2662 - VUKU BULMADAN ÖNCE BÜYÜDEN KORUNMANIN ŞER'Î YOLLARI
Soru

Vuku bulmadan önce büyüden (sihirden) korunmanın yolları nelerdir?

Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Büyünün tehlikesinden korunmanın en önemli yolu, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den
sahih olarak rivâyet olunan şer'î zikir ve duâlarla kişinin kendisini korumaya almasıdır.
Bu zikir ve duâlardan bazıları şunlardır:
1. Her namazın akabinde, selâmdan hemen sonra bu konuda gelen meşrû duâların akabinde
Âyete'l-Kürsî'yi okumak.
2. Bu zikir ve duâlardan birisi, uykudan önce Âyete'l-Kürsî'yi okumak.
Âyete'l-Kürsî; Kur'an-ı Kerim'in en büyük ve en önemli âyetidir. Bu âyet şudur:
ﺎ ﻣﻠَﻢﻌ ﻳﻪذْﻧﻻ ﺑِﺎ اﻨْﺪَه ﻋﺸْﻔَﻊ ذَا اﻟﱠﺬِي ﻳﻦضِ ﻣر اﺎ ﻓﻣاتِ وﺎوﻤ اﻟﺴﺎ ﻓ ﻣ ﻟَﻪمﻻ ﻧَﻮﻨَﺔٌ و ﺳﺧُﺬُه ﻻ ﺗَﺎﻮم اﻟْﻘَﻴ اﻟْﺤﻮﻻ ﻫ اﻟَﻪﻪ ﻻ ااﻟ
ﻠ اﻟْﻌﻮﻫﺎ وﻤﻔْﻈُﻬ ﺣهﺆدﻻ ﻳ وضراﻻاتِ وﺎوﻤ اﻟﺴﻪﻴﺳﺮ ﻛﻊﺳ وﺎ ﺷَﺎءﻻ ﺑِﻤ اﻪﻠْﻤ ﻋﻦ ﻣءَﻴﻄُﻮنَ ﺑِﺸﺤﻻ ﻳ وﻢﺎ ﺧَﻠْﻔَﻬﻣ وﺪِﻳﻬِﻢﻳ اﻦﻴﺑ
ﻴﻢﻈاﻟْﻌ
٢٥٥ :ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ
"Allah, O'ndan başka ilah olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, Hayy, Kayyûm’dur (her
an yarattıklarını gözetendir). Göklerde ve yerde olan ancak O'nundur.O' nun izni olmadan katında
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şefaat edecek kimdir? Onların işlediklerini, işleyeceklerini bilir. O'nun dilediğinden başka ilminden
hiçbir şeyi kavrayamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır/kuşatmıştır.Onların gözetilmesi O'na
ağır gelmez. O yücedir, büyüktür." (Bakara Sûresi: 255).
3. Yine, bu zikir ve duâlardan birisi, her farz namazın akabinde selâmdan sonra İhlas, Felâk ve Nas
sûrelerini okumaktır. Sabah ve akşam namazlarının farzlarından hemen sonra ise, bu üç sûreyi
üçer defa okumaktır.
4. Yine, bu zikir ve duâlardan birisi, gecenin ilk bölümünde (uykudan önce) Bakara sûresinin son iki
âyetini (Âmene'r-Rasûlü) okumaktır. Bu iki âyet, şudur:
ﻨَﺎﻌﻤﻗَﺎﻟُﻮا ﺳ وﻪﻠﺳ رﻦﺪٍ ﻣﺣ اﻦﻴ ﺑِق ﻻ ﻧُﻔَﺮﻪﻠﺳر وﺘُﺒِﻪﻛ وﻪﺘﻼﺋﻣ وﻪ ﺑِﺎﻟﻦ آﻣﻞﻨُﻮنَ ﻛﻣﻮاﻟْﻤ وِﻪﺑ رﻦ ﻣﻪﻟَﻴ اﻧْﺰِلﺎ ا ﺑِﻤﻮلﺳ اﻟﺮﻦآﻣ
وﻴﻨَﺎ انْ ﻧَﺴﺬْﻧَﺎ ااﺧﻨَﺎ ﻻ ﺗُﻮﺑ رﺖﺒﺘَﺴﺎ اﻛﺎ ﻣﻬﻠَﻴﻋ وﺖﺒﺴﺎ ﻛﺎ ﻣﺎ ﻟَﻬﻬﻌﻻ ۇﺳﺎ ا ﻧَﻔْﺴﻪ اﻟﻒّﻠ ﻻ ﻳﻴﺮﺼﻚَ اﻟْﻤﻟَﻴاﻨَﺎ وﺑاﻧَﻚَ رﻨَﺎ ﻏُﻔْﺮﻃَﻌاو
 ﻟَﻨَﺎﺮاﻏْﻔﻨﱠﺎ و ﻋﻒاﻋ وﺎ ﻻ ﻃَﺎﻗَﺔَ ﻟَﻨَﺎ ﺑِﻪﻠْﻨَﺎ ﻣﻤﻻ ﺗُﺤﻨَﺎ وﺑﻨَﺎ رﻠ ﻗَﺒﻦ ﻣ اﻟﱠﺬِﻳﻦَﻠ ﻋﻠْﺘَﻪﻤﺎ ﺣﻤا ﻛﺮﺻﻨَﺎ اﻠَﻴ ﻋﻞﻤﻻ ﺗَﺤﻨَﺎ وﺑﻧَﺎ رﺧْﻄَﺎا
ﺮِﻳﻦﺎﻓْ اﻟم اﻟْﻘَﻮَﻠﻧَﺎ ﻋﺮﻻﻧَﺎ ﻓَﺎﻧْﺼﻮ ﻣﻧْﺖﻨَﺎ اﻤﺣارو
286-٢٨٥ :ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺘﺎن
"Peygamber ve (ona) îmân edenler, ona Rabbinden indirilene îmân ettiler.Hepsi de Allah'a,
meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine îmân ettiler ve onlar arasından hiçbirisini ayırt etmeyiz,
işittik ve itaat ettik. Rabbimiz! Aﬀını dileriz, dönüş yalnızca sanadır dediler. Allah bir kimseye ancak
gücünün yeteceği kadar yükler; kazandığı iyilik lehine, ettiği kötülük de aleyhinedir. Rabbimiz!
Eğer unutur veya hataya düşersek, bizi sorumlu tutma. Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi
bize de ağır bir yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi aﬀet!
Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâﬁrlere karşı bize yardım et!" (Bakara Sûresi:
285-286).
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sahih olarak gelen bir hadiste o şöyle buyurmuştur:
.ﺒِﺢﺼ ﻳﺘﱠﻄَﺎنٌ ﺣ ﺷَﻴﻪﺑﻘْﺮ ﻳ و،ٌﻆﺎﻓ ﺣﻪ اﻟﻦ ﻣﻪﻠَﻴ ﻋلﺰ ﻳ ﻟَـﻢﻠَﺔ ﻟَﻴ ﻓﺳﺮْﺔَ اﻟ آﻳا ﻗَﺮﻦﻣ

2/5

رواه اﻟﺒﺨﺎري ﻧﺤﻮه
"Kim, geceleyin (uykudan önce) Âyete'l-Kürsî'yi okursa, (onu koruması için) Allah tarafından
koruyucu bir melek görevlendirilir ve sabahlayıncaya kadar şeytan ona yaklaşamaz." (Buhârî bu
lafza yakın bir şekilde rivâyet etmiştir.)
Yine, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sahih olarak gelen başka bir hadiste o şöyle
buyurmuştur:
.ﻔَﺘَﺎه ﻛﻠَﺔ ﻟَﻴ ﻓةﻘَﺮ اﻟْﺒةﻮرﺮِ ﺳ آﺧﻦ ﻣﻦﺘَﻴﻳ ﺑِﺎا ﻗَﺮﻦﻣ
رواه اﻟﺒﺨﺎري
"Kim, geceleyin (uykudan önce) Bakara sûresinin son iki âyetini (Âmene'r-Rasûlü) okursa, bu iki
âyet onu her türlü kötülükten korur." (Buhârî)
5. Yine, bu zikir ve duâlardan birisi, bir kimsenin, gece olsun, gündüz olsun, evde, çölde, havada
veya denizde bir yerde ikâmet etmek istediği zaman şu duâyı çokça okumasıdır:
.ﺎ ﺧَﻠَﻖِ ﻣ ﺷَﺮﻦﻤﺎﺗ اﻟﺘﱠﺎﻣﻪـﺎتِ اﻟﻤﻠِﻮذُ ﺑﻋا
 وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧرواه أﺣﻤﺪ واﻟﻨﺴﺎﺋ
"Yarattıklarının şerrinden, Allah’ın eksiksiz sözlerine sığınırım." (Ahmed ve Nesâî, Bkz. Sahih-i
Tirmizî; hadis no: 187, Sahih-i İbn-i Mâce; hadis no:266).
Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:
َﻚ ذَﻟﻪﻨْﺰِﻟ ﻣﻦ ﻣﻞﺗَﺤﺮ ﻳﺘﱠ ﺣءَ ﺷهﺮﻀ ﻳ ﻟَﻢ،ﺎ ﺧَﻠَﻖِ ﻣ ﺷَﺮﻦﺎتِ ﻣ اﻟﺘﱠﺎﻣﻪـﺎتِ اﻟﻤﻠِﻮذُ ﺑﻋ ا: ﻗَﺎل ﺛُﻢ،ِﻨْﺰ ﻣل ﻧَﺰﻦﻣ
رواه ﻣﺴﻠﻢ
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"Kim, bir yerde konakladıktan da sonra: ' Yarattıklarının şerrinden, Allah’ın eksiksiz sözlerine
sığınırım' derse, o konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar veremez." (Müslim)
6. Yine,bu zikir ve duâlardan birisi, sabah ve akşamleyin üç defa şu duâyı okumaktır:
ﻴﻢﻠ اﻟْﻌﻴﻊﻤ اﻟﺴﻮﻫ و،ـﺎءﻤ اﻟﺴ ﻓﻻضِ ور ا ﻓءَ ﺷﻪﻤ اﺳﻊ ﻣﺮﻀ ﻳ اﻟﱠﺬِي ﻻﻪ اﻟﻢﺑِﺴ.
رواه اﻟﺘﺮﻣﺬي وأﺑﻮ داود واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ وأﺣﻤﺪ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ
"İsmiyle yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremediği Allah’ın adıyla (başlarım). O, hakkıyla işiten
ve her şeyi bilendir." (Ebu Dâvud, Tirmizî, İbn-i Mâce ve Ahmed rivâyet etmişlerdir.Bkz. Sahih-i İbni Mâce; hadis no:332.)
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu duâyı okumaya teşvik etmiş ve bu duânın her türlü
kötülükten kurtulmanın sebebi olduğunu belirtmiştir.
Her kim, şeytanın şerrinden Allah Teâlâ'ya sığınmak için okunan bu duâ ve sûreleri, samimiyetle,
Allah Teâlâ'ya îmân ederek ve O'na güvenip dayanarak, delâlet ettiği anlamlarını gönül huzuruyla
sürekli olarak okursa, büyü ve diğer her türlü şerli şeylerden korunmanın en büyük sebeplerinden
birisine sarılmış olur.
Yine, bu duâ ve sûreleri çokça okumakla birlikte Allah Teâlâ'ya sığınmak ve O'ndan zararı
gidermesini ve hastalığı ortadan kaldırmasını niyaz etmek, vuku bulduktan sonra büyüyü
defetmenin (kovmanın) en büyük sebeplerindendir.
Hastalıkları, büyü ve diğer şerli şeylerden tedâvi etmek için, Peygamber -sallallahu aleyhi ve
sellem-'den sâbit olan duâlardan birisinde, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ashâbını şu duâ
ile rukye etmiştir:
 ] رواه أﺑﻮ داود واﻟﺘﺮﻣﺬي.ًﻘَﻤـﺎ ﺳﻐﺎَدِر ﻳ ﻻﻔﺎَء ﺷ،َكﻔﺎَو ﺷﻻ اﻔﺎَء ﺷ ﻻ اﻟﺸﱠﺎﻓﻧْﺖاﺷْﻒِ ا و،سﺎﺐِ اﻟْﺒذْﻫ اﻟﻨﱠﺎسِ اب رﻢ]اَﻟﻠﱠﻬ
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"Ey insanların Rabbi olan Allahım! Hastalığın şiddetini giderip şifâ ver. Şifâ veren yalnızca sensin.
Senin şifândan başka şifâ yoktur. Öyle bir şifâ ver ki hiçbir hastalık kalmasın." (Ebu Dâvud ve
Tirmizî)
Bu rukyelerden birisi de, Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- hastalandığında Cebrâil aleyhisselâm-’ın kendisinin üzerine okuduğu şu duayı da okumalıdır:
.َﻗﻴِﻚر اﻪ اﻟﻢ ﺑِﺴ،َﺸْﻔﻴِﻚ ﻳﻪ اَﻟ،ٍﺪ ﺣﺎَﺳﻦﻴ ﻋو ﻧَﻔْﺲٍ اﻞِ ﻛ ﺷَﺮﻦﻣذﻳِﻚَ وﻮ ﻳءَ ﺷﻞ ﻛﻦﻗﻴِﻚَ ﻣر اﻪ اﻟﻢﺑِﺴ
روا ﻣﺴﻠﻢ
"Allah’ın adıyla sana rukye yapıyorum. Sana eziyet veren her şeyden, her kötü neﬁsten ve hasetçi
gözün şerrinden sana rukye yapıyorum. Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana rukye
yapıyorum." (Müslim)
Bu duâyı üç defa tekrarlar.
Yine de en iyisini Allah Teâlâ bilir.
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