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NaZarı

kabul edeuler veya etıneyeuler bulunmuştur, Maflıiyeti ne olursa
. olstıiı ~ vardır, 1\lekkeli müŞrikler, Knr'an'~ ~itinderi za~n onun
belagatinin yüksekliğini .
Hz,. Peygamber'in · ona mazhariyetiili son
derecede kıskaıımış ve hemım hemen yiyecek gibi bütün nazariarım ona
dilnniış ve onu yok etmek i'>temi§lerdir.

ve

\

Giri§ :
Tabii ve pozitif ilimler, insan zih-.
:ıili:iliı

tabiat olayıanna adapte olması
ve bilinen metodların kullanılmasıyla .
kurulmuştur, Bilinen metodlar -ise,
gözlem, deney ve bu yollardan genellerneye veya çözümlerneye gitmektir. ·
İlmi şüphe, araştırmanın başlangıç ilkesi, soğukkanlılık, peşin hükümlerden uzak olma ve tarafsızlık; ilmi an.
layışın ilk ve zorunlu şartlarıdır. Bu
araştırma metoduyia elde edilen ilmt
neticeler, sade ve tek boyutıudur.
Ajprlığı olan c isimler,· düşer veya su
100 derecede kayııar gibi. Pozitif iliınlerin. bu kesinliği, "Determinizm."
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prensib'.
meşgul

gereğidir.

Pozitif

ilimlerle
onun ku-

olan ilim adamları,
rallarına da uymak zorundadır, Fıtri
kevni Imideleri öğrenmek için gösterilen gayret ilmi hızlandınr.

Pozitif ilimler, kendi . sahası ve
konusu dışında kalan mes'elelere kar~·
şı da tarafsızdır. Zira bu mes'elelere
karşı müsbet ve menfi bir tavır içinde değildir. Din de, pozitif ilimierin
· sahası ve yetkisi dışında kalan konu. lardan biriffir. Gerçi Din Psikolojisi ve
Din Sosyolojisi gibi ilimler, din! olay.
ları ve davranışları
incelemekteyse
de, bu ilimler ,dinin mahiyetini, nasıl. -lığını, vahi, Allah, melek, cin, Cen-.

· net, Cehennem ve ahiret gibi dinin özünü ve eşasını teşkil eden konuları
değil, daha ziyade insanların davranı~larında dışa yansıyan dini konulan incelerler. Pozitif ilimiere ait saha ve sınırlar ile, dine . ait saha ve
sınırlar bu sebeble birbir;inden. tama.
men farklı bulunmaktadır. Dinin sahası daha geniş ve şumüllüdür. Pozitlf ilimierin gayesi, tabiat ·olaylarını
anlama, sınırlandırma ve kontrol etme olduğu halde; diriin gayesi, bu
ilimiere ait Kanunlan ve prensipleri
l<:eşfedip onlardan faydalarunasını ·bi.
len insanın hidayeti ve mutluluğudur.
Din, insanlarla, insanların; insanlarla
Allah'ın ve insasnlarla eşyanın ara-.
su:daki müııasebeti . tarizim eder ve
bunlara dair hükümler getirir. Bununla beraber Din, mebde' (kainatın
yaratılışı), meM (ahirt!t.' öteki alem)
ve hayatın başlangıccı konusnda. haber ve bilgileri de ih1;iva etınektedir.
Kur'§.n.ı Kerim'de bu çeşit. ayetlere
"Kt-vni ftyetler'' denilmektedir.
Her ne kadar tanıdığımız bu Alem, bi!· takım kanunlara bağlı ve
her şey orada belirli ve gerekli (determiiıe) . ise de, yeni gelişen modern
fizikte~ determ:nizm . değil, ihtimaliyat kanunlan geçerli olmaktadır. Ni.
tekim Lauıs de Broglie, "Madde ve
Işık" . adlı eserinde · determinizm'in
krizinden bahsetınekte ve yeni · fizik
bize ihtimaliyat kanunları verir· demektedir. (ı) Pozitif ilimler, temelde
Matematik ile bir müııasebet içinde- ··
dir. Göz!em ve deney sonuçlannın de.
ğerlend:rilmesi esnasnida akla ve
mantığa dayanılması sebebiyle -az
veya çok- bir metafizik yöne sahiptir. (:2) Bu açıdan pozitif .ilirnlere balr-.ıldığında, neticelerinin kesi ndeğil,
r.~uhtemel ve izafi olduğu görülür.
Ünlü filozof E. Boutroux'un felsefesi
de tabiat kanunlarının ihtimali· ve
izafi olduğu tezine dayanır.

Bilim Felsefesi açınndan
da bu mes'eleye bakıldığında, bil:min
bütün mes'elelerimizi çözmeye yetkili sihirli bir değnek olmadığı, ancak ·
bt:lirli problemlere uygulandığında etkin olduğu genellikle bilinmekted:r.
. Ne var lti, bilimin kapsam ve sınırla
rını kesinlikle belirleme, çok zor olduğundan hangi mes'elelerin ilmi incelemeye konu olab:leceği hangi meSP.lelerin olmayacağı öteden beri sürüp gelen bir · tartı§inadır. (3) Kapsam ve sınırları kesinLkle ·belirleme
imkil.nı çok zor olan ilimierin basın
da, sosyal ve be§eri ilimler gelınekte
dir. Psikoloji, S.osyoloji, Etnoloji,
Antropoloji, Ekonomi, Eğitim. Teoloji ve Felsefe bu ilimlerden ba§lıca
Ayrıca

larıdır.

Pozitif ilimierin konusu ve inceleme alanı içine henüz dahil olmayan
m es' elelerden biri de "niı.zar" dır. Bir
başka infade ile nazar, hangi bilimiİı
inceleme alaruna gireceği veya girse
bile, o bilimin konusu içine girip girI:'lyeceği henüz gündemde değildir. Bu
nedenle ilim açısından nazar konusuna önemli bir açıklık getirmek, bugün için pek mümkün değildir. Bununla birlikte nazar, parapsikolojik
bir olay olarak ele alınınakta ve incelenmekted:r. "Ruhsal olayların c ötesinde kalan hadiseler'' §eklinde ifade
edilen metapsi§ik olaylar, "nev'i §ahsına münhasır" bir araııtırma dalıdır.
Bu giin için pozitif bir ilim dalı haline gelmiş de değildir. Fakat bu ko(1)

Lauıs de
~ık, Ter.

Broglie, Madde ve INusret Kürkçüoğlu,
İstanbul, 1965, s. 186-196;
(2) Bkz. Takıyettin
Mengü§oğlu,
Fenemenolöji ve Nicoliı.i Hartinan, · İstanbul, 1976, s. 53, B.
Russell, İlimden . Beklediklerimiz, Ter. A. Yakalıoğlu, Ankara, 1957, s. 7 4.
t3) Cemal Yıldırım, BilLTD. Felse~
fesi, · !stanbul, 1979, s. 61.
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ve araştır
maların bulunduğunu
söyliyebiliriz.
"Tabii hayatta veya zihin hayatında
bugünkü ilmi metodlarımızia açıkJ,an
ması. mün;ıkün olmayan olaylara metaiJsi§ik ve parapsikoloji denilir" (<~)

nuda önemli

ç~ışmalarııi

Bu araştırmamızda nazar proplemini, din ve parapsikoloji açısııldan
ele alacak ve mümkün olduğu ölçüde
çözümlt:'meye çalışacağız.. Dinin
zıı.r'a bakış açısıyia, parapsikolojinin
bakış açısını., birleştikleri ve ayrıkİlk
ları noktaları göstermeye gayret e-

na-

deceğiz.

1.

"Rabbi onu seçip iyilerden kildı. Doğ
rusu inkar edenler, Knr'aıi•ı dinledik-

ierinde nerdeyse .seni gözleriyle

yıkıp

devire~kierdi."

DiN AÇISL.~DAı.V ~AZAR

"Niı.zar", Arapça asıllı bir kelimedir ve bakmak, göz atmak, görmek
ve bir i~i iyiden iyiye düşünüp taşın- .
mak anlamlarını ifade eder. (s) Türltçe' de, ·dıtha ziyade, "göz de ğınesi veya bakmak suretiyle maddi ve manevi bir elki meydana getirmek" anlamında kullamlır. Bu anlamda Arapça'da .nazar kelimesi yerine, "ayn"
. veya isabetu'l ayn tabirleri kullamlmaktadır. Nitekim
Hz. Peygamber,
ayn kelimesini bu anlamda kullanmış
ve "el-Aynu Hakkun"(B) (Nazar gerçektir) buyurmuştur.
Nazar kelimesi, Arapça asıllı olmakla birlikte Türkçe'de anlam de~§ikliğine uğramış ve "any" kelimesi ka.rşılığın.da kullamlmıııtır. İbn
Manzur, ayn kelimesine, ayn (göz) ile
isabet etmektir, ''isabetn'I ayn'' ise
nazarla şiddetli isabet etmek anlammdadır, der. (7) Asım Efendi'ye göre, bu k€.llme, mastar olarak kullanıl
dığı zaman göz
değınesi manasma
gelir.· Bazı gözlerde olan iSabet hassasına ayn denir ve neye nazar etse
(bakSa) isabet eder. (s).
N azar'ın :varlığını, ·.bilmeyen hem.en hemen yok gibidir. Bütün kavim
ve toplumlarca da bilinen bir konu-
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dur. Kur'aiı-i Kerim, nazar'm varlı
ifindan açıkça bahsetınese ·de, dolaylı
olarak balısetınektedir. Kalem sfiiesinin 51. ve 52. ayetleriyle Ynsnf süresinin 67. ayeti, nazarın mevcudi-.
yetine işiiret eden iiyetlerdir. Miliessirlerin büYifk bir çoğunluğu, bu iiyetlerin muhtevasını, nazara işaret
ettirirler ve bu ayetleri nazarla yorumlarlaı. Kajlem Sfıresinin 51. ve 52.
ayetlerinde . şöyle . denilmektedir:

Tabeıi,

bu ayeti yorunıla.rken,
Eur,eyşlilerin, Rasulullah'a ''isabet-i
ayn" yani nazarla zarar vermeye özel
bir itİ;Il?· gösterdiklerini · kaydeder:
Ayrıca İbn Abbas'ın "gözleriyle yı
·lnp . devirecekierdi" ayetini~ "gözleriyle O'na nii:ftiz etmek istiyorlardı"
.şeklinde aniayıp yorumladığını nakleder.(9) İbn Kesir de bu görüşü aynen naklettikbin sonra, gözdeğınesi
nin ve etkisinin gerçek olduğunu söy.
ler. (:tO) Alusi (ö. 1270/1854) nin
( 4) Osii?-an Pazarlı, Din Psikolojisi, Istanbul, 1968,· s. 202.
·
(5) Farklı anla.ı:riları için bkz. Ragıb eLİsfehani,
el-Müfredat fl
Garibi-I Kur'iin, Mısır, 1970, s.
758, 759, Mustafa b. Şemseddin,
4Jıter-i Kebir, İstanbul, 1310 h.s 388, Mevlüt Sarı, el-Meviirid,
. İstanbul, 1982, s. 1530, Ferid
Develioğlu, Osmanlıca. Türkçe
Ansiklopedik Lügat, İstanbul,
1970, N Z R maddesi, Meydan
Larousse,' N Z R maddesi,
(6) Buhari, Sahih, K. Tıp, 36, Müslim, Sahih, K. Selam, 41.
(7) İbn Manzfir Lisanu'l Arab, Beyrut, 1968, 13f301, 302,
(8) Asım Efendi, Kamus Tercümesi, İstanbu), 1305 h. 4f700-701.
(9) Taberi, Camiu'I. Beyan, Mısır,
1968, 29f46.
.
(10) İbn ;Kesir, Tefsi!ru'l Kulr'iini'l
A'zim, Kahire, Tarihsiz, 8f226'
(Tahki,ldi 8 ciltlik tefsir).

'

Kelbi'den yaptığı biF riviiyette şöyle
denilmektedir: Arap asıllı bir !rlşi,
yemek yemeden iki veya üç gün çadırına çekilir, dalıa sonra. oradan gelip geçen koyun ve deve sürüsiine bakar ve "gördüğilin bu koyun ye deve
sürüsünden dalıa güzelini gö:inıedim"
derdi. Bunun Üzerine o sürü hastalanır
veya yere dÜ§erek helilk olurdu: İşte
r:.azaı• etmede de maharetli olan bu
kişiye,
Peygi:ı:inberimizi · çekemiyen
Mekkeli müşrikler, Hz. Peygamber'e
nazaıı etmesini teklif etnıişlerdi. O da
bu tek!ifi kabul etmişti . .Allah Teiila,
bu ;:ı.yetleriyle (Kalem, 51, 52) rasuIünü korumuştu" (n) Zemalışerl ( ö.
538;1143) de ünlü eseri "el.Keşşiif"ın
da bune. benzer, bir riviiyeti nakleder. (12)
Yusuf Sftresiinin 67. ayetinde
ise Hz. Yakub'un oğullarına şöyle
dediği anlatılmaktadır:

"Oğnllarım,

(Mısır'a) bir kapıdan ~eyin, a:yrı
a.yrı kapılaxdan gi:i.in (de nazar değ

mesin) ama ben (ne yapsam) Allah
'm t3.kdirinden hiç bir şeyi sizden
savanw.ın.

Hüküm yalnız Allah'ııı
dır." Elmalı'lı Harndi Yazır, (ö. 1361/
1942) bu iiyetin yorumunda, "bu tav.
siyenin sebebi, toplu bir surette .göze
çarpılmalarından
ve bir hased ve
gamze uğramalarından sakınrruik
idi" (113) şeklinde bir açıklama getirir. Taberi'nin (ö. 310/922) beyanına
göre, Hz. Yakub, oğullarının nazar'a
uğramaı;ından
korkmuştur. (ı<~) İbn
Abbas,'Muhammed b. Ka'b, Mücahid,
Dalıhak ve Katiide'nin bu kanaatte
o'duklarını ve Hz. Yakub'un nazar.
dan korkarak böyle bir tavsiyede bulunduğunu nakleder. (ıs) ' _

Müiessirlerin bu açıklamaların
dan anlıyoruz ki, Kalem Sftresinin
51. ve 52. ayetleriyle Yusuf ~ftresinin
67. iiyeti, ziihiren olmasalar ·da işiiri
olarak nazarın varlığına işiiret et-

mekte ve Hz. Yakup zamanında Filistin'dc, Hz. Muhammed zamanında
da Arabistan'da nazarın bilindiğini
gösterm.ektedir. Nazarın varlığını kabul edPr. dini delillerin .başında hiç
şii.IJhesiz Raffisler
gelmektedir. Hadislerde nazarın varlığı aÇıkca kabul
edilmektedir. Bu · konuda Hz. Pey.
gambe~

şunları söylemiştir:

a.

"Ayn (nazar)

b.

"Herhangi
.

değiştirecek olsaydı,

gerçektir".(ı6)

tıey,

kaderi
.
bu nazar ol.nr-

bir

.

du"(l')

c. Hz. Peygamber, Ümmü Seleme'nin odasında bir kız çocuğu gördü. Butun üzerine, "bu kızcağızı o'kutunuz, buna nazar değmiş" dedi. (1')
d, Hz, Ai.5e, Rasullullah (s.a.v.}
bana. göz değmes!ne kııı:tıı okunmaını
c, mr etti, dedi. (1 u)
Bu hadislerin haricinde tesbit
edebildiğimiz bir kaç hadis daha mev.
(uttur. Bu hadisler, hadis kitapların.
dan ziye.de tefsir kitaplarında yer al.
maktad~r. Bunlardan
birinin anlamı
~udur: ''Nazar gei'çektir, zira nazar,
deveyi. Icazana, insanı Irnbre sokar." {2'' i Bu hadislerden de anlıyo
ruz ki, ı;azar vardır ve Hz. Peygaml:;er nazarın varlığını kabul ederek
'

.

(ll) Alusi, Ruhu'! Meani,
Beyrut,
Tarihsiz, 29J38.
(12) Zemalışeri, el-Keşşaf, Beyrut,
Tarihsiz, 4J148.
.
(13) Elınalı'lı Harndi Yazır, Hak Dini Kur'll.n Dili, İstanbul, 1936,
4J2890.
r14) Taberi, a.e. 13/13.
(\1.5) İbn Kesir, a.g.e. 4/324.
(16) Buhart, Salıih, K. Tıp, 36, Müs·lim, Sahih, K. Selam, 41.
(17) Müsliın, Sahih, K. Selam, 42.
(18) Buhari, Sahih, K. Tıp, 35.
(19) Buhari, Sahih, K. Tıp, 35.
(20) Alusi, a.g.e. 29J38.
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ondan sa1rınıl!I!-aısmı ve. koru;vucu önlemler ı-ılınmasını, istemi§tir":
.

.

.

N azar ile kıskançlık. arasında
çok yakın bir münasebet ·mevcuttur.
Elmalı'lı Harndi Yazır, ·. bu ili§kiyi
§öyle ifade eder: ''Kıskançlıkların
dan az daha Hz. Peygamberi nazara
uğrataca~, aç ve kötü gözlerinipşerriyle ellerinden gelse onu helak
edeceklerdi. Demekki öfkenin bedende bir hiikmü bulunduğu gibi, gözlerin de karşılarındakine bak:ışlarına
göre iYi veya kötü bir hükmü vardır.
·İürni elektrik gibi dokunur çarpar;
mıknatıslar ve manyetize eder. kimi
de aldığı teessiirle hasedinden bir
gayze · düşer, türlü türlü sn-i kasde
ve bilelere kalloşır ki, maddi · veya
manevi bunun herhangisi olursa ıolsun
hedefine vardığı zaman isabet-i ayn;
değmesi · veya
nazar . ta'bir olunur." (2ı)

gücüne inanılmaz. Fakat para,psiko.
loji ile uğra§an bilim adamları ye bu
kor.ı.uya inanan ki§iler; nazarın· bilimsel yönünü ara§tırmaya ba§lamı§lar
ve bir hayli de mesafe katetmi§lerdır. özellikle Sovyet Rusya'da bu tip
ara§tırmalar yoğunluk kazanmakta
ve önemli sayılabile~ek neticeler .elde
edilmektedir.
2. PARAPSİKOLOJİ'D;E
N AZAR.

Nazar,

de mahiyeti
deği§Il)eyen bir kavramdır: Mahiyeti
ve etkisi açısından İslam I!.teratüründeki nazar kavramı ile Batı literatüründeki nazar kavrami arasında hiç
bir fark yoktur.. N azar kavramının
Batı'dakı ifadesi psikokinezi'dir. Nazar alayında, iyi niyet ve ·yoğu§ınaya
böre, "alıcı ve verici uçlardau ·geçen
bir ark" olu§maktadır. Gıpta, özenme iımenme gibi dostea duygular,
hatta· ebeveynlerin çocuklarına sev~
gisi, nazarın küçük dozda "tİğratina"
sebebiclir; Nazara ·uğrayan ki§i, çok
sılr esner ve süzülür.
Asıl uğursuz
nazar; "haset" duygusunda.İı. geli§ir.
Bu duyguda, dü§manlık, kin v~ intikam mevcuttur. Nazarın dozajında,
bu haset duygusunun §iddeti çok •önemlidtr. Haset duygusu ue kadar
§iddetli olursa, nazarın .gücü de o
kadar §ic"detli olur. (:23)
,
J

Nazarı kabul. edenler yeya etmeyenler ~ulunmu§tur. Mahiyeti ne olursa oJsun nazar vardır. Mekkeli
nı.ii§rikler, Kur'an'ı i§ittikleri zaman
onun belagatinin yüksekliğini ve
. Hz. Peygamberin ona mazhariyatini
son der~cede kıskanmı§ ve hemenhemen yiyecek ·gibi bütün nazariarını
ona dikmi§ ve onu yok etmek istemi§Ierdir. (22) öneıuİi tefsirlerde nazar
konusu, özetle anlatıldığı gibidir. Ba:<a yorum farklılıkları ve bazı farklı
bilgiler hariç, · aynı bilgiler; hemen
hemen 'tütün tefsirlerde mevcuttur.
Acaba bilim, bu konuda ne .demekte- ·
dir? Daha önce de belirttiğimiz gibi,
pozitif ilim ve pozitif ilim dü§üncesine sahip ilim adamları tarafından,
nazar pek kahule §ayan görülmemektedir. Zira izah edilmesi ve pozitif
metodlarla açıklanması zör bir lronu. ·
dur. özellikle tıp doktorları tarafın
dan, bir ha,stalık sebebi olarak da
kabul edilmez, Nazarın etkisine ve

adı deği§se

•

•

-

. Sovyetler'lu yaptıklan çalı§ma
lara göre, hassas . bir kimseyi yere
devirmek de dahil; dalgın dalgın bakı§lar, bir etkiye sahip bulunmaktamr. (24) Onların ünlü ara§tırıcıların(21)
(22)
(23)

Elmalı'lı, a.g.e: 7/5305
Elmalı'lı, a~g.e. 7f5305.
Nazarın Bilimsel Yönü, .Yankı

Dergisi, 30-Haziran-5-Haziran,
1983, Sayı, 635, s. 52.
(24) Shcila Qstrander-Lynn Schroeder Sovyet :Rusya Ruhu Ar.yo~, Ter. Hakkı Özener, !stanbul, 1979. s. 111.

.

dan bir! de Vladimir L. Durov'du. O,
bir bl.llır. adamı olmamakla birlik~e,
ciddi ve can:i.imı bir araııtırıcıdır.
Durov, insan ya da hayvanlarm gözlerinden ı~ar çıktığı ina)lcmdadır,
Ayrıca, o en vah§i hayvaiıların bile
insan bakı§larıyla ehlile§tirildiğini
mü§ahede etmi§tir. Bir insanın emiesine bakınakla ortaya çıkan te'siri a.
ra§tırmı§tır. Rus bilim adanilan, bu
ara§tırma neticelerini değerlendirıni§
lcr ve "gözlerden çıkan ı~arla etkinin v~rlığma Kozalaksı Bez'in sebeb olduğu kanısına" . varmı§lar~
dır.

(25)

"Gözlerin elektromanyetik ı§m
lar yolladığı konusu, bugüıı de Sovyetler Birliği'nde yoğım bir biçimde
ara§tırılıııaktadır. Yayınİn dalga boyu yaklı:ı.§ık yüide 8 mıİı dir · Yani
Radyo qalgaları .ile Infl~j d~lgaları
arasındadır." (:2'6) "Görü§ t§ını (ray of
vision) :ıpn elektromenyetik karakte- ·
ristiği hayvanlar arasmda . görülen
misaller ~e de ispatlanabilir. Mesela:
tarla faresini veya bir tav§anın üzerine hücum etmeden Önce konsantre ·
olmu§ bakı§lariyle akseriye kurbanı
m parlllize eden, ve Asya . çölleriiıde_
ya~ayan (Echis
carinatus) adlı zehirli bi= yılanı örnek verebiliriz. Ay-·
ni aviama metodu (astroscopus) adlı bir balık .türü tarafından da kulı~.···

"Astroscopus balığı, günün mübim bir kısmını· karnı deniz dibine
temas eder biçimde bekler durur,
ağzı ve gözleri
arkasmdadır, yani
sırtıncla.dır. Balığın ·göz kaslan bir
elektrik hücre sistemini. ihtiva eder;
küçük bir balık onun görü§'. sahası
Cahiline geldiği zaman, - astroscopus
balığı gözlerini avı üzerine konSantre
ederek onu derhal paralize eder, za-vallı küçük balık kendini büyük ba.
lı~ ag:zmda bulur. Kurbanı paralize

eden· §ey nedir? Gayet tabiidir ki, küçük balık görünür görünmez astros~opus, e1ektrik1 impulslar çıkararak
kurbanının sinir sistemine.· gönderir
ve onu paralize eder. Hayvanın gözlerin-den inti§ar eden bu radiasyon, retina tabakasına intikal eden küçük balığın imajı ile görme duygusunun sebeb olduğu .bir refleks hareketinden
ba§ka bir §ey değildir." (27)
.

.

.

.

.

"Dt.ırov

kon.santre olmu§ bir inkabayın
adeta dona
kaldığım isbatlamı§tlr. Ancak insan,
bakı§larıtu deği§tirdiği zaman kobay
. derhal _kendisine gelmektedir. Koba.
yın gözCnün biraz altına ve biraz üstüne doğru bakıldığında verllen bir
emre de itaat ettiği tesbit edilıni§tir.
Bu duruma göre görü§ ı§ını, (the ray
of vision) gözden inti§ar eden- yönelıni§ "bioradiasyon"lu dar bir hüzmeden ibartttir. Kasıtlı yani konsantreli bakıg, görü§ t§ını ile birlikte retinadan keza beyinin optik . lobunda
bıılunan emsalsiz
radiasyon aygıtı
ınikroanteninden inti§ar eden azami
radiasyon miktarını ta§ır. Enerji çı
kı§!, beynin optik bölgesi sinir hücrelerinden husule gelmektedir. Bu
maksimum güç, etkileyici bir tesir .
meydana getirmektedir. Bir §ahsm
konsantı·e olmu§, bakı§l diğerinin retina tabakasına ve oradan da beynine nüfuz etmektedir. Bir ııahsm veya
. bir ha~vanın gözüne yöneltilen kon. santrali bakı§ hafifce deği§tirilirse,
bu bakış etkileyici tesirini kaybet. mektedır." (2a)
san·

baln§ıyla

Bilindiği

gibi

gözümüz, mercek
opjektifli bir fı;ıtoğraf makinesidir.
· ı 25)

H. Egemen Sarıkaya, S. Bergil,
.C. Cümbü§el, Telepati, İstanbul,
1978, ss. 15
(26) aynı kaynak, s. 16.
(27) S. Ostrander.L. Schroeder, a.g .•
e. s. 116.
128) aynı kaynak aynı yer.
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Göz mf!rceğimiz ile bir büyütece Eıt
kiyen fizik yasaları tıpatıp ayındır.
Buzu uyguı:ica yontarak elde edeceği,..
miz bir mercekle, kutuplarda bile
ateıı yalı:abiliriz. Bunun ilkesi son derece basittir. Buz mercek, ·gün ışın"
larım odağında toplar ve yoğuşan enerji, ısı enerjisine dönü§Üp söz geli"
mi elimizdeki kağıdı tutuşturur. · .

'

Göz merceği yalmzca dışarıyı
·gören bir pencere değildir. Tıp bugün
"göz dibi" muayene yöntemiyle dışa
rıdan da içeriyi görebiliyor, beyin ve
bedendeki tümörleri teşhis edebiliyor.
öyleyse göz, iki yanlı gören, gösteren
bir penceredir. Ayarlanabilir göz
merceği, kem gözlünün menzilini de
ayarlar. Buna yakalanan kişi kendi
'
iç göz küresince odaklanmış . olur.
Yüklenen yabancı enerji, optik sımr
(görme siniri) aracılığı ile beyindeki
görme bilgi-işlem merkezine iletilecek ·
iken geri besleme sistemi tarafından
yabancı prosese, uyku :ı;nerkezine alı:
tanlır. Uyku merkezi de aldığı magr:etik uyarıyla "esneme" denen uyku
hazırlığına girer. Tıp esnemeyi tabii
olarak tanımlami§tır. Bu, kısaca, oksijen yetersizliğinden oluşan bir reflekstir. Oysa esnemenin bu tanımı,
"bula§ıci esnemeyi"
açıklayamıyor.
Eşneyen bir kedi yavrusu bile yığınla
insanı esnetebilir. Esneme gerçektt-n
"yabancı i§galci bir
gücün .etltisine
girme"
hazırlığıdır.
Hipnotizma,
magnetizma, nazar, beddua ve benzeri uğratmalar, trans uyanık . uyku
halleri, yabancı b~r :kimlik tarafın
dan. benliğimizin tutsalt alınması
uyku merkezinin yabancı magnetik
alana teslim olması dem~ktir."(:in)
ı

3. NAZARA KARŞI
IWRUN1UA YOLLARI

ve · §ifa konusunda
Kerim'in. insan zihnine yer-

Ha.E.talık

Kur'an-ı
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·le§tirmek istediği ııey, "Hastalandı
ğımda barui. . şifayı veren Allahdır" (3o) anlayı§ıdır. .Kur'an'da inananlara şifa ve rıılnnet ·olan ayetler
vardır. (iıı') Kur'an'ın amacı inananlan korumak ve kollamaktır. Mü'minler, Kur'an'da dünya ve ahiretlerine. ~'t dertlerinin §ifasım bulurlar.
Kur'an, insanın hastalanması!lı ve
sağl~ğını yitirmesini
istemez. Şayet
hastalanırsa, o zaman da
Hz. Peygamber'in §U emri uyarınca tedavi
olması gerekir:
"Ey Allah'ın kulları
tedavi olunuz. ·Allah verdiği her hastaılığın şifasını da
yaratmıştır." (32)
Önemli olan, hasta olduktan sonra
tedavi olmak değil, hastalığa yalı:a' lanmamak ve sağlığı korumaktır
.
.
•

.

•

J

'

'

Nazar insanlara etki eden ve
boz.an önemli sebeblerden biridir. Hz. Peygamber'in
ıfadesiyle, "Nazar, gerçektir ve deve.
yi tencereye, insanı kab re koyar'' ( 33)
Nazar, güzel görme ve hayret etmeden kaynaklandığı gibi, ho§lanmamaktan ve dü§maİılık besleinekten
. de kayıiaklanabilir. (31) Gerçek bir
hastalı!ı: sebebi olan nazardan korunr-.ak için Kur'an ve hadislerin gösterdiği yol okumadır. Gereknazardan
korunmak için, gerekse nazara uğ~
rayan ki§inin nazardan· kurtulmasİ
için okumak gerekir. · Razi'ye göre,
nalira uğrayan ki§i, Kalem Suresi'nin
5i. ve E2. ilyetlerini okumalıdir. (3s)
Aynı kanaati
hemen hemen bütün
onların sağlİğını

(29)

Nazarın Bilimsel Yönü,
Dergisi, s. 52.

eıı-Şuara, 26f80,
<3ı) el-İsra, ı 7J82.

( 30)

(32) Buhari,

Yankı

•.

Salıih Tıp, ı. Müslim,
Sahih, S elem, 69:
ı33) Alusi, a.g.e. 29/38.
( 34) Kurtubi, el-Cami'li
Ahkii.mi'l
Kur'an, Beyrut, Tarihsiz, ı8J255.
(35) Fahreddin er-Razi, Mefatihu'l
Gayb, Tahran, Tarihsiz, ·3oJıOO.

mÜfessirler payla§maktadır.(.'l;ı) Hz.
Peygamber; nazar~ \lğrayan bir kız
{;ocuğunun okunmasını istemiştir. (37)

Ebu Sa'id kaİıalıyla rivayet edilen
bir hadiste,
Hz. Peygamber'in
mı.mvvizeteyıi sfıreleıi (Fe1Ak ve Nas
Sftreleri) nazil oluncaya kadar insan-·
)arın v.:ı ·cinlerin nazarianndan Al~
lah~a sığındığ"ı. açıklanmaktadır,(S8}

Hz.

Ai§e de, Rasulullah'ın, nazara
karşı kendisine okunmasını emrettiğini söylemektedir. (39)
EbO. DavO.d'un Enes b. Millik,(~o)
!bn MAce'nin Hz. Aişe(-tı) vasıtasıy
la yapti.ğl nakillerde, Hz. Peygamber,
nazara karşı okuyarak tedavi etmeye
müsaade etmi§tir. Kendisine bir hastalık geldiğinde de Hz. Peygamber,
Allah'a dua etmiş ve "Ey iDtıanlarm
Rabbi, sılmıtıııiı gider,
şifBJu ver,
şifA veren sensin, senin §i:fıı.ndaiı baş.:.
ka §HA Y.Oktııİ-''(~2) demi§tir. Aynca
Hz. Peygamber, . "Fatiha Sfiresi, her
ha.sta.ıığm şi:fBsıdır"(-43
"Devala:nn
en
hayırlısı,
Kur'Andır" . buyurmtı§tur. "Namaz kı!!, zira. namazda.
şifa vardır''(-H) 'demi§tir.
Hz. .Kl§e,

(s.a,v.)
göz değmesine o.k:unmasını bana emretU" demiştir. (4{;). Buhari'nin ilk §iirlhlerinden Hattabt, (ö. 388/998)
Rasulullah'ın nazara ve göz değine
sine karşı Ayetii'l Kürsi gibi Allah'ın
isinı ve sıfatlannı hfi.vi aye~lerin okunmasını emrettiği.ni
söyler. O'na
göre bu okunma, ruhiini tedavi. dir." (.w) Elmalı'lı Hamdi Yazır'a göre 'de, göz degmesi, nefse ait bir !§tir,
bu nedenle ruhant bir nefe·s ve· telkinin faydası çok açıktır. (<~7)
''RasulUllah

Nazara kar§! _Hz. Peygamber'in
okuduğu ayetterin ba§IDda Muavvizeteyu, (Felak ve Nas) Sil.relerindeki
§.yetler gelmektedir. Bu ayetler arasmda ''Haset ettiği zaman Iıasetciniıı
şerrlnden"(~s) Allah'a sığ1nma emri

vardır.

Bu emirle nazar arasında· yakın bir münasebet mevcuttur; Allah,
haset eden ki§inin şerrinden kendisine sığlnılmasını emretmektedir. Hz.
Peygamber de, nazara kar§l bu ayetleri okumuştur. Nazarın oluşmasında
haset duygusunun ve kıskançlığın etkin bir ı ol oynadığını söyleyebiliriz.
Okunan bu ayetler, ken:i. gözlerden .
çıkan ışınlara kar§ı, sanki koruyucu
bir kalkan olmakta veya insan vücur.~nuu etrafında koruyucu manyetik
tir alar meydana gelınektedir. Böylece ken:. gözlerden çıkan etkileyici
ışınlar, bu koruyucu alana çarpmakta ve geri yansımaktadır. Nazar ve
§eytanıil vesvesesine karııı en ·güçlÜ
önlem de budur. Bunun dı§ındaki önlemleri. mesela, nazar boneuğu ve
sııire gibi m~skotlan, İslam Dini kesinlikle reddeder ve aslii. bunları meş
ru göımez, Nazar boneuğu ve saire
·gibi maskotlar, batıı veya tahrif edilmiş· dinlerden m\lslümanlann hayat~
na girmi§ batı! itik~dlardan sayılır.
Okumanın

nazara

kar§ı

en etkileyici bir önlem olduğu kesin olmakla
beraber, okumanın nasıl etki ettiği
(36) Ebussuud, · İr§adü'l Akli's Selim,· Beyrut, Tarihsiz, 9f20.
(37) Buhart, Sahth, K. Tıp, 35,
(38) İbn Mace, Sünen K.. Tıp, 33,
Tirmizi, Sünen, K. Tıp, 16. H.
2058.
(39) Buhar!, Sahih, K. Tıp; 35,
(40) EbO. Davud, Sünen, K. Tıp, 18.
(41) İbn Mace, .Sünen, K. Tıp, 35.
(42) !tm Mace, Sünen, K. Tıp, 36. H .
3520.
(43) Darimi, Sünen, Feda'ilu'l Kur'. an., 13.
(44) İbn Mace, Sünen, K. T.p, 28,
H. 3501. İbn Mace, Tıp, 10,
(45). ez-Zebidt, Tecrid-i Sarih, Ter.
Kamil Miras, Ankara, 1973, 12/
90. H. 1932.
.
.
(46) ez-Zebidi, a.g.e. 12f90.
( 47) Elmalı'lı Hamdi, a,g.e. 8J13956396.
(48)- Felak, 113/5.
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hususundaki görii§ler, birer : varsayuİldan ve tahminden ibarettir. Okumanın :nasıl etki ettiğini ve nasıl bir
önlem olduğunu kesinlikle bilemiyoruz. Ancak nazara karşı; en etkileyici
önlernin okumak olduğunu· biliyoruz.(49) Sovyet Rusya'da psikokinezi
(nazar) konusunda .bir çok deneyler
yapilınalrta ve bu olayı açıklayan ba..
zı teoriler ileri sürülmektedir. Bu tecrilerden biri de insan vücüdunun dı
şında onu çevreleyen bir kuvvet alar.ının bulunduğudur. Buna -canlı organizma~arda görülen bu enerji ala•
nma- Aura denir. Zihin bu ,en~rji
alanını etkiler. (M)
Aura enerji öedenimız, fiziksel
scılardan, dış etkenlerden, fiziksel değişimlerden ise hiç etkilenmiyor. Duy.
gusallıkta, düzgünlüğünü yitirip yumuşamakta; sava§,
kin, öfke gibi
durumlarda çiçeğimsi, ~ılkahve bir
renk
oluşturuyor.
Kişi
gerilim
(stress)) içindeyse, ,aura · ışıması tümüyle kızıl-kahve rengine dönÜ§ü-·
yor. Öfke anında saçaklar, .dikenle..
şir kibir ve büyüklük komplekslerinde ·canlt renglerle bezenmiş sert bir
fırçayı andırır. {fil) !nsan aura'sıyla
nazar arasında -kurulacak bir .münasebet, kısmen de olsa . nazarm ilmi
açıklamasını
sağlıyabilir.
Zira bu
konuda' yapılan: çalışmalar, .· Yılanın
sekizinci rengten başka dokuzuncu
reng olan .morötesini de gprdüğünü
doğrular mahiyettedir. H F. (yüksek
alan) fotograf tekniği ile· yılanın. na..
zar melraniZınası, yani göz magnetizınası . filimleri,
b_ize. dokuzuiıcu
rengin nazar ile ilişkisini . yorum ola. rak getirmektedir. (52)
4.

FOLKLORDA ·NAZAR

Din'de ve parapsikoloji'de naza. rın varlığı kabul edildiği gibi folklorlk araştırmalarda da na.Zarııl. varlığı
kabul edilmektedir. Zira yapılan a-
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ra§tırmalarda

halk, .nazarın ..varlığını
kabul etmekte ve buna.
çare olarak
.
.,
değişik usul ve yollara ba§ Vürmaktadır. Bı;nlar arasında, .nazar boneuğu
takma..lı:, maskatlar kullanmak, kapılara at _nalı veya at kafası ta.kı:xiak
gibi şeyler ön sıralarda yeralır. Bulgaristan'da
yaşayan
.Türkler arasın.
. .
.
.
da ya,pılan .bir . araştırmada nazar
.. ·.'
' .
'
değiDesiL diye çocuklara; hayvanlara. genç kızlara, mavi boncuk, püskül
veya ip lik takıldı ğı . tesbit. edilmiş"
tir. (53) Doğu Anadolu'da harrule kadına d~a . çok nazar. değdi.ği inancı
'

'

'

'

'

'

'

yaygındır.

(fi4}

.· '

:

'

Erciyes Üniversitesi nahiyat Faküitesi • ··öğrencilerinden . , Nureddin
Durmuşlar'ın Adıyaman ve çevresinde ve Mustafa Gökgül'ün Adana . ve
çevresinde lisans tezi .olarak yaptık- .
ları sosyolojik,: ara§tırınalarında . bu
yöreıeı·de yaşayan haıkınuzm.hemen

hemen tamamına yakınının nazara
inaıidıkla:rınm. tesbit etmişlerdir. (ii~)
Bulardan· Adıyaman ve· çevresinde
(49) Celal Kırca, Kur'il.n-ı· Kerim'de Fen Biliınleri, İstanbul, 1984,
s 218 .,, .
.
... ·
.
(50) A: D;vut·Targan, Güner 'Ünal,
Evren-Iilvrim ve !spirtü~,
Ankara Tarihsiz, s. 123..
.
t51) Fatih Böhürler, Kirliyan Fotoğ~
rafcılığı, Yankı Dergisi; 13-19
Haziran, 1983, sayı, 637, s. 49.
(52) Nazarın Bilimsel Yönü, . Yankı,
s. 53.
(53) Hüseyin Malımudev, ıı. Millet.:.
·ıerarası Türk Falklor Kongresi
Bildirilen, Ankara, 1982, 4/342.
(54) Orhan Türkdoğan, a:rnıkaynak,
4J588. ' . .
..
(55) Nurettin Durmuşlar, Adıyanıan
ve Çevresinde Nazarla ngili
. Sosyolojik Bir Ara§tırma, Kay.
seri, · 1985 s. 20-37. ·Mustafa
Gökgül, Adana ve · Çevresinde
Nazarla ngili Sosyolojik ,Bir
Araştırma,· Kayseri, 1985. s. 18.37. cnamyat FakülteSi Kütüpha.r! esi, ba.sı,lıniinı.ış lisans Tez.
· leri).

yapılan ara§tırmanın- sonuçlarına

gö.

re, topl()m denekierin nazar hakkın
daki bilgileri, %67 sininki dine, tfo33
ünkü isa foTI?ara dayanmaktadır. Erkeklerin %4 ü nazar konusunda yeterli b:lgiye sahip iken %94 ü yeterli·
bilgiye sahip değildir. %2 ise cevap
vermerni§tir. Kadınların ise, tfo30 u
yeterli bilgiye sahip olduklarını söylerken, %70 ise yeterli bilgiye sahip
olmadıklarını söylemi§tir.
Erkeklerin tfo54 u okunarak,
%18 i nıuska ve hameli takarak, '%
8 i nazar bori. cuğu takarak, % 8 i ba§ka §eyler takarak, %12 si ise bunların dı§Uıda ba§ka §eyler yaparak mizara k~r§l önlem almaktadırlar'.
Kadın~arın

%52 si .okunara.lı.:, ·o/o ·

6 sı muska ve hameli takarak, 1%22
si nazaı· boneuğu takarak, %2 si ba§ka §eyler takarak, tfol8 i ise (cevap~
sız) nazara kar§i önlem al~I§lardır.
Erkeklerin '%66 sı nazara.kar§ı aldı.:.
ğı önlemleri biierek · değil de, ıia.l.ktan
öyle gördüğü için yaptığını, 1%14 1i ·
ise bilerek yaptığını, ( %20 ise cevap
vermedi) söylemi§lerdir. · Kadınların
ise, %46 sı, bilmeyerek, !%38 i bilerek (%16 sı cevapsız) önlem alını§
lardır.

Din eğitimi görenleriri %30. :ıi,
nazar l!:onusundaki bilgilerinin yeter.
li, lo/070 i ise yeters:z olduğunu sÖyle~ ·
mi§lerdir. Din eğitimi görmeyen ki§ilerin ise, %91 nin nazar konusundaki b:lgis! yetersiz, %7 sininki yeterli, ( %2 si cevapsız) dir. Toplam ankete katılan 100 ki§iden '%17 sinin
nazar lrcnusundaki bilgisi yetersizdir.
Dini eğitim görenlerle dilli eğitim
görmeyenleriri İlazara karşı aldığı

. tedbirle:o: mukayese edildiğinde §U
çarpıcı taplo ortaya çıkar: Dini eği. ·tim göıı;nlerin %63.6 sı okunarak, %
1f',9 u.muska ve hameli takarak, o/o.
· 13.6 sı nazar boneuğu takarak, o/o2.3
bunların dı§ında bir §ey yaparak na~
zara karşı tedbir almaktadırlar. %4.6
sı ise cevap vermemi§tir. Dini eğitim
gönlıiyenlerin · %44.6 sı · okunarak,
% 8.9 u :m.uska ve hameli takarak, o/o
16 sı nazar boneuğu takarak ve o/o
7.2 si ise ba§ka §eyler takarak tedbir
almı§lı..rdır. tfo23.2 si ise cevap ·vermeıni§tir, Toplam aııkete katılanların
%53 ü nazara kar§ı okunarak tedbir
almaktadır. Çoğunluk okunarak na- ·
zara karşı önlem alm~ktaysa da bu
oran yeterli değildir. Zira bir.. çok ki§inin r.azar boneuğu ve· muska gibi
§eylerderı hala meded umduğunu gö. rüyoruz. Bu ara§tırma, na.Zarıiı. folklorumuzda da ya§adığını göstermektedir.
·NETİCE..:

Nazar, folklorumuzda ve dünya
folklorunda ya§ayan bir gerçek olaydır. Batıda psikokinezi adıyla bilinen
.
nazar, Sovyet Rusya'da da bilinmekte ve b:ı. konuda önemli araştırmalar
· · yapılmaktadır. Kur'an, nazarıri varlı.ğına dalaylı olarak temas etınekte
ve daha ziyade hadisler, nazarın var,.
lığını aç1kca ifade etmektedir. İslam
Dini, folklorumuzda ya§ayan nazardan korunma önlemlerini reddetınek
te, bunun yerine okunarak nazardan
korunınayı
emretroektedir. Okuma,
insanı nazardan korunıakta ve etkisini yok etıneh-tedir. Okuyan ve günlük namazlarını kılan bir insan, nazara uğramaz ve ondan emin olur.
'

'

'
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