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BEDÜH
( C.J"': )

L

Eskiden

kullanılan

bir

tılsım.

Türkçe'de bedüh şeklinde kullanılan
kelimenin Arapça ve Farsça telaffuzu
budüh olup kök ve anlamı üzerinde birtakım ihtilaflar vardır. Bazı Türkçe ve
Farsça lugatlarda hiçbir mesnedi olmaksızın kelimenin aslının Arapça, diğer bazılarında ise İbranice olduğu ileri sürülmektedir. Bu terimi almayan eski Arapça lugatların aksine sonrakilerde "bdh "
kökünden gelip "hanımların nazik bir
şekilde yürüyüşü " anlamını taşıyan budüh masdan bulunmaktaysa da (mesela bk. Tficü 'l- 'aras, "bdl)." md .) Türkçe ve
Farsça lugatlarda ileri sürülen "esma-i
hüsnadan vedOd vezninde veya anlamın
da bir isim", "mektup ve havaleleri yerine ulaştırmakla görevli bir melek veya
ilah adı" , "Hintli ve Cinliler'in tanrısı Buda'nın (Buddha) adından bozma bir terim" manalarını taşıyan herhangi bir kelimeye rastlanmamaktadır. Arap edebiyatçısı MihaTI es-Sabbağ'ın ileri sürdüğü, her türlü yazışma ve nakliyatı güven
içinde gerçekleşen dindar ve güvenilir
bir Hicazlı tacirin ismi olduğu yolundaki
iddianın da hiçbir dayanağı yoktur (bk.
de Sacy, lll, 349) Bazı eserlerde görülen
bedOhun esrna-i hüsnadan bir isim olduğu iddiası bu tılsıma ehemmiyet ve
kutsiyet kazandırma gayretiyle izah edilebilir. Zira bu isim Kitab-ı Mukaddes ve
Kur'an-ı Kerim'de geçmediği gibi Allah ' ın
isimlerinin zikredildiği hiçbir hadiste de
yer almamaktadır. Her kültürde gizli
ilimlerle ilgilenen kişilerin büyü, tılsım
ve muska yapımında kullanmak üzere
anlamı belirsiz birtakım garip kelimeler
seçtikleri ve muhtemelen yaptıklarına
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kutsiyet atfetmek veya muhataplarına
itimat telkin etmek için bunların tanrı ismi olduğunu ileri sürdükleri görülmektedir. Mesela hıristiyanların bedühun tam karşılığı olarak kullandığı abracadabra ve abraxas (abrasax) kelimeleri bunlardandır (bk . TA, ı . 85 , 86) .
Aslında hiçbir anlamı bulunmayan bedüh ( [J"':) kelimesi, şekil 1'deki üçlü
vefk* in (el-vefku'l-harff) dört köşesin
deki harflerin soldan sağa dizilmesinden oluşmaktadır. Bu vefkin aslı ise şe
kil 2'deki sayılarla ilgili vefk (el-vefku'ladedl) olup her rakamı şekil 1'deki harflerin ebced hesabındaki karşılıklarını vermektedir. GazzEili'den sonraki İslami literatüre hakim olan inanışa göre bu vefk
ile Hz. Adem arasında bir münasebet
bulunmakta, ayrıca bu vefkin Hz. Süleyman'ın (m .ö. X. yüzy ıl) mührü olduğu
ileri sürülmektedir. Buna delil olarak da
Adem ( i,ı ) ismindeki harflerle bu vefkte
yer alan bütün rakamların ebced değer
lerinin toplamının birbirine eşit olduğu
(45 ~ 45) ve aynı eşitliğin Hz. Adem'den
yaratıldığı için onun bir parçası sayılan
Hawa'nın (,!_,.>- ) adıyla bu vefkin cüzlerini teşkil eden her bir sıra, sütun veya
köşegenler üzerindeki sayılar için de geçerli olduğu ( 15 ~ 15) ileri sürülmektedir.
Ancak bu vefkin Hz. Süleyman'ın mührü
olduğuna dair herhangi bir delil gösterilememektedir. Aksine mühr ~ i Süleyman,
yahudi tılsım ve muskalarında rastlandığı ve İslami sanatlarda da benimsendiği üzere iç içe geçmiş iki eşkenar üçgenden oluşan altı köşeli bir yıldız iken
elden ele dolaşarak Tyanalı Apollonios
gibi bazı Yunan filozoflarına ve nihayet
Belhli bir ihtiyardan GazzEili'ye geçtiği
ileri sürülen mührün üçgen (bk. ş e kil 3),
daha sonra "vefku'l-Gazzall", "müsellesü'l -Gazzall". "hatemü'l- Gazzall", "cedvelü 'l-Gazzall" gibi isimlerle şöhret bulan vefkin ise kare şeklinde olduğu bilinmektedir.

Bu vefk İslami literatürde ilk defa. gizli ilimlerle ilgili Yunan kaynaklarından
faydalanarak çeşitli eserler veren Cabir
b. Hayyan (ö . 200 /8 15) tarafından Kitdbü 'l -Mevdzi n'de kullanılmış veTyanalı
Apollonios'a atfedilerek bunun doğumu
kolaylaştıncı bir tılsım olduğu ileri sürülmüştür. Bununla birlikte Çin edebiyatında 16-şii adıyla anılan ve ilk defa İm
parator Yü (m ö XXII. yüzy ı l) tarafından
Huang-Ho nehrinden çıkan bir kaplumbağanın sırtında görüldüğü rivayet edilen bu vefkin çeşitli kültürlerde çok eski devirlerden beri bilindiği anlaşılmak-

Ancak müslümanlar arasında gerek yazılı gerekse sözlü tatbikatta maksada uygun bazı ayetlerin veya duaların
ilavesiyle bu tılsıma İslami bir renk vermeye çaba harcanmıştır. Buna göre GazzEili'ye aidiyetinde şüphe bulunan VetIf-u ZüJ:ıal isimli eserin şerhlerinde yer
alan, GazzEili'nin Hz. Süleyman'ın kayıp
mührünü (ı ) Meryem ve Şura sOrelerinin başındaki(~ ) ve ( ~ r>) harf- ·
lerinden ilham alarak bulup çıkardığı veya Belhli bir ihtiyardan elde ettiği iddiasının bu vefke daha büyük bir önem ve
meşruluk kazandırma amacına yönelik
olduğu söylenebilir. Macdonald ' ın, konuyla ilgili en eski Arap kaynaklarından
BOni'nin (ö. 622/ 1225) Şemsü'l-ma'd
rifi'l-kübrd ' sında önemli bir yer tutmayan bu tılsımın Gazzall tarafından elMünlf-ı? mine'd-çlaldl'de "güç meselelerin hallinde emin bir metot" olarak
gösterilmesinden sonra yaygın bir şe
kilde kullanılmaya başladığını ileri sürmesi şaşırtıcıdır. Çünkü Gazzali BOni'den
önce yaşadığı gibi söz konusu eserinde
de bu tılsımı övücü herhangi bir ifade
kullanmamış, aksine aklın kavrayamadığı bazı garip şeylerle ilgili örnekleri verirken önceki kaynaklarda doğumu kolaylaştırmada etkili bir metot olarak gösterildiğini söylediği bu vefkten de sadece
birkaç satırla bahsetmişti r (bk el-Mün~ı? mine 'd-dalfil, s. 85) BOni'nin GazzEili'yi zikretmeksizin bundan "vefku AzraTI"
adıyla bahsetmesi ise ( Şemsü 'l-ma 'arifi'l-kübra, I, 35) vefkin GazzEili'ye atfen
şöhret bulmasının daha sonraki dönemlerde gerçekleştiğini göstermektedir. İl
gili literatürde bedOh ile Zühal (Satürn)
gezegeni arasında da iki açıdan ilişki kurulmaktadır. Birincisi. Zühal ( J=..j ) kelimesinin ebced değeri ile bu vefkteki
bütün rakamların toplamı birbirine eşit
tir (45 ~ 45) İkincisi, eski astrolojiye göre Zühal soğuk, kuru ve hızlı bir gezegendir; buna göre CalinOs'un her türlü
hastalığın zıt özelliklere sahip maddelerle tedavi edilebileceği teorisine uygun
olarak enflamatik (sulu, iltihaplı , ateş li )
hastalıkların tedavisi, mahkum ve esirlerin kolay kaçabilmesi. doğumun çabuklaştırılması gibi maksatlar için bu
vefk kullanılmalıdır.
tadır.

BedOhun köşelerindeki dört rakam
'~ ) veya harfe ( [.J, Y) "müzewecat" (çiftler), diğer beşine iSe ( ~ ~ 0 V 1 ~
.ı. j ' ez: 1) "müfredat" (tekler) denilmektedir. Eğer yapılacak tılsım hayra yönelikse müzewecat, şerre yönelikse müfredat. eğer hem hayrın hem şerrin te( Aı

BED ' Ü' l- EMALi
mini isteniyorsa vefkin tamamı kullanı
lır. Çeşitli ihtiyaçların temini için hazır
lanan tılsım ve muskalarda sık sık kullanıldığı görülen bedüh lafzının veya onu
oluşturan harflerle sayısal değerlerinin
yahut da ismini aldığı üçlü vefkin maksada göre belirli sayılarda okunınası veya çeşitli şekillerde çizilmesi tavsiye edilir (bk şeki l 4-9). Ancak bir müslümanın
bu ilimlerle uğraşabilmesi için uzmanlık
kazanması ve bu bilgileri kötüye kullanmaması için de başta şeriata bağlılık olmak üzere yirmi müsbet özelliğe sahip
bulunması şart koşulmaktadır.

Kaynaklarda bu tılsımın başlıca şu
amaçlarla kullanıldığı belirtilmektedir :
Si hir ve büyü nün bozulması; iki kişi arasında aşk ve muhabbet sağlanması; eş
ler arasında sıcak bir alaka kurulması
veya birbirlerinden soğutulması; evde
kalmış

kızların

kısmetlerinin

açılması;

sevgiiiierin veya hasreti çekilen kişilerin
rüyada görülmesi; çocukların sebebi belirsiz korku ve ağlamalarının önlenmesi ;
karın ağrısı, baş ağrısı, humma, sara gibi çeşitli hastalıkların tedavisi ; her türlü şeyin kaybolmak ya da çalınmaktan
muhafazası; kaça k kimselerin, kayıp veya çalıntı şeylerin bulunması: hırsızın yakalanması: vahşi ve zehirli hayvanların,
çeşitli haşeratın, düşmanın.

eşkiyanın.

zalim devlet adamlarının şerrinden emin
olunması : kara ve deniz avının, ziraatın,
ticaretin bereketlendirilmesi: yolcunun
yorulmaması , deniz ve kara kazalarma
maruz kalmaması. Bu tılsım uygulamada ya sözlü veya yazılı olarak kullanıl
mıştır . Yazılı olanı maksada göre kağıt,
bez ve deri parçaları, ziynet eşyaları, çe-
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şitli taş ya da madenler, kılıç, hançer,
ok, bıçak, iğne , kase, kilit gibi aletler,
meyve, yumurta ve benzeri yiyecekler,
tırnak, parmak, el ayası , alın, gözkapağı
vb. organlar olmak üzere çok çeşitli şey
lerin üzerine tükrük, zift, katran, kan
vb. ile yazılmak suretiyle yapılır. Nihayet bu tılsımlı maddeler ya muska yapı
larak ilgili kişiye verilir veya su, gülsuyu,
yağmur suyu, misk, za'feran gibi maddelerle yıkanarak bu su muhataba içirilir ya da ateşe atmak, gömmek, tütsü
yapmak suretiyle imha edilir. Halk arasında ise koruyucu gücüne inanılan o~
kelimesi veya onun ebced karşılığı olan
A ' ı. ~ rakamları, adreslerine güvenle
ve çabuk ulaşmalarını temin için mektup ve benzeri şeylerin üzerine yazılagel
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uğraşan kişiler yanında

tarafından

da çeşitli maksatlar için kulgörülen bu tılsımın yukarıdaki
değerlendirmeler ışığında İslami temeli
lanıldığı

olmadığı anlaşılmaktadır.
BİBLİYOGRAFYA:

Bedüh gerek aşk büyüsü yapımında
kullanılması, gerekse mektuplar üzerine bir emniyet unsuru olarak yazılma
sından dolayı şiiriere de girmiştir. Divan
edebiyatının vazgeçilmez ana teması olan
aşık- maşuk arasındaki ilgiyi kurmak veya arttırmak için yahut da iki sevgili arasındaki haberleşmeyi temin için bedühtan bahsedildiği görülmektedir. İffet'in,
"Yazılsam arz - ı hill -i dilberan üzre bedüh olsam" mısraı , "Sevgiliye takdim edilen arzuhalin üzerine yazılan bedüh gibi
onun eline ulaşsam" manasıyla bu ikinci anlayışa örnektir. Sünbülzade Vehbinin Arapça - Türkçe manzum bir lugat
olan Nuhbe-i Vehbf'sindeki, "Ba'zılar
nam-ı Huda dedi bedüh 1 Yürümek tarz-ı
nezaketle büdüh " beyti ise bedühun
. XVIII. yüzyılda bilinmesi gereken bir kelime olarak çocuklara öğretildiğini gös-
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Gizli ilimlerle

bazı İslam alimleri ve müslüman halk

miştir.
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termesi ve meşhur iki manasını vermesi bakımından dikkat çekicidir. Ayrıca
bir vefk olarak kullanıldığı zaman Türkçe, Farsça, Arapça veya her üç dilde karışık (mülemma') manzum ibareler halinde yazıldığı veya söylendiği de görülmektedir. "Ya bedüh ya bedüh ya bedüh 1
Ellif beyne'r- rühi ve'r-rüh 1 Bi-hakki'lkalemi ve'l-levh 1 Ve Adem ü Hawa ve
Nüh" şeklindeki tekerierne bunlardan
biridir.
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