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ÖNSÖZ 

 

Papaz Büyüsü Nedir Ne Değildir? kitapçığının öyküsü 

N.Ç. Hanım’ın 2009 yılında yazdığı uzunca bir e-postaya ve ona 

verilen kısa yanıta dayanır. Bu mektupta N.Ç. hanım “Kendisinin 

hiç büyü ile ilgilenmediğini; ama kendisine büyü yapıldığı, yapılan 

büyünün sonucunda da sevdiği insanı, kariyerini kaybettiğini…” 

söylüyordu. N.Ç Hanım’ın görüşüne göre kendisine papaz büyüsü 

yapılmış, hayatı mahvolmuş; ama hayattan umudunu yitirmemişti, 

çare arıyordu. Kendi sözleriyle “Canımın canı da şu an cayır cayır 

yanıyor. Allah rızası için yardım ediniz; uzatılan elimi geri çevir-

meyiniz” diyerek mektubu bitiriyordu. 

N.Ç Hanım’a verdiğim yanıtta kendisine dua edeceğimizi; 

ama yaşadıklarının papaz büyüsüyle ilgili olmayacağını tahmin 

ettiğimi ifade ettim ve: “Geçimlerini büyücülükle sağlayan kişile-

rin kendilerine gelenlerin bilgisizliğinden yaralanarak “Size papaz 

büyüsü yapılmış, bunu ancak papaz bozabilir” dediklerini, böylece 

hem aldıkları paraya makul bir zemin hazırladıklarını hem de kilise 

ve Hıristiyan din adamlarını karalayarak gözden düşürdüklerini 

yazdım.”  

Bu sözlerime karşılık yeniden yazılan uzunca mektuba ya-

nıt olarak da “Sizden ricam konuştuğunuz üfürükçüye, medyuma 

lütfen gidip sorun ‘Papaz büyüsünü hangi papaz yapmış? Gidin 
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size büyüyü yapan o papazı mahkemeye verin; tanık olarak da sizi 

yönlendiren üfürükçünüzü, medyumunuzu gösterin.  Kimse sizin 

hayatınızı karartmasın’” dedim. 

 

Papaz Büyüsü konusunda yıllar içerisinde birbirinden çok 

farklı hayat hikâyelerine tanık oldum. Gelenleri iki gruba ayırmak 

mümkündür. Birinci grupta kendilerini büyü mağduru görenlerdir; 

hikayeleri farklı olmasına karşın hepsinde çaresizlik, korku ve acı 

vardır. İkinci grupta ise büyü yaptırarak amaçlarına ulaşmak için 

her yolu denemeye kararlı kişiler bulunur (tabi bu durumu fırsat 

bilip en karlı çıkanlar da toplumda, büyücü, medyum, üfürükçü 

olarak bilinen kişilerdir).  

Kitap Ehli bir Hristiyan büyü, medyumluk, falcılıkla uğ-

raşmaz. Çünkü bunları yapmakla Rab olan Allah’ın bunlardan 

tiksindiğini ve uğraşanları, kendilerine amaç edinenleri de yargıla-

yacağını bilir.   

“PAPAZ BÜYÜSÜ Büyücülük Medyumluk Falcılık Üze-

rine” kitapçığı herhangi bir büyü etkisi altında olduğuna inanıp acı 

çeken ve esenliği bulanmayan insanlara, en azından bundan sonra 

ne yapacaklarına karar versinler diye yazılmıştır.  

29.01.2018 / BURSA 

İsmail Kulakçıoğlu 

Protestan din adamı (Pastör) 
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“Başlangıçta Kelam vardı. Kelam Allah ile birliktey-

di ve Kelam Allah idi. Başlangıçta O [Kelam olan İsa], 

Allah ile birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla var ol-

du, var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. Yaşam O’ndaydı 

ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar. Ka-

ranlık onu [Kelam olan İsa’yı] alt edemedi.”1 

 

GİRİŞ 

 

Büyü nedir? Büyüyü kimler yapar? Neden büyüye, büyü-

cülere başvurulur? Bu soruların hepsine insanlar farklı yaklaşım-

larda  bulunarak birbirine zıt cevaplar verirler. Büyü, büyücülük 

(medyumluk, falcılık da) kimine göre kişinin isteklerinin yerine 

gelmesi, amaçlarına ulaşmak; kimine göre heyecan veren deneyim 

yaşamak; kimine göre kendini ayrıcalıklı duruma getirerek korku 

yoluyla başkalarını kontrol etmek için yapılır. Öncelikle, hangi 

nedenle yapılırsa yapılsın tüm büyü çeşitlerinin arakasında şeytan-

sal bir etkinlik, kapkara bir ruhsal dünyanın yansıması vardır.  

Büyü ve büyücülükte bir yanda kurban edenler bir yanda 

da kurban olanlar vardır. Bilimsel bir tanımı yapılmaz, antropoloji 

gibi insan ve toplumla ilgilenen bilimler ise genellikle “inanç” 

başlığında incelerler. Büyü ve büyücülük çeşitleri yasalarca hoş 

                                                             
1 İncil, Yuhanna Kitabı.1:4-5 
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görülür. Büyücüler, medyumlar, üfürükçüler, falcılar  vergilerini 

ödediklerinde yasal koruma altındadırlar. Adli olaylarsa bu şarla-

tanların aşırılıklarının (çok durumda cinsel istismarlarının) su yü-

züne çıkmasıyla olur. 

Büyüye inananın da büyü yaptıranın da gerçeğe ve Rab 

olan Allah’a inanması için bir neden yoktur. Çünkü büyü yapan da 

yaptıran da mutlak yetkiye sahip, kudretli Allah’ın varlığını kabul 

etmek, yaşamlarının her alanında iman ile O’na güvenmek, tüm 

ihtiyaçlarını O’ndan istemek yerine; tamamen putperestlik kaynak-

lı, kökeninde Şeytan ve cinlerin bulunduğu karanlık ruhlarla işbir-

liği yapmayı tercih etmişlerdir. Eğer büyü ile uğraşan kişi-kişiler 

ateist ise bu da tuhaftır. Allah’ın varlığına ve O’nun sağladığı kur-

tarışa inanmamakta; ancak büyücüler, falcılar, medyumlar, falcılar, 

aracılığıyla bir şekilde ruhlar alemine çıkarları doğrultusunda baş-

vurmaktadırlar! 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bakış açısına göre Al-

lah ruhtur ve her şeyin mutlak hakimidir. Kutsal Kitap gerçeklerine 

göre insanlar İsa Mesih’e olan imanlarıyla kutsanırlar ve İsa Me-

sih’in adıyla başta ölüm olmak üzere her türlü kötülük, büyü üze-

rinde zafer kazanırlar. Allah’ın kelamı olan Kutsal Kitap ve dua ile 

kendisiyle doğru bir ilişkiye sahip olanların üzerinde karanlık güç-

lerin mahvedici etkisi söz konusu olamaz. 
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ÇARESİZLİK HİKAYELERİ 

 

 Genellikle bir telefon gelir, sıkılgan ses tonuyla “Size bir 

şey sormak istiyorum” denir. Onlara “Buyurun” derim ve konuşma 

devam eder… Papaz Büyüsünü dilim döndüğünce açıklamaya 

çalışırım. Dua etmek için kiliseye davet ederim.  

Arayanların içinde zaman zaman ya kendisi ya da yakınla-

rıyla kiliseye gelmiş birkaç kişi vardır. “Bir konu hakkında” ko-

nuşmak istemektedirler. Yine “Buyurun” derim, birkaç soru sora-

rım. Sorularım “Sorununuz nedir? Papaz Büyüsünün yapıldığını 

nerenden biliyorsunuz? Diyelim ki büyü var, büyüyü Papazın yap-

tığını nereden biliyorsunuz?” şeklindedir. 

Cevaplarda küçük farklılıklar varsa da sonuç hemen hemen 

aynıdır… Evinde muska, iğne, yazdığını okuyamadığı kağıtlar 

bulmuştur… Medyuma, muskacıya ya da üfürükçü hocaya gitmiş-

tir, onlar da “Sende (ya da kocanda) Papaz Büyüsü var demiştir. 

400 TL ile 1000TL arasında bir para istemiştir… Böylece “Ben 

teşhisi koyarım, büyü papaz bozar diyerek” aldığı parayı hakkeder 

duruma gelmiştir. Çünkü büyü kendi bozmaya kalksa bozamaya-

cak, bu kez parasını aldığı kişilerle kendisi papaz olacaktır! 
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Kocasının Geri Dönmesini Bekleyenler 

 

“Bir yıl önce evlendik. Son altı aydır bana hiç yaklaşmıyor. 

Eskiden bir sevgilisi varmış onunla görüşüyormuş…” diyerek der-

dini anlatan kadına dua ederken ağlıyordu.Şu an onunla ne konuş-

tuğumu tam anımsayamıyorum. Büyük olasılıkla bunun büyüden 

değil de insanın içindeki günahtan kaynaklandığını söylemiş olma-

lıyım. 

Daha fazla yardımcı olmadığım için üzüldüm. 

 

** 

 

“Evliyim ? çocuğum var. ? çocuğa kadar kocamla aramız 

çok iyiydi. Sonra ne oldu bilmiyorum. Şimdi başka bir kadına ev 

tutmuş. Orada yatıp kalkıyor. Ara sıra eve uğruyor. Bana hiç bak-

mıyor.” 

“O yıllarda belirgin bir şey oldu mu?” diye sordum. 

Kadın anımsamıyor (nedensiz kendisinden nefret etmeye 

başladı!?). 

Nefret çok güçlü bir duygu, bir benlik konusudur. Eğer bir 

kişi karşındakinden (eşinden, çocuklarından, anne babasından, 

komşusundan, insanlardan) nefret ediyorsa kendisini bir ya da bir-

kaç nedenle haklı görüyor olmalı, diye düşündüm. Ama yanıtım 
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“sadakat kaybolmuşsa nedeninin büyük olasılıkla günahtan” kay-

naklandığı şeklinde oldu. 

Dua ettim. İsa Mesih’in insanlara bugün de göksel yerler-

den yardım ettiğini söyledim. İncil verdim, Markos bölümünü 

okumasını, İsa Mesih’in adıyla dua etmesini söyledim. İsterse bir 

iki ay sonra yeniden gelebileceğiniz ve yeniden dua edebileceğimi-

zi söyledim… Diğerleri gibi gelmedi. 

 

İntikam Almak İsteyenler 

 

Çalıştığı işyerinden bir  arkadaşını alarak gelen genç kadın 

“Sizden bir şey rica edecektim” dedi, “Sevgilim beni terk etti. 

Onun sürünerek bana gelmesini ve ayaklarıma kapanmasını istiyo-

rum. 

“Siz ne istediğinizi biliyor musunuz?”  diye sordum. “So-

nuçları fark etmez” dedi. “O sürünerek gelsin ve ayaklarıma ka-

pansın…” 

Bazı kişiler ise telefonla buna benzer taleplerde bulunurlar. 

Onlara “Büyü yapanın da yaptıranın da Rab (İsa Mesih) tarafından 

yargılanacaklarını söylerim. Çoğu “Fark etmez” der! Biraz daha 

açık konuşarak “Hem siz cehennemde yanacaksınız hem de beni 

yakacaksınız” derim. Cevap genellikle “Olsun!” şeklidedir. 
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Psikolojik Sorunları Olanlar 

  

Psikolojik sorunu olduğunu kabul edenlerin önemli bölümü bu 

durma Papaz Büyüsü sonucunda geldiği yönündedir. Bir zamanlar 

sağlıklı bireylerken kim olduğunu bilmediği kişilerce kendisine 

Papaz Büyüsü yapılmıştır. İşini, eşini, parasını ve sonunda da psi-

kolojik sağlığını bu büyünün sonucunda kaybetmiştir. Papaz kendi-

sine yardım ederse büyü bozulacak kaybettiği her şeye eşine, ço-

cuklarına, parasına ve sağılığına yeniden kavuşacaktır.  

 Bu tür kişilere de bir hekimden destek almalarını tavsiye 

ederim. En azından gerçek üzerinde yaşamlarını temellendirmele-

rine yarım etmiş olacağımı düşünürüm.  

 

Günah İçinde Yaşayanlar 

 

Papaz büyüsü ile ilgili  bizzat gelenlerin, telefonla arayıp 

danışanların önemli bir bölümünün sorunun günahtan ya da günah-

lı bir durumun kendilerine yansıması sonucunda etki altında kalma-

larından kaynaklandığını düşüyorum. Kuşkusuz tüm insanlar gü-

nahkardır ve kendiliğinden iyi olan hiç kimse yoktur. Ancak günah 

eğilimlerini taşımakla günah içinde yaşamanın sonuçları bakımın-

dan bazı farkları olduğuna inanıyorum. Örneğin bir kişiye kızgınlık 

duyabilirsiniz. Bu içsel bir durumdur. Ama aynı kişiden nefret 
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ederseniz daha güçlü olumsuz bir duyguya sahip olursunuz. Nefre-

tiniz kine, kin intikam almaya dönüşürse ve hedefinizdeki kişiye 

fiziksel zarar verirseniz sonuçları bakımından farklı durumlarla 

karşılaşırsınız. Yaratığınız sonuçlardan bazılarını ise düzeltmek 

imkansızdır. Siz ya da çevrenizdekiler ömürlerinin kalan bölümünü 

acı çekerek yaşayacaklardır; aşağıdaki paragrafta olduğu gibi. 

Bir Pazar günü anne ve kızı kilisemize geldiler. Bir dertleri 

olup konuşmak istediklerini söylediler. “Sorununuz nedir?” diye 

sorduğumda hikayelerini anlattılar. Hikayede büyü altında olan kişi 

kadının kocası, kızın babası idi. Kız  “Ağabeyimin haberi yok, 

babam, ağabeyimin eşi ile yatıyor. Biz araştırdık Papaz büyüsü 

yapılmış” dedi. Adamın eşi olan kadıncağız ise çökmüş durumday-

dı. 

Üfürükçü, medyum… Her neyse paralarını almış, onlara 

yol da göstermiş! Böyle bir hikaye içinde yer alan insanlar üzül-

memek mümkün mü? Düşüncelerimi toparlayıp “Günahtan” de-

dim, “Babanız tövbe edip dönmedikçe korkunç yargıdan kurtula-

mayacak, siz de acı çekmeye devam edeceksiniz” diyerek, dua 

edeceğimizi söyledim. 
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Çaresizlik Hikayeleri Bölümü Sonuç 

 

 Acı, kaygı, korku içsel yaraların kaynağında çözülmemiş, 

devam eden günah sorunu yatar. Benlik ve benlik sorunlarıyla ilgili 

olarak İncil’de “Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefa-

hat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, 

bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, 

çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım 

gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Allah’ın Egemenliği'ni 

miras alamayacaklar” yazar.2 Allah’ın Egemenliği, Allah’ın iyili-

ğinin hüküm sürdüğü yetki alanıdır. İsa Mesih’in günahlarımıza 

karşılık öldüğüne, üçüncü gün mezarda dirildiğine ve tekrar gele-

ceğine iman etmekle girilir. Böylece günahın yargısı iman yoluyla 

İsa Mesih’in üzerine aktarılır; kişi Allah’ın gözünde doğru sayılır. 

Doğru iman İsa Mesih’i izlemek; kutsal bir yaşamla, yani kişi ya-

şamında ortaya çıkan ruhsal ürünler (sevgi, sevinç, esenlik, sabır, 

şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdenetim3) ile doğru-

lanır.  

 Gerçek anlamda Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) öğ-

retisine, orada anlatılan kurtarıcı İsa Mesih’e iman ile bağlanan 

Hristiyan’a hiçbir büyü tutmaz.  

                                                             
2 İncil, Galatyalılara Mektup.5:19-21 
3 İncil, Galatyalılara Mektup.5:22-23 
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ŞEYTAN VE CİNLER… BÜYÜ, BÜYÜCÜLÜK, FALCILIK, 

MEDYUMLUK, ÜFÜRÜKÇÜLÜK, FALCILIK 

 

Şeytan ve Cinler 

 

Şeytan isminin anlamı “düşman” demektir. Yaratılmış bir 

varlıktır ve Allah’a isyan etmeden önce büyük meleklerden biridir. 

Ancak “Allah gibi” olmak istemesi nedeniyle, gurura kapılıp, düş-

müş melekler, grubuna girmiştir. Kişisel varlıktır ve tüm cinler  

onun emrindedir. Kutsal Kitap’ta “İblis, yılan, Balzevul, bu dünya-

nın egemeni, kötü olan” olarak geçer. Her türlü kötülüğün kayna-

ğıdır.4 Şeytan  Allah gibi olmak istemesine karşın gücü sınırlıdır ve 

geleceği bilemez. Allah tarafından yargılanmıştır, İsa Mesih’in 

yargı gününe kadar insanları aldatabilir, kendini ışık meleği gibi 

gösterebilir: “… Bu tür adamlar sahte elçiler, düzenbaz işçiler, 

kendilerine Mesih'in elçisi süsü verenlerdir. Buna şaşmamalı. Şey-

tan da kendisine ışık meleği süsü verir. Ona hizmet edenlerin de 

kendilerine doğruluğun hizmetkârları süsü vermesi şaşırtıcı değil-

dir. Onların sonu yaptıklarına göre olacaktır.”5 Rab ile doğru bir 

ilişkiye, Kutsal Kitap bilgisine, hikmete sahip olmakla; Ruhları 

                                                             
4 Krş. Behnan Konutgan, Levent Kınran vd. Kutsal Kitap Sözlüğü. Acar 
Basım ve Cilt San. Tic. A.Ş. İstanbul, 2016. s. 703 
5 İncil, 2Korintlilere Mektup.11:13-15 
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ayırt etmekle kendini ışık meleği gibi gösteren şeytan ve onun kul-

landığı büyücü, medyum, falcı, üfürükçülerden uzak durulur. 

Şunu unutmamak gerek: Tüm büyücülük, medyumluk, üfü-

rükçülük, falcılık işlerinin kökeninde Şeytan ve cinler vardır. Bu 

nedenle tüm büyücülük, medyumluk, üfürükçülük, falcılık yapan-

lar yüce Allah’a karşı çalışan bir varlıkla çalışmakta ve  onunla 

işbirliği yapmakta, Şeytan ve cinlerin kötülüğüne alet olmaktadır. 

Çaresiz durumdaki insanlar ise ne yaptığını bilmeden, Allah’a gü-

venmek yerine onların kötülüğüne ortak olmaktadırlar.   

 

Cinler de Şeytan gibi düşmüş kötü varlıklardır ve Şeytan’ın 

kötülük ordusunu oluştururlar. Şeytan ancak bir yede bulunabildi-

ğinden, cinler onun emrinde olarak farklı yerlerde şeytansal tasarı-

ların yerine gelmesi için didinirler. 

İnsanlar Şeytan ve cin olamazlar; ancak onlara hayatların-

da yer vermek yoluyla onların işlerine ortak olurlar. Böyle bir olay 

önce düşüncelerinde başlar. Şeytan ve cinlere verilen yetki ile in-

sanlar onların denetimi altına gireler. Bu durumu internetteki virüs, 

kötü yazılımlara benzetebiliriz. Bir anda bilgisayarınızda ya da 

telefonunuzda ortaya çıkar, “Bilgisayarınız risk altında virüsten 

kurtulmak için ‘tık’layınız’ der ve size iyi bir teklif sunar. Siz de 

bu teklifi kabul edersiniz. Ama o anda ya bilgisayarınız çöker ya da 
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bilgisayar korsanları tarafından köleleştirilirsiniz. Artık onlara 

boyun eğmekten başka çareniz kalmamış gibidir!  

Buna benzer başka bir örnek tanımadığınız kişilerin elekt-

ronik ortamda size kazançlı teklifler sunmasıdır. Bu teklifi onay-

lamakla yükümlülük altına giresiniz ve avcının eline düşmüş kuş 

gibi çırpınırsınız.6 

Şeytan ve cinlere karşı takınılacak en iyi yol onları tanımak 

ve kötü işlerine bulaşmamaktır. Kandırıldık7 kitabında Şeytan ve 

cinler hakkında yazılan bazı özellikler şunlardır: “Allah hakkında 

çok bilgilidirler, ancak gerçeği çarpıtırlar ve insanları İsa Me-

sih’ten uzaklaştırmak için sahte peygamberleri ortaya çıkartırlar. 

Herkesi cinlerin iyi olduğunu inandırmaya çalışırlar. İnsanların saf 

duygularını bozarak nefret, kıskançlık, öfke gibi duygularını uyan-

dırıp öç alma hissini verirler; yalan ile meşru hedeflere ulaşılabile-

ceğine ikna etmeye çalışırlar; günaha düşürerek suçluluk duygusu 

altında ezilmelerini sağlar; Allah’ın sevgisinden ve insanların Al-

lah’a güvenmesinden uzak tutma çabasındadırlar…” 

 

 

                                                             
6 Tevrat, Süleyman’ın Özdeyişler Kitabı.6:1-5 
7 Krş. Alexandra S. Koryürek. Kandırıldık Cinlerle Mücadele Rehberi. Cinus 

Yayınları: İstanbul, 2014. s. 18-19 
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Büyü, Büyücülük Nedir? 

 

Kutsal Kitap sözlüğü  büyüyü “İnsanların fiziksel araçlar 

kullanarak bir ilahı, bilgi edinmek ya da bir şey yaptırmak amacıy-

la kontrol etme girişimi” olarak tanımlıyor. Yani büyü, kötülük 

içeren ruhsal kaynağa, Şeytan ve cinlere arzuların yerine gelmesi 

için başvurularak iğne, sabun, kan vd. iğrenç nesnelerin kullanıl-

masıyla yapılan işleme verilen addır. Bunu yapana da büyücü de-

nir. 

Büyü yapanların da yaptıranların da unuttuğu, görmezden 

geldiği konu, insanın ancak Allah’ın kelamı (Tevrat, Zebur, İncil), 

dua aracılığıyla Allah ile doğru bir ilişkiye sahip olabileceğidir. 

Muska, nazar boncuğu, iğne, sabun, kan vd. her hangi iğrenç nesne 

Allah’a güvenmenin yerini alıyorsa puttur. Buna benzer biçimde 

Allah dışında farklı ruhsal varlıklardan arzuların yerine gelmesini 

istemek de putperestliktir.  

 

İnsanlar Neden Büyücülere, Medyumlara, Üfürükçülere, Falcı-

lara Başvururlar? 

 

Bir, içinde yaşadıkları toplumdan böyle öğrenmişlerdir. 

Sorgulamadan büyücülüğü, medyumluğu, falcılığı doğru bir yol 

olarak kabul etmişlerdir.  İki, hırs, kıskançlık, intikam gibi olumsuz 
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duygularla başka insanları kontrol etmeyi hedeflerler. Üç, ün ka-

zanmak isterler. Dört ne olursa arzularının yerine gelmesi için büyü 

yaptırırlar.  

Büyünün etkisi altında olduğuna inanan diğer grup insan 

ise büyü bozmak için kapı kapı dolaşıp, şarlatanlara para vermek-

tedir. Yakın zamanda Cin Hastanesi başlığında yayımlanan haber-

de doktor elbisesi giymiş üfürükçü hoca seans başına 400 TL al-

maktadır. Resme dikkat edildiğinde, üfürükçü hocanın ellerine 

ameliyat eldiveni takarak yaptığı işlemde hijyene önem verdiği 

anlaşılmaktadır. 

 

Bir Gazete Haberi: Cin Hastanesi Kapatıldı 
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“Sağlık Bakanlığından, ‘Cin Hastanesi’ veya ‘Manevi Şifa Merke-

zi’ olarak herhangi bir kuruluşa hiçbir yetki veya ruhsat verilmedi-

ği, iddialarla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. İstanbul İl Sağlık 

Müdürlüğünün yürüttüğü inceleme kapsamında süresiz kapatıldığı 

bildirildi. Sözde hastane Facebook'ta kendisini ‘Türkiye'nin ilk 

büyü bozma ve musallat tedavi merkezi olan merkezimizde sorun-

larınıza önce uzaktan bakım yapıp sonra davet ediyoruz. Uzaktan 

seanslarımızla nokta atışları yapmaya devam ediyoruz’ diye tanıtı-

yordu. Cin çıkartmak için seans başı 400 TL, büyüme bozma için 

200 TL isteniyordu.”8 

 

Muska, Nazar Boncuğu, İğne, Sabun… 

 

 Muska “Kişiyi kötülükten koruduğuna, doğa üstü kudretle-

ri olduğuna bereket ve şans getirdiğine inanılan; üzerine dua ya da 

büyünün yazıldığı kağıt, deri, süs eşyası, değerli taş, mühür, bon-

cuk ya da madeni levha gibi nesnelerdir.”9 Nazar boncuğu ise Or-

tadoğu toplumlarında çok yaygın olarak kullanılır ve uğur getirdi-

ğine inanılır. Ancak nazar boncuğunun asıl hikayesinin nerede 

başladığını pek az kişi bilmektedir: “Nazar değmesini önleyen bir 

                                                             
8 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/cin-hastanesi-kapatildi-40296700 
(02.02.2014) 
9 Krş. Behnan Konutgan, Levent Kınran vd. Kutsal Kitap Sözlüğü. Acar 
Basım ve Cilt San. Tic. A.Ş. İstanbul, 2016. s. 482 
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simge olarak kullanılan göz resmi, göz biçiminde boncuk ya da bu 

amaçla hazırlanmış her türlü nesne. En yaygın olarak İÖ 6. yy’da 

başlayarak siyah figür tekniğiyle yapılmış, kyliks (göz kupaları adı 

verilen) eski Yunan içki kâselerinin üstünde yer alır. Bu kâselerin 

üstünde yer alan abartılı büyüklükteki gözlerin, tehlikeli ruhların 

şarapla birlikte ağızdan içeri girmesini engellediklerine inanılıyor-

du.”10 

 Medyum Z. Hoca vd.  iğne büyüsünün neden ve nasıl yapı-

lacağını açtığı internet sayfasında ayrıntılı biçimde atlatmaktadır. 

Onların karanlık işlerine bulaşmadan, arzuların yerine gelmesi için 

başvurulan karanlık bir yöntem olduğunu söylemek yeterlidir.11 

 Sabun büyüsü de karanlık bir büyü çeşidi olarak internette 

yer alır. Nasıl yapılacağı da anlatılır. Yine bu tarifler içerisinde 

Medyum Z. Hoca, maliyetleri yükselttiğinden olsa gerek,  bu büyü 

çeşidinin işçiliğinin fazla ve zahmetli olduğunu vurgular. Temiz bir 

sabun büyüsü işçiliği için 5 ile 7 gün arasında süre gerekse acil 

durumlarda  de üç güne de yetiştirilebileceği anlaşılmaktadır. Ayrı-

ca sabun büyüsünün tutak olması evin de içinde üç muskanın bu-

                                                             
10 Ana Britannica. Güzel Sanatlar Matbaası A.Ş. İstanbul, 1989. Cilt N. s. 
428 
11 https://www.zihnihoca.com/igne-buyusu-nedir/ (02.02.2019) 
https://falcibaba.com/igne-buyusu (02.02.2019) 
https://www.medyumhoca.com.tr/toplu-igne-buyusu/ (02.02.2019) 
https://www.medyumege.com/igne-buyuleri/cengelli-igne-buyusu/ 
(02.02.2019) 
vd. 
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lundurulmasına bağlanmıştır. Metnin sonunda ise “Bilmediğiniz 

işler ile uğraşmayın” gibisinden ciddi bir uyarı yer almaktadır. 12 

 

Papaz Büyüsü Hakkında, Medyumlar, Büyücüler, Üfürükçüler 

Ne Diyor? 

 

Büyücü, Şeytan ve cinlere arzuların yerine gelmesi için 

başvurarak iğne, sabun, kan vd. iğrenç nesnelerin kullanılmasıyla 

işlem yapan kişidir, dedik. Medyum ise ruhlar alemi ile ilişkisi 

olduğunu ve görmediğimiz ruhsal dünyadaki varlıklar ile insanlar 

arasında aracılık yaptığı iddiasında bulunan kişidir. Üfürükçü de 

okuduğu dualar aracılığıyla şifa dağıttığını iddia eden kişidir.  Her 

birinin çalışma yöntemi farklı olsa da Papaz Büyüsü konusunda 

onları birleştiren nokta insanları korkularını kullanarak sömürmele-

ridir. Aldıkları parayı meşru duruma getirmek, kendilerine geri 

dönüş olmaması için kendilerine gelen insanların saflığından ya-

rarlanarak “Sizde Papaz Büyüsü var; ancak bunu papaz bozar” 

derler.  Böylece paralarını aldıkları insanlar ile papaz olmaktan 

kurtulurlar! 

                                                             
12 https://www.zihnihoca.com/sabun-buyusu/ (02.02.2019)  
https://www.elmakokusu.com/sabun-buyusu-yapmadan-once-okuyun-
pisman-olmayin/ (02.02.2019) 
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Aşağıda bu toplumun büyücü, medyum, üfürükçülerinin 

Papaz Büyüsü hakkında yazdıklarını okuyacaksınız. Ancak kitabın 

yazarı değerli okuyucusuna şunu söylemek istemektedir: Sizde 

Papaz büyüsü var diyenleri, söylediklerini ispata davet ediyor ve 

sizleri aldatan bu büyücü, medyum, üfürükçü takımı ile yüzleşme-

ye hazırdır. Paranız vermeden test etmek için onları yüzleşmeye 

davet edin!!!   

 

“Papaz büyüsü ile sevdiğin kişiyi kendine aşık etme. Papaz büyüsü 

ile bilinen bu çalışma illa gayri Müslim biri tarafından yapılması 

gerekmez. Papaz büyüleri birçok sebepten yapılabilir. […] Med-

yumların medyumu  S… hoca kendine has tecrübesi ve denenmiş 

tesirli çalışmaları ile kısa zamanda 3 gün içinde istediğiniz kişiyi 

size deli divane edip aşkıyla muhabbetini bağlar…”13 

Okuduğunuz gibi Papaz Büyüsünü yapan Hristiyan bir pa-

paz değil bu toplumun dini bütün medyumudur! 

 

** 

 

 “Papaz Büyüsü, tüm büyülerde olduğu gibi orta çağ – pa-

gan inanış kültüründen ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Hristiyanlıkla 

                                                             
13 https://www.medyumsuleymanhoca.com/papaz-buyusunun-etkileri-
nelerdir.html (03.02.2018) 
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uzaktan yakından ilgisi yoktur. Hiç bir Hristiyan din adamı papaz 

büyüsü yapmaz. 

Toplum büyücüye değil, büyüye isim takar. Bu nedenle, 

büyü yapılırken kullanılan materyaller ve büyü sırasında kullanılan 

ifadeler büyünün adlandırılmasında esas teşkil eder.(Örn. Domuz 

yağı Büyüsü, Yarasa Kanı Büyüsü, Saç Büyüsü…) Büyü yapılırken 

anlaşılmayan, duyulmayan sözler ve ifadeler varsa o zaman büyü-

yü yapan kişinin kimliği veya kullandığı dil ön plana çıkar.(Örn. 

Vodoo Büyüsü, Buda Büyüsü…) 

Bu bakış açısından değerlendirdiğimizde papaz büyüsü is-

mi, İbranice sözler ve Süryani alfabesi kullanılması nedeniyle bu 

ismi almıştır. Yani Papazlar tarafından yapılmazlar. Gerçekte, 

Hristiyan din adamları da bu tür uygulamalara şiddetle karşı durur-

lar.”14 

 Medyum M… görüşüne göre de gerçek Hristiyan bir papaz 

büyü yapmaz!!! 

 

** 

 

 “Özellikle Papazlar tarafından yapıldığına inanılan büyü 

çeşidini arayan ve yaptırmak isteyen yüzlerce kişi bulunmaktadır. 

Papazlar tarafından yapıldığına inanılan Papaz büyüsü gerçek Pa-

                                                             
14 https://www.medyummuhabbet.com/papaz-buyusu/ (03.02.2019) 
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paz büyüsüdür diyebiliriz lakin bu büyü çeşidi işinin ehli medyum-

lar (hocalar) tarafındanda yapılmakta vede bozulmaktadır. […] 

Papaz büyüsüne maruz kalan bir kişide ilk belirtiler iç sıkıntısı, 

halsizlik, darlanma gibi kendisini gösterebilir. Ayrıca kişinin eşi ile 

ya da sevgilisi ile her şey yolunda giderken bir anda işer bozulabi-

lir ve kişi eşinden ya da partnerinden soğumaya başlayabilir. Bun-

lar dışında, papaz büyüsünün etkisi altında olan kişinin hayatında 

her şey normal gider. Diğer büyülerde olduğu gibi kusma ya da 

deli gibi davranışlar papaz büyünde görülmez. Papaz Büyüsü ya-

pan medyumlar, papaz büyüsünün kendisini en çok eşten ya da 

sevgiliden soğuma şeklinde gösterdiğini söylemektedir. İşinin uz-

manı bir medyuma başvurmanız durumunda eşinizi evinize bağla-

manız, onunla iletişim kurmanız çok daha kolay olacaktır. Artık 

eşiniz eve gelmiyorsa dert etmeyin, hocamıza başvurun sorununuz 

hemen çözülsün.”15 

 

Medyum R… hoca da Papaz Büyüsünün papazlar tarafın-

dan değil kendisi tarafından yapılabileceğini söylemektedir (doğ-

rudan alıntı olması nedeniyle yazım yanlışları düzeltilmemiştir). 

 

** 

 

                                                             
15 https://www.papazbuyusu.xyz/ (03.02.2018) 
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 “Papaz büyüsü ak büyü sınıfına giren bağlama büyüsü 

çeşitleri arasında en etkili ve yapanların az bulunduğu çok güçlü 

bir büyüdür. Halk arasında kilise papazların kişi ile karşılıklı yapıl-

dığı bilinse de Papaz Büyüsü aforoz edilmiş papazlar tarafından 

yapılmaktadır.  

Nasıl ki bir imamın  muşla ve büyü ile uğraşması yasak ve günah 

ise papazlar içinde aynı şey geçerlidir. 

Bu büyü türünü her aforoz edilmiş papaz yapmaz çünkü 

büyüler nasıl nesilden neseile kişilerden kişilere öğretilerek (eğer 

yetenekleri var ise)yayılıyorsa papaz büyüsü de papazların nesilden 

nesile yaydığı ve kişilerin özel yetenekleri var ise yayıldığı bir 

büyüdür.  

Not: Papaz Büyüsü yapılması için bir medyuma ihtiyaç 

vardır çünkü yapılacak kişi Müslüman ise medyum veya hoca tem-

sil olarak papaz ile birlikte destekleyici özel çalışmalar yapar…”16 

 Profosyenel Medyum da diğer Medyumlar gibi papaz bü-

yüsünü yapabileceğini söyler. Ama Türkiye’de aforoz edilmiş bir 

papazı nasıl bulduğunu açıklamaz (doğrudan alıntı olması nedeniy-

le yazım yanlışları düzeltilmemiştir)! 

 

** 

                                                             
16 http://www.profesyonelmedyum.com/papaz-buyusu-nedir-nasil-yapilir-
nasil-cozulur/ (29.01.2018) 



27 
 

 

“72 saatte sonuç veren çalışmalar papaz ve Süryani işlem-

leri bağlama geri getirme evlilik çalışmaları büyü bozma koruma 

kısmet açma soğutma işlemleri iş rızk bereket sınav kariyer alanın-

da birçok işlem çeşidi ile resmi medyumluk uygun fiyat özel pa-

rapsikoloji dersleri mesajla yada sistemdeki web sayfamızdaki 

numara ile ulaşıp detaylar hakkında bilgi alabilirsiniz. […] Ocak 

ayı sonuna kadar çalışmalarımızda % 20 indirim uygulanacak olup 

yurt dışındaki müşterilerimize ücretsiz kargo gönderimi yapılacak-

tır. Resmi çalışıyoruz fatura kesiyoruz. Paranormal olaylar ile ilgisi 

ve yeteneği olanlara resmi sertifikalı eğitimler vermekteyiz. Bilgi 

ve randevu almak isteyenler 08882330066 nolu hattımızdan yahut 

mesaj bölümünden ulaşabilirler...”17 

 

Vesaire… vs… vs… 

 

Değerli okuyucu nasıl aldatıldığının farkına varabiliyor mu 

acaba? Bölüm başında yazıldığı gibi, kitabın yazarı: Sizde Papaz 

büyüsü var diyenleri, söylediklerini ispata davet ediyor ve sizleri 

aldatan bu büyücü, medyum, üfürükçü takımı ile yüzleşmeye ha-

zırdır. Paranızı vermeden test etmek için onları yüzleşmeye davet 

edin!!! 

 

                                                             
17 https://www.facebook.com/Garantiliresmimedyum/ (29.01.2018) 
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Falcılık Nedir? 

 

İnsanlar geleceği merak etme ve öğrenme eğiliminde ol-

muşlardır. Bunun için de başvurdukları yolardan biri çeşitli türleri 

olan falcılıktır. Akit Açıklamalı Kutsal Kitap’ta falcılık “İşaretlerin 

yorumlanmasıyla kötü doğa üstü güçler (yani Şeytan ve cinler) 

aracılığıyla gelecekle ilgili bilgiler öğrenmeye çalışmaktır”18 şek-

linde tanımlanmıştır. Eski zamanlarda gideceği yönü belirlemek 

için kılıftan ok çekmek, koyun ciğerinin rengine ve şekline bakarak 

geleceği tahmin etmek, yıldızlara bakmak çokça uygulanan fal 

türlerindendi.19  

Günümüzde kahve falı hemen herkesin baktığı en yaygın 

falcılık türüdür denilebilir. Aynı zamanda yıldızlara bakanların 

falcılığı da rağbet görmektedir. Yıldızlara bakanlar kendilerine 

“astrolog” deseler de yaptıkları işin  bilim ile yakından uzaktan 

ilgisi yoktur. Çünkü geleceği Allah dışında hiçbir varlık bilemez. 

Geleceği bilmek ve yönetmek yalnız Rab Allah’a mahsustur. Eğer 

gelecek konusunu Allah tasarılarını insana açmak isterse yine Al-

lah’ın kendisi bunu yapmaktadır. Şeytan ve cinler ise var olan 

olayları, insanların eyleme geçeceği konuları yorumlayarak bir 

                                                             
18 Krş. Akit Açıklamalı Kutsal Kitap. Yeni Yaşam Yayınları: İstanbul, 2017. s. 
50 
19 Krş. a.g.e., s. 1184 
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tahminde bulunurlar. Bazen insanları aldatmak için olağanüstü 

denecek, Rab Allah’tan olmayan sahte mucizeler de yapabilirler. 

Falcılar gelecek ile ilgi yorum yaparken herkesin başına 

gelebilecek olayları kullanırlar. Örneğin “Radikal kararlar alacak 

döneme giriyorsunuz… Bugün tartışmalardan uzak durmalısınız… 

Sağlınıza dikkat etmelisiniz…” gibi yorumları kullanarak insanları 

aldatırlar. Şunu unutmamak gerek, tüm falcılık çeşitlerinin arka-

sında kötü ruhlar vardır ve insanları Rab olan Allah’a güvenmekten 

uzak tutar. Bu durum asli günahtan kaynaklanır. Adem ve Hav-

va’nın işlediği günah insan soyunun Allah ile ilişkisini etkilemiş, 

daha açık bir deyişle koparmıştır. Allah ile doğru bir ilişkiye sahip 

olmayan insan, korkularıyla başa çıkabilmek için Her Şeye Gücü 

Yeten Rab Allah’ın yerine falcılık gibi uygulamalara hayatında yer 

vermiştir.  

   

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur, İncil) Büyücülük, Medyumluk, 

Üfürükçülük, Falcılık Hakkında Ne diyor? 

 

Büyü, büyücülük, medyumluk, falcılık, yıldızlara bakmak, 

muska yapmak; Tevrat, Zebur ve İncil de kesinlikle yasaklanmıştır. 

Musa Peygamber döneminde bunları yapanlar Allah’ın dışında 

kötü ruhsal varlıklar ile işbirliği yaptıkları için taşlanarak öldürü-

lürlerdi. Hristiyanlar bu anlayışı dönemsel olarak, Musa Peygam-
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ber aracılığıyla verilen şeriat yıllarında geçerli olduğunu kabul 

ederler. Tabii ki günümüz hukuk sitemlerinde böyle bir şey müm-

kün olmadığı gibi, savunulamaz da. Çünkü büyü, büyücülük, med-

yumluk, falcılık, yıldızlara bakanlar, muska yapanlar Allah tarafın-

dan yargılanacaklardır.  

Kutsal Kitap bu konuda çok net bir görüş ortaya koymuş-

tur: “Aranızda oğlunu ya da kızını ateşte kurban eden, falcı, büyü-

cü, muskacı, medyum, ruh çağıran ya da ölülerin ruhlarına danışan 

kimse olmasın. Çünkü RAB bunları yapanlardan tiksinir. Tanrınız 

RAB, bu iğrenç töreleri yüzünden bu ulusları önünüzden kovacak-

tır. Tanrınız RAB’bin önünde yetkin olun”20 denmiştir. 

 

Büyü, büyücülük, medyumluk, falcılık, yıldızlara bakanla-

rın, muska yapanların müşterilerine yaptıkları asıl kötülük onları 

Allah’tan uzaklaştırmaları ve karanlık bir ruhsal aleme sokmaları-

dır. Çünkü kullandıkları yöntemler Şeytani, iğrenç  uygulamalardır. 

Tövbe etmedikleri sürece ne kendilerinde ne de bu yolda gidenlere 

kurtuluş yoktur. 

 

 

 

                                                             
20 Tevrat, Yasa’nın Tekrarı Kitabı. 18:10-11 
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Şeytan Ve Cinler… Büyücülük, Medyumluk, Üfürükçülük, 

Falcılık Hakkında Ne diyor? Bölümü Sonuç 

 

 Tevrat ve İncil’de Büyü, büyücülük, medyumluk, falcılık, 

yıldızlara bakmak, muska yapmak putperestlik olarak değerlendi-

rilmiştir. Yapan da yaptıran da yargı gününde İsa Mesih tarafından 

yargılanacaktır.  

İncil’in vaaz edildiği (ilan edildiği, duyurulduğu) erken 

dönemde günahlarından kurtuluşları konusunda İsa Mesih’e iman 

edenler yaptıkları kötülükleri itiraf ettiler. Büyücülükle uğraşmış 

bir sürü kişi de kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktı. Bu ki-

taplarda büyücülükle uğraşanlara güç kazandırıldığına inanılan 

sözcükler bulunurdu. Kitapların değerini hesapladıklarında toplam 

elli bin gümüş tuttuğunu gördüler.21  

İncil’in Elçilerin İşleri kitabında İncil’i vaaz ederken yaşa-

nılan şu olay hem ilginç hem de Rab’bin etkin olduğu durumlarda 

Hristiyanların  kötü ruhlar üzerinde neler yapabileceğini ve nelerle 

karşılaşabileceklerini gösterir: “Bir gün biz dua yerine giderken, 

karşımıza, falcılık ruhuna tutulmuş köle bir kız çıktı. Bu kız, gele-

cekten haber vererek efendilerine bir hayli kazanç sağlıyor-

du. Pavlus’u ve bizleri izleyerek, ‘Bu adamlar yüce Allah’ın kulla-

rıdır, size kurtuluş yolunu bildiriyorlar!’ diye bağırıp durdu. Ve 

                                                             
21 İncil, Elçilerin İşleri Kitabı.19:18-18 
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günlerce sürdürdü bunu. Sonunda, bundan çok rahatsız olan Pavlus 

arkasına dönerek ruha, “İsa Mesih'in adıyla, bu kızın içinden çık-

manı buyuruyorum” dedi. Ruh hemen kızın içinden çıktı. Kızın 

efendileri, kazanç umutlarının yok olduğunu görünce Pavlus’la 

Silas’ı yakalayıp çarşı meydanına, yetkililerin önüne sürükledi-

ler.”22 

Bu olayda falcılık nedeniyle kazançlarını kaybedenlerin 

halkı kışkırtarak Hristiyanlara kötülük yaptıkları da okuyucu tara-

fından dikkate alınmalıdır. 

 

KÖTÜ RUHSAL ETKİLERDEN NASIL KORUNURSUNUZ? 

 

Şeytan ve cinler güçlerini korkudan (ölüm korkusundan), 

yalandan ve gizlilikten alarak insanları kendilerine köle yaparlar. 

Kötü ruhsal etkilerden, Şeytan’dan, cinlerden korunmanın püf nok-

tası İsa Mesih’e güvenmek; Rab ile Kelam (Tevrat, Zebur, İncil) 

öğretisi üzerinde ve İsa Mesih’in adıyla yapılan dualar aracılığıyla 

doğru, sağlam bir ilişkiye sahip olmak gerekmektedir. Kelam (Tev-

rat, Zebur, İncil) bizlere Allah’ın öz varlığını, yaratılış ve insan 

üzerindeki tasarılarını açıklar. Allah’ın öz varlığı sevgidir, bu yüce 

sevginin insana görünümü, tüm insanların günahlarına karşılık İsa 

Mesih’in Çarmıhta ölümüne üçüncü gün dirilmesiyle sergilenir. 

                                                             
22 İncil, Elçilerin İşleri Kitabı.16:16-19 
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Çünkü “İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla, 

karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih'i, kanıyla günahları bağış-

latan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini 

gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız 

bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şim-

diki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. […] Kut-

sal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü 

ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.”23  

Dirilmiş ve ölümü yenmiş İsa Mesih’e her zaman güvenin. 

İsa Mesih’e güvenmenin temelinde günah yargısının çarmıhta ye-

rine gelerek İsa Mesih aracılığıyla kendisine iman edenlerin doğru 

kabul edilmesinde yatar. Şeytan ve cinlerin tüm gücü çarmıhtaki 

ölüm ve mezardaki diriliş le kırılmış, Şeytan’ın ölüm gücü ortadan 

kaldırılmıştır. İsa Mesih ikinci gelişinde Şeytan ve cinleri sonsuz 

dek dipsiz derinlere gönderecektir: “Ruh ve Gelin, “Gel!” diyorlar. 

İşiten, “Gel!” desin. Susayan gelsin. Dileyen, yaşam suyundan 

karşılıksız alsın.”24 

 

Hem Tevrat hem İncil döneminde yoldan sapan halkına Al-

lah peygamberi aracılığıyla “Büyü yapma gücünüzü kıracağım, 

                                                             
23 İncil, Romalılara Mektup.3:24-26; 1Kor.15:3-4 
24 İncil, Vahiy Kitabı.22:17 
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Aranızda falcı kalmayacak”25 diyor. Tövbe etmek, yani bu günah-

tan dönmek, Her Şeye Gücü Yeten Rab Allah’a, tüm insanlara 

iman aracılığıyla kurtuluşu sağlayan İsa Mesih’e  güvenmek en 

iyisidir. 

 

Büyüye Karşı Tevrat, Zebur ve İncil’den Uyarlanmış Birkaç 

Dua 

 

Hristiyan değilseniz bile İsa Mesih’in adıyla yürekten, sesli 

içimde dua edin (lütfen üstünüzde yazılı olarak taşımayın. Bir fay-

dası olmaz). İsa Mesih’ten size kendisini İncil’de anlatılan kimli-

ğiyle açıklamasını, yol göstermesini isteyin. Çünkü İsa Mesih öl-

müş peygamberlerden biri değil, göğe yükselmiş, göksel yerlerde 

yaşayan ve tekrar oradan geri gelecek olandır. Ayrıca bir kez dada 

hatırlatmak gerekirse Kitap Ehli bir Hristiyan’ın sizin için dua 

etmesi önemlidir. 

Şunu aklınızdan çıkarmayın: Mesih İsa her hastalığı her il-

leti iyileştirdi ve günümüzde göksel yerlerden şifa dağıtmaktadır. 

Yeryüzünde hizmet ettiği dönemde kendisinin kurtarıcı Mesih olup 

olmadığını merak edenleri ise şöyle cevapladı: “Adamlar İsa’nın 

yanına gelince şöyle dediler: Bizi sana Vaftizci Yahya gönderdi. 

‘Gelecek Olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?’ diye 

                                                             
25  Tevrat, Mika Kitabı.5:12 
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soruyor. Tam o sırada İsa, çeşitli hastalıklara, illetlere ve kötü ruh-

lara tutulmuş birçok kişiyi iyileştirdi, birçok körün gözünü aç-

tı. Sonra Yahya’nın öğrencilerine şöyle karşılık verdi: ‘Gidin, gö-

rüp işittiklerinizi Yahya’ya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötü-

rümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler 

diriliyor ve Müjde yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendele-

yip düşmeyene ne mutlu!”26 

 

 

Dualar: 

Tevrat, Eyüp Kitabı.42:2-6 Eyüp’ün Allah’a isyan edişin-

den sonra tövbesi. Kelam diyor ki: 

 “Senin her şeyi yapabileceğini biliyorum, / Hiçbir amacına 

engel olunmaz. / ‘Tasarımı bilgisizce karartan bu adam kim?’ diye 

sordun. / Kuşkusuz anlamadığım şeyleri konuştum, / Beni aşan, 

bilmediğim şaşılası işleri. / ‘Dinle de konuşayım’ dedin, / ‘Ben 

sorayım, sen anlat.’ / Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkın-

da, / Şimdiyse gözlerimle gördüm seni. / Bu yüzden kendimi hor 

görüyor, / Toz ve kül içinde tövbe ediyorum.”  

                                                             
26 İncil Luka Kitabı.7:20-23 
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(Toz ve küle oturarak tövbe etmek Eyüp’ün günlerinde Al-

lah’ın önünde alçalmak anlamına gelen bir davranıştı.)27 

 

** 

 

Bu dua Tevrat, Zebur Kitabı.143:10 ayeti esas alınarak sizin 

için yazılmıştır. Kelam diyor ki: 

“Bana rızanı yapmayı öğret, / Çünkü sen benim [Rab olan] Al-

lahım’sın. / Senin Ruh’un iyidir. / Doğruluk diyarında Ruh’un bana 

yol göstersin!” 

 

** 

 

Bu dua İncil, Efeslilere Mektup.3:14-21 ayetleri esas alına-

rak sizin için yazılmıştır. Kelam diyor ki: 

“Yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı RAB 

ALLAH’ın önünde diz çökerim. Semavi Baba’mın kendi yüceliği-

nin zenginliği uyarınca Ruhu’yla beni iç varlığımda güçlendirme-

sini ve İsa Mesih’in iman yoluyla yüreğimde yaşamasını dilerim. 

Öyle ki semavi Babam’ın bütün doluluğuyla dolamam için, sevgi-

                                                             
27 Krş. Behnan Konutgan, Levent Kınran vd. Kutsal Kitap Sözlüğü. Acar 

Basım ve Cilt San. Tic. A.Ş. İstanbul, 2016. s. 756 
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de köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallar ile birlikte 

Mesih’in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin oldu-

ğunu anlamaya, bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücüm 

yetisin. RAB Allah, Kelam olan İsa Mesih, Kutsal Ruh bende etkin 

olsun ve kurtuluşa kavuşmam; sevincimin, esenliğimin artması 

konularında düşündüğümden çok daha büyüklerini yapsın. İsa Me-

sih’in adıyla, amin, diyorum.” 

 

** 

  

Bu dua İncil, Matta Kitabı.6:9-13 ayetleri esas alınarak sizin 

için yazılmıştır. Kelam diyor ki: 

“Ey Göklerdeki semavi Babam, / Adın kutsal kılınsın. / Ege-

menliğin gelsin. / Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de / Senin istedi-

ğin olsun. / Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. / Bize karşı suç 

işleyenleri bağışladığımız gibi, / Sen de bizim suçlarımızı bağışla. / 

(Şeytan tarafından) ayartılmamıza izin verme. / Bizi kötü olandan 

(Şeytan ve cinlerden) kurtar. / Çünkü egemenlik, güç ve yücelik / 

Sonsuzlara dek senindir! Amin” 

 

** 
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Bu dua İncil, Luka Kitabı.11:13-22 ayetleri esas alınarak 

sizin için yazılmıştır. Kelam diyor ki:  

“Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, 

size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana 

açılır. Aranızda hangi baba, ekmek isteyen oğluna taş verir? Ya da 

balık isterse balık yerine yılan verir? Ya da yumurta isterse ona 

akrep verir? Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza 

güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, gökteki [semavi] Baba’nın, 

kendisinden dileyenlere Kutsal Ruh’u vereceği çok daha kesin 

değil mi?” 

Buna göre sizin duanız: “Gücü Her Şeye Yeten Rab Al-

lah’ım, senden günahlarımdan, beni etkileyen bütün kötü varlıklar-

dan kurtuluş; senden lütuf, sevgi, şefkat, esenlik diliyorum. Sana 

karşı bilerek ya da bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. Beni 

sevgili çocuğun olarak kabul et. İsa Mesih’in adıyla dua ediyorum 

ve amin, diyorum.” 

 

Kötü Ruhsal Etkilerden Nasıl Korunursunuz? Bölümü Sonuç 

 

İsa Mesih’in Şeytan ve cinler üzerindeki mutlak yetkisini 

öğrenmek istiyorsanız İncil’i okuyun, anlamaya çalışın. Çünkü 

Allah’ın kelamı Şeytan ve cinlerin üstündedir: “RAB olan Allah’ın 

sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, 
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ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin 

düşüncelerini, amaçlarını yargılar. RAB olan Allah’ın görmediği 

hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz RAB olan Al-

lah’ın gözü önünde her şey çıplak ve açıktır.” 

Kitap Ehli bir Hristiyan’ın duası da son derece etkilidir. 

Çünkü İsa Mesih öğrencilerine yetki vererek onları dünyaya gön-

derdi. İsa Mesih dedi ki:  “Gittiğiniz her yerde Allah’ın Egemenli-

ği’nin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, 

cüzamlıları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılık-

sız verin.”28  

İmanla ve İsa Mesih’in adında edilen duayı siz de iman ile 

kabul ediyorsanız Şeytan ve cinler sizden kaçacaktır. İsa Mesih’e 

iman eden kişide Allah’ın ruhu konut kurar ve büyüye karşı siz 

değil okuduğunuz İncil’deki Allah’ın kelamı Allah’ın ruhuyla güç 

kazanarak sizin yerinize karşı koyar. Yani dualarınızda, okumanız-

da güç siz de değil , Rab Allah’ta; kurtarıcınız İsa Mesih’te ve 

Kutsal Ruh’un etkin olmasındadır.  

 

SON SÖZ: Siz Kapı Açarsanız, Siz Kapıyı Kapatırsanız 

 

Siz kapıyı açarsanız Şeytan ve cinler dediğimiz kötü var-

lıklar hayatınızı etkiler. Bunu yaparken de çoğu zaman benlik de-

                                                             
28 İncil, Matta Kitabı.10:7-8 
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diğimiz “Fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşman-

lık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünme-

ler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler” olarak tanımlanan 

konularda hareket eder. Bunlardan uzak kalmakla güvenli bir yerde 

bulunursunuz.  

Allah’ın kelamı İncil’i ciddiye alın ve okuyun. Kelam’da 

kurtuluş İsa Mesih’ten gelir. Allah’ın Ruh’u İsa Mesih’e olan iman 

içinizde konut kurar ve ihtiyacınız olan esenliği (fiziksel ve ruhsal 

sağlığı) verir. 

Sonuçta İsa Mesih ikinci kez gelecek ve tüm kötülük ya-

panları yargılayacaktır. Siz de buna güvenerek olaylara sonsuzlukta 

bakmayı öğrenin.  

Size kötülük yapanlar şimdiden yargılanmıştır! 
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