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FOLKLORUMUZDA YILANIN
BÜYÜ ‹Ç‹N KULLANILMASI

G‹R‹fi

B
üyü, dinle ilgisi bulunmayan, birtak›m sözde dua ve ritüellerle insanlar› etkile-
me, daha do¤rusu insanlar›n psikolojisi üzerinde etkili olma sanat›d›r. Dilimizde
büyü kelimesinin yan› s›ra, onun Arapça sinonimi olan sihir kelimesi de kulla-

n›lmaktad›r.
Sihir veya büyü, bir menfaat elde etmek, baflkalar›na zarar vermek veya onlar›n

psikolojilerini etkilemek niyetiyle, sözde baz› “gizli kuvvetleri” yönlendirmek için yap›-
lan, ama gerçeklerle ilgisi bulunmayan gözba¤c›l›k, düzenbazl›k…. gibi fiillerin hepsini
içine al›r.

Sözü edilen gözba¤c›l›k, düzenbazl›k gibi hilelerle insanlar› aldatan kimselere bü-
yücü veya sihirbaz; yap›lan numaralara büyü veya sihir, bu iflin geçim kayna¤› veya
meslek haline getirilmesine de büyücülük veya sihirbazl›k denmektedir. 

Büyücülü¤ün çok eskilere uzanan bir geçmifli bulunmaktad›r. 
Dinler Tarihiyle ilgili eserler, Musa ve Süleyman Peygamber zaman›nda büyünün

çok yayg›n oldu¤unu anlatmaktad›r. Gerçekten de sihir ve büyünün en çok geçti¤i kut-
sal kitap, Ahdi Atik’tir.

Tevrat’ta anlat›lan “Le peche Original” k›ssas›na göre Rab Allah, yaratarak Cennet’e
yerlefltirdi¤i Adem ile Havva’ya , oradaki bir a¤ac›n meyvesini yemelerini fliddetle yasaklar.
Ama fieytan, y›lan›n suretine bürünerek veya y›lan›n a¤z›na saklanarak, evvela Havva’y›
kand›r›r: memnu meyveyi ona yedirir, Havva da Adem’e…fieytan veya onun flekline yahut
içine girdi¤ine inan›lan Y›lan hakk›nda Tevrat’ta o kadar çok bahis, k›ssa veya ayet vard›r
ki. Gerçekten Ahdi Atik’te II/16- 17, III/ 4, 13- 14, III/ 13- 19, III/1, IV/ 2-4, 74/ 13-
14, 27/1 … gibi pek çok ayette hep y›lan ve dolayl› olarak fleytandan bahsedilmektedir…

Büyü hakk›nda di¤er ülkelere de k›saca bir göz atacak olursak:
Eski M›s›r’da büyü ve sihrin çok yayg›n oldu¤unu görürüz. Zaten Firavun’un y›lanlar›-

n› Musa peygamberin bir dev y›lan (ejderha)ya dönen asâs›n›n yuttu¤u anlat›lmaz m›?
Eski Çin’de büyücülük bilinen ve baflvurulan bir meslek idi. Hattâ bürokraside, Wu

ad› verilen ve resmen devletten maafl alan büyücü kadrosu bulunmaktayd›.
Eski Grek ve Roma medeniyetinde de büyücülük yayg›n olarak bilinen ve itibar gö-

ren bir meslekti. Tarih kitaplar›ndaki bilgilere göre en meflhur büyücüler, Teselya böl-
gesinden ç›kard›.

Sihir ve büyünün gerek eskiden, gerekse günümüzde, k›sacas› tarih boyunca en
yayg›n oldu¤u din, Yahudiliktir. Geçmiflte oldu¤u gibi, günümüzde de büyü ile ilgili ki-
taplar›n hemen hepsinin Yahudi kaynakl› oldu¤u görülür. 
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‹slam, sihir ve büyüyü kabul etmez, yasaklar, yapanlar›n iflah olmayaca¤›n› söyler. Hattâ bü-
yü yapmay› flirkle efl tutar. 

Ama bütün bu yasaklamalara ra¤men, eskiden de günümüzde de, hem gayr›müslimler, hem
de Müslümanlar aras›nda sihir ve büyü yap›lmaya devam etmektedir…

Gerek eskiden, gerekse günümüz Anadolu’sunda, gerek büyü yapmak, gerekse büyüden ko-
runmak için en çok müracaat edilen yarat›k, y›land›r.

Y›lan, al›flageldi¤imizden çok farkl›, insanda ürperme veya korku uyand›ran yap›s›, genellikle
insanlardan uzakta yaflamay› tercih etmesi, insanlar için korku, zehir, tehlike ve düflmanl›¤› hat›r-
latan görünümü ve hiç gözünü k›rpmadan ve insan› korkutan, etkileyen veya teshir eden, yani
“büyüleyen” bak›fl›yla, bütün dünyada sihir ve büyü ritüellerinin vazgeçilmez yarat›¤› olmaktad›r. 

Bundan dolay›d›r ki, gerek sihir ve büyü yapmakta, gerekse yap›lm›fl olan sihir ve büyünün bo-
zulmas›n› sa¤lamakta y›lan›n kan›, eti, kemi¤i, derisi ve gözü kullan›lmaktad›r.

Ortaça¤da, Bizans devrinde yap›lan nazarl›klarda ço¤unlukla y›lan kullan›lm›fl, y›lanl› çizim-
lerden faydalan›lm›flt›r. (Resim…….)

T›ls›m (Sihir, büyü) ile y›lan aras›nda kitaplara kadar girmifl, çok eskilerden beri bilinen veya
kabul edilen bir ilgi bulunmaktad›r. Eskiden para ve mücevherat›n gömüldü¤ü yere, baflkalar›ndan
korumak için, okuyup üfleyerek t›ls›m yap›l›rd›. ‹nan›fla göre, yabanc› birisi oraya gelecek olursa,
t›ls›m›n tesiriyle gözüne kocaman bir y›lan görünür, definenin bulundu¤u yere yaklaflamazd›. 

Defineler hemen daima tenha, ›ss›z yerlerde, harabelerde sakland›¤›ndan, klasik edebiyat›-
m›zda define daima t›ls›m, virane, harabe ve y›lanla beraber an›lmaktad›r. Bu konuda tarihten iki
örnek verilebilir:

Büveyh o¤ullar›ndan ‹mam-üd Devle, fiiraz hâkimi olan ‹bni Yakut'u ma¤lûb ederek saray›na yer-
leflir. Ancak kalabal›k ordusuna nas›l maafl verece¤ini kara kara düflünmektedir. Bu s›rada saray›n ta-
van›ndaki bir delikten bir y›lan bafl›n› birkaç kere ç›kar›r, içeri çeker. 

Bu durum ‹mam-üd Devle'nin tuhaf›na gider, hizmetkârlar›yla beraber çat›ya ç›karak, y›lan›
arar. Çat› aras›ndaki arama esnas›nda, içleri alt›nla dolu bir çok sand›k bulurlar. ‹mam-üd Devle
bu servetle askerlerinin maafllar›n› öder, hazinesini alt›nla doldurur. Sonunda Ba¤dat'› bile ele ge-
çirerek saltanat sürer.

Bu tarihî olay, y›lanla hazine aras›ndaki ilgiyi çok güzel yans›tmaktad›r. Hazinelerinin ele geç-
memesi için onu harabelere, y›lan yuvalar›n›n yak›n›na saklayan birçok h›rs›z veya korsan hikâ-
yesi bulunmaktad›r. ‹kinci örnek ise flöyledir:

Rivayetlere göre Cürhüm kabilesinden befl kifli, Kâbe’nin hazinesinde bulunan hazine ve k›y-
metli eflyay› çalmay› planlar. Bunun üzerine s›rt› siyah, karn› beyaz ve bafl› o¤lak bafl›na benze-
yen bir y›lan ortaya ç›karak befl yüz sene boyunca böyle kötü niyetli kimselerden, h›rs›zlardan
Beytullah (Kâbe)› korur. Bu y›lan›n varl›¤› yüzünden hiç kimse Kâbe’de, kuyu içinde bulunan efl-
yay› çalmaya cesaret edemez.

Kâbe içine birisi girdi¤i zaman bu y›lan kuyudan ç›karak bafl›n› kald›rmakta ve a¤z›n› açmak-
tad›r. Y›lan bazen Kâbe’nin duvarlar› üzerine de ç›kmakta, görenleri korku ve dehflete düflürmek-
tedir. 

Cahiliyet devrinde, sel bask›nlar› yüzünden Kâbe y›k›lma tehlikesi arz edince Kureyfl kabilesi onu
y›k›p daha sa¤lam olarak yeniden yapmak ister. Fakat ayn› y›lan tekrar ortaya ç›karak onlara ma-
ni olur. Kureyfl kabilesi bunun üzerine niyetlerinin asl›nda Kâbe’ye zarar vermek olmad›¤›n›, onu
yeniden ve daha sa¤lam olarak yapmak istediklerini söyleyerek dua eder.

Bunun üzerine Tuflcul kuflu denen arkas› simsiyah, karn› bembeyaz ve ayaklar› sapsar› bir kufl
ç›kagelir. Y›lan› kapt›¤› gibi, Ecyad’a götürür. Kureyfl kabilesi de tamirat› gerçeklefltirir. (Eb’ul- Ve-
lid Muhammed el- Ezrakî : Kâbe ve Mekke Tarihi, 229- 230)

Hipnotizma ile ilgili eserlerde insanlar gibi hayvanlar›n da gözlerine bak›larak hipnoti-
ze edilmesinin mümkün oldu¤u iddia edilmektedir. Böyle eserlerde, y›lanlar›n da avlar›n›
gözlerini dikerek, sabit nazarlar›yle hipnotize ettikleri veya büyüledikleri iddialar› yaz›l›d›r.



Bu iddia bilimsel aç›dan incelendi¤inde, y›lan gözünün asl›nda sadece hareket eden
cisimleri (canl›lar›) fark edebilme özelli¤inden dolay›, y›lan› gören fare ve benzeri canl›-
lar›n hareketsiz kalarak y›lana av olmaktan kurtulmaya çal›flt›klar› anlafl›lmaktad›r.
Keza y›lan›n av›na sabit nazarlarla -gözünü hiç k›rpmadan- bakt›¤› için, y›lan gözünün
büyüleyici bir özellik tafl›d›¤›na inan›lmaktad›r. Asl›nda bu durum, di¤er canl›lardaki an-
lam›yla y›landa gözkapa¤› bulunmamas›yla aç›klanabilir.

‹nsanlarca y›lan›n "büyülenerek felç edilmesi" ve bu suretle onun zarar›ndan koru-
nulmas› inan›fl› hakk›ndaki en eski metin, Sümer edebi tabletleri aras›nda bulunmakta-
d›r. Bu da, bu inan›fl›n ne kadar eskilere gitti¤ini göstermesi bak›m›ndan son derece
dikkat çekicidir.

Folklorumuzda y›lan›n, büyü ve nazara karfl› koruyucu olarak kabul edilmesinin as›l
sebebi, dinî kaynakl›d›r. Bu inan›fl›n temelleri Musa Peygamber zaman›na kadar git-
mektedir. Firavunun sihirbazlar›n›n yapt›¤› ve içi civa ile doldurulmufl oldu¤u için k›zg›n
çöl s›ca¤›nda k›p›rd›yor, hareket ediyor gibi görünen sahte, oyuncak y›lanlar›; Musa
Peygamberin dev bir y›lana, ejderhaya dönen sopas› yutarak yok etmifltir. 

Mâr kelimesi Farsçada y›lan anlam›na gelir. Mâristan yani y›lan yurdu kelimesiyle de
duvarlar›nda y›lan sureti bulunan bina, yani hastane kastedilir. Dolay›s›yla, y›lanlara at-
fedilen sa¤l›k, flifa, afiyet anlamlar›yla beraber, y›lanlar›n nazar, büyü, sihir gibi isten-
meyen veya zararl› etkileri yok etti¤i düflüncesi de akla getirilmektedir. Bundan dolay›-
d›r ki, Selçuklular devrinde infla edilen hastanelerin hemen hepsinin kap›s›nda ve du-
varlar›nda çifte y›lan motifi bulunmaktad›r. 

Ancak halk taraf›ndan büyü dahil bir tak›m hastal›klara iyi geldi¤i inanc›yla bu y›lan
kabartmalar› kaz›nm›fl ve tozu suyla içilmifltir. Bundan dolay› bu y›lan kabartmalar›n›n
ço¤u, günümüzde art›k seçilemez haldedir!

Selçuklular Anadolu’daki hastanelerden baflka, birçok farkl› yerlerde de y›lan moti-
fini kullanm›flt›r. Meselâ Konya ve Mardin kalelerinin duvarlar›nda da y›lan motifinin
bulundu¤u bilinmektedir. 

Kale duvarlar› ve kap›lar› üzerinde görülen stilize y›lan figürlerinin medrese, saray,
cami, han, hamam ve hastaneleriyle beraber kale duvarlar› içinde içinde bulunan bü-
tün yap›lar›yla flehri koruyan bir t›ls›m özelli¤i tafl›d›¤›na inan›l›r.

Nitekim Mes’udî’nin Kitab-üt Tenbih ve’z Zehab isimli eserinde bu görüflü destekle-
yen bir bahis bulunmaktad›r:

Bu esere göre ‹skender, M›s›r’da kendi ad›n› verdi¤i flehri , yani ‹skenderiye’yi infla
ederken, her gece denizden gelen canavarlar, gündüz yap›lan yap›lar› y›k›yorlarm›fl.
Onlar›n bu zarar›na karfl›, sonunda ‹skender flu çareyi düflünmüfl:

Lombozlar› olan su geçirmez bir kasa yapt›ran ‹skender, iki ressamla beraber de-
nizin dibine kadar inmifl. Denizin dibinde bulunan bu canavarlar›n resimlerini res-
samlara aynen çizdirmifl. Karaya ç›k›nca da bu canavarlar›n madenden heykellerini
yapt›rm›fl. Bu canavar heykellerini de deniz k›y›s›ndaki sütunlar›n üzerine koydur-
mufl. Kitaba göre: “Gece olup canavarlar sudan ç›kt›klar›nda, k›y›daki sütunlar üze-
rinde kendi suretleriyle karfl›laflt›lar ve hemen denize geri dönerek, bir daha görün-
mediler…”

Zaten J.-P. Roux da ilk t›ls›mlar›n, ehlî olmayan y›lan, fare ve kurt gibi hayvanlar›n
resmedilmesinden ibaret oldu¤u kanaatindedir. Bir hayvan›n resmi yap›l›rsa, onun ru-
hu da okflanm›fl olur ve o hayvan art›k sald›rmazm›fl. ( Jean- Paul Roux: : Türklerin ve
Mo¤ollar›n Eski Dini (Çev. Kazanc›gil, Aykut). ‹flaret Yay., ‹stanbul, 1994.)

Nitekim Baflk›rd’larda y›lan “arbak” veya “arbav”›nda, yani y›lan› deli¤inden ç›kar-
mak veya zehrini etkisiz k›lmak için söylenen sihirli sözlerde, arbavc›, flu sözlerle ken-
dini y›lanla bir tutarak (aynîlefltirerek), onun tehlikesinden kendini korumaktad›r:
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“Alt›n bafll› ala y›lan, bak›r bafll› sar› y›lan
Sen, sen y›lan, sen y›lan, senden art›k men y›lan” (A. ‹nan: Eski Türk Dinî Tarihi) 
Anadolu’da y›lan›n ev ve mal›n bekçisi oldu¤u inanc› günümüzde bile yaflamaktad›r. Onun

için evlerde veya bahçelerde görülen y›lanlara angona ad› verilir, onlara zarar verilmez, hattâ bes-
lenir. Y›lan›n evi cin, fleytan, büyü ve nazar de¤mesinden korudu¤una, üstelik u¤urlu olduklar›na
inan›l›r.

U¤urlu kabul edilen ev y›lanlar›n›n en makbul tutulan cinsi ise beyaz renkli ve güzel kokulu
(misk kokulu) oldu¤u belirtilen “mis y›lan› (misk y›lan›”d›r. Bu y›lan, Anadolu d›fl›nda Arabistan,
M›s›r ve Balkanlarda görülmektedir. Bu y›lan cinsinin Hz. Muhammed’in Medine’ye Hicreti s›ra-
s›nda gizlendi¤i Sevr ma¤aras›nda yaflayan ve onunla tan›flan y›lan›n neslinden geldi¤ine inan›l-
maktad›r.

Rivayete göre misk y›lanlar›n›n atas›, Hz. Muhammed’i rahatça ve doyas›ya görebilmek için
bu ma¤arada tam alt› yüz sene bekler, bu arada ma¤aran›n duvarlar›nda yetmifl delik açar. Hz.
Muhammed Hz. Ebubekir'le beraber bu ma¤araya gelince, dinlenmek için bafl›n› onun dizleri
üzerine koyarak uyuklar. 

Delikten y›lan›n kendilerine bakt›¤›n› gören Hz. Ebubekir, onun Hz. Muhammed’e bir zarar
vermesinden korkarak ete¤inden kumafl parças› kopararak deli¤i t›kar. Y›lan bu ihtimali tahmin
etti¤i için 69 delik daha açm›flt›r. 

Hz. Ebubekir y›lan›n bafl›n› gördü¤ü her deli¤i, ete¤inden kopard›¤› kumafl parçalar› ile t›kar.
S›ra yetmiflinci deli¤e geldi¤inde, art›k koparacak kumafl kalmad›¤› için ç›plak topu¤u ile bu son
deli¤i kapat›r. 

Y›lan as›rlard›r bekledi¤i bu kutlu günde Hz. Muhammed’i görebilme saadetini kaç›rmamak
için, aya¤›n› çeksin diye Hz. Ebubekir'in topu¤unu sokar. Zehirin ac›s›yle can› fliddetle yand›¤›
halde, topu¤unu delikten çekmemeye ve k›p›rdamamaya çal›flan Hz. Ebubekir'in gözünden Hz.
Muhammed’in yüzüne düflen bir damla yafl, onu uyand›r›r. 

Olup biteni ö¤renince, y›lana niçin böyle yapt›¤›n› sorar. Dile gelen y›lan, hiç bir kötü niye-
tinin bulunmad›¤›n› belirterek olan› biteni anlat›p özür diler.

Bunun üzerine Hz. Peygamberimiz, Hz. Ebubekir'in topu¤unu tükrü¤ü ile mesh ederek flifa-
ya kavuflturur. Bundan sonra da kendisine bu kadar özlem duyan y›lan›n s›rt›n› flefkatle, hafifçe
okflar. 

‹flte bu hadiseden dolay›, bu y›lan›n neslinden gelen ve beyaz renkli, misk kokulu olan bu cins
y›lanlara kesinlikle iliflilmez; aksine u¤ur, bereket ve saadet getirici olduklar› kabul edilir.

Burhan O¤uz’a göre ister Asya, ister Anadolu kültlerinde olsun, atefle dayanma, istisnaî fizi-
kî güç, y›lanlar ve sair hayvanlarla ünsiyet (dostluk) gibi denemeler, tanr›yla ayniyet haline gel-
mekle mümkün olabilmektedir. Vecd- ü hal (trans hali), beflerî flart›n afl›lmas› mânâs›n› tafl›mak-
tad›r: âdemo¤lunun eriflemedi¤i bir hürriyete kavufluluyor, her türlü yasak ortadan kalk›yor.
Önemli olan bu trans halinin bir dinî deneme olarak de¤erlendirilmifl olmas›d›r, sonradan tekke-
lerde oldu¤u gibi.

Bu rivayetlerde y›lan›n, hazine ve defineleri koruyucu rolü ön plana ç›kmaktad›r.
Halk inan›fllar›na göre kara y›lan, engerek y›lan›, sar› y›lan, alacal› y›lan ve boz y›lan gibi y›-

lanlar u¤ursuz say›lmaktad›r.
Y›ld›z Saray›’n›n bahçesinde yaflayan bir beyaz y›lan› Sultan II. Abdülhamid Han’›n öldürtme-

yip, her gün bizzat sütle besledi¤ini tarihçiler kaydetmifllerdir. 
Do¤u- ‹slam dünyas›nda bilhassa tasavvufî eserlerde nefsin bir y›lan fleklinde oldu¤una inan›-

l›r. Bu y›lan mücahede veya bir fleyhin yard›m›yla, faydal› bir de¤nek haline dönüfltürülebilir; t›pk›
Musa peygamberin elinde y›lan›n sopaya dönüflmesi gibi. Ayr›ca fleyhin manevî gücünün y›lan›
kör etmeye yetti¤i inan›fl› da hagiografik eserlerde yayg›nd›r. 

Y›lan›n ayr›ca, zümrütün yefliline bakarak da görme duyusunu kaybetti¤ine inan›l›r. Halk
inan›fl›nda manevî liderler kabul edilen pîr’lere atfedilen manevî kudretin, zümrütün yeflil
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rengiyle olan münasebeti burada ayr›ca anlaml› olmaktad›r. Böylece de onun etkisi, y›lan-
nefs’i zarars›z hale koymaktad›r.

Y›lan kan› ve derisi , bütün dünyada büyü törenlerinin vazgeçilmez bir unsurudur. Afri-
ka'da oldu¤u kadar, Amerika ve Asya k›tas›nda da, hem büyü yapmak, hem de büyüden ko-
runmak için kullan›lmaktad›r. 

Sadece y›lan derisi de¤il, y›lan derisi deseni tafl›yan kumafl, örgü ve kilim nak›fllar› da bü-
yü, sihir ve nazardan korunmak için kullan›lmaktad›r. Tahir Sayidkulov, Özbek halk sana-
t›nda “Ulan ‹zi (Y›lan ‹zi)” desenli elbise ve kilim nak›fllar›n›n nazardan koruyucu özelli¤ini
anlat›rken, bu motifin kad›n ve çocuk elbiselerinde bulundu¤u takdirde, onlar› her türlü si-
hir, büyü, nazar ve kötülüklerden korudu¤una inan›ld›¤›n› belirtmektedir. (Tahir Sayidkulov:
Özbek Halk Sanat›n›n Binbir Rengi, s. 53)

Y›lan gömlek de¤ifltirdi¤i için ölümsüzlü¤ün sembolü olmufl, yer alt›ndaki oyuklarda yaflad›-
¤› için de yer alt› âlemiyle yak›n ilgisi bulundu¤una inan›lm›flt›r. Y›lan di¤er bereket, verimlilik,
do¤urganl›k sembolleriyle beraber, kötülük ve büyülerden koruyuculuk rolünü de üstlenmifltir.

Büyü yaparken y›lan gömle¤i Anadolu’da flöyle kullan›lmaktad›r: Y›lan›n gömle¤i (hav›),
muska fleklinde katlanarak çocuklar›n boynuna, kunda¤›n gö¤üs k›sm›na, büyüklerin ise ce-
ket veya yeleklerinin koyun cebine tak›lmaktad›r. 

Ayr›ca çocuklardaki ateflli durumlarda (havale) veya yaramazl›klar›n›n giderilmesi için y›-
lan gömle¤i bir ceviz kabu¤una yerlefltirilip bez veya muflambaya sar›lmaktad›r. Daha son-
ra boyna muska gibi as›lmaktad›r. 

Bunlar›n d›fl›nda köylerde peynir yaparken ürünün nazara gelip bozulmamas› için süt ka-
b›n›n alt›nda y›lan gömle¤i yak›lmaktad›r. Burada y›lan gömle¤inin tütsü olarak kullan›ld›¤›
görülmektedir.

Yine yay›ktaki ya¤›n korunmas› için bir bez parças› içinde dü¤üm yap›lan y›lan k›l›f›
(gömle¤i) yay›k ipine as›lmaktad›r.

Si¤il tedavisinin tamamen sihir metodlar›na dayand›¤›, kullan›lan vas›talar›n da (ay, tuz,
arpa…) “nazar” inanc›yla yak›ndan ilgisi bilinmektedir. Y›lan hav› da bu vas›talardan biridir:
Y›lan›n gömle¤i yak›l›p bir örtü alt›nda si¤iller bunun duman›na tutulmaktad›r.

Ayr›ca gerek Yakutlar aras›nda, gerekse Asya’daki komflu Türk boylar› aras›nda hem bü-
yü yapmak, hem onu etkisiz hale getirmek için yap›lan törenler s›ras›nda, bunun d›fl›nda da
gündelik hayatta mus›kî ihtiyac›n› tatmin için çal›nan B›zaanç› ve Canz› adlar›nda iki çalg›
bulunmaktad›r. Bunlardan B›zaanç›, dört teli olan yayl› bir mus›kî aletidir. Çal›n›rken “b›z-
zaa” sesini ç›kard›¤› için bu ad› alm›flt›r. Gövdesi silindirik flekilli olup, bunun bir taraf›na y›-
lan derisi geçirilmektedir. Canz› ise üç telli, kare fleklinde gövdesi olan, ama köfleleri yuvar-
lat›lm›fl bir çalg›d›r. Bu çalg›n›n da gövdesinin her iki yüzü y›lan derisi ile kaplanarak kulla-
n›lmaktad›r.

Günümüz Anadolu’sunda hâlâ dut a¤ac›na akrep as›lmas›, y›lan›n öldürülerek a¤aca as›l-
mas›, yak›lmas› veya suya at›lmas› halinde ya¤mur ya¤aca¤›na inan›l›r.

Bu hareketlerin anlam› sihrin iki prensibiyle aç›klanabilir.
Bu hareketler, sihrin iki prensibi olan “contagious magi”(temas büyüsü) ve ”homeopat-

hic magi”(taklit büyüsü) esaslar›na dayanmaktad›r. Yat veya yada tafl› ad› verilen su tafllar›-
n›n suya tekrar at›lmas› iflleminde de bu düflünce geçerlidir. Gerek su tafllar›n›n suya tekrar
at›lmas›, gerekse y›lan›n a¤aca as›lmas›, yak›lmas› veya suya at›lmas› ifllemlerinde sihrin ay-
n› prensipleri rol oynamaktad›r. 

Daha önceki sahifelerde anlat›lan Mes’udî, J.-P. Roux ve A. ‹nan’dan aktar›lan sat›rlar-
da belirtilen konular ise, “Taklit büyüsü”ne uymaktad›r.

‹lkel toplumlarda ayr›ca ifllerin istendi¤i gibi gitmesi, hastal›klar›n kaybolmas›, ya¤mur
ya¤mas› için beyaz büyü(pozitif maji) ve bunun tam z›dd› maksatlar için kullan›lan kara bü-
yü ile büyüyü bozmak için yap›lan karfl› büyü inançlar› da bulunmaktad›r.
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As›l korkulan büyü çeflidi, kara büyüdür. Bu büyüyü yapanlar›n, cinler ve bilhassa fleytan-
lar›n yard›m›yla baflar›l› oldu¤una, tabiatüstü baz› iflleri gerçeklefltirebildiklerine inan›lmaktad›r.

Y›lan, ejder, sihir, büyü ve hattâ fal gibi inan›fllar asl›nda belirli bir toplulu¤a münhas›r
de¤ildir. Her ne kadar ilkel topluluklar bu eserde daha çok misal verilmiflse de, günümüz
medenî Avrupa topluluklar›nda bile benzeri inan›fllar olanca canl›l›¤›yla yaflamaktad›r. Çün-
kü insan mant›¤›n›n yap›s› veya çal›flma tarz›, bütün insan topluluklar›nda ayn›d›r. Ayr›ca
inanç ve âdetlerde mant›¤›n olmad›¤› veya aranmayaca¤›, bilinen bir hakikattir. E¤itim ve
tahsil seviyesinin yükselmesi bile, Avrupa ve ABD’de fal, büyü ve sihre inananlar›n say›s›n›
azaltmaya yetmemifltir.

T›p tarihiyle ilgili eserlere göre, bütün ilimlerin oldu¤u gibi, t›bb›n da kayna¤› din ve bü-
yüye dayanmaktad›r. Bundan dolay› geçmiflte sihir, büyü diyerek küçümsedi¤imiz hatalar›n
yap›lmamas› halinde, günümüz ilimlerinin flimdiki durumlar›na eriflemeyecekleri, eskilerin
iyi niyetle yapt›klar› hatalar›n hep tekrar edilip duraca¤› ifade edilmektedir.

Avrupa pagan kültünde, ruhun y›lan fleklinde ölen insanlar›n a¤z›ndan ç›kt›¤›na inan›l›r-
d›. Y›lanlar›n her y›l deri de¤ifltirmeleri, onlar›n her dem genç, ölmez olufllar›n›n delili kabul
edilirdi. Y›lanlar›n bafllar› kesildikten sonra bile vücutlar›n›n bir müddet daha k›p›rdamas›,
seyirmesi de bu fantaziyi do¤rular gibi görünmüfltü. 

Bunlara ilâve olarak d›fl görünüflü ve hareket tarz› insanlara ayk›r› göründü¤ünden, ona es-
rarengiz manevî kudretler atfedilmifl, böylece sihrin vazgeçilemeyen unsuru haline gelmifltir. 

Y›lan, yukar›da da bahsedildi¤i gibi, al›fl›k olmad›¤›m›z, farkl› vücut yap›s› ve gözlerden
›rak, genelde yer alt›nda yaflamas›ndan dolay› esrarengiz bir canl› olarak baz› inançlarda
Ruh ve Tanr› kabul edilmifltir. Antik Greklerde Zeus’un y›lan fleklinde temsil edildi¤i heykel-
ler bilinmektedir.

Bu inan›fl dolay›s›yla y›lan›n âdeta bir tanr› imifl gibi hem flifa, hem de ölüm verdi¤ine,
sihrin tutmas›n› veya bozulmas›n› sa¤lad›¤›na inan›lmaktad›r.

ÖZET

Y›lan, ürkütücü d›fl görünüflü, al›fl›lm›fl›n  d›fl›ndaki  farkl› yap›s›  ve insanlardan
uzak yaflamay› sevmesi  dolay›s›yla  kendisinden hem çekinilen, hem de korkulan

esrarengiz bir yarat›kt›r.
Y›lan, hekimlik sembolü d›fl›nda, sihir ve büyü yapmak için de bilhassa tercih

edilen  bir  canl›d›r.
Bu  amaçla  y›lan›n  kan›, eti, kemi¤i (omurgas›), derisi (gömle¤i)  ve  gözü

kullan›lmaktad›r.
Bu  bildiride  sihir ve büyü için  y›lan kullan›lmas›  örneklerle  anlat›lm›flt›r.
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