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Haydar AKIN 

Zue vil hundert tausent gueter nacht hertz liebe 
dochter Veronica vnschuldig bin ich in d[as] gefengnus 
kommen vnschuldig bin ich gemarttert worden, 
vnschuldig muß ich sterben.1 

Johannes Junius,  

24 Temmuz 1628, Bamberg 

 

I. Giriş2 
Avrupa topraklarında yaklaşık 350 yıl süren cadı avları zirve noktasına, 1580-

1630 yılları arasında, bugünkü Almanya’nın güney, güney-batı bölgelerinde ula-
şır.3 Anılan dönemde bir günde yüzlerle ifade edilen infazlar yanında, alışılagel-
miş cadı profili de hızlı bir değişime uğrar. Her ne kadar yaşlı, kimsesiz, yoksul, 
kadın olarak tanımlanan geleneksel cadı figüründeki değişim 16. yüzyılın başla-
rında gerçekleşmiş olsa da, bu dönemde henüz bir dönüşümden söz edebilmek 

                                                 
1 “Yüzlerce binlerce kez iyi geceler canım kızım Veronika. Suçsuz yere hapse atıldım, hiç bir 
suçum olmadığı halde işkence gördüm, suçsuz olduğum halde öleceğim.” Cadılıkla suçlanan 
Bamberg belediye başkanı Johannes Junius’un kızı Veronika’ya hapishaneden yazdığı 
mektubun ilk iki cümlesi. 
2 Bu makalenin, ‘hazırlanma amacını’ aşmaması adına ‘Giriş’ bölümünde verilen bilgiler için, 
zorunlu olmadıkça kaynak gösterilme cihetine gidilmemiştir. Meraklı okur Ortaçağ 
Avrupası’nda Cadılar ve Cadı Avı (2011) başlıklı çalışmamıza bakabilir. 
3 Avrupa’da 1560-1750 yılları arasında yaşanan, en büyük 16 cadı avından 10 tanesi, Almanya 
topraklarında yaşanmıştır. 
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mümkün değildir. Giderek takibe uğrayan kadınların yaş ortalaması düşer, kim-
sesizlik, yaşlılık, yoksulluk ve ‘çirkinlik’ gibi folklorik ve daha çok geleneksel 
büyücü/lük ile örtüşen kavramlar yeni cadı davalarının açılmasında belirleyici 
olmaktan çıkar. Her yaştan, meslek ve gelir grubundan, sosyal sınıftan kadın 
takibe uğrar. 16. yüzyılın ikinci yarısında çocuklar, bir “oyun” olarak gördükleri 
yargı süreçlerine önce gönüllü tanıklar, giderek kurban olarak dâhil edilirler.4 
Nihayet kendilerini, yaklaşık 200 yıldır süregelen bu legal linç sürecinde adeta 
dokunulmaz gören erkekler de sanık sandalyesine oturmaya başlar. Soylu, varlık-
lı, hatırı sayılır, unvan ve erk sahibi, nihayet “erkek” olmak kimseyi cadılık suç-
lamasından muaf tutmaya, yakılmaktan kurtarmaya yetmez: Son tahlilde 
Âdem’in soyundan hiç kimse artık güvende değildir.  

Kıta Avrupası’nda ilk kez 15. yüzyılın başlarında gündeme gelen cadı avları-
nın tümüyle Katolik Kilisesi’nin kontrolünde şekillendiğini söyleyebiliriz. Her ne 
kadar Kilise’nin iç düşmanları, heretik tarikatlar ve kâfirler ile mücadelesi 12. 
yüzyıla kadar uzansa da, kurumlaşmış mücadele 13. yüzyılın ilk yarısında kurulan 
Kutsal Engizisyon Mahkemeleri marifetiyle başlatılmıştır. Bu süreçte büyük 
ölçüde deneyim kazanan Katolik dünyasının yönetici ruhban eliti, Reformasyon 
dönemine kadar yarattığı farklı düşman kategorileriyle takip ve avlanma histeri-
sini canlı tutabilmiştir. Reformasyon dönemini takiben Protestan yoğunluklu 
bölge yönetimleri, cadı avında Katolikler ile adeta bir yarış içine girerler. Hukuk 
ve mahkemeler sivilleştikçe yargılamada adaletsizlik ve acımasızlık azalmadığı 
gibi daha da artar. Her vesileyle Katolik Kilisesi’nin açgözlülüğünden, kanonik 
hukukun acımasızlığından dem vurup, ‘inanç’ adına masum insanların kanını 
akıtmakla suçlayan, Protestan bölge yönetimleri, kurdukları sivil hukuk mahke-
meleri aracılığıyla, Cadı Avı Çağı’nın5 en acımasız işkence yöntemlerini uygula-
ma emrini vererek, adeta yaşayan birer ölü haline gelmiş, yüzlerce insanı ardı 
ardına yakılmaya gönderir ve mallarına el koyar.6 Diğer yandan kendileri de, 

                                                 
4 Avrupa’da çocuk cadılar ve çocuk cadı avı, cinlenmiş çocuklar konusunda ayrıntılı bilgi için 
bkz. Akın, 2010. 
5 ‘Cadı Avı Çağı’ tanımı, Avrupa topraklarında cadı avlarının yoğun biçimde yaşandığı 1430-
1780 yıllarını kapsayan 350 yıllık dönemi tanımlamak için tarihçiler tarafından 
kullanılmaktadır. Bkz. Behringer, 1998: 35. 
6 Her vesileyle dillendirdiğimiz üzere, Kıta Avrupa’sı tarihinde en acımasız sorgulama ve 
infaz ritüelleri, yaygın kanının aksine, Ortaçağ’da değil, hukuk kurallarının sivilleşme sürecine 
girdiği dönemde, Erken Yeniçağ’da (1550-1648), görülen yargılamalarda gerçekleşmiştir. Bu 
dönemde en sık görülen ve niteliksiz (adi) olarak tanımlanan, hırsızlık, tecavüz, soygun, 
eşkıyalık; serserilik ve zaman zaman nitelikli dilencilik gibi suçları işleyenlerin cezası ölümdür. 
Ortaçağ boyunca Kilise Hukuku’nda suçun kime, hangi otoriteye veya makama karşı 
işlendiği öne çıkmakta, cadılık, büyücülük, falcılık vb. pratiklerin faillerinin öncelikle doğru 
yoldan ayrılarak Tanrı’ya karşı çıktıkları (inkâr), inananları rencide ettikleri gerekçesiyle 
cezalandırılmışlardır. Ancak hukukun Kilise’nin tahakkümünden kurtulması ve yeni (sivil) 
hukuk normlarının ortaya çıkmasıyla, şeytan işbirliğinde kişiye (canına ve/veya malına) 
verilen zarar ön plana çıkarmaya başlar. Aşağıda bahsi geçen Bamberg belediye başkanı 
Johannes Junius ve diğer varlıklı, soylu erkeklerin yaratılmış suçlarla yargılanması ve 
mallarına el konmasından da anlaşılacağı üzere bu davalar giderek, adeta yamalı bir halıyı 
(Flickenteppich, Roper, 2007: 31) andıran, yüzlerce küçük siyasi özerk birimden (Territorium) 
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reform karşıtlarının amansız takibine uğrayan ve acımasızca kurban edilen Pro-
testanların cadı avlarında üstlendikleri aktif rol şaşırtıcı ve bir o kadar da 
ironiktir.  

Yukarıda özetlenen sürecin sonucunda ortaya çıkan tablonun içinde yer alan 
“erkek cadı”7 kavramı, geleneksel ve“modern cadı” tanımlarına8 en azından 
cinsiyet bağlamında aykırılık oluşturur. Son tahlilde cadının/büyücünün cinsiyeti 
“kadın”dır.9 Yetişkin, meslek ve unvan sahibi kentsoylu erkeklerin cadılıkla 
suçlanması ilk başta şaşkınlık yaratmış, yadırganmış olmakla birlikte, döneme 
özgü ekonomik, sosyal ve nihayet politik koşulların dayattığı, sürece uygun dü-
şen niyetlerin belirginleşmesiyle giderek sıradanlaşmıştır. Kırsal bölgelerde yaşa-
yan yoksul köylü erkeklerden çok, varlıklı, güç sahibi erkeklerin cadılık suçlama-
sıyla yargılanması, sürgün veya infaz kararı sonucunda tüm mallarının müsadere 
edilerek yargılayan mahkemenin kayyumluğuna bırakılması, cadı avı sorunsalına 
ilişkin birçok soruyu da beraberinde getirmektedir. Ancak bu ve benzeri sorun-
ları tartışmak bu makalenin amacı dışındadır.  

Buraya aldığımız metine konu olay, 17. yüzyılın ilk çeyreğinde Almanya’nın 
Franken bölgesinde görülen yüzlerce davadan biri olması nedeniyle sıradan, 
ancak bir erkek cadı davasının sorgu, işkence ve karar alma sürecinin tüm bo-
yutlarına tanıklık edecek içeriden bilgilere dayanması nedeniyle ise özel ve kıymet-
lidir. 

 

II. Öykü/Arka Plan 
Aşağıda Türkçeye aktarmaya çalıştığımız metin, son cümlesi 24 Temmuz 

1628 tarihinde yazılmış bir mektuptur. 

                                                                                                                   
oluşan Almanya’da ortaya çıkan yeni kazanım ve paylaşım sürecinin önemli bir unsuru haline 
gelmiştir. Yine değişen dengelere göre yapılan politik hesaplar, Kilise’nin ayakta kalabilmek 
için inşa etmeye çalıştığı yeni istismar modeli ve ekonomik konjonktür yanında, coğrafi 
unsurlar cadı avlarının zirveye ulaşmasında etkili olacaktır. Diğer yandan 1628 yılının, iklim 
tarihçileri tarafından iklim koşullarında yaşanan olumsuzluğu vurgulamak üzere “yazı 
yaşamamış yıl” (Behringer, 1998: 54) olarak tanımlanması bu unsurların cadı avı histeri 
üzerindeki etkisine küçük bir örnektir.  
7 Erkek cadı (Hexer; malewitch) kavramının ortaya çıkışı ve erkek cadıları doğrudan ele alan 
araştırma sayısı azdır. Batı dillerinde erkek, dişi cadı kavramlarını (bkz. Introduction) ve 
Johannes Junius (Bamberg) davasını ele alan bir çalışma için bkz. Apps ve Gow, 2003. Yine 
Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu’nda erkek cadıları ve erkek cadı avlarını ele alan bir 
çalışma için bkz. Schulte, 2001.  
8 Şeytanla işbirliği öğretisi, cadıların sabbatı, gece yolculukları ve hayvana dönüşme 
unsurlarının birleşimiyle ortaya çıkan ‘Modern Cadı’ kavramı, Kıta Avrupa’sında 15. yüzyılın 
ilk yarısından itibaren genellikle bir ihbar üzerine takibe uğrayan, mahkemelerde işkence 
altında sorgulanarak yargılanan, beraat etmeleri halinde sakıncalı görülerek yaşadıkları yerden 
sürgün edilen ve sahip olduğu mallara el konulan kadınları tanımlamak için kullanılmaktadır. 
Bu bağlamda yeni kavramın, geleneksel/folklorik büyücü/cadı figürü ile doğrudan hiçbir 
ilişkisi yoktur. Sadece Antropolojik ve kültürel bir mirastan söz edilebilir.  
9 Bu konuda Kebikeç’in (2002: 157-165) 13. sayısında yer alan “Cadının Cinsiyeti Kadındır” 
başlıklı makalemize bakılabilir.  
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Cadılık suçlamasıyla 55 yaşında tutuklanan, 28 Haziran 1628’de ilk kez sor-
gulanan, Bamberg belediye başkanı Johannes Junius, dava süresinde verdiği 
ifadeyi ve gördüğü işkenceyi kızı Veronika’ya mektup olarak kaleme alır. Yazısı-
nın sonlarına doğru çektiği büyük acılar nedeniyle yazmakta zorlandığı mektup-
tan kimseye söz etmemesini, sadece güvenilir bir insan olan amcasına okutması-
nı ister. Yine bin bir zorlukla hapishaneden çıkartabildiği bu son anısının, ortaya 
çıkması durumunda, kendisinin olduğu kadar, görevlilerin ve gardiyanların başı-
nın büyük derde gireceğini yazar. Cadılık suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu 
bulanan Johannes Junius, bu mektuptan 13 gün sonra, 6 Ağustos 1628’de yakı-

 

 

 
 

 

 

 
 

Engizisyon Mahkemeleri'nin sıklıkla uyguladığı ipe çekme (makara) işkencesi ve 

parmak sıkıştırma/ezme işkencesi 
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larak idam edilir. Junius’un, o dönemde, daha az acı çekmek amacıyla10, canlı 
canlı yakılmamak için başvurulan bir yöntem olan, Af Dilekçesi’ni11verip ver-
mediği bilinmiyor. Kaldı ki, bu dilekçeler her koşul ve şartta kabul görmüyordu. 
Johannes Junius’un dilekçesi kabul edilseydi, önce başı kılıçla kesilecek daha 
sonra bedeni ateşte yakılacaktı.12 

Günümüzde Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nin kuzeyinde yer alan Bamberg, 
cadı avlarının en yoğun olarak yaşandığı yerleşim merkezlerinden birisidir. 
Reformasyon karşıtlığının hız kazandığı ve Otuz Yıl Savaşları’nın sürdüğü dö-
nemde yaşanan cadı avı histerisi özellikle güney/güneybatı Almanya’da adeta bir 
sürek avına dönüşmüştür. Bamberg’i prens payesiyle yöneten 4 piskopos13 dö-
neminde (1591-1633) açılan cadı davalarında suçlu bulunarak yakılanların sayısı 

                                                 
10 Cehennemi temsilen canlı canlı yakılma ritüeli sadece acılı bir ölüm olmanın ötesinde, 
Hıristiyan dünyasında yaygın kabul gören bir inanışa göre, ruhun Araf’ta takılarak, selamete 
ulaşmasına, cennete gitmesine engel oluyor ve vaftiz ol/a/mamış olanlara, kâfirlere benzer 
bir sonun yaşanmasına neden oluyordu. 
11 Gnadenzettel 
12 Johannes Junius’un karısı da cadılık yaptığı gerekçesiyle tutuklanmış ve suçlu bulunarak 
1627’de yakılmıştır. 
13 Fürstbischof 

 
 

Hava Büyüsü Hazırlığında İki Cadı (1490/91) Anonim. 
Ulrich Molitor'un Cadı Sanatı; Cadı Denilen Kötü Kadınlar Üzerine... başlıklı kitabından. 
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zirve noktasına ulaşır. Güney/güneybatı Almanya’da 1573-1637 yılları arasında, 
9 merkezde yapılan yargılamalar sonucunda 6629 kişi infaz edilmiştir.14 

Bamberg belediye başkanı Johannes Junius hakkında cadılık davası, yukarıda 
anılan yönetici piskoposlardan sonuncusu olan ve Cadı Yakıcı, Cadı Avcısı, Cadı 
Piskoposu15 lakaplarıyla tanınan Dornheimli II. Johann Georg Fuchs dönemin-
de (1623-1633) açılacaktır. Bamberg ve Zeil am Main’de 4 piskoposun yönetim 
dönemini kapsayan 42 yılda 600’den fazla kişi işkence altında sorgulanmış ve 
yakılmaya gönderilmiştir.16 Son yıllarda yapılan araştırmalar kurban sayısının 
Behringer’in (1998) hesabından daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. 
Aschausenli piskopos Johann Gottfried döneminde (1609-1622) falcılık, büyü-
cülük ve benzeri doğaüstü sanatları icra edenlere karşı ağır yaptırımlar getiren 
emirname ile (1610) hız kazanan davalarda, tüm başpiskoposluk bölgesinde, 
1612-1630 yılları arasında yaşanan üç dalgayla 884’nün adı belirlenmiş, yaklaşık 
1000 kişinin cadılıktan suçlu bulunarak katledildiği anlaşılmaktadır.17 Piskopos-
luk bölgesinde, aralarında belediye başkanı Johannes Junius’un da yer aldığı, 
cadıları donanımlı bir işkence evinde daha hızlı yargılayabilmek için Bamberg’de 
inşasına 1627 yılının Haziran ayında başlanan, etrafı sağlam duvarlarla çevrili 
Cadı Ceza/Evi18 aynı yılın Ağustos ayından tamamlanmıştır. Yargılama, tutukevi 
ve işkence evi gibi bölümlerden oluşan bu yapı bütünlüğünde, Bamberg beledi-
ye başkanı Johannes Junius dışında, dönemin diğer bazı önemli kişileri de yargı-

                                                 
14 Kendisini cadıların yok edilmesine adamış piskopos II. Johann Georg Fuchs dönemi, 
kayıtlara geçmiş 600 kurbanla Almanya’nın en acımasız cadı avcıları listesinde altıncı sırada 
bulunmaktadır. Behringer, (1998: 57). Günümüzde tarihçiler Almanya topraklarında cadı 
avlarında yaşamlarını yitiren kurbanların sayısının 25.000 civarında olduğu konusunda 
birleşiyorlar. Bu kurbanların yaklaşık %30’u, Bamberg, Würzburg gibi kentleri de içine alan, 
Main–Franken (3.600) ve güneybatı Almanya (4.200) şeridinde yaşıyorlardı. Dillinger, 2007: 
89-90. 
15 Behringer (1998: 57), anılan dönemde cadı avında aktif rol üstlenen piskoposlara atfen 
verilen ‘Cadı Piskoposları’ (Hexenbischöfe) unvanını taşıyanlara örnek olarak II. Johann Georg 
Fuchs’un adını anıyor. Aynı konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Soldan-Heppe, 1999: II, 2 vd.  
16 Behringer (1998: 57). Bamberg’de görülen cadı davaları ve Junius davası hakkında bkz. F. 
Leitschuh, 1883: 31 vd.; Wolf, 1995, 358-363. 
17 Avrupa’da yaşanan tüm cadı avlarında sorgulanan, dava sonunda infaz veya beraat eden 
kayıtlı sanıkların yüzde %25’i erkektir. (Gehm, 2004; Roper, 2007: 247) Ancak erkek kurban 
sayısının, kadın kurban sayısından fazla olduğu bölgelerde vardır. Örneğin İzlanda’da 
kurbanların %92’si, Normandy’de %73’ü, Estonya %60’ı, Burgundy’de ise %52’si erkektir. 
Ancak bu sonuçlar, anılan bölgelerde avın düşük yoğunlukta yaşanmış olması nedeniyle 
tablonun bütününde etkili olmaktan uzaktır. (Apps-Gow, 2003: 45) Bamberg’deki kurban 
sayısı hakkında bkz. Soldan-Heppe, 1999: II,3-4. Bamberg cadı avlarında yaşamını yitiren 
kurbanların kimlikleri, hangi konularda suçlandıkları, yaş ve medeni durumları ve infaz 
tarihleri hakkında ayrıntılı bir liste için bkz.  
http://www.antonpraetorius.de/downloads/namenslisten/Bamberg%20Namensliste%20O
pfer%20mit%20Todesdatum.pdf (02 Eylül 2014)  
18 Drudenhaus, Trudenhaus, Malefizhaus, Hexengefängnis. 1635 yılında yaralı vicdanları 
rahatlatmak için yıkılan ve enkaz malzemesi 1654 yılında inşa olunan Kapuzenler 
manastırında kullanılan bu yapının mimari öyküsü, planı ve tarihsel önemi üzerine ayrıntılı 
bilgi için bkz. Engerisser, 2008; Leitschuh, 1883: 43 vd. 
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lanmıştır. Bunlar arasında Bamberg şansölyesi Dr. Georg Haan (14 Temmuz 
1628’de önce kafası kesilmiş, daha sonra yakılmıştır), Georg Neudecker, Daniel 
Bayer, Albert Richter ve Zeil belediye başkanı Johann Zanghans’da vardır. So-
ruşturma aşamasından sonra tutuklanan sanıkların (sürgüne gönderilme kararı 
alınanlar da dâhil) tüm mallarına (nakit-gayrimenkul) piskoposluk makamı adına 
el konulmaktadır. Bu sadece cadı davalarında değil anılan dönemde görülen 
diğer davalarda da uygulanan bir yöntemdir. Sanık, ekonomik gücü varsa, ceza 
evindeki iaşe ve ibate giderlerini, gardiyan ve cellât maaşlarını ve mahkeme he-
yetti üyelerinin ücretlerini de karşılamak zorundadır. Ancak Bamberg’de görü-
lenler benzeri, ünlü ve soylu kişilere karşı açılan davalarda mahkeme tarafından 
el konulan mal varlığı, dava sahiplerinin ‘gerçek niyet’i ortaya koyacak düzeyde-
dir. Bamberg piskoposluk bölgesinde görülen yargılamalarda, varlıklı kişilerden 
kazanılan mal varlığının 500.000 Gulden’in üzerinde olduğu bilgisi kayıtlarda yer 
almaktadır.19 

                                                 
19 Leitschuh, 1883: 60 vd.; Soldan ve Heppe, 1999: II, 3. Sadece Neudecker’in mal varlığının 
100.000 Gulden’e ulaştığı anlaşılmaktadır. Looshorn (1908), Geschichtedes Bistums Bamberg, cilt. 
6, 33-82’den aktaran, Engerisser, 2008. Yörenin zengin ve soylu aile bireylerinin yargılandığı 
davalarda zaman zaman Kilise’ye ve/veya şehir idaresini temsilen mahkemeye, ekilebilir 
araziler, küçük göletler, koruluklar hatta içinde çok sayıda insan barındıran köyler intikal 
etmektedir. 

 
 

Cadı süpürgesinde uçan cadılar (1440/1451) Martin Le France'ın Notre Dame (Arras) Manastırı'n-
da bulunan Champion des Dames isimli kitabından gravür. 
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III. Yöntem/Sorunlar 
Biz bu çalışmada Johannes Junius’un kızına hitaben yazdığı ve orijinali 

Bamberg Devlet Kütüphanesi’nde olan20 gizli mektubun21 üç farklı transkripsi-
yonunu22 esas aldık, ancak ana izleğimizi, Tarih Bilimi sitesinde23 yer alan metin 
[A2] oluşturdu. Anlam ve karşılık bağlamında zorlandığımız satırlarda günümüz 
Almancası’na24nakledilmiş25 metinle26 karşılaştırdık. Yine Leitschuh (1883) met-
nini esas alan Appsve A. Gow’daki,27(2003) İngilizce çeviriye, söyleyiş olanakları 
bağlamında göz attık. Diğer yandan davanın günümüze kadar gelebilmiş tuta-
naklarına dijital ortamda ulaşılabilmektedir.28Bu davada mahkeme heyetinin 
tutturduğu resmi kayıtlar (sanığın ifadesi), ile tutuklu yargılanan Johannes 
Junius’un gizli mektubunda yazdıklarının yer yer uyumsuzluğu, en azından tarihçi-
ler açısından, ilginç ve bir o kadar da dikkat çekicidir. Tutanaklarda, Junius’a 
atfedilen cadılık suçlamasına mesnet oluşturacak tüm pratikler29 ve ihbar ettiği 

                                                 
20 R.B.Msc.148, Nr.300, 1r-2v (Kassiber). [D1] 
https://www.historicum.net/fileadmin/sxw/Themen/Hexenforschung/Themen_Texte/U
nterricht/bamberg_kassiber_quellen.pdf 
21 Bamberg Kassiber 
22 [A1] Behringer, 2001: 306-311; [A2] Tarih Bilimi web sitesi: https://www.historicum.net.; 
(A3) Leitschuh, 1883: 49-55. 
23 Başta cadı avları olmak üzere Almanya ve Avrupa tarihi üzerine, alanlarının en saygın 
araştırmacı ve tarihçilerinin çalışma, yorum ve tenkitlerine yer veren bu siteye ulaşım için 
https://www.historicum.net.  
24 Neuhochdeutsch 
25 Übertragung 
26 [B1] Tarih Bilimi web sitesi: https://www.historicum.net. 
27 Apps ve Gow’un Leitschuh’un yanı sıra, G. L. Burr’un (Philadelphia, 1897) çevirisi, Sol-
dan ve Heppe, (1911-12) ve Behringer (1988) metinlerinden faydalandıkları anlaşılıyor. Apps 
ve Gow. 2003: s. 159-166 (Dipnotlar dâhil). 
28 [C1] Tarih Bilimi internet web sitesi: https://www.historicum.net. 
29 Johannes Junius davasının tutanaklarında mektupta yer alamayan birçok ayrıntı yer 
almaktadır. Junius’un itiraflarına temel olan bu ayrıntılar, yukarıda da belirtildiği üzere, 
modern cadı kavrayışına ilişkin önemli unsurları barındırmaktadır. Dava tutanaklarına yer 
alan bu unsurlar (Junius’a atfedilen suçlar) şöyle sıralanabilir: Cadıların kara büyü ayinine 
katılarak yiyip, içip, dans etmesi [1r,4r,4v]; hamursuz fodla’yı (Hostia) toprağa gömmesi [1r]; 
sorgusunda bedeninin sağ tarafında görülen yonca yaprağı şeklindeki mavi lekeye 3 kez iğne 
batırılmasına rağmen hiç acı duymaması ve yaranın kanamaması (bedende şeytan emareleri) 
[2r]; şeytanla işbirliğine girmeden önce içine düştüğü melankolik ruh hali [2v]; sığırtmaç kız 
görüntüsünde şeytan (teke) ile girdiği cinsel ilişkide yaşadığı soğukluk [2v]; Tanrı’yı inkâr 
etmesi ve şeytan tarafından vaftiz edilmesi [3r]; sığırtmaç kız kılığındaki ayartıcı şeytanın 
siyah bir köpek olarak Junius’un yatağına gelebileceğini söylemesi (hayvana dönüşme) [3v]; 
şeytan sevgilinin onu, küçük oğlunu öldürmek için teşvik etmesi, bu nedenle zehirli bir toz 
(grawes Pulfer) vermesi, yine manastırdaki rahibe kızını öldürmeye ikna çabaları (zararlı büyü) 
[5r]; tutuklanmadan beş gün önce kiliseye giderken kötücül düşman (böese feindt) teke 
kılığında karşısına çıkarak yakın zamanda tutuklanacağını, ancak onu kendisinin kurtaracağını 
söylemesi. [5v].  
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kişilerin isimleri ayrıntılı biçimde yer alırken, Junius’un mektubunda, tabiatıyla, 
daha çok çektiği acıları ve suçsuzluğunu öne çıkaran satırlar yer almaktadır.30 

Metni Türkçeleştirirken, anlaşılabilir olma kaygısının öne çıktığını söyleyebi-
liriz. Mektubun işkence görmeye ellerinin başparmaklarından başlanmış bir 
insan tarafından 17. yüzyılın ilk çeyreğinde ve hapishane koşullarında yazıldı-
ğı31düşünüldüğünde, orijinal metnin transkripsiyonunda yaşanan zorluklar tah-
min edilebilir. Kaldı ki Topalović ve Hille (2007) ikilisinin de gösterdiği gibi, 
içeriği, ifade amacı ve devamı olup olmadığı anlaşılamamış ve nihayet okuna-
mamış satırların32 varlığı da, bu durumu teyit ediyor. Türkçeleştirmeyi, son tah-
lilde metnin bir mektup olduğunu unutmadan, olabildiğince sade kalması amacıyla 
açıklayıcı dipnot sayısını sınırlı tutmaya çalıştık. Ancak metinin anlaşılabilir kı-
lınmasını sağlamak için, bizce gerekli yerlerde, dipnot ile açıklama yapmaktan da 
çekinmedik. Cümleler çok anlaşılmaz hale gelmedikçe Junius’un yer yer diyalog 
ve daha çok da anlatı üslubunda kaleme aldığı cümlelere sadık kalmaya çalıştık. 
Ancak ifadenin karışması ve giderek anlaşılamaz hale geldiği durumlarda, akıcı 
bir okuma sağlanabilmesi amacıyla, metnin özüne aykırı düşmeyecek biçimde 
noktalama işaretleriyle, daha çok da tarafımızdan ilave edilen sözcüklerle33 mü-
dahale etme yoluna gittik. Türkçeleştirdiğimiz bazı sözcüklerin, sözcüğün, kav-
ramsal önemine binaen ve/veya alternatif karşılıkları olabileceğinden hareketle 
Almancalarını da, verdik. Apps ve A. Gow’da (2003) yer alan, A. Kors ve E. 
Peters’in Leitschuh’u (1883) esas alan İngilizce çeviriden, zaman zaman ifade 
bağlamında yararlandığımızı söyleyebiliriz. 

Umarız, çok kıymetli bu son mektubu, en az eksik ve hatayla Türkçeleştire-
bilmişizdir. 

 

 

Johannes Junius: “Bet für mich als dein Vatter für ein rechten 

merterer nach meinem Tode”34 

Bamberg 1628 
[1r] 

Yüzlerce binlerce kez iyi geceler canım kızım Veronika. Suçsuz yere hapse 
atıldım, hiç bir suçum olmadığı halde işkence gördüm, suçsuz olduğum halde 
öleceğim. Çünkü her kim buraya35 getiriliyorsa ya cadıdır36 ya da uzun süre gör-
                                                 
30 Tutanaklar (ifade) ile mektup arasındaki uyumsuzluğu benzer örnekler üzerinden tartışan 
önemli bir makale için bkz. Topalović ve Hille (2007). 
31 Elyazması metnin, Bamberg Devlet Kütüphanesi’ndeki orijinalinin dijital sürümü için bkz. 
https://www.historicum.net/fileadmin/sxw/Themen/Hexenforschung/Themen_Texte/U
nterricht/bamberg_kassiber_quellen.pdf 
32 [A2] Transkripsiyonu’nun da okunamamış yerleri temsilen <…> kullanılmıştır.  
33 Bu ilaveler (italik) olarak verilmiştir. 
34 “Ben öldükten sonra gerçek bir din şehidi olan baban için dua et.” 
35 Metinde Johannes Junius tarafından “in d[as]hauß” [(bu) eve] olarak belirtilen mekân, 
yukarıda belirtildiği üzere, Bamberg cadı avlarının zirveye ulaştığı dönemde (1626-1631) 
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düğü işkence sonunda hayalinde yarattığı şeylere inanmaya başlar ve Tanrı’dan 
af diler. Şimdi (sana) başıma gelenleri anlatmak istiyorum: İlk sorgumda, Dr. 
Braun37, Dr. Kötzendörffer’in yanı sıra iki yabancı Dr. ve ayrıca <…>38<…> 
vardı. İlk soruyu Abtswert’den39 Dr. Braun sordu: Kayınbirader40 buraya nasıl 
düştünüz? <…> Şansızlıkla diye yanıtladım. Dinleyin dedi: Siz bir cadısınız! 
Bunu kendi isteğinizle itiraf etmez miydiniz? Şayet siz itiraf etmezseniz tanıklar 
getirilecek ve cellâdın yardımıyla (bu itiraf) sağlanacak. Ben de dedim ki, ben 
ihanete uğradım41, bu suçlamaya karşı vicdanım rahat, bin tane tanık da olsa 
beni endişelendirmez; bununla beraber (bilakis) tanıkların ne söyleyeceklerini 
dinlemek istiyorum. Bana tanıtılan şansölyenin oğluna sordum: Sayın Dr. benim 
hakkımda ne biliyorsunuz? Yaşamım boyunca sizinle ne iyi ne de kötü (hiç) bir 
ilişkim olmadı. O ise bana şöyle cevap verdi: Sayın meslektaşım mahkeme kararı 
gereği. Sizden affımı diliyorum, sarayda42 sizi gördüm! Evet, ama nasıl? O (ise) 
bilmediğini söyledi. Sayın komiserlerden43 onun yeminli ifadesine başvurmaları-
nı rica ettim. (Ancak) Dr. Braun isteğimi yerine getirmenin mümkün olmadığını 
söyledi. (Bu kadar) Yeter onu gördüğünüz; gidin artık Sayın Dr.! (dedi). Ben (de 
bunun üzerine) baylar hangi tanık? Şayet böyle giderse sizler de, en az benim veya 
herhangi şerefli bir insan kadar az güvende olacaksınız. Beni dinlemediler bile. 
Daha sonra şansölye geldi ve o da oğlu gibi konuştu: Beni görmüştü, yani o da 
beni görmüştü, ama ne olduğumu anlamak için ayaklarıma bakmamıştı.44 

Hemen arkasından Hopfen-Elß45 (geldi), o da beni Hauptsmoor46’da dans 
ederken görmüştü. Kimle gördüğünü sordum, bilmediğini söyledi. Tanrı aşkına, 

                                                                                                                   
yönetici piskopos II. Johann Georg Fuchs tarafından cadılık, büyücülük suçlamasıyla 
tutuklananların sorgulanması, yargılanması ve tutulması amacıyla inşa ettirilmiş (1627) cadı -
suçlu- (ceza)evidir.  
36 Metinde Drudner (eril) kullanılmaktadır. Alman mitolojisinde Drude (drud, drut, drute, trud, 
trude) kötücül amaçlarla güç kullanan kadın büyücü anlamına gelmektedir. Grimm 
Kardeşlerin Lügatinde Drude, cadı, cadı benzeri yaşlı kadın, tekinsiz, uykulara girip 
karabasana neden olan hortlak olarak tanımlanmıştır. Dönemin kavrayışı göz önünde 
bulundurulduğunda, Johannes Junius’un ‘cadı’lıkla suçlandığını söyleyebiliriz. 
37 Buradaki Dr., hekim anlamında değil akademik unvan anlamında kullanılmaktadır. 
Özellikle dönemin hukukçuları arasında uzmanlık yaygındır. 
38 <…> : Orijinal metinde okunamamış bölümler. 
39 Eski Bamberg’de, kentten geçen Main Nehri’nin kolu Regnitz’in oluşturduğu iç ada 
bölgesine verilen ad.  
40 Burada Dr. Braun, Junius’a schwager (kayınbirader, enişte) diye hitap ediyor. Buradan bir 
akrabalık anlamı çıkarmak olası olduğu gibi, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği 
döneminden kalma bir dostluğa binaen, yakınlık ifadesi anlamında kullanılmış olabilir. 
41 [A2] transkripsiyonunda yukarıdaki ifade yer alırken, [A1] ve [A3] transkripsiyonlarında 
ifade farklıdır: “ben cadı değilim.”  
42 Tam okunamamış bir sözcük, saray veya konut anlamında olabilir. 
43 Junius, Commissarios ile kendisini sorguya çeken ekibi kast ediyor. 
44 Junius’un bu cümle ile neyi ifade etmek istediği anlaşılamıyor. Şansölye’nin oğlu gibi 
olumsuz anlamda tanıklık yaptığı kesin olmakla birlikte, Junius’u nerede ve ne yaparken 
gördüğü muğlak kalıyor. Ancak metnin tümü ve tutanaklar göz önünde bulundurulduğunda 
ormanda düzenlenen kara büyü ayinindeki cadıların dansında görülmüş olabilir.   
45 Junius’un aleyhine tanıklık yapan gündelikçi bir kadın.  
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sizlere yemin ediyorum sayın baylar, duyduklarınızın hepsi yalancı tanıkların 
ifadeleri. Bunlar yemin ettirilmeli ve doğru biçimde sorgulanmalı. Bu yapılmaz 
ise, benim kendi irademle veya cellât marifetiyle itiraf ettirilmem gerekiyor de-
mektir. Cevap veriyorum; hiçbir zaman Tanrı’yı inkâr etmedim ve etmeyeceğim. 
Bağışlayan Tanrı da beni koruyacaktır. Yapabileceğim her şeyi yapıp sabırla 
beklemek istiyordum. Ancak, maalesef, Tanrı beni bağışlasın, cellât geldi ve 
ellerimi bağlayarak başparmaklarımı mengeneye47takarak tırnaklarımdan kan 
gelinceye kadar sıkıştırdı. Yazımdan da anlayacağın üzere, 4 hafta ellerimi kulla-
namadım. Sonra Tanrı’ya, bana Kutsal beş yarasını48 bahşetmesi ve benden 
inayetini esirgememesi için yakardım. Böylece suçsuzluğumu ve gördüğüm iş-
kence ve çektiğim tüm acıları, onun beş yarası adına, kabullendim. O (Tanrı) 
benim acılarımı dindirdi ver böyle acılara (karşın) ayakta kalabilmemi sağladı. 
Daha sonra (yapılan işkencede) ellerimi arkadan bağlayıp beni yukarı doğru çekti-
ler. Gökyüzünün ve yerin ayağımın altından kaydığını düşündüm. Bu şekilde 
beni altı kez yukarı çekip aşağıya bıraktılar, bu işkence beni tarifsiz acılara boğ-
du.49 

[1v] 

Tüm bu işkenceleri, beni çırılçıplak soyarak yaptılar. Yüce Tanrımız bana 
yardım etti, onlara, namuslu bir insana, böyle suçsuz birine işkence ettiğiniz için 
Tanrı’dan af dileyin dedim. Siz onu sadece ruhen ve bedenen değil, bilakis malı 
mülküyle de öldürmek istiyorsunuz.50 Dr. Braun bana, sen namussuz bir alçak-
sın dedi. Ben de, ben namussuz bir alçak değilim, hepinizin olduğu kadar na-
musluyum dedim. Ama bu böyle sürerse, ben veya herhangi biri, Bamberg’de 
namuslu hiçbir insan güvende olmayacaktır. (Bunun üzerine) Doktor, kendisinin 
şeytanın oklarıyla51 vurulmadığını söyledi. Ben de vurulmadığımı, gerçek şeyta-
nın onların yalancı tanıkları olduğunu ve şayet onun da, bu ağır işkenceye maruz 
kalsa benzer durumda olacağını söyledim. Bunlar 30 Haziran Cuma günü oldu 
ve ben Tanrı(nın yardımı) ile işkenceye dayanmak zorunday(d)ım. Bunca zaman-
                                                                                                                   
46 Almanya’nın Bamberg kentinin doğusunu kat eden büyük ormanlık bölge. 
47 Daumenstock, sadece elin başparmaklarını sıkıştırarak acı vermek üzere kurulmuş metal bir 
düzenektir. Sorgu süreçlerinde bacakların sıkıştırıldığı “İspanyol Çizmesi” ile birlikte en çok 
kullanılan işkence aletidir.  
48 İsa Mesih çarmıha gerildiğinde, çivilenen ellerinde, ayaklarında aldığı yaralar ve sağ 
böğründe Romalı muhafızın açtığı yara, Hıristiyan ikonografisinde “İsa’nın Beş Yarası” 
olarak adlandırır ve çektiği acıları simgeler. 
49 Burada Junius’a uygulanan işkence çok büyük ihtimalle, Engizisyon Mahkemeleri’ndeki 
sorgulamalarda sıklıkla başvurulan ve Makara/İpe Çekme olarak tanımlanan yöntemdir. 
Ancak yazdıklarından ayaklarına ağırlık bağlanıp bağlanmadığı anlaşılamamaktadır.  
50 Daha önce belirttiğimiz üzere, cadılık suçlamasıyla yargılananlar beraat etseler bile sürgüne 
gönderiliyorlar ve tüm mallarına el konuyordu. Büyük olasılıkla Junius, kendisine bir kumpas 
kurulduğunu, her şeyinin elinden alınacağını bildiği için, çocuklarının geleceğini de 
düşünerek, bu cümleyi kuruyor. 
51 Cadı Avı Çağı’nda şeytanın veya emrindeki demonların doğrudan işbirliği (Pakt) yapmayan 
insanlara, ucunda adeta kötülük zehri taşıyan zararlı oklar attığına inanılıyordu. Bu okların 
hedefi olanlar, doğru yoldan çıkarak şeytanın kötücül emellerinin sadık birer neferine 
dönüşen cadılardı. 
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dır ne giyinebiliyorum ne de ellerimi kullanabiliyorum. Diğer tüm acılara (da) 
hiçbir suçum olmadığı halde katlanmak zorundayım. Cellât beni tekrar hücreye 
götürdüğünde şunları söyledi: Efendim, sizden rica ediyorum, Tanrı aşkına, 
gerçek veya değil bir şeyler itiraf edin. Tahmin edebilirsiniz ki, size yapılan bu 
işkenceye dayanmanız mümkün değil. (Size yapılan) Tüm bu işkencelere dayana-
bilseniz bile serbest kalabilmeniz mümkün olmayacaktır. Bir kont bile olsaydı-
nız, işkenceler birbiri ardına devam edecek (biri bitince diğeri başlayacak), siz cadı 
olduğunuzu itiraf edene kadar sürecektir. Onların memnuniyeti ancak bu sonu-
cu aldıklarında sağlanacaktır, her biri diğerine benzer.52 Daha sonra Georg gel-
di53 ve komiserlerin söylediklerini bana aktardı; efendim Piskopos II. Johann 
Georg, bana uzun süre dillerden düşmeyecek ibretlik bir ceza verilmesini isteye-
cekmiş. Bu arada cellâdın yeniden işkenceye başlaması için haber salındığını da 
ekledi. Benden, Tanrı aşkına, tekrar düşünmemi rica etti ve bütünüyle suçsuz 
olsam bile tekrar özgür kalabilmemin mümkün olmadığını söyledi. Aynı şeyleri 
bana Kandelgießer, Neudecker ve başkaları da söylemişti. (Bunun üzerine), duru-
mum kötüleşirse bir gün olsun tefekkür edebilmek ve bir rahiple görüşebilmek 
için ricada bulundum. Rahip isteğim reddedildi, ancak tefekkür isteğimi kabul 
ettiler. İşte sevgili canım kızım, içine düştüğüm ve (daha da) yaşayacağım tehli-
kenin büyüklüğünü görüyorsun. Söylemeyi istedim; ben bir cadı olabilirdim, 
ama değilim! Bunun için önce Tanrı’nın varlığını inkâr etmem gerekir ki, bugüne 
kadar bunu hiçbir zaman yapmadım. Gece gündüz kendi kendimle mücadele 
ettim, sonunda bir gece duasında bana ilham54 geldi; tüm kaygılarımdan kurtul-
dum. Artık bir rahip ile görüşmeye ihtiyacım yoktu; kendime dönmek, tefekkür 
edip her şeyi açık biçimde söyleyebilecek durumdaydım. Sadece ağzım ve keli-

                                                 
52 Cellât bu cümleyle yargılama sürecinin rutinine, her davanın sonucunun aynı olduğuna, 
daha fazla gereksiz yere acı çekmesini istemediği, Junius’u inandırmak istiyor. Cellâtlar 
Ortaçağ ve Erken Yeniçağ Avrupası’nda toplumsal yaşamın çok önemli bir figürüdür. 
Loncalara kabul edilmeyen cellâtlar, yaptıkları iş onursuz (unehrlich) ve kirli sayılsa da, 
yaşadıkları yerde korku ve endişe ile karışık bir saygı görürlerdi. Onurlu hiç kimsenin talip 
olmayacağı cellâtlık mesleği genellikle babadan oğla geçer ve hapishane gardiyanlığını, sanık 
ve tutukluların tüm iaşe ve ibate giderlerinin, bedeli karşılığında, teminini de kapsardı. Bu 
bağlamda bir aile işiydi; cellâtların eşleri de ceza ve gözetim evlerinin yemek, temizlik işleriyle 
uğraşırlardı. Erken Yeniçağ’da cellatlar sahip oldukları nispeten yüksek gelir düzeyine karşın, 
toplumsal bir statüleri olmayan, lağımcılar, dokumacılar, değirmenciler benzeri, uzak 
durulması gereken, marjinal bir kesimdi. Son tahlilde mahkemede sorgulananlara yaptıkları 
işkence ve eziyet mesleklerinin gereği, işlerinin en önemli bir parçasıydı. Kaldı ki işkence, bir 
mahkeme sürecinde uygulanmaya başladığından beri, Engizisyon Mahkemeleri’nde görülen 
davaların gösterdiği üzere, verilecek cezanın bir parçası olarak görülmüş ve itiraf ikinci 
planda kalmıştır. Diğer yandan Junius örneğinde görüldüğü üzere,‘zevk için işkence yapan 
cellat’ betimlemeleri tarihi gerçeklere tümüyle aykırıdır.   
53 Dr. Georg Haan. 
54 [A2] transkripsiyonunda kesinlik kazanmamış sözcük olarak gözüken, [A1] ve [A3] 
transkripsiyonlarında ise öğüt, tavsiye, nasihat anlamlarına gelen Rat sözcüğü yer almakla 
birlikte, günümüz Almancasına aktarılan metinde [B1], ilham, telkin, çıtlatma anlamlarına 
gelen Eingebung kullanılmaktadır. Ancak kanımızca, metnin tümü göz önünde 
bulundurulduğunda, daha çok Tanrı tarafından kulağa üflenen bir sabır, telkin (Vahiy?) söz 
konusudur.  
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meler (ile) konuşabilseydi/m en iyisi olurdu, ama maalesef bunu gerçekleştire-
medim.55 Daha sonra dua edip gereken ibadetimi yaptım. Yine Vaazcı Biraderler 
Manastırı56 baş keşiş vekilini görme isteğim reddedildi. Aşağıda verdiğim ifade-
ler yer alıyor, ancak tümü yalan.57 

[2r] 

Şimdi devam ediyorum canım kızım; sana (daha önce) söylediğim gibi bu ağır 
işkence ve çekilen ıstıraba uzun süre dayanabilmem mümkün değildi.58 
Rottweil’de 1624 veya 1625 yılında görülen bir hukuki itilaf (dava) sonucunda 
sayın Dr.’a59 ve mahkeme giderleri olarak 600 Florin (borçlu çıkarıldım) komisyon 
ödemek zorunda bırakıldım.60 Bu durumun halli için çok sayıda namuslu insanla 
konuşup bana yardım etmelerini istedim. Buradan itibaren yazdıklarım, beni 
muhtemelen öldürecek derecede ağır işkence tehdidi altında verdiğim ifade 
(olup), (söylediklerim) bütünüyle yalandır. Bu sözde ifadeye göre ben bu olaydan 
sonra Friedrichsbrunnen’deki61 arazime gidip orada kederli bir şekilde oturmu-
şum. Sığırtmaç bir kız gelmiş, orada ne yaptığımı ve neden bu kadar hüzünlü 
olduğumu bana sormuş.62 Ben de bilmiyorum diye cevaplamışım. Ancak kız 

                                                 
55 Junius burada, derin bir tefekkür sonrasında ortaya çıkan sözcüklerin etki gücüne 
gönderme yaparak kendini savunabileceğine inanıyor.  
56 Dominikenler Tarikatı’nın manastırları, Vaazcı Biraderler Manastırı (Predigerkloster) olarak 
da adlandırılır.  
57 Junius, verdiği ifadelerin yalancı tanıklıklara dayalı, işkence altında zorla alınmış ifadeler 
olduğunu anımsatıyor kızına. 
58 Takip eden satırlarda Junius’un itirafları yer alıyor. Davanın tutanaklarında [C1,1r]; “5 
Temmuz tarihinde yukarıda adı geçen Junius’un işkence uygulanmaksızın yaptığı itiraflar…” 
ifadesi yer almaktadır.  
59 İmparatorluk Mahkemesi avukatı Lukas Schlee. Soldan ve Heppe, 1999, II,9. 
60 Junius’un mektubunda bu husus muğlak ve anlaşılması zor bir ifadeyle yer almaktadır. 
Mahkeme tarafından tutulan dava tutanaklarına müracaat ettiğimiz de husus netlik kazan-
maktadır. Ancak burada da, mektupta “Dr.” olarak anılan İmparatorluk Mahkemesi avukatı 
Lukas Schlee’nin hiç adı geçmemektedir. “Alß Anno 1624. İhne die die [!] Commission wegen 
seiner strittig[en] sachen zue Rothweil vff die 600 f[loren] gecostet,” [C1,2r] Biz iki metinden 
ortaklaşa daha anlaşılabilir bir cümle oluşturmaya çalıştık.  
61 Günümüzde Bamberg kentinin içinde kalmış, adı içinden geçen caddeyle (Am 
Friedrichsbrunnen) anılan ağaçlık bölge. 
62 Erken Hıristiyanlıkla birlikte, yalnız yaşayan keşişlerin başına bela olan ve tipik bir keşiş 
melankolisi olarak tanımlanan acedia günahı, zamanla etki alanını genişleterek tüm “inancı 
zayıf” Hıristiyanların korkulu rüyası haline gelmiştir. Hülyalara dalmış, donuk, hüzünlü bir 
yüz ifadesi tipik bir melankoli belirtisidir. Junius’a atfedilen suçların kurgulanmasında 
mahkeme heyetini oluşturan ‘akil’ adamların tüm ayrıntıları düşündükleri anlaşılıyor. Aşağıda 
fırsat buldukça, mektuptan hareketle, dava tutanağına dönüşler yaparak, cadı suçlamasına 
temel oluşturan unsurlara dikkat çekeceğiz. Cadılık/büyücülük davalarında da melankoli de 
bu temel unsurlardan biri olarak karşımıza çıkar. Melankolik ruh hali, bulaştığı insanı, 
ibadetten soğutan, uyuşturarak yaşamdan elini ayağını çektiren, Tanrı’yı ve Kilise’yi inkar 
ettiren, nihayet kurbanını intihara sürükleyen bir illettir. Şeytan ve emrindeki demonlar bu 
nedenle melankolikler ve melankoliye yatkınlıkları olanlara daha fazla yaklaşırlar. Onların bu 
bıkkın, kederli halleri şeytanla işbirliği yapabileceklerine de işaret eder. Mektupta anılan 
sıkıntılı olaydan sonra Junius’un tenha bir yere (arazisine) çekilerek melankolik bir ruh hali 
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bana yaklaşmış ve ben de onu yanıma çekerek yanına yatmışım.63 Bunlar olduğu 
sırada kız bir tekeye64 dönüşmüş ve bana şöyle demiş: Bak da, kiminle birlikte 
olduğunu gör şimdi. Sonra boğazıma sarılarak şöyle demiş: Ya benim olursun ya 
da seni öldürürüm! Ben de ona şöyle demişim: Tanrım bundan koru beni! O da 
bunun üzerine ortalıktan kaybolmuş ama biraz sonra, yanında iki kadın iki erkek 
olduğu halde geri gelmiş. Tanrı’yı inkâr etmem gerekiyormuş, ben de Tanrı’yı ve 
meleklerini inkâr etmişim. Bunun üzerine o beni vaftiz ederken iki kadın da 
vaftiz babam65 olmuşlar. Bana vaftiz hediyesi olarak, daha sonra değersiz cam 
parçasına dönüşecek, bir altın66 takmışlar.67 Tam bittiğini, tahammül edebildiği-
mi, zannettiğim sırada celladı (tekrar) yanıma gönderdiler. Nerede dansa katıl-
mıştım? Şansölye, oğlu ve Hopfen-Elß tarafından, eski saray68, belediye lokanta-
sı69, büyük ormanlık bölge70 olarak söylenen yerleri ne biliyor ne de hatırlıyor-
dum, ancak hakkımda verilen hüküm okununca, bahsedilen yerleri ben de söy-
ledim.71 Bu kez orada gördüğüm insanları da söylemem gerekiyordu. Hiç kimse-
yi tanımadığımı söyledim. (Bunun üzerine)72 Seni, yaşlı namussuz, boynunu cellâ-
da kestireceğim! Susma konuş! Şansölye de orada değil miydi? Evet, diye cevap-
ladım. Başka kim? Kimseyi tanıyamadım. Bunun üzerine şunu söyledi: (öyleyse) 
Sokak sokak git bakalım, önce pazar yerinden yukarı doğru, sonra tekrar aşağı-

                                                                                                                   
içinde düşüncelere dalması şeytanın gözünden kaçmaz. Mahkeme heyeti de bu önemli 
ayrıntıyı tutanaklarda vurgulamayı ihmal etmez: “wehre ein weibsbildt, wie ein Graßmagdt 
zu Ihme kommen welche ihne gefragt, warumb Er also trawrig aldta Sässe, Er ihr 
geantworttet, das Er nicht melanolisch [!] wehre,” [C1,2v] 
63 Johannes Junius’un ifadesinin yer aldığı tutanaklarda, Junius’un yanına gelen sığırtmaç kıza 
yakınlık gösterdiği ve yattığı ancak onu çok soğuk bulduğu ve bu sırada fahişenin (dirrn) 
tekeye (Gaißbokh) dönüştüğü yer almaktadır. Bu tasarım, Cadı Avı Çağı’nda görülen 
davalarda sıklıkla rastlanan bir motiftir. Teke cazibeli bir fahişe veya albenili bir kadın kılığına 
bürünerek avını cinsel ilişkiyle avucunun içine alır. Kurban ilişki sırasında sözde kadının, 
beden ve daha çok da cinsel organının soğukluğundan bir gariplik olduğunu hissetse de, 
ilişkiye karşı koyamaz ve şeytanın tuzağına düşer. Bu bağlamda ‘soğuk’ birleşme, şeytan ile 
cinsel ilişkiyi tanımlamada önemli bir motiftir. Yine tutanaklarda kadın kılığındaki şeytanın 
tuzağına düşen Junius’un onunla, cinsel ilişkiden zevk almasa da bunu yaşamak zorunda 
olduğunu itiraf ettiği yazılıdır. [C1,5v]  
64 Bu noktada, teke görüntüsündeki şeytan gerçek yüzünü Junius’a göstermiştir. Hıristiyanlık 
mitolojisinde şeytan en çok teke kılığına bürünür. 
65 “die tauf fdotten” [A2] 
66 “dugatten” [C1,3r] 
67 Mahkeme tutanaklarında şeytanın Junius’a, bundan sonra isminin krix olarak değiştiği, 
kendisini de füchßin (dişi tilki) olarak çağırmasını istediği, o sırada orada olan diğer 
katılımcıların ise Beeltzebuebs (baş şeytan) adına kutladıkları, yine şeytan sevgilisinin ona 
sınırsız zevk ve para vermenin yanında, zaman zaman başka toplantıları da haber vereceği 
bilgisi yer almaktadır. Diğer yandan Junius o sırada onu kutlayanlar içinde yer alan kent 
sakinlerinin isimlerini de ihbar etmiştir. [C1,3r] 
68 altehofhaltung 
69 rahtstube 
70 haubtsmohr 
71 Junius, görüldüğü yerlerin adını duymadığını ancak, iddianame okununca öğrendiğini ve 
yinelediğini söyleyerek, suçlamaların kurgu olduğuna vurgu yapıyor. 
72 Bu yargıları ve takip eden soruyu kimin yönelttiği anlaşılamıyor. 
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ya.73 Ve ben birkaç isim vermek zorundaydım. Daha sonra sıra uzun sokağa 
gelmişti. Kimseyi (ispiyonlamak) istemiyordum ancak yine de bir kişiyi söylemek 
zorundaydım, Zinkenwörth’ü ve bir kişiyi daha ihbar ettim.74 Sonra, Yukarı 
Köprü’den Dağ Kapısı’na kadar olan bölgeden, her iki taraftan, kimseyi bilmi-
yordum. Kale’den kimseyi bilmiyor olmam umurumda değildi, utanç duymaksı-
zın onun ismini söyledim75. Daha fazla bir şey söylemeye niyetim olmadığı hal-
de, bana bütün sokakları teker teker sordular. Daha sonra beni cellâda havale 
ettiler, o da beni çırılçıplak soyup saçlarımı kesti ve işkenceye yatırdı. Namussuz 
korkak, her gün birlikte Pazar’a (yerine) gittiği birisini söylemek istemez miydi? 
Bununla Dietmeyer’i76 kastediyorlar, onun da adını vermemi istiyorlardı.77 Daha 
sonra, nasıl korkunç bir kumpasın içinde olduğumu söylemem gerekiyordu. 
Hiçbir şey söylemedim, (şeytan) benden her şeyi… 

[2v] 

…(söylememi) istedi ben de yerine getirmeyince o beni dövdü. Kurtul şu kor-
kaklıktan şerefsiz!78 Yine, çocuklarımı öldürmek zorundaydım ama ben onların 
yerine bir atı öldürdüm! Yardım etmek istemiyor. Bir (seferinde) de hamursuz 
fodla79 alıp, toprağa gömmüşüm.80 Bunu söyledikten sonra beni rahat bıraktılar. 
İşte böyle sevgili kızım, beni öldürecek davanın seyrini ve verdiğim ifadeleri 
öğrendin. Hepsi yalan ve uydurulmuş sözde gerçekler; Tanrı yardımcım olsun. 
Çünkü ben bu ifadeleri işkence altında ve işkence yapılacağı korkusuyla verdim. 
Çünkü bir şeyler söylemeyince işkenceyi kesmiyorlar. Ne kadar dindar olunursa 
olunsun, istenirse, cadı olunabilir. Şayet Tanrı elçisini göndermezse hiç kimse, 
bir kont dahi olsa, (buradan) kurtulup özgürlüğüne kavuşamaz, tüm aile yakılır, 
günü geldiğinde görülecek gerçek budur. Çünkü bir tek kişi, benim yapmak 
zorunda kaldığım gibi, haklarında hiçbir şey bilmediği herkesi ihbar edebilir. 
Yukarıda Tanrı biliyor ya, ne en ufak bir şey yapabiliyorum ne de biliyorum. 

                                                 
73 Junius’u sorgulayanlar, kentin sokaklarını teker teker gözünde canlandırarak, cadıların 
dansına (Kara Büyü Ayini) katılanları, işbirlikçilerini, ihbar etmesini istiyorlar.  
74 [A1] ve [A3]’de, Zinkenwörth ve (adı anılmayan) bir kişiye ilaveten sekiz kişiyi daha ihbar 
ettiği bilgisi yer alıyor.  
75 İsim belirtilmemiş, ihbar edilenin sadece erkek olduğunu anlayabiliyoruz. 
76 Jacob Dietme/a/yer, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği yapmış bir üst düzey 
görevli. (Soldan ve Heppe, 1999, II,11; Leitschuh, 1883, 53)  
77 Mektupta Junius’un Dietmeyer’i ihbar edip etmediği belli değil iken, itiraf protokolünde 
[C1,4v] ismi işbirlikçiler arasında geçen Dietmeyer’i ihbar ettiği veya büyük olasılıkla “ihbar 
etmiş” gibi kabul edildiği anlaşılıyor. 
78 Bu ifadede Junius’a eziyeti yapanın cellat mı, yoksa şeytan mı olduğu açık değildir. [A3] 
transkripsiyonunda Leitschuh, buradaki (eril) üçüncü tekil şahsın şeytanı tanımladığından 
hareketle dipnot açmıştır.  
79 Hostie 
80 Bu satırlar ifade tutanakları ile birlikte okunduğu zaman daha anlamlı hale gelmektedir. 
Tutanaklarda “zararlı büyü hakkında” (De Malefactis) başlığında yer alan tespitlerde, şeytan 
sevgilisinin Junius’u, küçük oğlu Hans Georg’u öldürmeye azmettirdiği, ama babaya (Junius) 
bu işi yapmak ağır geldiği için doru atını telef ettiği; yine şeytanın onu Kutsal Mezar 
Manastırı’na kapanmış iffetli bakire (rahibe) kızını bir gece öldürmesi için zorladığı yer 
almaktadır. [C1, 4v,5r] 
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Suçsuz yere, adeta bir din şehidi81 gibi ölüyorum. Canım kızım biliyorum ki, sen 
de benim gibi çok dindarsın. Bu nedenle çoğu kez benden istediğin öğüdü veri-
yorum, <…> ne kadar paran ve mektubun82 varsa yanına alabilir, altı aylık bir 
Haç yolculuğu yapabilirsin. Yıllar geçene kadar beklemeni öğütlüyorum sana. 
Çünkü Bamberg’de namuslu erkek ve namuslu kadın Kilise’ye gider ve kendi 
diğer işleriyle ilgilenir. O (adam), senin de ben tutuklanana kadar bildiğin gibi, 
kötülük bilmez, benim, şimdiye kadar sahip olduğum gibi temiz bir vicdana 
sahiptir. Şayet onun hakkında söylentiler varsa gammazlanır ve o cadı evine83 
girer, namuslu kalır ya da kalamaz. Neudecker, şansölye, oğlu, Kandelgießer, 
Wolff Hoffmeister’in kızı84 ve Hopfen-Else hepsi beni tanırlar. Bu gerçeğe 
rağmen içerde kalmaya mecburum. Çok şey oluyor ve şayet Tanrı elçisini85 gön-
dermezse, çok daha başka şeyler olacak. Sevgili çocuk, bu mektup kesinlikle gizli 
kalmalı, kimse yazıldığını bilmemeli, yoksa bu nedenle işkence görebilirim, da-
hası muhafızların kafası kesilebilir; (anlayacağın) bu kadar yasak. Amcan Sayın 
Steiner’e güvenebilir ve <…> ona okutabilirsin; ondan ses çıkmaz (o sessiz kal-
mayı bilir). Sevgili kızım bu adamı bir Reichstaler86 ile onurlandır. <…>. Bu 
mektubu (ancak) birkaç günde yazabildim, ellerim şu anda bütünüyle uyuşuk, 
çok kötü durumdayım. Senden isteğim kıyamet günü geldiğinde verilecek (adil) 
karara inanman, bu mektubu iyi saklaman ve benim (yani), gerçek bir din şehidi 
olan baban için, dua etmen. Ölümümden sonra ne istiyorsan onu yap, bu mek-
tubu iyi sakla, ortaya çıkarma. Bırak Anna Maria da benim için dua etsin.87 Be-
nim, cadı olmadığım, bilakis bir din şehidi olduğum (için), bu nedenle öldüğüm 
için, yemin edebilirsin. Binlerce kez iyi geceler, seni ebediyen göremeyecek ba-
ban Johannes Junius. 

24 Temmuz 1628 
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Öz: Almanya’nın Bamberg Belediye başkanı Johannes Junius cadılık suçlamasıyla tutuklanır. 
Ağır işkence altında sorgulanan Junius, 6 Ağustos 1628’de yakılarak idam edilir. Hapishane-
den kızına çektiği acıları anlatan gizli bir mektup yazar. Mektupta 17. yüzyılda güney Alman-
ya’da yaşanan cadı avı çılgınlığına ışık tutacak bilgiler yer alır.  

Anahtar Sözcükler: Cadılık, Cadı Avı, Erkek Cadı, Erken Yeni Çağ, Almanya, Bamberg,  

Johannes Junius’s final letter dated July 24, 1628 

Abstract: Johannes Junius, the mayor of Bamberg in Germany, was arrested on charges of 
witchcraft. Junius was interrogated under heavy torture and executed by burning on August 
6, 1628. He wrote to his daughter from prison a secret letter describing his sufferings. The 
letter sheds light on the witch craze experienced in South Germany in the 17th Century. 

Keywords: Witchcraft, witch-hunting, malewitch, early modern period, Germany, Bamberg, 
Johannes Junius 

 


