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da Viyana Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi’n-
de profesör oldu. Bundan sonraki arazi
çalýþmalarýnda arkeoloji yanýnda haritacý-
lýða da aðýrlýk verdi; Danimarkalý seyyah
Carsten Niebuhr ve heyetinin öncülük et-
tiði Ortadoðu topografya çalýþmalarýný en
yüksek noktasýna ulaþtýrdý. Çizdiði harita-
larla ilgilenen Viyana Askerî Coðrafya Ens-
titüsü kendisine çeþitli imkânlar tanýdý;
yeni seyahatler yapmasýna ve çalýþmalarý-
ný yayýmlamasýna yardýmcý oldu. Bu ara-
da enstitü, onun çalýþmalarýna dayanarak
bölgenin deniz seviyesinden olan yüksek-
liklerini ve Lut gölü civarýndaki alçaklýkla-
rýný tesbit etti. Musil Hicaz demiryolu pro-
jesinde de önemli görevler aldý. Ýngiliz De-
niz Kuvvetleri’nin haritalarýna dayanan bil-
gilerin eksik taraflarý onun yardýmlarýyla
tamamlandý. 1920’de Prag Üniversitesi’-
ne tayin edildi. 1920’li yýllarda araþtýrma
gezileri dýþýnda Ýngiltere ve Amerika Bir-
leþik Devletleri’nde bulundu.

Musil, I. Dünya Savaþý’ndan önceki yýl-
lardan itibaren Ortadoðu’nun dünya siya-
setinin odak noktasý olmasýndan dolayý
gezdiði yerlerde halkýn siyasî görüþleriyle
de ilgilenmiþ ve elde ettiði bilgileri yayýn-
larýyla Batý dünyasýna aktarmýþ, bunu ya-
parken de bilim adamý tarafsýzlýðýný koru-
muþtur. Öte yandan çalýþmalarýnýn kapsa-
mýný geniþleterek özellikle 1934-1941 yýlla-
rý arasýndaki yayýnlarýnda bir taraftan Lib-
ya, Fransýz Sudaný (Mali), Sudan ve Eti-
yopya’ya, diðer taraftan Türkiye, Ýran, Af-
ganistan ve Hindistan’a kadar olan top-
raklarý konu edinmiþ, böylece Batý dünya-
sýnýn yalnýz Ortadoðu’ya deðil bütün Ýslâm
dünyasýna açýlan önemli bir penceresi ol-
muþtur. Þarkiyatçýlýðýn en önemli isimlerin-
den biri ve bazý uzmanlýk alanlarýnda ilk
yol göstericisi olan Musil, 12 Nisan 1944’-
te öldüðünde Arap Ýlimler Akademisi (Dý-
maþk) dahil Avrupa ve Amerika’nýn önde
gelen ilim akademilerine üye seçilmiþ, bir-
çok üniversite tarafýndan þeref doktorlu-

ðuyla, birçok kuruluþ tarafýndan da ma-
dalya ve çeþitli ödüllerle taltif edilmiþ bu-
lunuyordu.

Eserleri. Kusejr ‘Amra und andere
Schlösser östlich von Moab (I-II, Vienna
1902, 1907); Sieben samaritanische In-
schriften aus Damaskus (Vienna 1903);
Arabia Petraea (I-IV, Vienna 1907-1908);
Zur Zeitgeschichte Arabiens (Leipzig
1918); The Northern Heðáz: A Topog-
raphical Itinerary (New York 1926); Ara-
bia Deserta: A Topographical Itinerary
(New York 1927); The Middle Euphrates:
A Topographical Itinerary (New York
1927); Palmyrena: A Topographical Iti-
nerary (New York 1928); Northern Neðd:
A Topographical Itinerary (New York
1928); The Manners and Customs of
the Rwala Bedouins (New York 1928);
Poust’ a Oasa. Nová Arabie (Prague
1934); Lev ze Kmene Judova. Nová Ha-
be¶ (Prague 1934); Mezi Eufratem a Tig-
ridem. Novy Irak (Prague 1935); Dar Ni-
tu. Novy Egypt (Prague 1935); Pod Hi-
malajemi. Nová Indie (Prague 1936);
Zeme Arijcu. Novy Iran. Novy Afgha-
nistan (Prague 1936); Zaslíbená zeme.
Nová Palestina (Praha 1937); Od Liba-
nonu k Tigridu. Nová Syrie (Praha 1938);
V Negebu (Praha 1938); Na Hermonu
(Praha 1939); Italie v Africe. Nová Libye
(Praha 1939); Most do Asie, Nové Tu-
recko (Praha 1940); Novy zivot (Praha
1940); S kocovniky pouste (Praha 1941);
Stara Ethiopie. Novy Sudan (Praha 1941);
Krizák (Praha 1943).

Musil’in müstakil olarak basýlmýþ hari-
talarýyla (A Map of the Northern Hegáz.
1:500.000 [New York 1926]; A Map of
Northern Arabia. 1:1.000.000 [New York
1926]; A Map of Southern Mesopotamia.
1:1.000.000 [New York 1927]) ilmî der-
gilerde yayýmlanmýþ çeþitli makaleleri ve
müsvedde halinde kalmýþ baþka eserleri
de bulunmaktadýr. Makaleleri içinde özel-
likle Zahranicní politika (yabancý politika)
dergisinde yayýmlanmýþ, içlerinde Türki-
ye üzerine olanlarýn da bulunduðu aþaðý-
dakiler, 1920’li yýllardaki Ýslâm ülkelerinin
durumunu objektif biçimde Batý’ya açýk-
lamasýndan dolayý büyük önem taþýmak-
tadýr: “Veci indické” (Hindistan hakkýnda
III [1924]), “Veci afganské” (IV [1925]), “Ve-
ci arabské” (IV [1925]), “Veci perské” (IV
[1925]), “Veci Turecké” (V [1926]), “Veci
syrské” (VI [1927]), “Veci irácké” (VII [1928]),
“Král Amánullah” (VIII [1929]), “Reformní
dilo Mustafa Kemála” (IX [1930]), “V. Indii
mezi poradani londynskymi” (Hindistan ve
Londra Konferansý hakkýnda X [1931]).
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Ýnsaný
kötü güçlerin etkisinden koruduðuna

veya kýsmet saðladýðýna inanýlan,
farklý biçimlerde ve taþýnabilir nitelikte

nesnelere verilen ad.
˜ ™

Sözlükte “yazýlý þey” anlamýna gelen
Arapça nüsha kelimesinin Türkçeleþmiþ
þeklidir. Çoðunlukla insanlar tarafýndan ta-
þýnan, bazan da belli mekânlara yerleþtiri-
lerek kötü güçlerin etkisinden koruma sað-
ladýðý kabul edilen muska, prehistorik /
çok tanrýlý dinlerden tek tanrýlý dinlere ka-
dar pek çok inançta yaygýnca görülen bü-
yü ile yakýndan alâkalý kült nesnelerinden
biridir. Taþýdýðý mâna bakýmýndan muska-
nýn antik dinlerden günümüze kadar faz-
la deðiþmeden geldiðini söylemek müm-
kündür. Buna göre muska, sahip olduðu-
na inanýlan sihrî güç (mana) aracýlýðýyla ta-
þýyan kiþiyi hem kötülüklerden koruyan
hem kýsmet getiren, çoðunlukla bir nesne-
den, bazan da yazý veya sembol þeklindeki
gizemli karakterlerden oluþan özel obje-
leri ifade eder.

Dinler tarihi çalýþmalarýnda muska ka-
tegorik olarak büyü kavramýyla alâkalan-
dýrýlýr. En basit tanýmýyla büyü, özel birta-
kým metotlar aracýlýðýyla herhangi bir fe-
nomeni veya olayý etkileme, deðiþtirme ya
da dönüþtürme özelliklerini haiz dinsel bir
eylemdir. Büyü, daha çok bu konuda uz-
manlaþmýþ kiþiler tarafýndan tapýnak gibi
kutsal mekânlarda özel ritüeller eþliðinde
icra edilirdi. Muskayý bu uygulamadan fark-
lý kýlan en önemli özellik onun insan tara-
fýndan taþýnabilir olmasýdýr. Ýptidaî insa-
nýn sahip olduðu, “Benzer, benzeri etkiler”
mantýðý büyü kavramýnýn temelini oluþtu-
rur. Buna göre muska hangi varlýða karþý
koruma saðlayacaksa ya o varlýða benzer
bir þekilde yapýlmalý ya da ondan bir unsur
taþýmalýdýr. Böylece muska haline getirilen
nesneye sahip olmak, muskanýn kendisine
benzetildiði meþ’um varlýða da hükmet-
mek anlamýna gelecektir. Muska yapma
faaliyeti muhtemelen böyle bir zihinsel
düzlem çerçevesinde baþlamýþtýr.

Alois Musil
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Kâinattaki her türlü fenomenin oluþma-
sýný saðlayan sebeplerin henüz bilimsel an-
lamda çözümlenemediði prehistorik dö-
nemlerde, özellikle hastalýk veya ölüm gibi
olgularýn mitolojik sebeplere atýfla açýklan-
masý, ilkel insanýn bu tip hadiselerin mey-
dana geliþini kozmosta bulunduðuna inan-
dýðý bazý doða üstü güçlerin saldýrgan tutu-
muyla iliþkilendirmesine yol açmýþtýr. Böy-
le bir kozmik düzen anlayýþýnda, saldýrgan
güçlerin tesirinden korunmak ciddi bir uy-
gulamanýn mevcudiyetini gerekli kýlýyor-
du. Büyü fenomeninin korumaya yönelik
bir uzantýsý olarak muskanýn önemi bu
noktada ortaya çýkmýþ, muska, hayatý ol-
masý arzu edilen mekanik düzen içerisine
çekmenin en vazgeçilmez metodu gibi al-
gýlanmýþ ve bu doðrultuda geliþtirilmeye
çalýþýlmýþtýr.

Muska inancýyla ilgili tarih öncesi devir-
lerden günümüze ulaþan nesneler hakkýn-
daki düþünceler büyük oranda spekülas-
yona dayanmaktadýr. Bununla birlikte an-
tik dönemde süs olarak kullanýlan bazý nes-
nelerin (bilezik, kolye, küpe, bileklik vb.)
esasta muska fonksiyonuna sahip eþyalar
olduðu bilinmektedir. Nitekim kötü güçle-
rin etkisine erkeklerden daha açýk olduðu-
na inanýlan kadýnlarýn söz konusu eþyalarý
daha fazla kullanmalarý bu sebebe baðlan-
maktadýr. Muskalar vücutta genellikle ko-
runulacak meþ’um gücün görebileceði var-
sayýlan açýk yerlere takýlýrdý. Vücudun belir-
li yerlerine uygulanan dövmelerin de mus-
ka amacýyla yapýldýðý konusunda güçlü de-
liller vardýr.

Muska olduðu bilinen nesnelerin ilk ör-
nekleri eski Mýsýr’da görülür. Eski Mýsýr’-
da muska hem yaþayan insanlar tarafýn-
dan taþýnýr hem de öbür dünyada kulla-
nýlmak üzere ölülerin yanlarýna býrakýlýr-
dý. Muskalar genellikle piþmiþ topraktan,
akik taþýndan, obsidyenden (volkanik cam)
ve yeþim taþýndan yapýlýrdý. Bu maddele-
re bazan tanrý veya ona ait sembolik bir
sûret verilirdi. Ölümden sonra bedensel
bir halde yeniden diriliþi saðlayan “ka”yý
sembolize eden kalp saðlýk getiren ve be-
lâlarý defeden tanrý Horus’un gözü, bere-
ket getiren kurbaða sonsuz hayatý temsil
eden “ankh”ýn haç þeklindeki tasviri ve ye-
niden diriliþi ifade eden tesbih böceði sû-
reti en yaygýn muska þekilleridir. Öbür
dünyadaki yolculuðunda rehberlik etme-
si için ölülerin yanýna konulan yazýlý par-
þömenler de yazýlý türün ilk örnekleri ola-
rak muska kategorisine dahil edilebilir.

Mýsýr’la ayný tarihlere denk gelecek þe-
kilde (m.ö. 3000 civarý) bilinebilen ilk mus-

ka örneklerinin ortaya çýktýðý diðer bir coð-
rafya Sumer-Asur / eski Ortadoðu toprak-
larýdýr. Eski Ortadoðu halklarý hastalýk, do-
ðal âfetler ve ölüm gibi her türlü fenome-
nin arkasýnda kötü güçler aradýðý için on-
lardan korunma kaygýsý oldukça baskýn bir
büyü kültürünün oluþmasýna yol açmýþtýr.
Þehirlerin giriþinde inþa edilen sfenks tü-
ründen yaratýklar anýtsal boyuttaki mus-
kalara en güzel örneklerdir. Sfenksler þehri
kötülüklerden koruma amacýyla konuyor-
du. Bunlarýn yanýnda insanlarýn çoðunun
piþmiþ kilden veya bazan granit ya da me-
talden yapýlmýþ küçük muskalar taþýdýðý
bilinmektedir. Genelde damga-mühür
þeklinde yapýlan bu muskalar, muhteme-
len hangi konuda koruyuculuk yapacaksa
üzerine onunla ilgili mitolojik sahneler iþ-
lenirdi. Ay ve el motifi biçimindeki muska-
larýn da kolye olarak taþýndýðý bilinmekte-
dir. Öte yandan el ayasý þeklinde yapýlmýþ
muskalarýn evlerin giriþine asýldýðý anlaþýl-
maktadýr. Semitik kavimlerde sýkça görü-
len bu geleneðin yahudi kültüründe “me-
zuza” þeklinde varlýðýný sürdürdüðü sanýl-
maktadýr. Nâdir rastlanan muska örnekle-
rinden biri de düðüm atýlmýþ iplik takýlar-
dýr; atýlan her düðüm meþ’um varlýðýn
saldýrýsýný önleyen engeller haline dönüþ-
müþ oluyordu. Bazý durumlarda ip üze-
rindeki düðümleri çözme kiþinin tâlihini
açma anlamýnda bir ritüel olarak tatbik
edilmekteydi. Ayrýca Eski Ahid’deki refe-
ranslardan anlaþýldýðý kadarýyla Ýsrâiloðul-
larý’nýn komþusu olan pagan Filistîli as-
kerler savaþta korunmak için muskalar ta-
þýr (II. Samuel, 5/21), göçebe putperestler
hayvanlarýna muska takarlardý (Hâkimler,
8/21). Benzer uygulamaya, kendilerinin
ve çocuklarýnýn yaný sýra evlerini ve hay-
vanlarýný da kötü güçlerden korumaya ça-
lýþan Eski Grek kültüründe rastlanýr.

Her ne kadar felâketlerin arkasýnda meþ-
’um güçlerin bulunduðunu öngören pagan
inançlara þiddetle karþý çýksa da, bugün
muska kültünün en çok tasvip gördüðü
inançlarýn baþýnda Yahudilik gelir. Ýbrâ-
nîce’de muska kame’a / kami’a ile bazan
“mühür” mânasýnda kullanýlan hôtam ke-
limeleriyle karþýlanýr. Kame’anýn “baðlan-
mýþ þey” þeklindeki yaygýn anlamý, muhte-
melen muskanýn koruyucu niteliðiyle taþýn-
ma özelliðine iþaret etmektedir. Hôtam ise
eski Ortadoðu’daki putperest inançlarýn
devamý olarak meþ’um gücün etkisini en-
gelleyici iktidar sembolü mühür-muskala-
rýn hatýrasýdýr.

Esas itibariyle Eski Ahid’de putperest-
lerin kabul ettiði anlamda her muska ya-
saklanmýþtýr (Ýþaya, 3/20). Bununla birlik-

te Tanrý’nýn emriyle ve Tanrý’yý hatýrlatma
amacýyla oluþturulan ve daha sonra ken-
dilerine koruyucu özellik de atfedilen birta-
kým sembolik eþya veya unsurlarýn kulla-
nýldýðý görülmektedir. Nitekim ele ve alna
takýlan tefillin (Tesniye, 11/18), evlerin gi-
riþlerine konulan mezuza (Tesniye, 11/20,
krþ. Çýkýþ, 11/7), elbiselerin dört köþesine
yapýlan püsküller (Tesniye, 22/12), meþ’um
güçlere karþý yapýlan kutsama duasý (Sa-
yýlar, 6/24-26) bu anlayýþýn klasik örnekle-
rindendir.

Yahudilik’te Ortaçað’lara doðru muska
kültürü yaygýnlaþýr. Talmud, “doðruluðu is-
patlanmýþ muskalarý” diðer muskalardan
ayýrmak suretiyle yahudi Tanrý’sý adýna
yapýlan muskalarý onaylamýþ olmaktadýr
(Shabbath, 60a). Ortaçað’lara ait Þimuþ
Tehillim isimli bir eser Mezmurlar’ýn ko-
ruyucu etkisinden bahseder ve özellikle 67.
Mezmur’un yedi kollu þamdan þeklinde ya-
zýlýp koruyucu bir muska olarak takýlmasý
gerektiðini kaydeder.

Kabala’nýn sihir uygulamalarý aracýlýðýyla
muska Ortaçað Yahudiliði’nde hýzla yayýl-
mýþtýr. Kabalacý çevrelerde bazý þifre -yazý-
larla yazýlmýþ muskalar genellikle elbise-
nin en iç kýsýmlarýnda saklanýrdý. Maimo-
nides gibi rasyonalist filozoflarýn eleþtiri-
sine raðmen Aydýnlanma dönemine kadar
muska Yahudilik’te yaygýnlýðýný korumuþ-
tur. XVIII. yüzyýldan sonra Doðu Avrupa
Hasidik Yahudiliði hariç muska uygulama-
larý Yahudilik’te kýsmen de olsa etkinliðini
kaybetmiþtir.

Yahudilik’te muskalar çok çeþitli þekil-
lerde yapýlmaktaydý. Dâvud yýldýzý, üzerine
Tanrý’ya ait Yahve adýnýn “h”sinin veya “yh”-
sinin ya da Tanrý’yý ifade eden “þadday” is-
minin kazýndýðý el þeklinde muskalar, üze-
rinde yedi kollu þamdan veya Süleyman
mührünün sûretleri çizilmiþ metinler ya-
hut bazan sadece Eski Ahid’den yapýlan
alýntýlardan oluþan yazýlar, Kabalacý çevre-
lerde anlamý tam bilinmeyen “abrakadab-
ra” formülasyonu yazýlý kâðýtlar, üzerleri-
ne melek veya cin sûretleri çizilmiþ par-
þömenler en yaygýn örnekler arasýndadýr.

Hýristiyanlýk’ta muskanýn Yahudilik’teki
kadar yaygýn bir fenomen olmadýðý görül-
mektedir. Muska Yeni Ahid’de olumsuz an-
lamda büyüyle iliþkilendirilir (Resullerin Ýþ-
leri, 19/18, 19). Muskanýn Hýristiyanlýk’ta
kullanýmý Ortaçað’lardan itibaren kýsmen
yaygýnlýk kazanýr. Özellikle Kudüs’ten geti-
rilen Îsâ’nýn haçýndan parçalar ilk muska
örneklerindendir. Küçük haçlar ve Mer-
yem’i tasvir eden küçük ikonalar da önem-
li muska çeþitleridir. “Pater Noster” (gök-
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teki babamýz) lafzýnýn harflerinde yapýlan
deðiþimle elde edilen “Sator Arepo” ibare-
si yazýlmýþ küçük kâðýtlar da yazýlý muska-
nýn en bilinen türüdür. Muhtemelen Hýris-
tiyanlýk’ta sakrament kültürü muskanýn
koruyucu fonksiyonunun önüne geçmiþ
ve yayýlmasýna imkân vermemiþtir. Kato-
liklik ve Ortodoksluk’ta az da olsa görülen
muska uygulamasý Protestanlýk’ta tama-
men yasaklanmýþtýr.

Eski Hint, Ýran ve Roma kültürlerinde ol-
duðu gibi eski Türkler arasýnda da özel-
likle hayvanlarýn vücutlarýna ait parçalarýn
muska þeklinde kullanýldýðý bilinmektedir.
Altay Türkleri’nde kuþ tüyü koruyucu ola-
rak taþýnýyordu. Þahinden alýnan kemik-
ler ve kurt diþleri de insanlarýn taþýdýkla-
rý klasik muskalardandýr. Tanrýça Umay’ýn
tasvirlerini içeren sûretler boyunda kolye
olarak taþýnmaktaydý. Hem eski dinlerde
hem yaþayan iptidaî veya geliþmiþ inanç
biçimlerinin neredeyse tamamýnda orta-
ya çýkan muska olgusu, bilhassa çok zen-
gin bir muska geleneðine sahip Hintliler
arasýnda ve Budist kültüründe hâlâ yay-
gýn biçimde varlýðýný sürdürmektedir.
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ÿKürþat Demirci

™ KELÂM. Muska, bazý hastalýk ve afet-
lerden koruduðuna ya da bunlarý giderdi-
ðine inanýlarak üstte taþýnan, suda eritile-
rek içilen veya yakýlýp tütsülenen yazýlý kâ-
ðýdý ifade eder. Muskacýlýkta muska yazan
hocanýn, muskaya malzeme teþkil eden ya-
zý ve nesnelerin veya kendisi için muska
hazýrlanan kiþinin etkinliði söz konusudur.
“Ocakçýlýk” diye bilinen yöntem birincisine,
muska için yazýlan âyetler ve esmâ-i hüs-
nâ, muskanýn yazýldýðý kâðýt, mürekkep,
mahfaza, tarih ve saati ikincisine, hakkýn-

da muska yazýlan kiþiyle ilgili astrolojik ve-
riler üçüncüsüne örnektir. Muska deðiþik
yöntemlerle hazýrlanmakta olup ilki kâðýt
vb. nesneler üzerine âyet ve dualarla ilâhî
isimlerin, melek veya efsanevî kiþi adlarý-
nýn, týlsýmlý sözlerin, Ýbrânîce, Süryânîce
ve Keldânîce yazýlarýn yazýlmasý, insan ve-
ya hayvan figürleri ve yýldýz iþaretlerinin
çizilmesi suretiyle hazýrlanan muskalardýr.
Ýkincisi yapýlýþ amacýna uygun düþen âyet,
dua, isim vb.nde geçen harflerin ifade et-
tiði rakam deðerlerinin (ebced hesabý) bel-
li bir usulle karelere yerleþtirilerek þekiller
(vefk) oluþturulmasý biçimindedir. Kadîm
kültürlerdeki inanca göre ebced harfle-
riyle sayýlar arasýnda gizli bir iliþki bulun-
maktadýr ve her harf tanrýya veya semavî
güçlerden birine tekabül etmektedir. Do-
layýsýyla harflere yüklenen sayý deðerleri
kullanýlarak elde edilen ebced hesabý sýrrî
varlýklar dünyasýyla (meselâ cinler) iliþki
kurmanýn bir yolu olarak düþünülmüþtür.
Ebcedde yer alan yirmi sekiz harfin ilk do-
kuzuna 1’den baþlamak üzere tek hâne-
li, ondan sonra gelen onuna 10’arlý, daha
sonra gelen onuna 100’erli deðerler yük-
lenir, böylece son harfe 1000 deðeri veri-
lir. Meselâ insanlarý bir araya getirmek
için “yâ câmi‘”, vesvese ve evhama kapý-
lanlarý iyileþtirmek için “es-selâm”, iþlerin
açýlmasý ve iyi gitmesi için “yâ fettâh”, rýz-
kýn çoðalmasý için “yâ rezzâk” isminden;
insanlarý kötülüklerden korumak için Âye-
tü’l-kürsî, Muavvizeteyn gibi sûrelerle çe-
þitli þifa âyetlerinden, bir þahsý celbetmek
için onun ve annesinin adýyla bir araya ge-
tirilmesi istenen kiþinin ve annesinin ad-
larýndan bir vefk oluþturulur. Bu amaçla
misk ve za‘ferandan yapýlmýþ güzel koku-
lu mürekkep kullanýlýr. Muska hazýrlanma-
sýndaki üçüncü yöntem, Ca‘fer es-Sâdýk’a
nisbet edilen risâlede görüldüðü gibi yýl-
dýznâme veya falnâme usulüdür. Bu yön-
temde önce Arap alfabesinin iþaret etti-
ði sembolik anlamlardan oluþan falnâme-
ler ve her birinin yazýlýþýnýn etkili sayýldýðý
vakit ve saat cetvelleri düzenlenir, daha
sonra bunlar bir torbaya konularak çekilir.
Çýkan her harfin sembolize ettiði anlama
göre hüküm çýkarýlýr.

Muskalar üçgen, dörtgen, kalp ve silin-
dir biçiminde katlanarak en az üç kat ol-
mak üzere muþambaya sarýlýp dikildikten
sonra boyuna veya koltuk altýna asýlýr ya
da belden yukarý ve ön tarafta elbisenin
görünmeyen bir yerinde taþýnýr. Bazý yö-
relerde üçgen þeklindekilere muska, dik-
dörtgen ve silindir biçiminde olanlara “mut-
lak” denilir. Üçgen iki muskanýn birbirine
geçmesinden altýgen þeklinde muskalar

elde edilir. Ayný zamanda yahudilerin de
sembolü olan altý köþeli yýldýzýn Hz. Süley-
man’ýn mührü olduðu ve muskacýlýkta özel
bir etkisinin bulunduðu kabul edilir. Mus-
kanýn özellikle Bektaþîler’de Hz. Fâtýma’-
nýn eli kabul edilen pençe-i âl-i abâ þeklin-
de de düzenlendiði görülür. Üzerinde Âye-
tü’l-kürsî, Fâtiha, Ýsrâ ve Kalem sûreleriy-
le “karýnca duasý” yazýlý olan muskalara
“boylama”, Allah’ýn bin bir ismini kapsa-
yan  ve kötülüklerden korunmada mânevî
bir zýrh kabul edilene “cevþen”, omuzdan
bele doðru çapraz olarak asýlana “hama-
yil” (hamâil, hamaylý), yazýlarý küçültülmüþ
dualardan oluþan kitapçýk þeklindekine
“en‘âm” adý verilir. Muska karþýlýðýnda Ku-
zey Afrika’da “hýrz”, Doðu Arabistan’da
“hamâye, hâfýz, ûze” gibi kelimeler kulla-
nýlýr. Muskalar taþýyanýn durumuna göre
farklý mahfazalar içinde saklanýr ve güçlü
kuvvetli, yakýþýklý, güzel insanlarla saralý,
inmeli, cinler tarafýndan çarpýlmýþ hasta-
lara, ayrýca gösteriþli at, koç, inek gibi
hayvanlara takýlýr.

Muskalar genellikle büyünün bozulma-
sý, iki kiþi arasýnda muhabbet saðlanmasý,
eþleri birbirine ýsýndýrma veya soðutma,
kýsmetin açýlmasý; sebebi belirsiz korku,
baþ ve karýn aðrýsý, sara gibi hastalýklarýn
tedavisi; kýymetli þeylerin çalýnmaktan ko-
runmasý, yitiklerin bulunmasý; zararlý hay-
vanlardan, eþkýya ve zorbalardan korun-
ma, ziraat ve ticaretin hareketlendirilme-
si gibi amaçlarla yapýlýr. Muskanýn nazara
karþý korunmak için takýlmasý da söz ko-
nusudur.

Kültürel bir miras olan muska ve mus-
kacýlýk, ilâhî dinlerde önemli bir yere sa-
hip bulunan duanýn yozlaþmýþ þekli yahut
hastalýk ve kötülüklerle sebepleri arasýn-
da doðru iliþki kuramayan ilkel topluluk-
larýn bir yanýlgýsýdýr. Câhiliye Araplarý gizli
güçlerin etkisini gidermek ve nazardan
korunmak için boyunlarýnda “tebgîz, nüf-
re, tencîs, temîme, nüþre, azâim, ta‘vîz
(ûze), tevele, hasûme” gibi adlar verilen
muskalar taþýyor, hastalarýn baþýný veya
aðrýyan organýný tutarak okuyup üfleyen
kâhin ve büyücülerin onlara sýhhat vere-
ceðine inanýyorlardý. Câhiz, cinleri istihdam
ederek (azâim) büyü yapan veya yapýlan
büyüleri bozan kiþilerden söz eder (Kitâ-
bü’l-¥ayevân, II, 186). Cevâd Ali ise Arap-
lar’ýn en çok tevele (muhabbet) ve nüfre (nef-
ret) muskalarý yaptýrdýklarýný bildirir (el-Mu-
fa½½al, VI, 739-756).

Anadolu ve Balkanlar’da uygulanagelen
muskacýlýðý besleyen bir kaynak da eski
Türk âdet ve inançlarýdýr. Ýslâm’dan önce


