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Allah Teâlâ buyurdu ki: 
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¾½Z ]  ٣٨: من اآلية الزمرسورة [ 
"(Ey Nebi! Müşriklere) de ki: O halde bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar 

vermek isterse, Allah'ı bırakıp da ibâdet ettiğiniz bu putlar, Allah'ın, benim için takdir ettiği 

bir zararı giderebilirler mi? Ya da Allah, bana bir rahmet dilerse, onlar O'nun bu rahmetini 

önleyebilirler mi? (Onlara) de ki: Bana Allah yeter.Tevekkül edenler, ancak O'na güvenip 

dayanırlar." P0F

1 

ْْـَن َعِمـٍي َ�ْن  بََة  ْْ ـوَل  :قـاََل  �ق  تِهللا  َسـِمْلتق رَسق
ولق  ْق َََليَّ  عَ : (( َ� ْن  ََّم تهللاق ـََ

َ
َ ََ ق  ِمقَمة  ََ

َ
 ] رات  َحد[  .))ل

ْن : (( ا� راتية َْ ـَليَّ  عَ ََ ََ ْشَكَ ِمقَمة  َ�
َ
 ]رات  َحد [ .)) ْد َ

  Ukbe b. Âmir'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir: 

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle derken işittim:  

-Her kim, (kendisine fayda verdiğine veya kendisinden zararı giderdiğine inanarak) 

muska takarsa, Allah, hayatta onun hiçbir işini tamamlamasın." P1F

2 

Başka bir rivâyette şöyle buyurmuştur: 

"Kim, muska (temîme) takarsa, Allah'a şirk koşmuştur." P2F

3 

َكـقٍْم  َ�ْن َ�بِْد تهللاِ  ـولق  اَل قَـ :اَل قَـ اِْن عق : تِهللا  رَسق
َََليَّ  َشيْئ  (( ْن  ْهِ ََ

َ
 ِِل

َ
ِِ  ] اتلا�م رات  َحد اترتَذي[ ))  .ا اق

 
                                                 

1 Zümer Sûresi: 38 
2 Ahmed; hadis no: 17372. Bknz: el-Usaymî; "ed-Durru'n-Nadîd"; s: 41. 
3 Ahmed; hadis no:16781. Elbânî; "Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahîha"; hadis no:492'de 'hadis, sahihtir' demiştir. 
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Abdullah b. Ukeym'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle 

demiştir: 

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: 

- Her kim, (kendisine bir fayda verdiğine veya kendisinden bir zararı giderdiğine 

inanarak muska, nazarlık ve buna benzer) bir şey takarsa, taktığı o şeyle başbaşa 

bırakılır."1  

وٍد َ�ْن َ�بِْد  ـوَل : قَاَل  تِهللا اِْن َمْسلق  تهللاق َسِمْلتق رَسق
ولق  ْق   ]َاو دتاد َحد ارات  [ . )) ،ائَِم َاتلوَورََة ِشْكٌ ـِِّا تلَيَ  َاتّلمَ ((  :َ�

Abdullah b. Mes'ud'dan -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle 

demiştir: 

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'i şöyle derken işittim:  

- (Arapça yazılmayan ve içerisinde Allah'ın adı zikredilmeyen) rukyeler, nazarlıklar P4F

2
P 

ve (kadını kocasına sevdiren) muhabbet muskalarının her biri, (ya açıktan ya da gizli 

olarak) şirktir (yani şirke götürür)." P5F

3
P   

 

KONUNUN KISA AÇIKLAMASI: 

Muska (temîme); boncuk,kemik veya buna benzer şeylerden yapılan ve nazarı (göz 

değmesini) savması için insanın boynuna asılan şeydir. Buna nazar boncuğu veya nazar 

muskası adı da verilmektedir. 

Kendisine bir fayda verdiğine veya kendisinden bir zararı giderdiğine inanarak ve 

kalbi bunlara bağlı kalarak bunlardan bir şey takan kimseye, Rasûlullah -sallallahu aleyhi 

ve sellem-,hayatta kendisine bir fayda sağlamak veya kendisinden bir zararı savmak gibi, 

onun istediği hiçbir işini Allah Teâlâ'nın tamamlamaması için bedduâ etmiştir. Çünkü bu 

şeyi (muskayı) asmak, şirktendir. 

 

 

 

                                                 
1 Tirmizî; hadis no: 2072. Ahmed; hadis no: 18736. Şuayb el-Arnaût, "Câmiu'l-Usul"; c: 7, s: 575'te 

'hadis, hasendir', demiştir 
2 Câhiliyet devrinde kadınlar, göz değmesinden korumak için çocuklarının boyunlarına nazarlık asarlardı. 

İslâm gelince, müşriklerin bu bâtıl geleneğini ortadan kaldırmıştır. (Çeviren)  
3 Ahmed; hadis no: 3614. Ebu Dâvud; hadis no: 3883. Hâkim, 'hadis, sahihtir' demiştir.Zehebî de bu 

konuda ona muvafakat etmiştir. 
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KONUDAN ÇIKARILAN SONUÇLAR: 

1. Muskanın bizzat kendisinin bir zarar ve fayda verdiğine inanarak muska (temîme) 

takan kimse, Allah Teâlâ'dan başkasının fayda ve zarar verdiğine inandığı için büyük şirk 

işlemiş olur. Eğer muskanın sadece bir sebep olduğuna inanırsa, bu takdirde küçük şirke 

düşmüş olur.  

2. Kur'an âyetlerinden yapılmış bile olsa, muska takmak câiz değildir. Çünkü sahâbe 

-Allah onlardan râzı olsun- böyle bir şey yapmamışlardır. Ayrıca bu davranış, Kur'an 

âyetlerindan başka şeylerin de takılmasına veya (uygun olmayan yerlere girmek 

sûretiyle) Kur'an âyetlerinin aşağılanmasına yol açar. 

3. Nazarı (göz değmesini) savmak için araçların içerisine (dikiz aynasına) muska gibi 

şeyler asmak veya Kur'an-ı Kerim koymak da bu sınıfa girer. 

 

 

           


