendisine nazar de¤iremeyece¤ini,
kendisini yaralayamayaca¤›n›, kendi ﬂiirlerinin, gözün yaralay›c› etkisini defedece¤ini söylemektedir. Onun ﬂiiri nazar
de¤mesine karﬂ› âdeta bir muskad›r:
Âfet-i aynü’l-kemâl-i reﬂk kâr etmez bana
Def’-i zahm›m çeﬂm-i Hallâk-i Ma‘ânîdür sözüm
(Nef’î)

Bir baﬂka ﬂiirde, “nazra-i aynü’lkemâl” tabiri kullan›lm›ﬂt›r:
Eyledi tasvîr-i hüsnün putperestî dînimi
Ben ﬂaﬂ›rd›m sevdi¤im Allah bir âyînimi
Nazra-i aynü’l-kemâl-i çarha m› geldim aceb
Vakf-› sûret etti çeﬂmân-› hakîkat-bînimi
(Tahir Olgun)

Zaman fitnedir ve ﬂair, fitne zaman›n göz de¤irmesinden korkmaktad›r.
“Çeﬂm-zahm”, “zahm-› çeﬂm” de göz de¤mesi anlam›nda kullan›lm›ﬂt›r:
‹htirâz et çeﬂm-zahm-› rûzgâr-› fitneden
Her ham-› zülfünde bir cem‘-i perîﬂân olmasun
(Nâilî-i Kadîm)
Gönül kim zahm-› çeﬂm-i rûzgâra mazhar olmuﬂdur
Nigâh-› çeﬂm-i lutfundan talebkâr-› müdâvâdur
(Sabrî-i ﬁâkir)
Meﬂrebimde irtikâb-› çeﬂm-zahm âsân iken
Bâ‘is olmakdan sipendün sûz›na feryâd›na
(Nâbî)

lan›r ya da bir kazaya u¤rar. Nazar› de¤en insanlar›n bir bak›ﬂ›yla, koca bir
at›n bile devrildi¤ine; cans›z nesnelere
hatta ev, mal ve mülke nazar de¤di¤i
söylenir. Bu yüzden özellikle cam eﬂyas›n›n kazayla k›r›lmas› u¤ur say›l›r ve bu
zarar›n o nazar› veya hastal›¤› karﬂ›layaca¤›na inan›l›r. Halk aras›nda nazar
için söylenen “deveyi kazana, insan› mezara” deyimi, nazar›n öldürücü gücünü
çok güzel ifade etmektedir.
ﬁâir takatinin, eski gücünün kalmamas›n›n sebebini göz de¤mesine ba¤lamaktad›r:
Yârun od›na döyer idüm buncadan berü
Kalmad› tâkatüm dah› göz degdi sanas›z
(Kad› Burhaneddin)

c. Güzel ve ‹yi Olan ﬁeyleri Kem
gözlere Göstermemek, Onlardan
Saklamak:
XVIII. yüzy›l ﬂairlerinden T›rsî ‹brahim Efendi, tarladaki mahsulü düﬂmana göstermemesini aksi takdirde nazar de¤ece¤ini söylerken bir baﬂka beytinde ise tarlas›na nazar de¤di¤ini s›çanlar›n ekinlerini yiyip bitirdi¤ini anlatmaktad›r:
Çatalca’ya varup geldükde bir çiftlik idin sonra
Nazardan h›fz içün mahsûlüni a¤yâre gösterme
(T›rsî)
Bana da hâs›l› ekdi didiler degdi nazar
Yer s›çan› yedi hîç koymad› bir dâne baﬂak
(T›rsî)

Halis ﬂaraba, ﬂarap üzerindeki kabarc›klar›n gözü de¤miﬂ ve kadeh k›r›lm›ﬂt›r. ﬁair, ﬂaraptaki kabarc›klarla göz
aras›nda ilgi kuruﬂtur::
Devrân aya¤›n ﬂöyle ﬂikest itdi ﬂarâbun
Gûyâ ki mey-i nâba gözi de¤di habâbun
(Bâkî)

b. Nazar›n Etkisi (Yorgunluk,
Hastal›k, Ölüm vb.)
‹nanca göre, göz de¤en yani nazara
u¤rayan insan veya evcil hayvan hasta-
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Bir di¤er ﬂâir de kadeh üzerindeki
kabarc›klar› göze benzetmektedir. “Sana
hain gözle bakarsam, o kabarc›klar gibi,
gözüm çatlas›n” demektedir:
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Didüm habâb-› câm gibi çatlasun gözüm
Çeﬂm-i hiyânet ile idersem sana nazar
(Sabit)

Bahar›n gelmesiyle beraber güller
açm›ﬂ, bülbüller ötmeye baﬂlam›ﬂt›r. ﬁâir, zaman›n güzelli¤inin tazeli¤ine göz
de¤memesini dilerken bir baﬂka ﬂâir, çiçeklere nazar de¤di¤inden söz etmektedir. Söz konusu çiçeklerin k›sa sürede
dökülmesi kaç›n›lmazd›r. Nesîm, ›l›k
esen rüzgârd›r ve çiçeklerin aç›lmas›na
sebep olur:
Güller aç›ld› baﬂlad› bülbül terâneye
Göz degmesin tarâvet-i hüsn-i zamâneye
(‘‹ffetì Ebe-zâde)
Hayl-i ﬂükûfe göz diküp olm›ﬂ idi nazar
Tâ bâd-› hoﬂ nesîmüñ aça gözlerin revân
(Tufeylî)

Bir rivâyete göre Gaziantepli Halil
Baba (Menﬂûrî), bir güzelin gözlerine
meftûn olmuﬂ ve bu derdini memleketlisi hattat ve ﬂâir Mazhar Efendi’ye açm›ﬂ. O da bu güzel gözlerin sahibini görmek istemiﬂ ve Menﬂûrî’nin evinde bir
ziyafete kat›lm›ﬂ. Ziyafete güzel gözlerin
sahibi de kat›lm›ﬂ; ancak o gün hasta
imiﬂ. Mazhar Efendi, gerçekten güzel
olan bu gözlere bakm›ﬂ ve aﬂa¤›daki beyti söylemiﬂ:
Çeﬂmin ey âhû nigâh›m âleme manzûrdur
Ol sebebden ayn isâbet eylemiﬂ rencûrdur
(Menﬂûrî)

Taﬂl›cal› Yahya Bey de sevgilinin
gözlerine nazar de¤di¤ini düﬂünmektedir:
Hakkâ ki old› milket-i hüsnin yüzi suy›
Göz de¤di hasta çeﬂmüne ey gamzekâr
(Yahya Bey)

ﬁâir, sevgilisine nazar de¤memesi
için yüzündeki örtüyü kald›rmamas›n›
tembihler:
Nikâb›n› eylemesin ref’ görmedik çokdan
O mûr-› dîdeye ﬂâyed nazar isâbet ider
(Seyyid Vehbî)
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Divan ﬂiirinde rakip, âﬂ›¤›n de¤erlendirmeleri ve duygular› içinde ele al›n›r. Rakibin en önemli özelli¤i, sevgilinin ilgisine mazhar olmak ve onun yan›nda bulunmakt›r. Âﬂ›¤a göre rakip,
hiçbir zaman gerçek âﬂ›k de¤ildir. Sevgili ile âﬂ›k aras›nda daima bir engeldir.
Âﬂ›k, rakibin sevgiliye nazar de¤irece¤ini düﬂünmektedir. Bu yüzden yüzünü
onlara göstermemesini istemektedir:
Yüzüni görmesün çeﬂmi rakîbün dedügüm ey dost
Bu kim kem nesneden erür nazar gül-berg-i zîbâya
(‘Alâ’î)
Gösterme görmesin yüzün agyâr-› bed-nazar
‹ki gözüm berü gelesin göz deger menüm
(Gubarî)

Âﬂ›k, gönül ve can gözünün nuru
olan sevgilisine göz de¤ece¤i endiﬂesindedir ve rakiplerden uzak durmas›n› istemektedir. Rakip ile sevgili aras›ndaki
ilginin âﬂ›kta uyand›rd›¤› k›skançl›k
duygular›n›n bir eseridir:
Kurretü’l-ayn-› dil ü când›r.i.Kurretü’l-ayn-› dil ü
când›r; hazer.i.hazer; k›l âh kim
Zagan.i.Za¤ra; içre kimseler.i.kimseler; göz degmesin cânân›ma.i.cânân›ma;
(Handî)

Ay ›ﬂ›¤›, keten ve kuru ot gibi ﬂeyleri çürütürmüﬂ. Bu yüzden nazarla ilgi
kurulur. Yahya Kemal Beyatl›, “Nazar”
adl› ﬂiirinde, ay›n Leylâ’ya nazar etti¤ini
ve onu sarart›p soldurdu¤unu; Leylâ’n›n
nazara u¤rad›¤›n› anlatmaktad›r.3
3. Nazardan Korunma ve Kurtulma Yöntemleri
Anadolu’da, nazardan zarar gördü¤üne inan›lan insanlar için, türlü ar›nma törenleri düzenlenir: kurﬂun döktürmek, sadaka vermek, tuzu baﬂ›ndan çevirip ateﬂe atmak, okutup üfletmek,
muska takmak, çeﬂitli dualar vb. gibi.
Divan ﬂâirlerimizin de nazardan korunmak için bütün bu yollara baﬂvurdu¤u-
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nu ve ﬂiirlerinde s›kça yer verdiklerini
görmekteyiz.
a.Nazarl›k, Göz Boncu¤u, U¤urluk vb. Takma:
Kötü bak›ﬂ›n, kötü gözün de¤memesi için çocuklar›n elbiselerine dikilen
mavi camdan küçücük tespih tanesi ﬂeklinde, bazan göz ﬂeklinde olan, ortalar›
delikli cam yuvarlaklara “nazar boncu¤u”, “göz boncu¤u”, “gök boncuk” denilir.
Bu boncu¤un daima mavi oldu¤u söylenir. Mavi boncuk, muska, çöreotu, maﬂallah gibi bir kaç nazarl›¤›n bir arada
olup bir tak›m teﬂkil edenlerine de “nazar tak›m›” denir. 4 Türk Giyim Kuﬂam
ve Süslenme Sözlü¤ü’ne (1967:180-181)
göre tam tak›m bir nazarl›k; bir mavi
nazar boncu¤u, üstüne Maﬂallah yaz›lm›ﬂ bir nazar alt›n›, bir akik, bir kurt diﬂi, bir kaplumba¤a yavrusu kabu¤u gibi
baﬂl›ca ﬂeylerden oluﬂmaktad›r. Bunlara
alt›n ve gümüﬂ çemberler geçirilir, küçük bir inci püskül eklenir.5
Nazarl›k, dünden bugüne bebeklerin ilk ziyneti, süsü; gelinlerin, sünnet
çocuklar›n›n giysilerinin üzerlerine tak›lan bir süs, tak› olagelmiﬂtir.6 Nazar
boncu¤u ile birlikte alt›n veya gümüﬂ
para dizisinin sünnet çocu¤unun fesine
tak›lmas› süslenmeyle ilgili eski bir
âdettir. Eskiden küçük çocuklar›n ön
saçlar›na alt›n dizme gelene¤ini görmekteyiz.7 Bugün de kad›nlar›n veya k›z çocuklar›n›n saçlar›na mavi boncuklar›
takma ve onlarla saçlar›n› süsleme âdeti
devam etmektedir.
ﬁâir, kirpiklerdeki göz yaﬂlar› ile
ipe dizilmiﬂ göz boncuklar› aras›nda ilgi
kurmuﬂ ve göz de¤memesi için bunlar›
dizdi¤ini güzel bir sebeple anlatm›ﬂt›r:
Merdümün göz degmesün diyü hayâlün t›fl›na
Dizdi göz boncuklar›n› riﬂte-i müjgânuma
(Emri)

Nazar boncu¤u, güzel bir ﬂeydeki
hata için de kullan›l›r. Gördükleri bir
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hataya “nazar boncu¤u”, “göz boncu¤u”,
“nazarl›k” derler. Sanki hata olmasaym›ﬂ nazar de¤ecekmiﬂ gibi düﬂünürler.
ﬁâir, gözündeki göz yaﬂ›n›n ay›planmamas›n›; gözünün boncu¤u oldu¤unu söylerken inci tanesiyle de ilgi kurmaktad›r:
Katre-i eﬂki gözümde itme ‘ayb
Ol gözüñ boncug›dur ey dürr-i pâk
(Emri)

Bir baﬂka ﬂâir ise, gözyaﬂlar›n› sevgilinin göz boncu¤u olarak kabul etmedi¤ini söyleyerek hay›flan›r:
Göz boncu¤›na saymaz o dil-dâr dirîgâ
Çeﬂmüm gam-› la’liyle dirler ki derîdür
(Âﬂ›k Çelebi)

Nazar boncu¤u takmakla k›skançl›k dolu bak›ﬂlar›n tesirinin azalt›lmas›
veya baﬂka yönlere yans›t›lmas› amaçlanm›ﬂt›r. Nef’î, goncan›n üzerindeki çi¤
taneleri ile çocu¤a tak›lan nazar boncu¤u aras›nda ilgi kurmuﬂ; goncay› çocu¤a,
bülbülün gözyaﬂlar›n› da göz boncu¤una
benzetmiﬂtir. Goncan›n üzerindekileri
çi¤ tanesi zannetmeyin; çünkü onlar›
nazardan korumak için bülbül (âﬂ›k)
takm›ﬂt›r, demektedir:
Jâle sanman takt› t›fl-› goncaya göz boncu¤u
K›lma¤a yavuz nazar def’in siriﬂk-i andelîb
(Nefî)

ﬁâir, sevgilisini çok sevdi¤ini ve bunu baﬂkalar›n›n bilmesinin ona nazar
de¤irece¤i endiﬂesindedir. Sevgilisindeki
göz boncuklar›n›n bile onu koruyamayaca¤›n› düﬂünmektedir:
Gök boncuklar olsa da korkar›m nazar de¤er
Seni çok sevdi¤imi yine herkes bilmesin
(Mehmet Ç›narl›)

Bir baﬂka ﬂâir, T›rsî, ﬂiirine nazar
de¤ece¤i endiﬂesindedir ve göz boncu¤u
as›lmas›n› istemektedir:
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T›rsiyâ görmege göz boncu¤› as bu gazele
Eser-i hâmenüzüñ ﬂöhret-i ‘unvânladur
(T›rsî)

Aﬂa¤›daki beyitte nazardan korunmak için bahçeye sar›msak as›lm›ﬂt›r:
Hele sar›msag› var bûstânun
Nazardan h›fz içün ç›kd› dineldi
(T›rsî)

b. Dua Etmek, Okuyup Üflemek:
Hoﬂa giden güzel ﬂeylere bak›l›rken
“Allah nazardan saklas›n, Allah kem
gözlerden korusun” demek âdettendir.
Aﬂa¤›daki beyitlerde ﬂâirler, sevgililerine veya memdûhlar›na göz de¤memesi
için, Allah’a dualar etmektedirler:
Kim nazardan eyleyip mahfûz dünyâda hemân
Vâlideynine ba¤›ﬂlas›n onu Rabb-i Mecîd
(Meﬂhûri)
Vardukça çemen seyrine göz de¤memek içün
Ol gözleri mestâneyi sen sakla ‹lâhî
(Figanî)
O t›fl-› mektebüm dinletti h›fz›n hoﬂ edâlarla
Onu sû-i nazardan eylesün mahfûz yâ Hâf›z
(Sünbülzâde Vehbî)
Gezend-i çeﬂm-i bedden dâ‘imâ mahfûz olup yâ
Rab
Ola ömr-i tabî‘i safha-i ikbâline terkîm
(ﬁâkir)
Göñül ‘›ﬂk od›na yanar gözüm nem
Necâtî Tanr› saklasun nazardan
(Necatî)
Kemâl.i.Kemâl;-i ﬂöhreti âfâk› tutdu gözlerinin
Esirgesin hemân Allâh.i.Allâh; kem nazarlardan
(Âsaf)
Hudâ h›fz eylesin çeﬂmiñ senin yavuz nazarlardan
Gözüm nûru kemân ebrûlar›n h›fz eyle düﬂmenden
(Mirzâ- zâde Sâlim)
Hemân sû’-i nazardan onlar› h›fz eyleyip Mevlâ
Ba¤›ﬂlas›n cihân durdukca ﬂâh-› mu’ciz-âsâra
(Meﬂhûrî)

Âﬂ›k, sevgilinin nazardan korunmas› icin dualar eder. Rakibin, “bed-nazar”,
“a¤yâr-› bed-nazar”, “bed-likâ” olarak
vas›fland›r›lmas›, sevgiliye nazar›n›n
de¤ece¤i endiﬂesidir. ﬁâir, sevgilinin
bunlarla sohbet etmesini hoﬂ karﬂ›la-
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maz. Üzüntüsünü belirtir ve onun için
duâlar eder:
Hudâ cemalüni h›fz ide bed-nazarlardan
Gedâlara komam›ﬂ gerçi anda cây-› suâl
(Nev’î)
Rakib-i bed-likâlarla iﬂitdüm sohbet itmiﬂsin
Vücudun saklasun bârî belâlardan kazâlardan
(Nev’î)
Sak›n göz degmesün hüsnün güline
Rakîb-i bed-nazardan ictinâb it
(Selim)
Çeﬂm-i a’dâdan hazer k›l gülsitânda her zamân
Turma gel cân bostanda bitmez ey serv-i revân
(Üsküplü Hulusi)

Aﬂk ac›s› çeken ve sevgilisinden gereken ilgiyi göremeyen âﬂ›k, beni cevr
ederek a¤latan o rûﬂen nazarl› dilberdir;
dilerim ki onun kemal derecesindeki güzelli¤i nazara u¤ras›n, diyerek sevgiliye
nazar de¤mesini ister:
Kemâl-i hüsnü yâ Râb mazhar-› aynü’l-kemâl olsun
Beni giryân eden cevr ile ol rûﬂen-nazard›r hep
(Nu’mân Mâhir)

c. Yüze Kara Sürmek, Nil Çekmek
Anadolu’da kötü gözlü kiﬂilerin nazar›ndan korunmak için çocuklara siyah
lekeler sürülürmüﬂ. Yeni do¤an bebeklerin al›nlar›na çivit, kömür çekmek âdeti
günümüzde baz› yörelerimizde devam
etmektedir. Bu ﬂekilde göz de¤mesinin
önüne geçilece¤i inanc› yayg›nd›r.
Burhân-› Kât›’n›n (2000:481) “lâm”
maddesinde ﬂu bilgi verilmiﬂtir: “...çeﬂmâru manâs›nad›r ki amber, misk, üzerlik, çivit ve laceverdi agiﬂte edip def’-i
çeﬂm-zahm için çocuklar›n vechelerine
çekerler.”
Nîl, çivit otu demektir. Aﬂa¤›daki
beyitlerde nazara karﬂ› nîl çekmeyi görmekteyiz:
Çekdi gird-i ruh-› bostâna benefﬂe yine nîl
Tâ eser eylemeye nergisün ana nazar›
(Tacizade Cafer Çelebi)
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Bahd› bu gözüm yaﬂ›na göz degmesün diyü meger
Alt›nda bir nîl eyledi gözümdeki ceyhûn içün
(Kad› Burhaneddin)

Bu cism-i zerd ü zâr u nizâr ile nice bir
Yanam firâkun âteﬂine nitekim sipend

d. Üzerlik Takma, Tütsü Yakma:
‹nsanlar›n üzerlik (yüzerlik)8 tohumlar›n› elbiselerinde taﬂ›malar› ve tohumlar›n› kurumadan önce iplere dizerek haz›rlad›klar› nazarl›klar› duvara
asmalar› daha ziyade nazara gelmemek,
kötü göze u¤ramamak için baﬂvurduklar› tedbirlerdir.
Üzerli¤in Anadolu’da en yayg›n kullan›m alan› nazar inanc›yla ilgilidir. Tohumlar› nazara karﬂ› tütsü olarak ateﬂe
at›l›r ve bitkinin meyveleri duvara as›l›r.
Nazara u¤rad›¤›na inan›lan ya da de¤ebilece¤i düﬂünülen bebekler, çocuklar,
hayvanlar, ateﬂe at›lan üzerlik tohumlar›n›n duman›yla tütsülenir ve duman
koklat›l›r. Anadolu’da mavi beze sar›lm›ﬂ olarak üzerlik, okunmuﬂ çöreotu,
ﬂap, ince elek unu, sar›msak, tuz ve kara sak›z içeren küçük muskay› taﬂ›man›n da nazardan koruyaca¤›na inan›l›r.
Bu bitkiye, tohumlar›n›n insan üzerinde
gezdirilmesi, tütsünün üzerinden atlanmas› ve yo¤urdun üzerine serpilmesi nedeniyle üzerlik ad› verildi¤i ileri sürülmektedir.
Üzerlik, güzel kokulu bir ottur; ancak kuruyunca incelir ve e¤ilir. Divan
ﬂâirleri, üzerlik tohumu anlam›ndaki
“sipend” kelimesiyle pek çok mazmunlar
yakalam›ﬂlard›r.9 Aﬂa¤›daki beyitte Bâkî, hilâlin görünüﬂüyle bu kurumuﬂ ve
e¤ilmiﬂ üzerlik aras›nda bir ilgi kurmuﬂtur:

Sevgilinin ayr›l›k ateﬂini görünce
üzerlik gibi akl› s›çrayan ﬂair, üzerlik ile
ateﬂ ve ak›l aras›nda ilgi kurmaktad›r:

Dehr bir ﬂâh-› sipend urdu felek micmerine
Mâh-› nev sanma ﬂafakda görinen zerd ü nizâr
(Bâki)

Bir baﬂka ﬂiirinde ise, “Bu zay›f ve
sararm›ﬂ vücutla senin ayr›l›k ateﬂine
daha ne zamana kadar üzerlik tohumu
gibi yanay›m?” demektedir:
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(Bâki)

Âteﬂ-i hicrin görünce dil-berün ey Hâletî
S›çrad› ‘aklum benüm fi’l-hâl mânend-i sipend
(Hâletî)

O peri yüzlü sevgilinin yüzündeki
benler, püskürme ben de¤ildir. Nazar
de¤memesi için ateﬂli yana¤›n›n üzerine
bir avuç üzerlik atm›ﬂ diyen ﬂair, sevgilinin yüzünde benlerin bulunuﬂunu güzel
bir sebebe ba¤lamaktad›r:
Püskürme ben degil o perî çeﬂm-zahm için
Atm›ﬂ ‘izâr-› âteﬂine bir avuç sipend
(Yeniﬂehirli Beli¤)

ﬁairlerden biri, sevgiliye göz de¤mesin diye, gam dolu gönlüne âh›n›n k›v›lc›mlar›n› sipend ederken bir di¤eri ise
“buhâr-› ﬂem‘-i fürûzân›n›” sipend etmektedir:
ﬁerâr-› âh› dil-i pür-gama sipend iderüm
Gezend-i çeﬂmi tokunmaya diyü agyâru
(Hâletî)
‹sâbet eylemesin deyü bed-nazar her ﬂeb
Buhâr-› ﬂem´-i fürûzân›n› sipend etsin
(Mirzâ-zâde Sâlim)

Kendisine nazar de¤di¤ine inan›lan
veya nazar de¤me olas›l›¤› olan kimsenin baﬂ›, kollar› ve ayaklar›na duman›n
temas etmesi sa¤lan›r. Bu tütsüleme ve
çat›rt›lar esnas›nda tekerlemeler söylenir.10 Tohumlar ç›t›rdad›kça nazar›n da¤›laca¤›na inan›l›r. Günümüzde kötü
ruhlardan ar›nma ve nazar tedavisi için,
bunu ocak veya mangalda yakarak tüttürenler de vard›r.
Aﬂa¤›daki beyitte çocuklara nazar
de¤mesinden ve bir çanak içinde tütsünün (üzerlik) yak›lmas›ndan söz edilmektedir:
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Çocuklara be-meded tütsü ver nazar de¤miﬂ
K›r›k çana¤ ile âteﬂ getir de hürmül saç
(Hevâyî)

“Bir tel çektim Mardin’den” adl›
türkünün; “Üzerlik dizdireyim / De¤mesin sana nazar” sözlerinde nazara karﬂ›
tedbir olarak üzerlik dizdirmek gösterilmektedir. Üzerlik tütsülenmek ise hem
nazardan korunmak isteyen hem de
kendisine nazar de¤miﬂ kimseler için
kurtuluﬂ çarelerinin en çok tercih edilenlerinden biri olarak görülmektedir.11
Üzerlik, tecrübeye dayan›larak
halk hekimli¤inde kullan›lm›ﬂt›r. Kan
bas›nc›n› düﬂürmesi, yat›ﬂt›r›c› ve terletici oluﬂu sebebiyle bugün modern t›bb›n
da ilgisini çekmektedir. Nazara u¤ramak, halk inan›ﬂ›na göre manevî sebeplerle ilgilidir. T›p dünyas›nda ise bilimsel sebeplerle ifade edilmektedir.12
Âﬂ›k, peri gibi güzel sevgilisine kem
gözlerden zarar gelmesin diye can›n›
mihnet oca¤›nda üzerlik ederken bir
baﬂka âﬂ›k, sevgilisinin gözlerine nazar
de¤memesi için yüre¤ini tütsü kab›; sabr
u saman›n› da üzerlik etmiﬂtir:
Ol perîye ermesin deyü yavuz gözden gezend
Cân›m› mihnet oca¤›nda sipend etdim yine
(Hayretî)
Nazar de¤miﬂ diyü hayfa gönül ol çeﬂm-i bîmâra
Derûn›n micmer itmiﬂ sabr u sâmân›n sipend itmiﬂ
(Mâhir)

e.) Muska, Hama’il,Vefk ve Bunlar›n ‹çindeki Koruyucu Dualar
(Mercan Duas›, Kadeh Duas›):
Muskaya halk aras›nda “nuska”,
“nüsha” da denmektedir. Muska, genellikle ﬂeyh, hoca gibi erbab› taraf›ndan
ﬂerit ﬂeklinde bir kâ¤›da yaz›l›r; baﬂlang›c›ndan sonuna kadar k›vr›la k›vr›la
üçgen ﬂeklinde toplan›r ve bir muﬂambaya sar›l›rd›. Onun üzerine ince bir meﬂin
veya uygun bir kumaﬂ dikilir ve bir ip
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veya kordonla boyna as›l›r veya elbisenin iç taraf›na bir yere tutturulurdu. Eskiden herkesin bir muskas› vard›. Zengin kiﬂilerin muskalar›, üstü kabartma
çiçekle süslü, alt›n veya gümüﬂ üçgen
ﬂeklindeki kutular›n içine konulur ve
boyna öyle as›l›rd› (Koçu, 1967:177).
Muskalar›n içinde kâ¤›t veya iﬂlenmiﬂ
derilerin üstüne Kur’an’dan al›nan sûre
ve âyetler, vefkler yaz›l›r, resmedilir.
Günümüzde halk aras›nda, küçük boydaki Kur’an-› Kerim (En’am) de bir kumaﬂ parças›na veya muﬂambaya ya da
özel mahfazas› içinde muska yerine taﬂ›nmaktad›r.
Arapça bir kelime olan “hamâil”,
omuzdan çapraz as›lan ba¤ (k›l›ç, niﬂan
hamâili) anlam›n›n yan› s›ra göz de¤mesinden korunmak ya da halka güzel görünmek için haz›rlanm›ﬂ muskalara da
denilir. Boyunda “muska”, kolda “pazubend”dir.13
II.Abdülhamid zaman›nda, okul
üniformalar› için k›rm›z› kumaﬂtan bir
kar›ﬂ enlili¤inde hamâiller yapt›r›lm›ﬂ
ve üzerlerine sar› s›rma veya beyaz
ipekle “Padiﬂah›m çok yaﬂa” dövizi iﬂletilmiﬂtir. Okulla beraber bir törene gittiklerinde, bu hamâiller, ö¤rencilerin ceketlerinin önüne, sa¤ omuzdan ceketin
sol yan ete¤ine do¤ru konulurdu (Koçu,
1967:127). Sünnet çocuklar›n›n k›yafetlerinin önüne, sa¤ omuzdan sol yana kadar, k›rm›z› renkli bir kumaﬂ üzerine iﬂlenmiﬂ “Maﬂallah” dövizinin tak›lmas›
günümüzde hâlâ devam eden bir gelenektir.
ﬁâir, kendi nazar›n›n de¤mesinden
korkmakta ve nazar de¤memesi için sevgilinin saçlar›n›n, cemal bâzûsuna hamâyil olmas›n› istemektedir.
Kâkülün olsun hamâ’il-bend-i bâzû-y› cemâl
Âfet-i aynü’l-kemâl-i i’tibâr›mdan sak›n
(Nâilî)
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Sevgilinin saçlar› hamâil gibi düﬂünülür. Böylece saç, hamâil içinde t›ls›m›n yapaca¤› iﬂi yapm›ﬂ olur:
Göz de¤meme¤e turras› sa¤›na sol›na
Boy›nca iki heykel-i ‘anber-feﬂân asar
(Necatî)
Sehî kaddün sal›ndukça yüz göz degmemek içün
Takar müﬂgîn hamây›llar saçun sen serv-i sîmîne
(Ayd›nl› Visali)

Âﬂ›¤›n kolu ço¤u zaman, bir hamâil
yerine geçer ve sevgilinin boynuna dolanmak ister:
ﬁol sararmuﬂ kollar›n sald› Mesihî boynuna
Sana yavuz gözden altunlu hamâ’il baglad›
(Mesihî)
Zülfi sihri gözi degmiﬂdür sana
Kollar›ndan bir hamâyil k›l gönül
(Kad› Burhaneddin)

Ahmed Paﬂa’n›n da dolamak istedi¤i kol, sevgilinin boynu için ya hamayil
ya heykel-i zerrindir:
Ger yavuz göz de¤mesin dirsen sal›n ey serv-i naz
Boynuna Ahmed kol›ndan heykel-i zerrîn salup
(Ahmet Paﬂa)

Türk Giyim Kuﬂam ve Süslenme
Sözlü¤ü’ne (1967:30-31) göre “bâzûbend”, içinde muska veya kimlik ya da
alt›n veya mücevher bulunan bir mahfazad›r ve kolun bâzû denilen k›sm›na
ba¤lan›p taﬂ›n›r. Taﬂ›yan›n mevkiine göre, sudan koruyan kumaﬂlardan, gümüﬂ
ve alt›ndan “bâzûbend”ler olmuﬂtur. Dirsek ve omuz aras›na ba¤land›¤› için, abdest almak gibi herhangi bir sebeple kollar s›vand›¤›nda görülmezdi. Bâzûbendler, 2-4 parmak kal›nl›¤›nda olurdu. Bâzûbendler, bir muska oldu¤u zaman, yaz›l› kâ¤›t muﬂambaya sar›l›r, sonra bâzûbendin içine yerleﬂtirilirdi. Alt›n veya
di¤er mücevherler de önce bir beze istif
edilerek aralar› göz göz dikilir, sonra bâzûbendin içine konulurdu. Kimlik olarak
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kullan›lan bâzûbendler ise, alt›n, gümüﬂ, murassa, bir süs eﬂyas› olurdu.
Hamâillerin içine simyâ ilminin öngördü¤ü ﬂekilde harf ve rakamlar ile âyetler yaz›l›rd›. Her bir harf ve rakam›n delâlet veya temsil etti¤i bir s›r vard›. Efeler, kurﬂun geçmesine mani olan muska;
çapk›nlar, ﬂirinlik muskas›; hastal›kl›
olanlar da çeﬂitli dualardan meydana
gelen ﬂifa muskas›n› kollar›na ba¤larlard›.
Muska, aﬂk yaras› gibi, âﬂ›¤›n kolunda durmaktad›r:
N’ola bâzû-y› sa‘y-› gerden-i ümmîde salarsam
Kolumda dâ¤-› ‘›ﬂkun gibi h›rz-› a‘zamum vardur
(Âﬂ›k Çelebi)

Nâilî, sevgilinin kâkülünün k›vr›m›n›n yanaklar›n›n üzerine düﬂtü¤ünü
ve fitne ç›karmas›n diye ayva tüylerinin,
yüzünde boﬂ yer b›rakmad›¤›n›; böylece
yüzün ayva tüyleriyle yaz›l› bir muska
halini ald›¤›n› söylemektedir. O muska
ile bir çok belây› def edece¤i,ni düﬂünmektedir.
Âﬂûb-› gam-› kâküle hatt›n komad› yer
Ol h›rz ile çok def’-i serencâm ederiz biz
(Nâilî)

Fuzûlî’ye göre, hakiki sevgilinin aﬂk› insan› belalardan koruyan bir muska
gibidir. O muskaya benzeyen aﬂk, kendi
nefsini korumaktad›r:
Fâri¤ etti aﬂk›n özge mehlikâlardan beni
H›rz-› când›r saklad› aﬂk›n belâlardan beni
(Fuzûlî)

Sünbülzâde Vehbî, bir tarih beytinde, nazar de¤memesi için kullan›lan
muska anlam›ndaki “h›rz”, nazara ve
baz› kötülüklere karﬂ› tak›lan muska demek olan “ta’vizât”, büyücü “rukye-hân”
gibi birbirleriyle ilgili kelimeleri14 bir
arada kullanm›ﬂt›r:
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H›rz-› ta’vîzât-› Rabbânî nigeh-bânl›k edip
Zât-› vâlâ kadrine olsun melâ’ik rukye-hân
(Sünbülzâde Vehbî)

ﬁâir ise, nazar de¤memesi için çocuklar›n kollar›na tak›lan muska anlam›ndaki “ta’viz” ile “hatt-› anberîn” aras›nda bir ilgi kurmuﬂtur. Nazar de¤memesi için sevgilisinin yüzündeki ayva
tüyleri güzellik muskas› yazm›ﬂt›r:
Çeﬂm-i bed ermesin diyü ey nâzenîn sana
Ta’vîz-i hüsn yazd› hat-› anberîn sana
(Arpaemînizâde Sâmî)

Nâbî, bir k›t’as›nda, e¤er visal kolumda hâmim ta’vîz, yani muska olsayd›; düﬂman›n gözünün de¤mesinden
korkmazd›m, demektedir. “Hâmîm” kelimesi hem “hâmî” (koruyucu) hem de
Kur’an’da geçen “Hâ Mim” harflerine
iﬂarettir:
Ben dah› gam m› çekerdim nazar-› a‘dâdan
Bâzû-y› vaslda ta’vîzim olayd› “Hâ Mim”
(Nâbî)

Muska, nazar de¤memesi için, sevgilinin boynuna hamâil gibi tak›lm›ﬂt›r:
Kim nazardan an› ta’vîze dü-dest-i âﬂ›k
Sar›l›r gerden-i dildâra hamâ’il gibi
(Diyarbekirli Hâmî)

Sevgilinin gamzesinin k›l›c› bir hamâil görevi üstlenmiﬂtir:
Türk-i çeﬂmi üzre h›rz içün du‘â-y› seyfîveﬂ
Gamzesi tîginden ol yârün hamâ’il var idi
(Tacizade Cafer Çelebi)

Divan ﬂâirlerimiz “h›rz-› cân” ile
güzel mazmunlar yakalam›ﬂlard›r15 Nazar de¤en kiﬂilere ve özelikle küçük çocuklara nazar dualar› okunur veya bu
dualardan meydana gelen muskalar tak›l›r. Kur’an-› Kerim’in Nûn ve’l-Kalem
(68.) Sûresi’nde de nazardan söz edilmekte olup bu surenin 51. ve 52.âyetleri
muskalara yaz›l›r.16
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Mercan duas›; eski En’am kitaplar›nda bulunan Kar›nca duas›, ‹sm-i
Azam duas› gibi bir duad›r. ﬁirinlik duas›
veya
muskas›
da
denilir
(Onay,1996:351). Aﬂa¤›daki beyitte mercan duas›, nazardan korunmak için kullan›lmaktad›r. ‹çinde “mercan duas›” bulunan bir muska, ince bir iple bâzûya
ba¤lanm›ﬂt›r:
Rakîb-i bed-likâ mercân du‘âs›n h›rz-› cân itmiﬂ
Nazardan h›fz içün k›nnâb ile bâzûya ba¤lanm›ﬂ
(T›rsî)

Nazardan koruyacak olan bir di¤er
dua, kadeh duas›d›r. Nazar de¤memesi
için sakinin koluna muska olarak tak›lm›ﬂt›r:
Nazardan itse isâbet iderdi pîr-i mugân
Kadeh du‘âs›n› bâzû-y› sâkiye ta’vîz
(Sabit)

Ço¤u zaman bir müﬂkilin hallolmas› veya nazardan korunmak için bâzûbende vefk; boyna da cevﬂen tak›l›r. Aﬂk
elbisesi, ﬂâirin gönlüne cevﬂen gibidir.
Gam k›l›çlar› gönlüne sald›rsa da bu
cevﬂenden dolay› tesir etmez:
Maksâdun çekmekse âgûﬂa o ﬂûh-› ser-keﬂi
Vefk-› bâzû-y› niyâz› sâ’id-i ibrâma yaz
(Enderunlu Vâs›f)
Tîr-i gam ya¤sa derûn-› dile etmez te’sîr
Câme-i aﬂk benüm gönlüme cevﬂen gibidür
(Enderunlu Vâs›f)

Vefk, bir kimsenin ümit ve arzusuna göre dualar, harfler, ﬂekiller yaz›l›
muska veya hamâildir (Onay, 1996:494).
Genellikle bir karenin bölünmüﬂ karelerine rakamlar koymaktan ibarettir. Bu
rakamlar karelere öyle yerleﬂtirilir ki
yukar›dan aﬂa¤›ya, sa¤dan sola ya da
köﬂelemesine toplad›¤› zaman ayn› toplam sonucunu verir. Ebced hesab›na dayan›larak yap›lan bu büyüsel kareler,
muska ve hamâ’il olarak kullan›lmaktad›r (Örnek, 1981:42).
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Üç günlük dünyan›n devlet ve ikbaline ba¤lanmamak gerekir. Kola ba¤lanan üç köﬂeli muska haline gelmiﬂ dua,
pek çok kola ba¤lanmaktad›r:
Se rûze devlet-i ikbâl-i çarha olma dil-beste
Bu bir vefk-› müsellesdir nice bâzûya ba¤lanm›ﬂ
(Nailî)

Sonuç
‹nsanlar›n davran›ﬂlar›n› yönlendirmede etkili olan inan›ﬂlar›n ço¤u kuﬂaktan kuﬂa¤a geçmekte ve insanlar
üzerinde de çeﬂitli roller oynamaktad›r.
Baz› inan›ﬂlar, hurafe özelli¤i taﬂ›salar
da bunlar›n ço¤u al›ﬂkanl›kt›r. Bilindi¤i
gibi baz› al›ﬂkanl›klar›m›z› zevkle yapar,
yapamad›¤›m›z taktirde huzurumuzun
kaçaca¤›na inan›r›z. Bütün bunlar, al›ﬂkanl›ktan veya kendi iç huzurlar›n› rahatlatmaktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Divan ﬂiirinin sosyal hayattan
uzak, hayalî ve taklidî bir edebiyat oldu¤u iddialar›na ra¤men, ele ald›¤›m›z konudaki tespitler divan ﬂiirinin hayat›n
gerçekleriyle iç içe oldu¤unu göstermektedir. Divan ﬂiiriyle hayat aras›ndaki ilgi, yüzeyde de¤il; tersine derin bir yap›dad›r. Divan ﬂiiri, içtimaî hayattan her
türlü gelenekten ilham alm›ﬂ, yararlanm›ﬂt›r. ‹ddia edilenin aksine divan ﬂâirleri hayatla s›k› münasebetler kurmuﬂ
ve çevrelerinde olup bitenleri iyi gözlemlemiﬂlerdir. Ancak, gözlemlerini ﬂiire hayalle yerleﬂtirmiﬂlerdir. Onlar›n d›ﬂ dünyas›nda geliﬂen her olay, iç dünyalar›n›
anlatan bir olgu olmuﬂtur. ﬁiirlerinde
kulland›klar› malzemeler halk kültürüyle de ilgili olduklar›n› desteklemektedir.
Bu sebeple geçmiﬂimizi araﬂt›rd›¤›m›z
her alanda klâsik ﬂiirimizin ihmal edilmemesi gerekti¤ine inan›yoruz.
NOTLAR
1 Temâﬂâ eylesem hüsnün bana h›ﬂm itmesün
çeﬂmün
Göze çün kim yasa¤ olmaz ﬂehen-ﬂehler
yasa¤›nda
(Cem Sultan)
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Nazar k›ldukda hüsnünde niçün h›ﬂm ider ol
çeﬂmün
Bu rûﬂendür ki ‘âlemde göze hergiz yasa¤
(Karamanl› Ayni)
olmaz
Reng-i la‘lün ben habâb-› câma göstermez
idüm
N’eyleyüm hünkârum ‘âlemde göze olmaz
yasa¤ (Fasihî)
2 Nergis, çok güzel ve aﬂktan anlamaz bir delikanl› imiﬂ. Onu sevip de derdinden periﬂan olan
genç k›zlar, bu genci tanr›lara ﬂikayet etmiﬂler. Tanr›lar›n verdi¤i ceza sonucu Nergis (Narsis) bir gün
derede kendi aksini görüp âﬂ›k olur. Kendisini seyrederken suya atlar ve bo¤ulur. Vücudu çürüyüp yerinde göze benzeyen bir çiçek açar ve bütün güzellere hayran hayran, bayg›n bir ﬂekilde bakar. Baﬂka
bir efsaneye göre, bir ›rmak ile perinin o¤ludur. ‹nsanlar ve periler buna âﬂ›kt›r. Hatta Ses adl› peri
onun aﬂk›ndan ölmüﬂ ve bir taﬂa dönüﬂmüﬂtür. Bir
baﬂka efsaneye göre, Gül ile Nergis aras›nda bir aﬂk
yaﬂanm›ﬂ. Bu iki sevgiliden Nergis, göz ﬂeklinde bir
çiçek haline sokulmuﬂ ve k›yamete dek hicran ve intizar çekmeye mahkum edilmiﬂtir. Divan ﬂiirimizde
sevgilinin gözü, nergistir. Bayg›n ve ﬂehla bakar.
3 Gece Leylâ’y› ay›n on dördü,
Koyda tenhâ y›kan›rken gördü:
“K›z vücûdun ne güzel böyle aç›k
K›z yak›ndan göreyim sâhile ç›k!”
Bakt› etrâf›na ürkek ürkek
Dedi: “Tenhâda bu ses n’olsa gerek?”
“K›z vücûdun sar› güller gibi ter
Ç›k sudan kendini üryân göster”
Aran›rken ay›n ölgün sesini,
So¤uk ay öptü beyaz ensesini.
Sard› uzvunu bir ince s›z›;
Bu öpüﬂ gül gibi soldurdu k›z›.
Soldu, günden güne sessiz, soldu
Dediler hep: “K›za bir hâl oldu!”
....
Nice günler bu ﬂeâmetli ölüm,
Oldu çok kimseye bir gizli dü¤üm;
Nice günler bakarak dalgalara,
Dediler: “U¤rad› Leylâ nazara!”
4 Bir hadis-i ﬂerif’in meâlinde “Göz de¤mesi
için boncuk takmak, iki çift aras›nda aﬂk ve muhabbet ba¤› kurmak için sihir yapmak ﬂirktir ve büyük
günaht›r.”buyurulmaktad›r. Hz. Muhammed, biriniz
hoﬂunuza giden bir ﬂey görürse: “Mâﬂâallâh, lâ kuvvete illâ billâh”, “Mâﬂâallâh, bârekallâh” demelidir,
buyurmaktad›r.
5 Anadolu’da nazar boncu¤u, muska, çöreotu,
kurt diﬂi, deniz hayvanlar›n›n kabuklar›, ç›tl›k a¤ac›ndan yap›lm›ﬂ sürahi, bardak gibi küçük ﬂekiller
elbiseye iliﬂtirilir veya hayvanlar›n boynuna as›l›r.
Evlerin kap›lar›na at nal›, nazar boncu¤u, üzerlik,
küçük çocuk ayakkab›s›, deve dikeni; tarla, ba¤ ve
bahçelere öküz baﬂ›, köpek kafatas› at nal›, yumurta kabu¤u, sar›msak; arabalara, nazar boncu¤u, küçük çocuk ayakkab›s› as›l›r.
6 “U¤urluk” veya “nazarl›k” denilen eﬂyalar›n
ço¤u süs eﬂyas› hâline gelmiﬂtir. Bugün son model
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arabalar›n ön veya arka camlar›na as›lan, bürolardaki masalarda, çal›ﬂma odalar›n›n raflar›nda, lüks
apartmanlar›n kap›lar›nda radyodan çiçek saks›s›na, boyac› sand›¤›ndan buz dolab›na kadar her çeﬂit
eﬂyan›n ﬂuras›na buras›na tak›lan nazarl›k veya
u¤urluklar vard›r. Bilinçli veya bilinçsiz olarak, eskiden beri insanlar, çevresini saran kötülüklerden,
kötü gözlerden, u¤ursuzluklardan korunma ihtiyac›
hissetmektedir. Boyna tak›lan muska biçimindeki
üçgen kolyeler, üzerlik çeﬂitleri, firûze caml› nazarl›klar, boncuklu çocuk nazarl›klar›, de¤iﬂik ebat,
renk ve türdeki göz boncuklar›, boncuklu bilezikler,
at boyunlu¤u, hayvan muskas›, yaz›l› olarak taﬂ›nan dualar gündelik yaﬂam›n neredeyse her karesinde yer alan nazardan korunmak için tak›lan süs
veya tak› olarak ra¤bet görmektedir. Bütün bunlar
ço¤u zaman, manevîlikten öte maddî olarak de¤er
taﬂ›maktad›r.
7 Dâye-i ebr yine goncalarun ﬂebnemden
Baﬂ›na akçe dizer nite ki etfâl-i s›gâr (Bâkî)
Günde iki kez çözerler baﬂ›na akçe dizerler
A¤zuma emcek virdiler nefs kabz›na düﬂdi gönül (Yunus Emre)
8 Bilim adamlar›na göre halk aras›nda bu bitkiye üzerlik denmesinin gerekçesi ﬂunlard›r: Otun
tütsüsünün insana yüz iyilik getirece¤ine inan›lmas› sebebiyle “yüz eyilik”; tütsünün yüze ve ele tutulmas› sebebiyle “yüz ellik”; ottan insanda aktif gücü
art›r›c› macun yap›m›nda yararlan›lmas› sebebiyle
“yüz erlik” denilmiﬂtir. Bitkinin ad› zaman içerisinde “üzerlik”e dönüﬂmüﬂtür.
9 ﬁu kim diler ki ide bir perî-ruhu teshîr
Diliyle cân› belâ oduna sipend gerek (Hayretî)
Ugramaz idi dâ‘ireme ol perî benüm
Ger yanmasayd› micmer-i gamda sipend-i
cân (Azmizâde Haletî)
Gerdenüñde kâkülüñ cân boyn›na salar kemend

ayr› bas›m, vol.6,No:3-4) “Bugün nazar de¤menin
ruhî mekanizmas›n›n da vücudumuzda atom hayat›n›n kudrete tahavvülüyle münasebeti olaca¤›n›
düﬂünme zaman› gelmiﬂtir. Ruhî tesir, bizden oldu¤una göre uzuvlar›m›z›n maddelerinden kudrete tahavvül edebilen hususlar› inkâr edemeyiz.”demek
suretiyle bu noktaya dikkat çekmiﬂtir.
13 Avniyâ mekr-i rakîb-i dîvi men‘ etsin diyü
Peyk-i âh›n boynuna takd›m hamâ’il ﬂâh
ﬂâh (Avnî)
Yazdurup müﬂg ile boyn›na hamâ’il takd›
Kendüye etmek için halk› musahhar sünbül
(Bâkî)
Âﬂ›k-i bî-dil ruh-› zerd ile yasdans›n kolun
Yaraﬂur zerrîn hamâ’il sâ’id-i sîmînüne (Bâkî)

14 Bir hadis-i ﬂerifte, “temime ve tivele ﬂirktir.” buyuruluyor. Manâs›z ﬂeyleri veya küfre sebep
olan rukyeyi okumaya efsun denir. Efsunu veya nazar› bizzat önledi¤ine inan›lan nazarl›k denilen ﬂeyleri, üzerinde taﬂ›maya “Temime”, ﬂirinlik muskas›
denilen rukyelere “Tivele” denir. Rukye, okuyup üflemek veya üzerinde taﬂ›mak demektir. Rukye,
âyet-i kerime ile ve hadis-i ﬂerifle bildirilen dualarla
yap›l›rsa, buna “Taviz” denir. Taviz ise caizdir. Hadis-i ﬂerifte, “‹laçlar›n en iyisi Kur’an-› kerimdir.”buyurulmaktad›r.
15 Sihr akl etmez eser her ne füsûn itse bana
Turfe- ta’vîz ü aceb h›rz-› garîbümdür gönül
(Vecdi)
Olmasun zencir-i zülfün gerden-i dilden cüdâ
Kim gezend-i akldan ol h›rz-› cânumdur benüm (Vecdî)
Olup tavîz-bend gerden dil-i bâzû-y› cânâna
Bana ol h›z-› cân olmak hamâyil kanda ben
kanda (Sükkerî)

‘Âr›zuñ üstinde hâlüñ âteﬂ üzre kor sipend
(Emrî)

H›rz-› cân gibi tutar nazmumuz erbâb-› hüner

Beni cânumun sipendi saç› aklumun kemendi
Cân›na salup bu bendi ol od›na yanan› gör
(Kad› Burhaneddin)
10 “Gelsin üzerlik, gitsin nazarl›k / Üzerlik
bin bir erlik”, “Çat›r çat›r çatlas›n, çat›rt›s› patlas›n
/ Güzel k›z›ma nazar edenin, iki gözü çatlas›n”,
“Elemtere fiﬂ / Kem gözlere ﬂiﬂ / Üzerlik çatlas›n /
Nazar eden patlas›n”, “Üzerliksin havas›n / Her
dertlere devas›n / Ak göz, kara göz / Mavi göz, ela
göz / Hangisi nazar etmiﬂse / Onlar›n nazar›n› boz.”
11 Üzerlik veya nazarl›k olarak tabir edilen
m›s›r, arpa taneleri ve üzerlik otunun dizilmesiyle
meydana gelen duvar süsleri, bugün hem inanç bak›m›ndan hem de kültürel ve turistik bir el sanat›
olarak de¤er taﬂ›maktad›r. Üzerlikler genellikle
köylerde evlerin duvarlar›n› süsleyen ayr›ca nazardan korudu¤una inan›lan eﬂyalardan say›l›r.
12 Prof.Dr. Süheyl Ünver, “Nazar De¤mek
Hakk›nda Bir Risale”sinde, (Oto Nöro-oftalmoloji-
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Hâletî ehl-i hased gerçi götürmez sözümüz
(Hâletî)
16 Mahiyeti ve nas›l oldu¤u kesin olarak bilinmemekle birlikte, nazar veya göz de¤mesi, dinen
de kabul edilmektedir. Nitekim Kur’an-› Kerim’de
(Kalem Sûresi, Ayet: 51-52) “... ‹nkar edenler
Kur’ân’› dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle
y›k›p devireceklerdi.” buyrulmaktad›r. Hz. Aiﬂe
(R.A.)’nin nakletti¤i bir hadis-i ﬂerifte de Hz. Peygamber, “Nazardan Allah’a s›¤›n›n, çünkü nazar
(göz de¤mesi) hakt›r.” (‹bn Mâce, 2/1159 Hadis No:
3508) buyurmuﬂtur. Resulullah’›n nazar de¤mesine
karﬂ›, “Ayete’l Kürsü” ile “ihlâs” ve “Felak, Nas” sûrelerini okudu¤u ve ashab›na da bunlar› okumalar›n› tavsiye buyurdu¤u (Tecrid tercemesi, 12/90, Hadis No: 3508) söylenmiﬂtir. ‹slâm bilginleri, nazar›n
etkisinden korunmak veya nazar isabet etmiﬂ ise
kurtulmak için Kalem Sûresinin 51. ve 52. âyetlerinin okunmas›n› da tavsiye etmiﬂlerdir
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