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Sözlükte "bir şeyi olduğundan başka tür
lü göstermek, aldatmak, oyalamak; biri
nin ilgisini çekmek, gönlünü çelmek" ına
nalarında masdar olan sihr kelimesi "hi
le, aldatma; sebebi gizli kalan iş" anlam
larında isim olarak da kullanılmaktadır (Li

sanü'l-'Arab, "sJ:ır" md.; Kamus Tercüme
si, ll, 381-383). Ragıb el-İsfahanl'nin açık
lamalarından hareketle sihir terimini "el 
çabukluğu, göz boyama ve yaldızlı sözler 
söyleme yoluyla gerçekleştirilen hile ve al
datma işi, şeytanla yakınlık kurup ondan 
yardım alma ve nesnelerin şeklini değiş
tirme iddiası" diye tanımlamak mümkün
dür (el-Müfredat, "sl:ır" md.). Sihir ayrıca 
"kötü ruhlu varlıklar tarafından ortaya ko
nan bazı eylemler ve gösteriler, meydana 
geliş şekli açık olmayan bir olayı gerçeğe 
aykırı biçimde gösteren işlemler" şeklinde 
de tanımlanmıştır ( Cessas, I, 5 ı -5 7; Fah
reddin er-Razi, lll, 187; Ebü'l-Beka. s. 5ıoı. 
İbn Haldun'a göre sihir, bazı insanların se
mavi yardımcılara başvurmadan doğru
dan ( nefsant güçleriyle) etkide bulunmasın
dan ibarettir (Mukaddime, s. 482-486). 

Taşköprizade Ahmed Efendi ise astrono
mi olayları ile gök cisimlerinin özellikleri
ni ve bunların yeryüzü olaylarıyla bağlantı

sını inceleyen bilgi dalına sihir adını verir 
(Mi{taJ:ıu's-sa'ade, I, 364-370). Türkçe'de 
sihir karşılığında büyü kelimesi kullanıl
makla birlikte el çabukluğu ve illüzyon gi
bi teknikleri içine alan sihrin büyüden da
ha kapsamlı olduğunu söylemek mümkün
dür. Sihir uygulayan kimseye sahir denir. 

İlkel toplumların hayatında önemli bir 
yeri bulunan sihir Mısır, Babil, Hint ve Grek 
medeniyetlerinde geniş biçimde icra edil
miş, yahudi ve hıristiyan otoritelerinin bü
yücülere ağır cezalar vermesine rağmen bu 
uygulamanın önüne geçilememiştir. Cahi
liye Arapları'nda kehanet gibi sihir de yay
gın olup bunlar, Tanrı adına yeryüzünde 
iş gördüklerine inandıkları cin ve şeytan 
gibi görünmeyen varlıklarla irtibat kura
rak sihir yapıldığını düşünüyorlardı. Put
perestlik gibi sihri de başka kültürlerden 
alan İslam öncesi Araplar'ı tılsım, havas, 
rukye, azaim ve şa'beze gibi büyü çeşitle
rinden de haberdardı. Ancak en fazla uy
guladıkları sihir türü cinlerle irtibat kura
rak yapıldığına inanılan azaimdi. Cahiliye 
döneminde daha çok yahudiler sihirle meş
gul oluyordu. Bununla birlikte kaynaklar
da Necran Arapları'nın da sihir eğitimi al-
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dıkları, yine Cürhüm kabilesinin Eski Mı
sırlılar gibi yapay yılanlarla insanları kor
kuttukları ve Yemenliler'in kalelerini tılsım
lar sayesinde Farslar'a karşı korudukları 
şeklinde bilgilere rastlanmaktadır (Müs
lim, "Zühd", 73; İbn Keslr, ll, 18ı. 2I7) . 

Usta şairlerin ve gaipten haber veren kişi
lerin bu yeteneklerini "takipçi" (rely 1 tabi) 

diye anılan cinler vasıtasıyla elde ettikleri 
sanıldığından müşrikler çeşitli mucizeler 
gösteren Hz. Peygamber hakkında kahin 
veya sahir hükmünü vermişlerdi (bk. BÜ

YÜ). 

Kur'an-ı Kerim'de sihir ve türevleri te
rim anlamıyla altmış yerde geçmekte, bun
ların kırktan fazlası Hz. Musa, HarCın ve 
Hz. Muhammed'le ilgili ayetlerde yer al
maktadır. Ayrıca Hz. Salih, Şuayb ve lsa'
nın muhataplarınca büyücü veya büyülen
miş diye nitelendirildiğini belirten ayetler
de sihirle ilgili kelimeler kullanılmış, bu id
diaların iftiradan ibaret olduğu, inkarcıların 
eskiden beri peygamberler hakkında böy
le sözler söyledikleri bildirilmiştir (M. F. Ab
dül bak!, el-Mu'cem, "sJ.:ır" md.). Kur'an'da 
sihrin üç şekline değinildiğini söylemek 
mümkündür. 1. Mısırlılar'ın Sihri. Hz. Mü
sa döneminde Mısır'da sihirbazlar bazı tek
nikiere başvurarak hayal ettirme (illüzyon) 
şeklinde sihir yapıyorlardı (Ta ha 20/66). 

Musa, kardeşi HarCın'la birlikte ilahi me
sajı iletmek üzere Firavun ve taraftarları
na gönderildiğinde Firavun onların muci
ze göstermesini istemiş, bunun üzerine 
asa ve yed-i beyza mucizeleri gerçekleş
miştir. Musa'yı sihirbazlıkla suçlayan Fi
ravun çevresindeki güçlü sihirbazlar sa
yesinde onu mağ!Cıp edebileceğini düşün
müş, fakat Musa asasıyla sihirbazların 
kullandığı büyü araçlarının tamamını et
kisiz hale getirmiş, böylece gösterilerinin 
bir aldatmacadan ibaret olduğu ortaya çık
mış, işin aslını bilen sihirbazlar iman et
miştir (el-A'rat 7/106-ı22; eş-Şuara 26/31-

48) . Kur'an-ı Kerim birçokayette Hz. Mu
sa'nın sihirbaz olmadığını, rakiplerinin sih
rini sihirle değil Allah'ın izniyle etkisiz ha
le getirdiğini ve diğerlerinin ortaya koydu
ğu gösterilerin aldatmacadan ibaret bu
lunduğunu açıklamaktadır (el-A'rat 7/103-

105, ı ı6- ı ı 7; Yunus ıo/76-77, 81; Taha 201 
60-69). 

2. Babilliler'in Sihri. Bu sihir semav'i güç
lerden yardım alarak yapılan sihir çeşidi 
olup Bakara süresinin 1 02. ayetinde bu
nun üzerinde durulmuştur. Burada Hz. 
Süleyman'ın hükümranlığının sihre dayan
dığını söyleyen yahudiler eleştirilmekte, 
bazı kişilerin topluma zararı dokunan ve 
karı kocanın arasını ayırınayı hedefleyen 

şeyleri öğrendikleri, halbuki Allah'ın izni 
olmadıkça kimsenin kimseye zarar vere
meyeceği bildirilmektedir. Ayette şeytan
lar, onlara uyan insanlar, Harüt ve Marüt 
sihirle ilişkili taraflar olarak gösterilmek
tedir. Burada şeytaniara tabi olanlarla Hz. 
Süleyman (veya Hz. Muhammed) devrinde 
yaşayan yahudilerin, HarCıt ve Marut ile 
de iki meleğin veya Babilli iki kralın yahut 
iki taifenin kastedilmiş olabileceği belirtil
mektedir. Bu kelimelere yüklenen mana
lara göre ayette SÖZÜ edilen sihrin türü ve 
mahiyeti hakkında farklı görüşler ileri sü
rülmüştür. Mesela buradaki sihrin semav'i 
olduğu söylendiği gibi (Taberi, I, 455; Ma
türidi, Kitabü't-Tevhfd, s. 189; Fahreddin 
er-Razi, lll, 199-200) beşer kaynaklı olduğu 

(Kurtubl, ll, 48, 57; Alüsl, I, 532, 539; Ateş, 
I, 203; Muhammed Esed, I, 28) ve özellik
le yahudilerce ortaya konduğu da (Reş!d 
Rıza, I, 40 ı) söylenmiştir. Ayette sihrin öğ
retilebilen ve karı koca arasını açıp zarar 
doğuran bir şey olarak nitelendirilmesi, ilk 
bakışta onun bir gerçekliğinin bulunduğu
nu düşündürse de aynı eylem ve sonuçla
rın herhangi bir kurala bağlı olmayan tek
niklerle meydana getirilebileceği ve yapı
lan işin "küfür" olarak nitelendirilmesi bu
nun batı! bir inanç olduğu görüşünü des
teklemektedir. Buna göre ayette sihrin et
kisi, onun hakikat olmasından değil muha
tap üzerinde bıraktığı psikolojik etkiden 
kaynaklanmaktadır (b k. HARÜT ve MARÜT). 

3. Düğümlere Üfleme Suretiyle İcra Edi
len Sihir. Felak süresindeki ilgili ayette si
hir kelimesi kullanılmaksızın düğümlere 
üfleyenlerin şerrinden Allah'a sığınılması 
istenmektedir. Burada "üfürükçüler" an
lamında "neffasat" kelimesi geçmektedir. 
Türkçe'de bu kişilere ayrıca efsuncu (af
suncu). yaptıkları işe de efsun (afsun) de
nilmektedir (bk. RUKYE). Hz. Peygamber 
döneminde okudukları duaları ellerindeki 
ipiikiere üfleyip düğüm atan ve bu suret
le büyü yapan kişiler vardı. İbn Haldun, Mı
sır'da bu tür kimselere rastladığını kay
detmektedir (Mukaddime, s. 484) . "Dü
ğümlere üfleyenler" ifadesi, Küreyb b. EbCı 
Müslim'e göre mecazen "çeşitli naz ve iş
velerle erkeklerin fikirlerini çelen kadın
lar" anlamına da gelmektedir (Fahreddin 
er-Razl, XXXII, I 79) .. Bazı müfessirler, Hz. 
Aişe ve Zeyd b. Erkarn kanalıyla nakledi
len iki değişik hadise dayanarak (Müsned, 
IV, 367; VI, 57, 63, 96; Buhar!, "Tıb", 47; 

Müslim, "Selam", 43; İbn Ma ce, "Tıb", 45; 

Nesa!, "TaJ:ırim", 20) Felak süresindeki aye
ti ResCıl-i Ekrem' e sihir yapıldığını ileri sü
ren rivayetlerle ilişkilendirmiştir. Bu riva
yetlerde Leb'id b. A'sam adında birinin Hz. 



Peygamber' e büyü yaptığı, bunun etkisiy
le ResGlullah'ın yapmadığı şeyleri yapmış 
gibi hayal etmeye başladığı, ardından iki 
melek tarafından durumun kendisine ha
ber verilip büyü malzemesinin Zervan Ku
yusu'na atıldığı bildirilmektedir. Ancak ba
zı alimler tarafından SÖZ konusu rivayet
lere hadis tekniği açısından eleştiriler yö
neltildiği gibi bunların içeriği de tebliğ gö
revinin mahiyetine ve icaplarına aykırı bu
lunmuştur. Zira bir peygamberin sihrin 
etkisinde kalması, ilahi vahye beşeri un
surların karışabiieceği ihtimalini ortaya çı
karacağı gibi inkarcıların peygamberi bü
yüyle ilişkilendirme iddialarını da haklı çı
karır. Halbuki birçok ayette ResGl-i Ek
rem'in Allah'ın koruması altında olduğu ve 
Kur'an'ın, zihnine iyice yerleşmesini sağ
lamak üzere kendisine peyderpey indiril
diği belirtilmiştir. Eski ve yeni dönem alim
lerinin bir kısmı, Hz. Peygamber' e sihir ya
pıldığı yönündeki rivayetin haber-i vahid 
olması sebebiyle kesin bilgi değeri taşıma
dığını. ayrıca Felak süresinin Mekke'de 
indiğini, sihir olayının ise Medine'de vuku 
bulduğunun söylendiğini hatırlatarak Re
sGlullah'a sihir yapıldığı iddiasını reddet
mişlerdir (Matür!d!, Te'vflatü 'i-Kuran, vr. 
907a; Cessas, I, 60; Muhammed Abduh, s. 
!81-183; Cemaleddin el-Kasım!, XVII, 304; 

Seyyid Kutu b, VI, 4008; Derveze, I, I 99). 

Alimierin çoğunluğu söz konusu rivayet
lerin sahih olduğunu, ancak sihrin ResGl-i 
Ekrem'in zihnini ve gönlünü değil sadece 
bedenini etkilediğini , sonuçta vahyin ko
runmuşluğuna zarar vermediğini söyle
miştir (İbn Kuteybe, s. I 78- I 86; Matür!dl, 
Te'vflatü'l-Kuran, vr. 907a; Kadi İyaz, II, 
865-868; İbn Kayyim el-Cevziyye, s. 44-5 I) . 
Diğer bazı alimler ise Hz. Peygamber'e si
hir yapılmışsa da ilahi koruma altında bu
lunduğundan sihrin kendisine etki yapma
dığını belirtir. Bu yorum, sonuç itibariyle 
ResGlullah'a sihir yapıldığına dair rivayeti 
reddeden birinci görüşle birleşmektedir 
(Hadldl, s. 100-104; ayrıca bk. FELAK sü
RESİ ; MUAWİZETEYN). 

Ayet ve hadislerin genel muhtevası göz 
önünde bul undurulduğunda sihrin bazı çe
şitlerinin olağan üstü bilgi ve güç iddiası
na dayanması sebebiyle tevhide aykırı bir 
inanç olarak değerlendirilmesi gerekir. Ba
zıları ise hile ve sahtekarlık gibi ahlak dı
şı davranışlardan ibarettir. Bunun yanın
da sihir sosyal hayatın bir olgusu gibi gö
rülerek onun daha çok iman ve ahlak açı
sından dağuracağı sonuçlar üzerinde du
rulmuştur. Nitekim hadislerde sihir helak 
edici yedi büyük günahtan biri kabul edil
miş (Buhar!, "Veşaya". 23; "Tıb". 48; Mü s-

li m, "İman", 145), fal ve kehanet gibi o da 
yasaklanmıştır (Tayalisl, s. 50) Bu tavır 
Hz. Peygamber'den sonra sahabe tara
fından devam ettirilmiş, Hz. Ömer hilafe
ti sırasında büyücülük yapanların cezalan
dırılacağını ilan etmiştir (Muhammed Ha
mldullah , s. 509-5!0). Konuyu kamu dü
zeni açısından ele alan fıkıh alimleri dini 
bakımdan inkikla sonuçlanan sihrin irti
dad suçuna denk tutulmasını . bu sonucu 
doğurmayan sihirlerde ise sihirbaza top
lum hayatında meydana getirdiği zarara 
göre işlem yapılmasını öngörmüşlerdir (el
Muvatta', "CU~!", 19; Şafii, I, 226-227; Ces
sas. I. 61-72; İbn Kudame. VIII. 151) . 

Pozitif bilim mensupları da sihir karşı

sında kararlı bir tutum sergilemişlerdir. 
Bilim ve felsefede sihir, temelde akla ve 
tecrübeye dayanan pratik düşüncenin ba
zı nesnelerden mantık öncesi usullerle ya
rarlanması yöntemi olarak görülmüştür 
(Ülken, 1, 3-6). Sihirbazlar, tabiatta mey
dana gelen olayları fizik kuralları ile açık
layan bilim adamlarının aksine gizli sebep
lere dayandırırlar. Bu tutum bir yönüyle 
bilimin gelişmesine engel olurken diğer 
yönüyle ona katkıda bulunmuştur. Nite
kim tarihte astroloji, simya, havas ilmi gi
bi okült uygulamaların astronomi, kimya, 
tıp , eczacılık vb. ilimierin gelişmesine yar
dımcı olduğu bilinmektedir. Günümüzde 
de tecrübl metotları aşan telepati, tele
kinezi ve parafizik olaylar parapsikoloji ta
rafından araştırma konusu yapılmaktadır. 

Bu alandaki çalışmaları ile tanınan Hans 
Halzer paranormal fenomenlerin, mahi
yetleri şimdilik bilinmeyen bazı tabiat ka
nunları çerçevesinde meydana geldiğini ve 
ileride bilinme ihtimallerinin bulunduğu
nu belirtir (DİA, XVI, 185-188) Bu bilgiler
den büyüye meşruiyet çıkarma yerine ev
rende henüz keşfedilmeyen birçok alanın 
bulunduğu anlamı çıkarılmalıdır. Fakihle
rin ve bilim adamlarının karşı tavırlarına 
rağmen fal ve kehanet gibi sihir de halk 
kültüründe tarih boyunca yaşayagelmiş
tir. Bu ise Cahiliye geleneğinin değişik şe

killerde yaşamaya devam etmesinden baş

ka bir şey değildir. Bu sebeple yıldızların 
etkisine dayanan gizemli sihir çeşitlerini 
dinin dejenerasyonu sonucu ortaya çıkmış 
metafizik anlayışları yansıtan sahte bir 
inanç, mucizeye bir nevi alternatif ortaya 
koymaya çalışan büyücüyü de tarihte ben
zerlerine çok rastlanan sahte peygamber 
olarak değerlendirmek mümkündür. Sih
rin göz bağcılığa (şa'beze) dayanan türle
rinin ise doğrudan imanla değil amel ve 
ahiakla ilgili eylemler niteliği taşıdığı, bu
rada bazı gizli yetenek ve bilgilerin kulla-
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nılması suretiyle insanların aldatılması, is
tismar edilmesi ve zarara uğratırmasının 
söz konusu olduğu söylenebilir. Öte yan
dan zaman zaman insanoğlunun tabiatın 
gizliliklerini veya sebebi bilinmeyen olay
ları (paranormal fenomen ler) kavrama ça
basının sihir olarak isimlendirildiği de bi
linmektedir. Bu tür olayların tekrar edile
rnemesi onların bilimin alanına girmesine 
engel teşkil etmektedir. 

Literatür. Sihir konusunda eski Mısır, 

Yunan, Babil ve Hint kültürlerinde birçok 
eser yazılmış. islami dönemde de bu ge
lenek devam ettirilmiştir. Bununla birlik
te İslami literatür daha çok sihrin gerçek
liğinin olup olmadığı noktasında odaklan
mıştır. İbnü'n-Nedlm azaim, şa'beze. si
hir, nlrencat, hiyel ve tılsım konusunu iş
lerken Hz. Süleyman'ın yaptığı gibi cinle
ri istihdam ederek gerçekleştirilen işlere 
azaim adını verir ve bunun dinen ci~iz sa
yıldığını belirtir. Buna karşılık İblis veya 
torun u Blzah'ın yardımlarıyla yapılan işle
ri sihir diye isimlendirip dinen yasak oldu
ğunu kaydeder (el-Fihrist, s. 445-447) . İbn 
Haldun. Babil'de Süryanl ve Keldan'iler'in, 
Mısır'da KıptTier'in ve başkalarının sihir ko
nusunda birçok eser yazdığım, ancak bun
ların çok azının Arapça'ya tercüme edildi
ğini, Babil sihrini konu edinen el-FilaJ:ıa
tü'n-Nabatiyye'nin bunlardan biri oldu
ğunu ve daha sonra gelen müelliflerin bu 
eserlerden yararlandıklarını belirtir. Doğu'
da Cabir b. Hayyan'ı, Batı'da Ebü'l-Kasım 
Mesleme b. Ahmed el-Mecr'iti'yi örnek gös
terir (Mukaddime, s. 482-483) Taşköpri

zade ise sihri Hint. Babil. Yunan ve İbrani
Kiptl-Arap gelenekleri olmak üzere dörde 
ayırdıktan sonra birinciye Rükneddin el
Amid'i'nin Mir'atü'l-me'ani li-idraki'l
'alemi'l-insani adlı eserini. ikinciye İbn 
Vahşiyye'nin Kitabü SiJ:ıri'n-Nabat'ını, 
üçüneüye Aristo'nun İskender'e yazdığı 
mektupların yanında Kitdbü '1-Vu~ütat 
li'l-kevakib, Kitabü't-Timavus adlı eser
leriyle Mecrlt'i'nin Gayetü'l-J:ıakim'ini, dör
düncüye Halef b. Yusuf'un Kitabü'l-'Ama, 
Ebu Bekir el-Harizml'nin Kitdbü'l-Cem
here, Endelüsl'nin el-izaJ:ı adlı eserleriy
le Kitabü'l-Besatin li'sti]].dami'l-ins li
ervaJ:ıi'l-cin ve'ş-şeyatin, Bugyetü'n
naşid ve Matlabü'l-Msıd gibi eserleri 
örnek gösterir (Mi{tal:ıu 's-sa'ade, I, 338-

339). Malfred Ullmann da Gehezim-wis
senschaften im Islam adıyla neşrettiği 
kitabında (Leiden 1972) konuya geniş bir 
bölüm ayırmıştır. Burada zikrettiği litera
tür içinde Ebu Bekir Muhammed b. Ze
keriyya er-Razl'nin Kitdbü'l-ljavaş ve Ri
sale ii şan'ati't-tılasmdt'ı, Cabir b. Hay-
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yan'ın Kitabü'l-Bal;ş ve Kitabü'l-ljam
sin'i , İbn Vahşiyye'nin Kitabü's-Sil;ri'l
kebir'i, Ebü'l-Kasım el-Mecrltl'nin Gaye
tü'l-J;akim ve eJ;aMu'n-neticeteyn bi't
ta]fdim'i, Fahreddin er-Razl'nin es-Sırrü'l
mektCim fi esrari'n-nücum'u, Ahmed b. 
Ali el-Bünl'nin Şemsü'l-ma'arifi'l-kübra'
sı ve İbnü'l-Hac et-Tilimsanl'nin Şümu
sü '1-envar ve künuzü '1-esrar'ı dikkat çek
mektedir. Basılan klasik eserler arasında 
Fahreddin er-Ratl'nin Kışşatü's-sil;r ve's
sel;are fi'l-Kur'ani'l-Kerim (nşr. Muham
med İbrahim Selim, Kahire 1985), İbn Kay
yim el-Cevziyye'nin Def'u'ş-şer mine'I
hased ve's-sil;r (Riyad 1991) ve İbn Ha
cer el-Askalanl'nin es-Sil;r ve'l-kehane 
ve'l-J;ased'ini (Kah i re 1990) zikretmek ge
rekir. 

Sihir ve büyü hakkındaki modern çalış
malar arasından öne çıkanları şöylece sı
ralamak mümkündür: Avanzade Mehmed 
Süleyman, Tılsım Sihir Büyü: Bizdeki 
Te'sirat ve Tedkikatı (İstanbul 1330); Ah
med Hasan Müslim. Kazıyyetü's-sil;r ve 
Harut ve Marut (Kahire 1983); Selva Ali 
Selim, es-Sil;r ve'd-din: Dirase fi tal;li
li'l-mazmun (Kahire !989); Sa'd Muham
med Muhammed Mersifi. es-Sil;r ve's
sel;are fi çlav'i'l-l;adişi'n-nebevi (Kü
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SİHR-i HELAL 
( J~ .f""' ) 

Bir beyİtte 
hem önceki hem sonraki kelimelerle 

anlamı bütünleme sanatı; 
insanı büyüleyici, 

olağan üstü güzel söz. 
_j 

Türk edebiyatında Tanzimat'tan günü
müze kadar yazılan edebi sanattarla ilgili 
kitaplarda sihr-i helalin birbiriyle ilgisi ol
mayan iki ayrı tarifi vardır. Bunlardan ilki 
bazı klasik belagat kitaplarında yer almış 
olsa da üzerinde az durulan, hatta bazı 
müelliflerin hiç bahsetmediği "güzel ve 
veciz söz"dür. Nitekim Muallim Naci Is
tılahat-ı Edebiyye'sinde (s. 7) ilk olarak 
sihr-i helali ele almış ve onun "kelam-ı 

bed!'" manasında kullanıldığını söylemiş
tir. Şemseddin Sami de "sihir" maddesi
nin üçüncü manasını "şiir ve fesahat gibi 
insanı meftun eden hüner" diye kaydeder. 
Sihr-i helalin bu anlamının kaynağı, "İnne 
mine'I-beyani sihren /le-sihren" hadisin
den kaynaklanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in 
birçok ayetinde geçen sihir kelimesi, çok 
defa Hz. Peygamber'in kendisine vahyedi
len ayetleri beyan ettiğinde kafirlerin bu
na inanmayarak, "Bu sihirden başka bir şey 
değildir" şeklindeki inkarları dolayısıyla zik
redilmektedir. Bakara süresinin 1 02. aye
tinde ise sihirle ilgilenenterin ebeöı hayat
tan nasip alamayacakları belirtilmiştir. Bu
na göre sihir yapmak ve yaptırmak ha
ramdır (bk. SİHİR) . Ancak Resül-i Ekrem'in 
zikredilen hadisi, aynı zamanda güzel sö
zün insanı büyüleyici gücü yüzünden he
la! bir sihir olduğu şeklinde aniaşılmasına 
da yol açmıştır. Nitekim Ali Şlr Neval, La
mil, Uhli, Nev'!, Abdülahad Nüri, Re'fet, Ni'
metl, Yari gibi şairlerin divanlarının dlM
celerinde bu hadis insana tesir edici ifade
ye cevaz ve teşvik olarak telakki edilmiş 
(bk. Üzgör, bibl.). bunların dışında birçok 
şiirde bu görüş sanatlı bir şekilde tekrar
lanmıştır. Sihr-i helalin kesin ve ihtilafsız 
bir tarifi olmadığı için bir sözün sihr-i he
la! sayılıp sayılamayacağı kişiye göre de
ğişmektedir. Belagatçılar, bu sanata örnek 
olarak içinde sihr-i helal ibaresinin geç
tiği mısra ve beyitleri zikretmekle yetin
mişlerdir. Sünbülzade Vehbl'nin, "Olmayıp 
sihr-i helale meyyal/ Şi 're sa'y et ki odur 
sihr-i helal" beyti bu anlayışı ifade eder. 

Sihr-i helalin ikinci anlamı ilkinden da
ha yaygın olup kaynaklardaki örneklerin 
çoğu bu mana ile ilgilidir. Buna göre en 
eski tanımı Muallim Naci yapmıştır: "Se
yit arasında hem kelimat-ı sabıkanın te
timmesi hem de kelimat-ı lahikanın mu
kaddimesi addolunabilecek surette bir lafz 
veya terkip ir ad etmektir." Biraz farklı bir 
tarifi ise Kaya Bilgegil verir: "Bir kelime ve
ya kelimeler grubu bir beytin ilk mısraı so
nunda yer aldığı zaman önce o mısrada 
cümle tamam olacak, aynı zamanda bi
rinci mısraa ait bu son unsur bir 'enjam
bement'la ikinci mısradaki ifadeye başlan
gıç teşkil edecektir." Bilgegil sihr-i helali ilk 
defa yapıya bağlı sanatlar arasında zikret
miş ve bunu bir anjanbuman (enjambement) 
olarak değerlendirmiştir. 

Bazı kaynaklarda bu manada sihr-i he
lalin "eskilerin itibar ettikleri san atlardan", 
diğer bazılarında ise "son dönem Türk şii
rinde sıkça başvurulan söz oyunlarından" 
diye belirtilmesinin doğru olmadığını ve
rilen örnek sayısının sınırlı ve hep birbirin-


