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ÖNSÖZ
Eski Mezopotamya Uygarlıkları’nda inanç sistemiyle iç içe geçmiş olan büyü
inanışı, yapılış amacı bakımından “ak-büyü ve kara-büyü” olarak ikiye ayrılmıştır. Karabüyü, erkek ya da kadın cadılar tarafından, insanlara veya eşyaya zarar vermek amacıyla
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güçler tarafından kendisine hastalık bulaştırılmış kişileri iyileştirmek ve yanı sıra
insanları kötü ruhlara karşı korumak amacıyla yapılmıştır. Koruma-sağaltma büyüsü
ritüelleri, Eski Mezopotamya’da günlük yaşamın bir parçasıdır ve āšipu ya da mašmaššu
denilen büyücüler tarafından uygulanmıştır.
Sahip olduğumuz birçok kültürel değer, Eski Mezopotamya kültürünün izlerini
taşıdığından, bu alanda yapılacak her çalışma kendi kültürümüzün kökenlerini daha iyi
anlamamızı sağlayacaktır. Bu nedenle biz de ülkemiz akademisi için bakir denebilecek
bir alan olan büyü ve büyücülük konusunu çalışmayı uygun gördük.
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GİRİŞ
Tanım
Kelime anlamı olarak büyü, eski Türkçede âlim, bilgin anlamındaki bögü/bügü
kelimelerinden türemiş ve zamanla büyücü, ezoterik/gizlemli bilgi sahibi, kötü güçleri
olan kişi, cadı gibi anlamlar kazanmıştır.1 Büyü, tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde
etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel addır
ve Türkçe’de, afsun, efsun, sihir, füsun, bağı gibi farklı karşılıkları vardır.2 Tarihsel süreç
içerisinde iki farklı büyü uygulamasının ortaya çıktığı görülmektedir. Bunlardan biri
toplum ve birey yararına yapılan ak büyü; diğeri ise tam tersi amaçlarla yapılan kara
büyüdür.
Hayata bilimsel ve akılcı bir perspektiften bakma düzeyine henüz ulaşamamış
günümüz toplumlarında da halen oldukça yaygın biçimde görülen büyü inancı,
insanoğlunun yeryüzündeki yaşam serüveninin başladığı en eski zamanlara kadar geriye
gitmektedir. Yaşadığımız dünyadaki maddi-manevi her şeyin insanoğlunun ihtiyaçları
sonucunda ortaya çıktığını göz önünde bulunduracak olursak, büyünün de tarihsel süreç
içerisinde, insanın belirli bazı ihtiyaçlarını karşılamak için bulunan bir nevi yol olduğunu
söylememiz mümkündür.
Birçok modern bilim insanının yaklaşımına göre büyü, dinsel inançların ilk
basamağını oluşturmaktadır. İlkel insanın, açlık, korku, hastalık gibi durumlara ve hem
beden hem de ruh sağlığını tehdit eden diğer unsurlara karşı verdiği çetin mücadele, onun,
kendisinden daha üstün varlıklara inanmasına yol açmıştır. Bu inanç, paralelinde, söz
konusu varlıkların hayatın döngüsünü ellerinde bulundurdukları inancının gelişmesini
sağlamıştır. Buna göre, insanların aç veya tok, sağlıklı veya hasta, iyi veya kötü talihli

1
2

http://www.nisanyansozluk.com/?k=b%C3%BCy%C3%BC&x=0&y=0
https://sozluk.gov.tr/
1

olmalarına bu güçler karar vermektedir. Ayrıca bu güçler, yağmur, rüzgâr, sel vb. tabiat
olaylarına ve ay, güneş, yıldızlar gibi gök cisimlerine de hükmetmektedir. Bu yaklaşım,
insanoğlunun bir acziyet duygusu yaşamasına ve bunun neticesinde bu güçlerin öfkesini
çekmemek dahası merhametlerini kazanmak için birçok batıl inanç ve birtakım sembolik
eylemler geliştirmelerine yol açmıştır. Örneğin, rutin hayatına devam ederken aniden
hastalanan bir insan, bunun nedenini doğaüstü güçlere bağlamış ve sağlığına
kavuşabilmek için söz konusu güçlerin hoşuna gideceğini varsaydığı çeşitli eylemler
denemiş ve yakarı mahiyetinde birtakım sözler söylemiştir. Eğer hasta kişi sonuçta
sağlığına kavuşursa yaptığı eylemlerin ki bunlar daha sonraki dönemlerde dinsel-büyüsel
ritüellere dönüşecektir, işe yaradığı sonucuna varmıştır.

Amaç
Tez konusu olarak, “Eski Mezopotamya’da Büyü ve Büyücülüğü” seçmemizin
başlıca nedeni, ülkemizde akademik alanda bu konuya ilişkin çok az çalışmanın
bulunmasıdır. Diğer taraftan, Eski Çağ’da Mezopotamya coğrafyasında, Sumer
kültürünün baskın olduğu bir Sumer-Akad kültür sentezi ortaya çıkmış ve bu kültür,
Anadolu, Mısır, Suriye gibi komşu bölgeler üzerinde de etkili olmuştur. Üzerinden
binyıllar geçmiş olmasına rağmen bu kültürün izlerine, bizim coğrafyamızı da kapsayan
tüm Orta Doğu coğrafyasında halen rastlamak mümkündür. Bu bağlamda, modern Orta
Doğu insanının hayatı algılayış biçiminin köklerini, söz konusu Sumer-Akad ortak
kültüründen aldığını söylememiz abartı olmayacaktır. Yanı sıra, büyü inancı, tarihsel
süreçte din ve tıp gibi insanlık tarihini derinden etkileyen ve insanoğlunun entelektüel
dünyasını şekillendiren iki önemli kavramla iç içe ve karşılıklı etkileşim halinde gelişmiş
ve bu üç kavram, birbiriyle çelişmeden ve birbirinin eksik yönlerini tamamlayarak
insanoğlunun düşünce dünyasına hükmetmiştir. Bu nedenle her ne kadar tezimizin
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konusu Eski Mezopotamya’da büyü olsa da çalışmamız, tıp ve din konularıyla iç içe
ilerlemiştir.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi tarihsel süreçte büyü, “ak/iyi-büyü” ve “kara/kötübüyü” olarak iki ana kola ayrılmıştır. Fakat bugün “ak-büyü” ile ilgili Eski Mezopotamya
Uygarlıklarından günümüze, sayısız denebilecek kadar çok belge ve çok sayıda külliyat
ulaşmış olmasına karşın; illegal olmasından dolayı elimizde “kara-büyü külliyatı”
diyebileceğimiz bir belgeler topluluğu ya da münferit bir belge bulunmamaktadır.
Bundan dolayı tezimizin içeriğini bütünüyle “ak-büyü” ritüelleri oluşturmaktadır. Fakat
bunun yanında, “ak-büyüyle” ilgili kayıtlardan, “kara-büyünün” nasıl ve hangi amaçlarla
yapıldığına dair bazı ipuçları elde etmek mümkündür.

Yöntem
Çalışmamızda zamandan ziyade konuya dayalı bir sınıflandırma yaptık. Nitekim
Eski Mezopotamya Uygarlıklarında aynı konuyla ilgili, daha çok şekle yönelik dönemsel
bazı farklılıklar dışında, benzer büyü uygulamalarının olması, tezimizin içeriğini konuya
göre oluşturmamıza katkı sağladı. Bir örnek vermek gerekirse, hamile kadınları korumaya
yönelik yapılan büyü ritüellerinin, Sumer, Babil ya da Yeni Asur Dönemleri’nde aşağı
yukarı aynı sözler ve objeler kullanılarak yapıldığı görülmektedir.
Tezimizi yazarken ağırlıklı olarak İngilizce ve yanı sıra az sayıda da olsa Almanca
ve Fransızca kaynaktan faydalandık. Modern literatüre ait, “büyü” konusunu her yönüyle
ve oldukça derin işleyen AMD (Ancient Magic and Divination) serisi, faydalandığımız
kaynakların başında gelmektedir. Ayrıca, Tzvi Abusch, Daniel Schwemer, W. Farber, J.
Scurlock, F. Wiggermann, E. Reiner, M.J. Geller ve N.P. Heessel gibi konuyu oldukça
farklı perspektiflerden ele alan birçok araştırmacının değerli çalışmalarından faydalandık.
Bunun yanında, büyü uygulamaları ile ilgili çağdaş araştırmacıların modern dillere
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kazandırdıkları metinleri, büyük bir hassasiyetle ve anlamlarını bozmamaya uğraşarak,
Türkçeye çevirmeye çalıştık.

İçerik
Tezimizi üç bölüm halinde yazdık. Birinci bölümde, ilk olarak, büyünün insanlık
tarihinde nasıl ortaya çıktığına yer verdik. Daha sonra Eski Mezopotamya sakinlerinin
zihin dünyalarında nasıl bir konumda olduğunun daha iyi anlaşılabilmesi adına, büyünün
Eski Mezopotamya inancı ve mitolojisindeki konumuna değindik. Devamında, Eski
Mezopotamya

inancına

göre

kötülüğün

kaynaklarının

neler

olduğunu,

Eski

Mezopotamya Uygarlıklarında büyü ve tıp ilişkisini ve büyü yapmanın hukuki durumunu
ele aldık.
Tezimizin ikinci bölümünde, büyü inancıyla ilgili temel unsurlara değindik.
Burada, büyünün efendisi kabul edilen tanrılara, büyücüye, büyücülerle birlikte hasta
insanları sağaltmak için çaba sarf eden hekimlere ve bu iki meslek grubu arasında ne tür
benzerlikler ve farklılıklar olduğuna yer verdik. Ayrıca, büyülü olduğu kabul edilen ılgın
ağacına ve bazı objelere dair de genel bilgiler sunduk.
Tezimizin üçüncü bölümünde ise Eski Mezopotamya Uygarlıklarında yaygın
olarak görülen “ak-büyü/koruma-sağaltma büyüsü” uygulamalarıyla ilgili bilgiler verdik.
Fakat belirtmemiz gerekir ki tez konumuzun muazzam derecede geniş olması ve elimizde
büyüyle ilgili oldukça fazla sayıda çivi yazılı belge ve ayrıca modern bilim insanlarınca
yazılmış kitap ve makale bulunması nedeniyle konuyu tüm yönleriyle ele almamız
mümkün olmadı. Dolayısıyla, hazırladığımız tez, “Eski Mezopotamya’da Büyü ve
Büyücülük” konusuna bir giriş niteliğinde oldu.
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Zorluklar
Çeviri kaynaklar dâhil, çalışma konumuz hakkında yazılmış neredeyse hiç Türkçe
kaynağın bulunmayışı, tezimizi yazarken karşılaştığımız en önemli zorluklaradan biri
oldu. Batılı araştırmacılar, Eski Mezopotamya Uygarlıklarında din, büyü, tıp olguları ve
bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında XX. yüzyılın başlarından itibaren araştırma
yapmaya ve bilimsel eserler yazmaya başlamışken, Eski Mezopotamya kültüründen
beslenen coğrafyalarda yaşayan araştırmacıların konu üzerine elle tutulur bir yayın
yapmamış olmalarını görmek üzüntü verici oldu. Burada tekrar belirtmekte fayda vardır
ki büyü üzerine yapılacak araştırmalar, kaçınılmaz olarak din ve tıp konularını da
kapsayacağından bu tür çalışmalar, Eski Mezopotamya Uygarlıklarının dini, edebi ve
bilimsel mirasından beslenen toplumların kültür kodlarının anlaşılmasına büyük katkı
sunacaktır.
Karşılaştığımız bir diğer sorun, tez konumuzla ilgili yeteri kadar Türkçe literatür
olmadığından, büyü ve büyüyle ilgili terimleri, nasıl Türkçeleştireceğimiz noktasında
ortaya çıktı. Tezimizin konusu olan “ak-büyü/iyi-büyü”, batı literatüründe, İngilizce ve
Fransızcada “incantation”, Almancada “Beschwörung” olarak geçmektedir. Aslında her
ne kadar anlam olarak, “ak-büyü” ya da “iyi-büyü” terimleri bu sözcükleri karşılasa da
söz konusu terimler Türkçede yaygın şekilde kullanılmadığından ve bu ifadelerle ne
kastettiğimiz tam olarak anlaşılamayacağından, bu terimleri kullanmamayı uygun
bulduk.

Bunların

yerine,

Eski

Mezopotamya

sakinlerinin

“ak-büyü”

yapma

nedenlerinden yola çıkarak, bu büyü türü için “koruma-sağaltma büyüsü” terimini
kullanmayı uygun gördük. Çünkü Eski Mezopotamya sakinleri, söz konusu büyü
uygulamalarıyla:
1. İnsanları, maddi manevi her türlü kötülüğe karşı korumak
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2. Hasta bir kimseyi çeşitli ritüeller uygulayarak eski sağlığına kavuşturmayı
amaçlamışlardır.
Fakat yine de uygun olacağını düşündüğümüz birkaç yerde, “ak-büyü” terimini de
kullandık.
Türkçeleştirmekte zorlandığımız bir diğer terim, batı dillerinde “demon, Dämon
ve démon”, olarak geçen ve metafizik varlıkları belirtmek için kullanılan sözcük oldu.
Bazı çeviri eserlerde, bu ifade için iblis, ifrit gibi karşılıklar kullanılmış olsa da bu
kelimelerin söz konusu metafizik varlığı tam olarak tarif edemeyeceğini düşündük ve
bunların yerine, bizim kültürümüzde bilinen bir terim olan “cin” sözcüğünü kullanmayı
uygun gördük. Nitekim bu varlıklar, tıpkı bizim toplumsal tasavvurumuzdakiler gibi Eski
Mezopotamya inancında da gözle görülemeyen, hem kötü hem de iyi eylemler yapabilen
ve tanrılardan aşağıda fakat birtakım insanüstü niteliklere sahip ürpertici varlıklar olarak
tahayyül edilmişlerdir.
Bir diğer nokta, Eski Mezopotamyalılar, koruma-sağaltma büyüsü ritüellerini
yöneten uzmanlara, āšipu ya da mašmaššu unvanı vermişlerdir. Bu görevliler her ne kadar
büyücü olmak için eğitilmiş olsalar da müfredatları gereği tıp eğitimi de almışlardır. “Akbüyücü” diyebileceğimiz bu uzmanlar için tezimizde çoğunlukla yukarıdaki iki terimi
kullandık. Fakat birkaç yerde, büyücünün hekimlik yönüne de vurgu yapmamız
gerektiğinden, bu unvanlar yerine “şifacı-büyücü” terimini ve yine bununla bağlantılı
olarak, birkaç yerde de, bazı büyü ritüelleri esnasında, örneğin şifalı bitkiler gibi tıbbi
yönü de olan maddelerin kullanıldığı durumlarda, “şifalı-büyülü” terimini kullandık.
Bunun yanında, āšipu/mašmaššu terimi için batılı araştırmacılar “exorcist” ifadesini
kullanmışlardır. Bu sözcük Türkçeye “cinci, cin kovucu, cin çıkarıcı” vb. olarak
çevrilmiştir. Fakat Eski Mezopotamya toplumlarında āšipu/mašmaššu’nun görevi sadece
cin çıkarmak/kovmak değil yanı sıra kara-büyüye, hayaletlere ve diğer kötücül varlıklara
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karşı da mücadele etmektir. Bu nedenlerden dolayı, tezimizde bu uzman için daha uygun
olacağını düşündüğümüz “kötü-ruh kovucu” terimini kullandık.
Üzerinde çalıştığımız konu oldukça geniş ve yanı sıra din ve tıp gibi insanlık tarihi
açısından oldukça önemli ve kapsamlı iki olguyla doğrudan ilişkili olduğundan, tezimizi
bu üç alanı tam anlamıyla ihtiva edecek genişlikte yazmamız mümkün olmadı.
Temennimiz, tez çalışmamızın Eski Mezopotamya kültüründe, büyü, din, tıp ve
bu olguların birbirleriyle ilişkisi hakkında araştırma yapmak isteyen akademisyenlere bir
öncü çalışma olması ve bu konularda ülkemiz akademisine küçük de olsa bir katkı
sunmasıdır.
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I. BÖLÜM
BÜYÜ İNANCININ KÖKENLERİ VE
ESKİ MEZOPOTAMYA UYGARLIĞINDAKİ YERİ
I.1. Büyü Nedir ve İnsanlık Tarihinde Nasıl Ortaya Çıkmıştır
Büyü inancıyla ilgili farklı fikirler öne sürülmüştür. Örnek’in yaklaşımına göre,
Türkçede sihir ve tılsım kelimeleri ile genellikle aynı anlamda kullanılan büyü, insanın
ihtiyaçlarını gidermek ve isteklerini gerçekleştirmek için başvurduğu, doğa yasalarının
gerçek dışı bir sistemi, bir nevi yanlış yöntemler uygulayan bir bilim dalı ve verimsiz bir
sanattır. Büyü, doğayı ve nesneleri öznel bir bakış açısıyla yorumlar. Ona göre genel
olarak, bilinen yollarla gerçekleştirilemeyen şeyleri elde etmek, bir kimseye zarar vermek
ya da onu kötülüklerden korumak için birtakım gizil güçleri kullanarak, doğa yasalarını
zorla etkilemek amacıyla yapılan faaliyetlerin tümüne, büyü denir (Örnek 1995: 133135). Benzer bir yaklaşımla Collins, “Büyü ile ilgili teorik yaklaşım, onu uygulayanların
sebep-sonuç ilişkisini yanlış kurmaları yönünde olmuştur ve buna göre büyü bir anlamda
sahte bilimdir” der (Collins 2008: 4). Taftalıya göre ise günümüzde de varlığını devam
ettiren gizem, büyü, kehanet gibi olgular, aslında insanın en eski çağlardan beri karşı
karşıya kaldığı, korku, endişe ve tedirginlik veren durumlarla başa çıkma çabası
sonucunda ortaya çıkmış birer ayin, yakarış yani daha güçlü varlıklara sığınma ihtiyacının
neticesinde yaptığı eylemlerdir. Büyü bir anlamda, bir insanın başka insanlar üzerinde
etkili olabilme yeteneğidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde insanoğlunun kullandığı ilk
büyü, konuşma becerisi kazanmasıyla birlikte diğer insanlar üzerinde sözlerle etki
yaratmasıdır (Taftalı 2013: 113-114). Collins, büyünün her zaman sadece ilişki ağının
onu tanımladığı ve ona bir anlam yüklediği bir toplumsal bağlam içerisinde etkili
olacağını söyler. Ona göre, aslında büyü bir sosyal bağlam dışında düşünülemez ve o,
bizim büyü “sıradan” bir şeydir diyebileceğimiz böylesi bir bağlam içerisinde var olur.
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Bu açıdan değerlendirildiğinde eğer büyü, bazı kimselerin davranışlarında değişiklik
yapıyorsa o zaman sıradan bir etki yapmış demektir (Collins 2008: 6-7).
Avcı-toplayıcı ilk topluluklardan itibaren insanlar, doğaüstü güçlere inanmış ve
onlara çeşitli sunularda bulunmuştur. Örneğin; Filipinler’deki Yeso Adası’nda
gerçekleştirilen “ayı bayramında” genç ayı öldürülmeden önce törene katılanları
yaralamasın diye ayının köpek dişleri ve kesici dişleri bir tür testereyle kesilmiştir. Bu tür
ritüellerde etleri yenen hayvanların kemikleri parçalanmamış, bu hayvanların
kemiklerinden yeniden doğabileceklerine inanılmıştır. Bu topluluklar yaptıkları kemik
sunularıyla vahşi hayvanların efendisine olan inançlarını sergilemiş ve sonraki avlarının
başarılı geçmesi için kendilerine yardım etmesini sağlamayı amaçlamışlardır. Yine
Fransa’daki Montespan mağarasında bulunan ve üzerlerinde derin yuvarlak delikler
açılmış, gerçek boyutlarda bir ayı heykeli ve aslanları temsil eden kil heykelcikler, “av
büyüsünün” kanıtları olarak yorumlanmaktadır. Tapınakların en dipteki bölümlerinde
yapılan bu tür ritüellerin belki bir av seferine çıkmadan önce ya da ergenlik çağına
girenlerin “erginleşme törenleri” esnasında yapıldığı düşünülebilir. Bunun yanında bazı
mağara tasvirlerinden, o dönemde bu tür ritüelleri yöneten bir şamanın varlığı
anlaşılmaktadır (Eliade 2015: 26, 29-31).
Frazer’a göre paleolitik dönem insanı, dünyanın doğaüstü güçler tarafından
yönetildiğine inanmıştır. Bu güçler, nedenlere istedikleri gibi hükmedebilen, tıpkı
kendileri gibi acımalarına, korkularına ve umutlarına başvurulduğunda etkilenebilen
kişisel varlıklardır. İnsanlar, dualar, korkutmalar ya da adaklar yoluyla tanrılardan
kendileri için iyi hava ve bol ürün sağlayabileceklerini düşünmüşlerdir. Bu anlayışa göre,
kimi zaman bir tanrı, ilkel bir insanın bedenine bürünebilir ve böyle bir durumda o kişinin
daha yüksek bir güce başvurmasına gerek kalmaz. Böylece bu kişi, kendisinin ve
yakınlarının mutluluğunu arttırmak için gerekli bütün güçlere sahip olmuş olur. Yanı sıra,
“tanrı-insan” seviyesine ulaşmanın bir başka yolu da duygusal büyü denilen yöntemdir.
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Buna göre herhangi bir etki, onu taklit ederek elde edilebilir. Örneğin; Laos’ta bir fil
avcısı ava çıkarken karısına kendisi yokken saçını kesmemesini ya da vücudunu
yağlamamasını tembihler çünkü saçını keserse filin ağları koparacağına, bedenini
yağlarsa ağların içinden sıyrılıp kaçacağına inanır. Bunlara benzer birçok örnek vardır ve
bu örnekler ilkel insanın doğayı “duygusal büyü” dediğimiz yöntemle kendi istekleri
önünde eğmeye çalıştığını göstermektedir (Frazer 1991: 10-13). Neticede, rastlantısal
olarak bir araya gelen unsurların ortaya çıkardığı sonuçlar, henüz tabiat kanunları
hakkında yeterli bilgisi olmayan ilkel insanın, analojik ve çağrışımsal çıkarsamalar
yapmasına neden olmuş ve bu da büyü inancının ortaya çıkmasına önemli bir katkı
sunmuştur (Örnek 1995: 136-137).
Paleolitik döneme ait mağara resimleri ile mağaralar ve çeşitli nesneler üzerine
çizilmiş işaretler ve figürler, en eski dönemlerden itibaren insanlar tarafından bazı
ritüellerin yapıldığına işaret etmektedir. Bu tasvir ve simgelerin, mevsimler, av
alışkanlıkları, cinsellik, ölüm, bazı doğaüstü varlıklar ve bazı kişiliklerin gizemli
güçleriyle ilgili hikâyelere gönderme yaptığı açıkça anlaşılmaktadır. Avcı toplumlarda
görülen paleolitik temsiller, hem tasvirlerin büyüsel-dinsel değerini hem de çeşitli
öykülerle ilişkili törenlerdeki işlevini belirten birer şifre olarak görülebilir. Benzer
şekilde, günümüzden yaklaşık 10000-14000 yıl önceye tarihlenen son buzul çağına ait,
Fransa’da, Sibirya’da ve Kuzey İtalya’da kadın heykelcikleri bulunmuştur. Bu
heykelcikler, konutların olduğu katmanlarda ele geçirildikleri için bunların ev diniyle
ilişkili oldukları söylenebilir. Heykelcikler, muhtemelen, bütün kabile üyelerinin atası
olduğu varsayılan efsanevi “ana atayı” temsil etmektedir. Söz konusu objelerin, aileleri
ve konutları koruduğuna inanılmış ve bu nedenle büyük avlardan dönüldüğünde onlara
bulgur ve yağ sunguları verilmiştir. Bu ve benzeri kadın heykelciklerinin, tanrıçaların
büyüsel-dinsel güçlerini temsil ettiği varsayılmaktadır (Eliade 2015: 33-34, 36).
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Collins’e göre ilkel insanlar, objeler ve varlıklar evreninde yaşamış ve bunların
tamamının, sahip oldukları varsayılan temel özelliklere ek olarak bazı mistik özellikler
taşıdıklarına inanmışlardır. Buradaki mistik ile kastedilen, genellikle algılanamayan ama
yine de varlığından şüphe edilmeyen görünmez güçler ve etkilerdir. Bu insanlar, söz
konusu varlıkların nesnel gerçekliğinin başka bir gerçeklikle karıştığını farz etmiş ve
kendilerinin neredeyse her zaman görünmez, korkunç ve algılanamaz varlıkların
sonsuzluğuyla çevrildiklerini düşünmüştür. Ölülerin ruhları sık sık onların etrafındadır ve
onlar daima tanıdıkları ya da tanımadıkları kişilerin on binlerce ruhu tarafından kuşatılmış
durumdadır. İşte eski dönemlerde büyü, böylesi bir dünyada işlemektedir. Örnek vermek
gerekirse; eski dönem insanları, demir talaşlarını kendisine doğru çektiği için manyetik
taşların canlı olduğuna ve bir ruh taşıdığına inanmışlardır. Bundan dolayıdır ki bu taşların
eski çağda birçok büyü uygulamasında malzeme olarak kullanıldığını görmek
mümkündür (Collins 2008: 7-8).
Eski insanlar, bazı hayvanlarda, bitkilerde, insanlarda, tanrılarda ve hatta cansız
nesnelerde, diğerlerinde olmayan, sıra dışı içkin bir gücün varlığına ve bu gücün birtakım
belirtilerle kendisini gösterdiğine inanmışlardır. Bu doğaüstü güce, Melanezya dilinde
“mana” denmektedir. Özellikle şamanlarda, büyücülerde, şeflerde, sanatçılarda, yetenekli
avcılarda var olduğuna inanılan bu gücün, birtakım olumlu ve olumsuz yanları vardır.
Mananın olumsuz yönüne tabu denmiş ve kendisinde tabu gücü bulunan insan, hayvan,
tanrı veya cansız varlıkların zararlarından korunmak için alınan önlemler, insanı büyü
uygulamalarına yöneltmiştir (Örnek 1995: 31, 135-136).
İlkel insanlar, genellikle kendilerini derinden etkileyen ve yaşam kalitelerine
olumsuz yönde etki eden durumlar karşısında büyüye başvurmuşlardır. Örneğin onlar,
ruhun bedenden yani somut varlıktan bağımsız ve bir kuş gibi olduğuna inanmış ve bir
insan hastalandığında ruhunun ondan uzaklaştığını, öldüğünde ise onu tamamen terk
ettiğini düşünmüşlerdir. İşte böyle bir durumda büyücü-hekime başvurmuş ve onun çeşitli
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ritüeller uygulayarak ölen kişinin ruhunu bedenine tekrar geri getireceğine inanmışlardır
(Frazer 1991: 14). Yine örneğin bu insanlar, maruz kaldıkları doğal felaketlerle baş
edebilmek için felaketlerin müsebbibi olarak kabul ettikleri doğaüstü güçlerin öfkesini
dindirmek amacıyla da büyüye müracaat etmişlerdir (Örnek, 1995: 36).
Malinowski’ye göre, ilkel toplumların tamamı, maddi ve manevi olmak üzere, iki
boyutlu bir yaşam anlayışına sahiptir. Maddi boyut, ilkel insanın doğaya ve doğa
yasalarına dair gözlemlerine dayanan bilim yönüdür; manevi boyutu ise din ve büyü
oluşturmaktadır. İlkel insanlar, katı bir şekilde örf ve geleneklerine bağlıdır ve bunlar, her
zaman doğaüstü güçlerle, özellikle de büyü, kötü ruh, ölülerin ruhları ve onların tanrı
anlayışlarıyla bağlantılıdır (Malinowski 1990: 8). Bununla birlikte, ilkel insan yaşamını
hiçbir zaman sadece büyüye yaslamamış, aksine, tamamen beceri gerektiren konularda
olduğu gibi bazen onu bütünüyle göz ardı etmiş ve yalnızca elindeki bilginin ve akla
dayalı yöntemlerin yeterli olmadığını gördüğü zamanlarda büyüsel gücü kullanma yoluna
gitmiştir (Malinowski 1990: 22).
Kramer’e göre, insanlık tarihinde din ile büyü arasındaki ilişkinin niteliği
hakkında, farklı bakış açıları ortaya çıkmıştır, bunlar:
1. Büyünün zaman içerisinde din haline dönüştüğü
2. Büyü ve din olgularının aynı kökten beslendiği
3. Dinsel inancın zamanla yozlaşarak büyü inancına dönüştüğü, yönündedir
(Kramer 2000: 220).
Büyüyü dini düşüncenin temeli olarak kabul eden bilim insanları, ilkel
toplumların dinsel inançlarının büyüden ibaret olduğu görüşünü ileri sürmektedir. Bu
görüş, özellikle aydınlanma çağından sonra Avrupa’da büyüyle ilgili çalışma yapan bilim
insanları tarafından dile getirilmiştir. Bu yaklaşıma göre büyü, dini inancın ilk basamağı
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olarak kabul edilmekte ve buna kanıt olarak da Ortadoğu toplumlarında dini düşüncenin
gelişimiyle birlikte büyüye olan inancın nispeten gerilemiş olması gösterilmektedir
(Hasanov 2013: 43-44). Örnek, de “büyünün başarısız olması dinin doğmasına neden
olmuştur” diyerek büyünün, dinsel inancın ortaya çıkışından bir önceki aşama olduğuna
vurgu yapmaktadır (Örnek 1995: 137). Frazera göre, insanlar ilk zamanlarda doğaüstü
güçlerin kendilerinden çok daha üstün olduğuna inanmış ve bu güçleri bazen korkutarak,
yani büyüyle, onlara istediklerini yaptırabileceklerini düşünmüşlerdir. Fakat zamanla
insanın çevresi hakkındaki bilgileri artmış ve böylece o, doğanın ne kadar uçsuz bucaksız
olduğunu ve belirli yasalarla işlediğini anlamış, neticede kendisinin bu güç karşısında
nasıl bir acziyet içerisinde olduğunu fark etmiştir. Böylece ilk zamanlardaki tanrılarla
eşitlik düşüncesi, yerini, onların muazzam derecede güçlü oldukları inancına bırakmış ve
bu durum, insanoğlunun, doğanın işleyişini kendi kaynaklarıyla yani büyüyle
yönlendirme umudunu kaybetmesine yol açmıştır. Dinsel törenlerde dua ve kurban ön
plana çıkarken; büyü yavaş yavaş arka plana düşmüş ve sonuçta sadece kötü ruhları
kovma eylemine dönüşmüştür. Bu duruma paralel olarak, büyücülere, tanrıların alanına
saygısızca saldıran kişiler gözüyle bakılmaya başlanmış ve etkileri tanrılarınkiyle birlikte
artan rahipler, onlara karşı amansız bir mücadele içerisine girmişlerdir. Bundan dolayı,
sonraki dönemlerde kurban ve dua, “aydınlanmış” kesimin temel faaliyetleri durumuna
gelirken; büyü, boş inançları olanların ve bilgisizlerin sığınağı haline gelmiştir. Buna
karşın daha sonraki süreçte, büyünün en önemli dayanağı olan ve bağımsız olduklarına
inanılan temel güçler kavramı, doğa yasalarının tanınmasını sağlamış ve böylece kişisel
istençten bağımsız, zorunlu bir etki-tepki ilişkisine dolaylı olarak bağlı olan büyü, tekrar
itibarlı günlerine geri dönmüştür. Neticede bu süreç, simya-kimyanın gelişmesini ve
pozitif bilimlere giden yolun açılmasını sağlamıştır ( Frazer 1991: 34-35).
İnsanoğlu yaşam serüveni boyunca, türünü devam ettirmek, sağlıklı ve güçlü
olmak, maddi anlamda daha fazla şey edinmek, cinsel cazibeye sahip olmak, rakiplerini
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alt etmek vb. gibi birçok arzu ve istek içerisinde olmuştur. İnsanın, bu isteklerini
gerçekleştirebilmesinin birincil koşulu ve aynı zamanda tüm canlıların birincil içgüdüsü,
hayatta kalma içgüdüsüdür. İnsan, varlığını devam ettirebilmek için öncelikle karnını
doyurmak zorundadır. Su içmeli ve yemek yemelidir. Tarihsel süreçte, insanların
beslenme yöntemleri avcılık-toplayıcılıkla başlamış, tarımsal üretimle devam etmiş ve
günümüze kadar çeşitlenerek gelmiştir. Bunun yanında örneğin ilkel insan, avcılık yaptığı
çağlarda, avını yakalamak için çeşitli teknikler geliştirmesine ve bildiği tüm teknikleri
uygulamasına rağmen bazen bunu başaramamış ve onun aç kaldığı zamanlar olmuştur.
Bu tür durumlarda insanoğlu, dünyayı yönettiklerine inandığı doğaüstü güçlerden yardım
isteme ya da onları kendisine yardım etmeye mecbur kılacağına inandığı çeşitli eylemler
gerçekleştirme yoluna başvurmuştur. Benzer gelişmeler, hastalık ve ölüm durumlarında
da yaşanmıştır. Henüz dünya, kâinat, tıp, iklim vs. hakkında oldukça sınırlı bilgiye sahip
olan insan, bu ölüm kalım meselesinde elini kolunu bağlayıp kaderine teslim olmak
yerine, içindeki yaşama dürtüsünün baskısıyla ve karşılaştığı bu sorunlara çözüm bulmak
ümidiyle her yolu denemiştir. Bu durumlarda gerçekleştirdiği çeşitli dinsel-büyüsel
ritüeller de söz konusu çözüm arayışlarının bir ürünüdür. İlkel insan, örneğin av bulmak
için sonradan ritüele dönüşecek olan bazı eylemler yapmış, bu eylemlerin ardından
çıktığı avda başarılı olunca, yaptığı şeylerin işe yaradığı sonucuna varmış ve böylece
benzer durumlar için benzer nitelikte eylemler geliştirmeye başlamıştır. Zamanla
insanoğlunun farkındalıklarının ve ihtiyaçlarının artması, bu tür dinsel-büyüsel ayinlerin
de içeriklerinin zenginleşmesini sağlamıştır.
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I. 2. Eski Mezopotamya Düşüncesinde Büyü
Eski Mezopotamya uygarlığında büyünün nasıl ortaya çıktığını, nasıl “işe
yaradığını” ve burada yaşayan insanların zihin dünyalarında nasıl bir yer kapladığını
anlayabilmemiz için öncelikle, “Eski Mezopotamya sakinleri, dünyayı, evreni ve hayatı
nasıl algılıyordu ?” sorusuna bir yanıt bulmamız gerekmektedir. Bu soruyu cevaplamanın
yolu, Eski Mezopotamya toplumlarının dinsel inançlarının niteliğini anlamaktan
geçmektedir. Zira günümüzde akıl ve bilim eksenli düşünceye sahip toplumlar, yaşam ve
evren hakkında bilimsel ve somut gerçeklikten kaynaklanan düşünce ile dini düşünce
arasına bir çizgi çekilebiliyorken, Eski Mezopotamya insanının zihin dünyasında böyle
bir ayrımın olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü dinsel inanç bir anlamda, o
dönem insanının düşünce yapısının temelini teşkil etmektedir. Yani söz konusu toplumlar
için dinsel inanç, bugün anlaşıldığı şekliyle sadece bir dini inanç değildir. Çünkü bu inanç
sistemi, evrenin, dünyanın, insanın ve diğer tüm canlıların nasıl ortaya çıktıkları,
insanların neden hastalandıkları ve felaketlere maruz kaldıkları, evrenin ve dünyanın şekli
ve yapısı, gök cisimlerinin nitelikleri gibi günümüzde coğrafya, biyoloji, astronomi, tıp
gibi modern bilimlerin alanına giren birçok konuyla ilgili de oldukça detaylı mitsel
açıklamalar içermektedir.
Bir diğer nokta, günümüzde herhangi bir dini inanca sahip olmayan
azımsanmayacak sayıda insan varken; Eski Mezopotamya’da bir kimsenin söz konusu
inanç sisteminden başka, tercih edebileceği alternatif bir dinsel inanç ya da ideoloji
mevcut değildir. Dolayısıyla, o dönemde meydana gelen hastalık, ölüm, kıtlık vb. olaylara
mevcut düşünce yapısı dışında, farklı bir açıklama getirebilecek başka bir yaklaşımın
olması, söz konusu değildir.
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I. 2. 1. Eski Mezopotamya Halklarının İnanç Sistemi
I. 2. 1. a. Evrenin Ortaya Çıkışı ve Tanrılar
Yaklaşık olarak M.Ö. 4500’lerde aşağı Mezopotamya’ya yerleşen Sumerliler,
başta Ortadoğu coğrafyasında olmak üzere, etkileri tüm dünyada günümüze kadar devam
eden bir medeniyetin temellerini atmışlardır. Sumer Uygarlığının, evrenin ve insanın
varoluşu hakkındaki mitleri ve buna paralel olarak geliştirdikleri inanç sistemleri,
günümüze kadar etkilerini devam ettirmektedir. Nitekim Sumer düşünürleri, evrenin nasıl
meydana geldiği ve nasıl işlediği hakkında oldukça gelişmiş bir kozmoloji ve teolojiyi de
içeren bir inanç sistemi ortaya koymuşlardır (Kramer, 2002: 152).
Eski Mezopotamya’da ortaya çıkan uygarlıklar, aralarında koruyucu bireysel
tanrıların da bulunduğu üç binden fazla tanrı, çok sayıda canavar, bilge kişi, ruh, cin,
sayısız denecek kadar çok ölü ruhu gibi birçok metafizik varlık ve yanı sıra metafizik
varlıklarla ilişkisi

olduğuna inandıkları insan-cadı

tasavvurunu

yaratmışlardır

(Wiggermann 2011: 298). Türlerinin ve sayılarının çokluğuna rağmen, Eski
Mezopotamya inancında bu varlıkların her birine belirli bir işlev ve hâkimiyet alanı tahsis
edilerek, sistematik bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır.
M.Ö. IV. binden itibaren, anavatanları muhtemelen Arabistan olan Sami kökenli
toplulukların hem güneyden (Bottero 2012b: 18), hem de Suriye’nin yakın yerlerinden
Mezopotamya’ya gelerek (Köroğlu 2010: 76), Sumer halkıyla tanışması ve
kaynaşmasıyla gerçekleşen kültürel etkileşim, ortaya Sumer-Akad ortak ürünü kültürel
bir yapı ve melez bir inanç sistemi çıkarmıştır. Sumer inanç sistemindeki en büyük üç
tanrı, Akad inancında da devam etmiş ve bir alt grubu oluşturan diğer üç tanrı Sami
kökenli isimler almıştır. Ana hatlarını Sumerlilerin oluşturduğu bu inanç sisteminde, her
şehrin bir koruyucu tanrısı vardır ve bu tanrılar için “ziggurat” denilen çok katlı, görkemli
tapınaklar inşa edilmiştir. Yüzlerce yıl sonra siyasi gelişmelere bağlı olarak, Babil kenti
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Mezopotamya’nın dini merkezi haline gelmiş ve Sumer tanrısı Enlil’in yerini, Babil
tanrısı Marduk almıştır. Sonraki süreçte Samilerin bir diğer milli tanrısı olan tanrı Asur
da bu inanç sisteminde büyük tanrılar arasına katılmıştır. Bunun yanında Sumer tapınak
yapısı, varlığını sonraki dönemlerde de olduğu gibi devam ettirmiştir. Ayrıca, Akkadların
Mezopotamya’ya gelişiyle birlikte büyü ve kehanet uygulamalarında önemli bir artış
yaşanmış, dinsel uygulamalarda kişisel dualar ve günah çıkarma ritüelleri daha fazla
önem kazanmıştır (Eliade 2015: 88-90).
Sumer kozmogonisine göre, her şeyden önce bir ilksel deniz vardır ve An ile Ki’yi
tanrıça Nammu olarak adlandırılan bu deniz doğurmuştur. Daha sonra bu deniz, yer ve
göğün birleşik hali olan bir dağ, DUKUG, yaratmış ve ardından tanrı An, ikinci
derecedeki tanrılar olan Annunakileri yaratmıştır. Gök tanrısı An ile yer tanrıçası Ki’nin
birleşmesiyle Enlil doğmuş ve gök ile yeri birbirinden ayırmıştır. Sonrasında kendisini
evinde karanlık içinde bulan Enlil evinin aydınlanması için ay tanrısı Nanna’yı yaratmış,
Nanna ise babasından daha parlak olan güneş tanrısı Utu’yu yaratmıştır. Bundan sonra
An göğü Ki ise yeri ele geçirmiş ve hava tanrısı Enlil’in, annesi Ki ile birleşmesi
sonucunda yeryüzünde bitkilerin ve hayvanların yaşamı başlamıştır (Kramer 2001: 83,
140). Sumer kozmogonisindeki evren tasavvuru, “Gılgamış, Enkidu ve Ölüler Diyarı”
efsanesinin başlangıç kısmında şu şekilde anlatılmaktadır:
“O zamanlar, çok çok eski zamanlarda
O gecelerde, çok çok eski zamanlarda
O yıllarda, çok çok eski zamanlarda
Yukarısı aşağıdan ayrıldığında,
Ve aşağısı yukarıdan ayrıldığında
An yukarısını kendisi için aldığında
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Enlil aşağısını kendisi için aldığında,
Ve aşağı bölüm, Ereškigal’e kaldığında…”
Bu metinde, insanların evreni iki yarıküre olarak tahayyül ettikleri anlaşılmaktadır. Buna
göre, yukarıda gök ve aşağıda ölüler diyarı vardır. İnsanların üzerinde yaşadığı karalar
bir tatlı su kütlesi, apsȗ, üzerinde yüzmektedir ve kuyulardan çıkan su, bu sudur.
Karaların etrafını ise denizlerin acı suları sarmıştır (Bottero 2012a: 244). Bu tasavvurda
evrenin iki temel unsuru, gök tanrılarının yaşadığı gökyüzü ile üzerinde insanların, altında
yer altı tanrılarının hüküm sürdüğü ve ölüm diyarının bulunduğu yeryüzüdür. Bu ikisi
arasındaki boşluğu da lil denilen hava doldurmaktadır (Kramer 2001: 12-15).
Sumer rahiplerinin oluşturduğu bu teolojide, DİNGİR olarak adlandırılan yüzlerce
tanrı bulunmaktadır ve bu tanrılar arasında, tanrının sorumluluğundaki işlerin önemine
göre bir hiyerarşi söz konusudur. Büyük tanrı ve tanrıçalar, bu hiyerarşik sistemin tepe
kısmında daha az öneme sahip olanlar ise alt seviyelerde yer almaktadır (Köroğlu, 2010:
68). Bu sınıflandırmada, en büyük dört tanrı: An, Enlil, Enki ve Ninhursag-Ninmah’tır
(Kramer 2002: 156), onların ardından da gezegen tanrıları olarak adlandırılan NannaSuen/Sin, Utu ve İnanna üçlüsü gelmektedir. Ayrıca Annuna ve İgigi denilen daha az
öneme sahip iki tanrı grubunun daha olduğu bilinmektedir (Kramer 2002: 165). Bunların
dışında, tanrı listelerinde yüzlerce tanrı ismi bulunmaktadır (Eliade 2015: 81). Sumer
teogonisi ve panteonun bu piramidik yapısı, Sumerlilerin siyasal yapılanmaları ve sosyoekonomik yaşantılarıyla bağlantılıdır. Gökte var olduğu düşünülen tanrısal hükümranlık,
yeryüzündeki kraliyet ve saray kurumlarının ve kent-devletleri halinde örgütlenen siyasal
sistemin bir yansıması olarak kurgulanmıştır. Bunun yanında, insanlar ilgilenmediği
zaman nasıl ki evler, tapınaklar yıkıma uğruyorsa, tarım arazileri kuraklaşıyor, ürünler
heba oluyorsa, evrende var olan düzenin de tanrılar tarafından sağlandığına inanılmıştır.
Tanrılar, insan şeklinde fakat bu düzeni devam ettirebilecek insanüstü niteliklere sahip ve
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ölümsüz varlıklar olarak tasavvur edilmişlerdir. Onlar, insanlara görünmeden, evrenin
belirli kurallar içerisinde ve bir düzene tabi olarak işlemesini sağlamaktaydılar. Tanrılar
içerisindeki en önemli iki grup, “yazgıları belirleyen” yedi tanrı ile “büyük tanrılar”
denilen elli tanrının oluşturduğu gruplardı. Bir diğer sınıflandırma ise “yaratıcı” ve
“yaratıcı olmayan” tanrılar şeklindeydi. Yaratıcı tanrılar, bir şey yaratmak istediklerinde
bunu tasarlar, gerekli “sözcüğü” söyler ve son olarak yarattığı şeyin adını koyardı. Bu
yaklaşım Eski Mezopotamya halklarının, karşılaştıkları sorunları sadece onun ortadan
kalkmasını dileyerek çözmeye çalışmalarının bir yansımasıydı. Anlamı tam olarak
bilinmemekle beraber, Sumerliler, bu düzenin aksamadan işleyişini ME kavramıyla
açıklamışlardır (Kramer 2002: 153-156).
Eski

Mezopotamya

coğrafyasında

yaşayan

insanlar,

yeryüzünde

veya

gökyüzünde, ister kendi deneysel bilgilerine dayanan bilim ve mantık dünyalarında
sebebini açıklayabildikleri, isterse de nasıl meydana geldiği konusunda bir bilgiye sahip
olmadıkları tüm gelişmeleri, tanrıların eylemleri olarak algılamaktaydılar. Bu tasavvurda
Anu, gökyüzünün idarecisi, Enlil, gök ile yer arasındaki boşluğun yani havanın hâkimi,
Enki, apsȗ olarak adlandırılan ve yeryüzü düzlüğünün üzerinde yüzdüğü suyun
efendisiydi. Ayın arkasındaki gücün sahibi Nanna, güneşin Utu, arpanın biraya
dönüşmesini sağlayan Siris, fırtınaları ve yağmurları yöneten İškur, tarlaya ekilen tahılları
yeşerten Ašnan, küçükbaş hayvanların çoğalmasını sağlayan Lahar ve ölüler diyarının
tanrısı ve tanrıçası Nergal ile Ereşkigal’di ve bu böylece devam edip gidiyordu. Buna
göre, Eski Mezopotamya insanının dünyasını oluşturan tüm maddi ve soyut öğeler birer
tanrı ya da tanrıçayla özdeşleşiyordu. Nitekim Sumer tanrısı Enlil için yazılan bir şiir bu
durumu açıklar niteliktedir:
“Enlil! Yetkesi uzaklara kadar yayılır
Sözü yüce ve kutsaldır
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Buyruğunu kimse geçersiz sayamaz
İnsanlara sonsuzca yazgı dağıtır
Gözleri yeryüzünü baştanbaşa yoklar
Ve gürlemesi ülkenin derinliklerine ulaşır
Ulu Enlil tahta oturduğunda
Kutsal ve yüce tahtının üstünde
Efendi ve kral olarak güçlerini
Mükemmelce kullandığında
Diğer tanrılar karşısında yerlere kadar eğilirler
Ve onun emirlerine tartışmadan itaat ederler
Gökyüzüne ve yeryüzüne hükmeden
Her şeyi bilen ve her şeyi anlayan
En büyük ve en güçlü hükümdardır o!” (Bottero 2012a: 233-234, 240-241).
Yeryüzünün düzenlenmesinden, insanlar ve hayvanlar için gerekli olan bitkilerin
yaratılmasından Enlil sorumluydu. İlk tarımsal aletler olan saban ve kazmayı
biçimlendiren ve yeryüzünde uygarlığın gelişmesini sağlayan oydu. Enlil, evrenle ilgili
kabaca düzenlemeler yapmış ardından bilgelik ve su tanrısı kurnaz Enki, bunları ayrıntılı
bir şekilde tanzim etmiştir (Kramer 2001:15).
Tanrılar, adaleti sağlama, yetimi, dulu, yoksulu koruma ve dürüstlük gibi ahlaki
değerlere büyük önem vermiş, ahlak dışı şeylerden hazzetmemişlerdir. Onların, insanların
ahlaki kurallara uymalarını isteyen buyrukları vardır (Kramer 2002: 166-167). Bu
buyrukların bir kısmı, söz konusu sosyal ve ekonomik düzeni korumak amacıyla ve belirli
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bir mantığa uygun olarak kurgulanmışken, diğer bazı yasakların kökeni ve anlamı
oldukça belirsizdir. Örneğin, bir akarsuya işemek, pişmemiş kilden bir şey içmek,
bozkırdaki çalıları sökmek, sazlıktaki kamışları kırmak, birer tabu olarak kabul edilmiştir.
Burada dikkat çekici nokta, ister mantıksal bir açıklaması olsun, ister boş inanç olsun,
insanlar sorgulamaksızın tüm bu yasaklara uymayı zorunlu bir görev olarak görmüş,
bunların hepsinin kaynağının ortak olduğuna ve ihlal edilmeleri durumunda başlarına bir
felaket geleceğine inanmışlardır. Eski Mezopotamya toplumlarının inanç merkezli dünya
algısında, bu ihlaller anında cezalandırılmayabilirdi fakat tanrıların, tıpkı krallar gibi
eninde sonunda günahkârlara ceza vereceğinden şüphe duyulmazdı. Nitekim insanlar
kendi istemleri dışında başlarına gelen hastalık, başarısızlık ya da doğal afet gibi olayları,
daha önce ihlal ettikleri tanrısal bir yasağın ve bilerek ya da bilmeyerek tanrıları incitmiş
olmanın cezası olarak algılamaktaydı. Çünkü ceza gibi nahoş bir durum, tanrıların keyfi
tutumundan kaynaklanıyor olamazdı (Bottero 2012a: 253-254).
İnsanın varoluşunun ilk dönemlerine kadar uzanan korku duygusu, M.Ö. IV.
binyıldan itibaren Mezopotamya’da “açlık korkusuna” dönüşerek, dinsel faaliyetlerin ana
istikametini belirlemiştir. Erken dönem Mezopotamya ekonomisi, büyük bir başarı
göstererek, ilk defa, şehirlerde toplanan kalabalık insan topluluklarına yetecek gıda
üretimi yapabilecek düzeye gelmiştir. Fakat bu ekonomi, yapay sulama faaliyetine
dayandığı için aynı zamanda belirsiz ve güvenilmezdir. Bu oldukça hassas ekonomik
yapı, sinir bozucu bir şekilde doğanın ve insanın kaprisli hareketlerine göre
belirlenmektedir. Dolayısıyla bu insanlar, sürekli açlık, kıtlık ve ölüm gibi durumlarla
karşı karşıya kalmış ve bu durum onların inanç sisteminin ana hatlarını belirlemiştir.
Burada yaşayan halkların temel geçim kaynakları balıkçılık, hayvancılık ve tarımdır.
Nitekim hangi şehrin ana geçim kaynağının ne olduğu, kentlerin koruyucu tanrılarının
karakterine bakılarak da anlaşılabilmektedir. Onların tapınmalarının ana amacı verimlilik,
üretim ve yiyecek elde etmelerini sağlayan unsurları sigorta altına almaktır. Eski
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Mezopotamyalılar, tanrılar belki kendileriyle birlikte yaşam sürer ümidiyle, onlar için
tapınaklar inşa etmiş, tıpkı Uruk Vazosu ve muazzam sayıdaki silindir mühür üzerinde
tasvir edildiği gibi her yıl, hasadın ve verimliliğin gücü Dumuzi ile toplumun
depolarındaki güç, tanrıça İnanna arasındaki kutsal evliliği kutlamışlardır. Bu evlilikle
doğurganlığın gücünün, evliliğin güçlü bağlarıyla topluma bağlandığına inanılmıştır.
Verimlilik gücünün ortadan kaybolması ya da ölümü üzerine yapılan diğer ritüellerin,
insanın özlemi ve arzusunun büyüsel gücüyle onu geri getirmek için yaptığı girişimler
olduğunu varsaymak mümkündür. Kısacası bölge insanı, doğadaki doğurganlık
güçleriyle kendisinin tamamen bağımlı olduğu üretim ve besin arasında bir ilişki
olduğunu anlamış, onların kendisini anlamalarını ve kendisine yardım etmelerini
garantilemek için elinden geleni yapmaya çalışmıştır (Jacobsen 1963: 474-475). Bu
durum, diğer toplumlarda olduğu gibi Eski Mezopotamya toplumlarında da büyü
faaliyetlerinin başlamasını sağlayan en önemli etken olmuştur. Büyü inancının
yerleşmesine katkı sunan bir diğer unsur, Sumerlilerin, eşyanın cansız olduğu
farkındalığını kaybettikleri zaman ortaya çıkmış, o zaman nallar, meşaleler ya da taşlar
gibi objeler, içlerinde ruh olan canlılar olarak değil fakat kendileri gibi yaşayan varlıklar
olarak görülmeye başlanmıştır. Böylece herhangi bir nesne, potansiyel olarak canlı kabul
edilmiş ve canlı olup olmadığının yalnızca onun kendisini açığa vurmasıyla
bilinebileceğine inanılmıştır. Eski Mezopotamya sakinlerine göre, bu tür ruhlar
değişkendir. Ayrıca onlar, genellikle yardımseverdir ve insanlar, potansiyel olarak
tehlikeli ruhlara karşı onların yardımını talep etmiştir. Onların, aletler gibi
kullanılamayacağı ve onlara, sağı solu belli olmayan kişilere yaklaşır gibi yaklaşmak
gerektiği düşünülmüştür. Bunun yanında, bazı bilinmeyen nedenlerden dolayı ruhların
olumsuz bir şekilde davranmaları da her zaman olasıdır. Eski Mezopotamya
Uygarlıklarında daha eski zamanlardan miras kalan ve muhtemelen ruhları kullanmada
etkili olan gelenekleri bilen bir grup özel insan yani büyücü-rahipler vardır (Goff 1956:
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1). Ak-büyücü olarak adlandırabileceğimiz bu kişiler, toplumu ve bireyi kötü ruhlara ve
şeytani güçlere karşı korumak için canla başla çalışmışlardır. Tapınakla çok güçlü bağlara
sahip olan bu uzmanlar, Eski Mezopotamya dinsel inanç sisteminin ana bileşenlerinden
biridir ve genel olarak bakıldığında, din ve büyünün Eski Mezopotamya Uygarlık Tarihi
boyunca bir arada devam ettiğini görmek mümkündür (Kramer 2000: 220).

I. 2. 1. b. İnsanın Yaratılışı
İnsanın kökeni ile ilgili Sumer metinlerinde, onun, tanrıların öncelikli ihtiyaçları
olan yiyecekleri ve giysileri temin etmek için (Eliade, 2015: 81) yaratıldığı düşüncesi
tartışmasız bir şekilde kabul edilmektedir (Kramer, 2002: 166). Bir Sumer miti, ikisinin
de ismi Alla olarak bilinen, kanlarını kille karıştırıp insanı şekillendirmekte kullanmak
amacıyla diğer tanrılarca katledilen iki tanrıdan bahseder. Bu tema aynı zamanda,
öldürülen tanrının isminin başka olduğu, Akadcadaki, atra(m)-hasīs mitinde de
işlenmektedir (Mander, 2000: 7). İnsanoğlunun yaratılışında tanrıların kanlarının
kullanılması, Eski Mezopotamya sakinlerinin zihin dünyalarında insan doğasında tanrısal
bir yön olduğu düşüncesinin varlığına işaret etmektedir. Benzer şekilde, Babil’in Enuma
Eliş mitinde de insanların Tiamat’ın Marduk’a karşı yarattığı canavarlar ve şeytanlar
ordusunun komutanı, Kingu’nun kanından yaratıldığı anlatılır. Bu anlatı ise insanın
kökeninin kötücül bir temele dayandığını vurgular niteliktedir (Eliade, 2015: 90). Eski
Mezopotamya inancında insan, tanrısal denilebilecek bir ruh, ilu, taşır ve dualar ve
ritüeller vasıtasıyla tanrılarla iletişim kurma ve onların yardımını sağlama potansiyeline
sahiptir. Bu düşünce doğrultusunda zigguratlar inşa edilmiş ve böylece gökyüzünde
yaşayan tanrılarla daha kolay iletişim kurulmak istenmiştir (Eliade, 2015: 101-102).
İnsanın tanrısal bir niteliğe sahip olduğu düşüncesi, muhtemelen, Eski
Mezopotamya insanının zihin dünyasında insanların da tanrılar gibi doğadaki bazı
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kanunları esnetebileceği düşüncesinin alt yapısını oluşturmuştur. Bu açıdan bakıldığında,
Eski Mezopotamyalıların büyü inancına sahip olmaları ve büyünün gerçekten işe
yaradığını düşünmelerinin söz konusu yaklaşımla bağlantılı olduğunu söylememiz
mümkündür. Bir diğer nokta, büyücülerin hem ak-büyü hem de kara-büyü yaparken
çamurdan yapılmış insan figürlerini kullanmaları, insanın tanrılar tarafından çamurdan
yaratıldığı inanışıyla bağlantılı olmalıdır.

I. 2. 2. Eski Mezopotamya Mitolojisinde Büyü
Eski toplumlardan günümüze ulaşan özellikle yazılı malzemeler, o toplumların
yaşamlarının her alanıyla ilgili bilgiler barındırmaktadır. Özellikle edebi ve dini metinler,
bu insanların hayatı nasıl algıladıklarını anlamamız açısından büyük önem arz etmektedir.
Söz konusu belgeler, çoğu zaman doğrudan olmasa bile yazıya geçirilmiş kelimelerin
ötesinde anlamlar içermektedir. Eski Mezopotamya Uygarlıklarından kalan yalnızca din
ve büyüyle ilgili metinlere bakarak, tezimizin konusunu oluşturan büyü hakkında o
dönem insanının ne düşündüğünü, yani büyü olgusunun onların zihin dünyalarında nasıl
bir konuma sahip olduğunu ve bunun hayata bakış açılarını nasıl etkilediğini, tam olarak
anlamamız mümkün değildir. Bu nedenle, dönemin aydın kesimi diyebileceğimiz din
adamlarının ve dolayısıyla Mezopotamya’nın sıradan halk kitlelerinin büyü hakkındaki
düşüncelerine dair bir fikir sahibi olabilmek için mitoloji ve inançla ilgili metinlere de
bakmamız gerekmektedir.
Heessel’e göre, Eski Mezopotamya sakinlerinin büyü hakkındaki kavrayışlarını
anlayabilmek için öncelikle Eski Yakındoğu toplumlarının dünya görüşü ile İncil’e
dayanan dünya görüşü arasındaki temel farkı ortaya koymak gerekmektedir. İncil
geleneğine göre tanrı, kendi dışındaki dünyayı yoktan var etmişken; Eski Doğu
düşüncesine göre, tanrıların kendileri dünyanın eskiden beri var olan ilk malzemesinden
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yaratılmışlardır. Yani burada, sınırsız bir gücün varlığı ve tanrı denilen bu gücün dünya
üzerindeki her şeyi kapsayan egemenliği ile tanrıların, dünyayı yeniden şekillendirdikleri
ve düzenledikleri malzemeyle kendilerini de yaratmış oldukları içsel bir dünyaları söz
konusudur. İncil geleneğinde, ilahi alanla dünyevi alan arasında net bir ayrımın olması,
büyü ve din arasında bir ikilik ortaya çıkarmıştır. Bu durum ibadetin kutsanmasına
büyünün ise aşağılanmasına neden olmuştur. Buna karşın Eski Mezopotamya’da kutsallık
yani ilahi olan dünyaya içkindir. Tanrıların kendileri, dünyanın bir parçasıdır ve böylece
tanrısal alan dünyanın kendisiyle aynı temel ilkelere tabidir. Dolayısıyla, Eski
Mezopotamya’da büyü, dünyanın bu iç prensiplerine ve onların arzu edilen bir hedefe
yönelik olarak uygulanmasına ilişkin bir kavrayıştan başka bir şey değildir. Böylelikle,
kozmogonik ve kozmolojik geleneklerde ifade edilmiş olan dinsel fikirler, büyünün
kendisinin günlük yaşamda güçlü bir başvuru yeri olmasını tahkim edebilecek bir çerçeve
oluşturmuştur. Bunun sonucunda Eski Yakındoğu’da dini inanç ve büyünün, mükemmel
bir şekilde örtüştüğü görülmektedir. Nitekim ritüel esnasında, büyücü, “Büyü, benim
değil, EA ve Asalluḫi’nin büyüsüdür.” diyerek, büyü ile tanrısal alan arasındaki
bağlantıya kuvvetli bir vurgu yapmıştır (Heessel 2015: 34-35).
Eski Mezopotamya sakinlerinin zihin dünyasında büyünün konumunu daha iyi
kavrayabilmek için “ME”, parṣu, ve onun karşıtı olarak düşünülen “NAMTAR”, šīmtu,
kavramlarının ne ifade ettiğini anlamak büyük önem arz etmektedir. Eski Mezopotamya
düşüncesinde NAMTAR, Enlil tarafından belirlenen, dünya hayatının idaresiyle ilgili
hükümler anlamına gelirken; ME, evrenin ve onun oluşturucu parçalarının tabi tutulduğu
irade dışı denge haline, zamandan ve kişilerden bağımsız bir düzene işaret etmektedir.
Tanrı Enlil, NAMTAR denilen karar verme gücünü ve kural koyma yetkisini elinde
bulundurur ve onun kararları/buyrukları, hizmetinde bulunan öte dünyanın ruhları ve
tanrıları tarafından uygulanırdı. Eski Mezopotamya mitolojisinde NAMTAR adı, aynı
zamanda, Sumer ağıtlarında felaketler ve salgın hastalıklar tanrısı olarak sıkça geçmekte
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ve yanı sıra acı ve trajik kader anlamlarına da gelmekteydi. O, sukallu irṣiti, yani yeraltı
dünyasının veziri olarak tasvir edilir ve ayrıca, ilitti ereškigal, yeraltı dünyasının kraliçesi
Ereškigal’in dölüydü. Böylelikle o, ölümün yaptığı ilk doğum olarak kabul ediliyordu.
ME, eski inanç merkezi olan Eridu’da bulunur ve buranın tanrısı Enki tarafından
korunurdu. ME’ler yaratılmamıştır ve evrenin birere parçası olarak vardırlar, onlar
geleneğin kurallarıdır, içinde insanın ve eşyanın düzenlendiği varsayılan değişmeyen
yollardır. Onlar, unutulabilir ya da eskiyebilir fakat asla yok edilemezler. Hepsi birlikte
insanın ya da ilahi müdahalenin değiştiremediği doğa kanununu meydana getirirler. III.
bin Mezopotamya kozmogonisinde, ME ve NAMTAR karşıtlığını görmek mümkündür.
Burada, bir proto-evren yaratmış olan kozmik okyanus Namma vardır ve gökyüzü ile
yeryüzü henüz birbirinden ayrılmamıştır. Birçok aşamadan sonra gökyüzü ile yeryüzü,
daha sonraki gökyüzünün efendisi, yeryüzü ile gökyüzünü birbirinden ayıran ve bu ikisi
arasındaki boşluğu/havayı temsil eden, insan ve hayvanın yaşam alanı ve rastladığı
şeylere kararlarıyla, NAMTAR, bir düzen veren Enlil’i yaratacak olan kutsal dağı,
DUKUG, var eder. Böylece her şeyi yerine koymuş olur ve evren bir kozmosa dönüşür.
Tam olarak boyun eğdirilmeden önce, eski evren yani gökyüzü ve yeryüzü isyan eder,
onun temsilcisi, eski nesil tanrıların bir üyesi ve tüm ME’lerin efendisi olan Enmešarra,
Enlil’in NAMTAR’a verdiği ayrıcalıkları, örneğin karar verme ayrıcalığını, gasp etmeye
çalışır. Fakat Enlil tarafından yenilgiye uğratılır ve kalıcı olarak yeraltı dünyasına
hapsedilir. Bu mit, düzenin iki farklı şekilde tanımı üzerine, tanrısal bir görüş olarak
okunabilir. Burada, savunucusu Enmešarra olan değişmez bir kozmolojik düzen/ME;
öncüsü Enlil olan, değişken, birey-merkezli, iradenin etkin olduğu, insani özellikteki
düzene, NAMTAR, karşıdır. Mit, muhtemelen, hegemonik sürecin dini ve mitsel
düzlemde, merkezi üretim biçiminin daha önceki toplumsal düzen, üretim ve üreme
biçimi üzerine, dayatma ve genişleme yoluyla üstünlük kurmaya çabalarını
yansıtmaktadır. Konuya ilişkin daha aydınlatıcı bir mit, kaderlerin/NAMTAR yazılı
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olduğu tableti Enlil’den çalan dev kuş Anzȗ’nun, Enlil’in oğlu, savaşçı Ninurta ile
karşılaşmasını anlatan mittir. Anzȗ, Ninurta’ya kim olduğunu sorduğunda o kendisini,
doğal bir hak olarak kaderleri belirleme yetkisi olan tanrıların özel temsilcisi olarak
tanıtır. Yine de Anzȗ, elinde sözlerini Enlil’inki gibi etkili kılan ve ona ME’ye hükmetme
imkânı veren “Kaderler Tableti” olduğu için bundan etkilenmez. Ninurta, söylediği
sözlerin gücü, šīmtu, sayesinde düşmanına karşı bir oyun oynar. Anzȗ kendisine fırlatılan
okları, onları oluşturan parçalara ayırır ve sonrasında onları temin edildikleri yerlere geri
gönderir. Böylece oklar ona yaklaşamaz:
“Bana yaklaşan kamış, sazlığına geri dön
Yay çerçevesi ormanına
İp, koyunun sırtına
Tüyler kuşlara geri dönün!” (Binsbergen; Wiggermann 1999: 22).
Šīmtu burada, cansız şeylerin evrenini yönetme ve onların normal durumlarını
yani ME’lerini değiştirme, başka bir deyişle “büyü yapma” gücüdür. “Kaderler
Tabletinin” kaybı, tanrıların hareket etme yeteneklerini değil sadece tabiat üzerindeki
hâkimiyetlerini olumsuz yönde etkiler ve konuya ilişkin başka bir metin, “Kaderler
Tabletine” sahip olmanın, “yeryüzünün ve gökyüzünün gizemini”, özünde bilgelik
gerektiren bu bilgiyi kapsadığını anlatır. Normalde, “Kaderler Tabletine” sahip olmakla
sembolize edilen doğa üzerindeki bu güç, tanrısal bir ayrıcalıktır fakat o, onu kendi
amaçları için kullanan Anzȗ gibi kötü niyetli yabancıların eline düşebilmiştir. Özellikle
Anzȗ mitinde Enlil’e, “yeryüzünün ve gökyüzünün arasındaki bağın tanrısı”, ilum
duranki, lakabı verilmiştir. Bu durum kesinlikle tesadüfi değil, mitin içeriğiyle ilgilidir.
Bu lakap, yeryüzü ve gökyüzünün birbirinden uzak düşmesini önleyen kozmik bir unsura
işaret etmekten ziyade mecazi olarak Enlil’in kainatı dağılmaktan nasıl koruduğunu
anlatmaktadır. Aynı şekilde Marduk da kendisinin yönetim koltuğundan ayrılması
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durumunda, “gökyüzünün ve yeryüzünün egemenliğinin parçalanacağı” uyarısında
bulunmuş ve iblislerin tanrısal egemenliğe düşmanlığının, “yeryüzü ve gökyüzü
arasındaki kutsal bağı” koparacağını söylemiştir. Yine belirtmek gerekir ki tanrıların
hegemonik yönetimleri, düşman güçlere karşı tamamen güvenceye alınmamış gibi
görünmektedir. Büyü hilelerini kullanma yeteneği, “Kaderler Tabletine” sahip
olunmadan da edinilebilmektedir. Bu durum, koruma-sağaltma büyüsü uzmanlarından,
āšipu, biri, EA’nın gözde hizmetçisi ve kendisine onun tarafından büyük bir bilgelik
bağışlanan Adapa efsanesinde görülebilmektedir. Bir gün Adapa, yüce efendisinin
masasına koymak amacıyla denize balık avlamaya gider ve dönüşte, onu neredeyse
denizde boğan Güney Rüzgârının gazabıyla karşılaşır. Adapa bu duruma bir bedduayla
şöyle karşılık verir: “Kanadı kırılasıca”. Bunun üzerine normal işleyişin aksine, onun
söylediği gibi en kısa sürede Güney Rüzgârının kanadı kırılır. Böylece Adapa,
beklenmedik bir şekilde, EA tarafından kendisine verilen bilgelik sayesinde, tanrısal
yardım ya da Anu’nun bu konu hakkındaki değerlendirmesini yansıtan aşağıdaki sözleri
olmaksızın doğayı kontrol etmenin bir yolunu bulmuştur:
“Neden EA kusurlu bir insana
Yeryüzünün ve gökyüzünün (sırrını) ifşa etti
Ve ona kibirli bir kalp bahşetti ?” (Binsbergen; Wiggermann 1999: 23).
Anu’nun sözleri, “doğayı yönetmenin yolu” denilen şeyin, “yeryüzünün ve
gökyüzünün sırrı ki bu sır, ilk cümledeki “ifşa etme” sözüyle ima edilmiştir, ME’ler
tarafından düzenlenen ve tanrıların hegemonik yönetimi tarafından güvensiz bir evrene
dönüşen evrenin sırrı ve olduğunu göstermektedir. Ölüm, tanrılar tarafından insanlarına
kaderine yazıldığı ve Adapa bu yazgıdan sıyrılabildiği için onun sonsuz bir hayat elde
etmesi beklenebilir. Fakat bu durum, Adapa'ya yanıltıcı bilgi vererek, bilgelik kitabını
ona kapatan eğitmeni EA'dan dolayı mümkün olmamıştır. EA'nın insancıllığı bile
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sınırlamalara sahiptir ve o, koruma-sağaltma büyüsü uzmanının büyüsüne sahip
olduğundan o da ölüleri diriltemez. Akadcadaki “yeryüzünün ve gökyüzünün sırrı” pirišti
šamê u erṣetim, Latincede büyüyü ve kehaneti ifade etmek için kullanılan arcana mundi
ile paraleldir. “Yeryüzünün ve gökyüzünün sırrı”, astrolojik metinlerde de geçer. Bu sır,
sadece Adapa’nın yaptığı gibi büyü hilelerini uygulamayı değil aynı zamanda kâhinlerin
“işaretleri” yorumlamasını da mümkün kılmaktadır. Her iki durumda da bu bilgi
kaynağını tanrılardan almaktadır ve çeşitli metinlerde kanıtlandığı gibi aralarında büyü
“āšipu” ve kehanet “bārȗ” uzmanlarının bulunduğu kâtipler topluluğunun ayrıcalıklı
yeteneği, niṣirtu, haline gelmektedir. Bu yolla, potansiyel olarak tehlikeli ve toplumkarşıtı olan bilgi, evcilleştirilir ve tanrıların egemenliği tarafından temsil edilen kamu
alanının hizmetine girer. Bununla birlikte bu iyimser durum, evrendeki ilahi yönetimin
emniyetsiz doğasına paralel olarak, bu bilginin yetkisiz kullanımını ortadan
kaldıramamıştır. Eski Mezopotamya sakinleri, doğayı yönetmenin, diğer adıyla büyünün,
tanrılara has bir ayrıcalık ve kaderleri, NAMTAR, šīmtu, belirleyerek yeryüzünü ve
gökyüzünü yönetmeyle ilgili olduğunu düşünmüşlerdir. “Yeryüzünün ve Gökyüzünün
sırrına” dayanan büyü gibi, kaderi anlama ve ilahi mesajı çözme becerileri de tanrılar
tarafından açıklanmış ve Mezopotamyalı bilginler tarafından korunmuştur. (Binsbergen,
Wiggermann, 1999: 21-24; Wiggermann 2011: 300; Burns 1987: 363; Kramer 1983: 74).
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I. 2. 3. Eski Mezopotamya Uygarlıkları’nda
Koruma-Sağaltma Büyüsü / Šiptu
Tezimizin

giriş

bölümünde

de

belirttiğimiz

gibi

çalışmamızda

Eski

Mezopotamyada birey ve toplum yararına yapılan büyü türünü, “koruma-sağaltma
büyüsü” olarak Türkçeleştirmeyi uygun gördük. Koruma-sağaltma büyüsü ritüelleri, Eski
Mezopotamya sakinlerinin maruz kaldıkları rahatsızlık verici durumlardan kurtulmak ya
da gözle görülmeyen şeytani varlık ve güçlerden korunmak için sıklıkla başvurdukları
yöntemlerden biri olmuştur. Koruma-sağaltma büyüsü ritüelleri, bu alanda eğitim almış
uzman ve meşru kişiler tarafından uygulanmış ve yanı sıra bu büyüler, büyük bir
hassasiyetle yazıya geçirilmiş ve koruma altına alına alınarak sonraki nesillere
aktarılmıştır.
Öncelikle belirtmek gerekir ki Eski Mezopotamya Uygarlıkları’ndan günümüze
kalan bir “kara-büyü” külliyatı yoktur. Kara büyünün varlığı ve nasıl yapıldığıyla ilgili
elimizdeki bilginin kaynağı, koruma-sağaltma büyüsü yani ak-büyü metinlerinde bulunan
dolaylı ifadelerdir. Mezopotamya sakinlerine göre, başlarına gelen musibetlerin
nedenleri:
- Tanrıların emirlerini yerine getirmemek
- Cinler, hayaletler, cadılar/kötü-büyücüler gibi şeytani güçler ve
- Kara-büyüdür
Geçmişte ve günümüzde yaşayan tüm uygarlıkların, kültürel yapıları ve sorunlarla
baş etme faaliyetleri içerisinde akla uygun olan ve olmayan yöntemler olduğunu
söylemek mümkündür ve bunlar, tarih boyunca en fazla hastalıklarla mücadele alanında
görülmektedir. Çünkü hastalıkların nedenlerini tespit etmek ve bunlarla baş etmenin
yollarını bulmak, insanlık tarihinin en önemli meselelerinden biri olmuştur. Dolayısıyla
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diğer uygarlıklar gibi Eski Mezopotamya Uygarlıkları da bu zor durumla başa çıkabilmek
için tıp bilimini ve koruma-sağaltma büyüsü ritüellerini etkin bir şekilde kullanmışlardır
(Bottero, 2005: 95).
Eski Babilliler, örneğin, hayatlarını ve sağlıklarını daima tehdit eden doğaüstü
güçlerle dolu bir dünyada yaşadıklarını düşünmüş ve böylece hayata bakış açıları,
karanlıkta gizlenen, ne oldukları tam bilinmeyen, her zaman kendilerine zarar vermek ve
insanları yok etmek için hazır bekleyen kötücül varlıkların, onları sürekli çevreleyen
korkusu tarafından belirlenmiştir. Farber’a göre aslında bu tablo, yazılı malzemelerin
doğaları gereği tehlikelere aşırı vurgu yapmaya meyilli olmaları nedeniyle, bütünüyle
doğru olmayabilir. Başka bir ifadeyle, tehdit barındırmayan durumlar karşı eylem
gerektirmediğinden, doğaüstü güçlerle mücadele eden eski uzmanların elkitaplarında,
genellikle görülmeyecektir. Bununla birlikte, kapsamlı kehanet koleksiyonundan da
anlaşılmaktadır ki yaşamda karşılaşılan birçok durum, düşmek üzere olan bireylerin
karşılaştığı öngörülebilir olumsuz olaylar olarak yorumlanabilir. Eski Mezopotamya’da,
İncil’deki on emir gibi değişmez bir “ilahi yasanın” olmayışı, insanları günahlara karşı
ilahi bir cezaya uğramaya ve belki failin ilahi kuralları ihlal ettiğinin farkında bile
olmadığı durumlarda ihmalkârlığa daha fazla meyilli hale getirmiştir. Sonuç olarak kötü
iblisler ve büyücü insanlar, önceden tasarladıkları fenalıklarla bireyleri derinden
etkilemişlerdir. Burada vurgulamak gerekir ki bu tehlikeler, kültürel bağlamın
kapsamındadır ve Eski Mezopotamya sakinlerince kesinlikle gerçek oldukları kabul
edilmiştir. Bu tür durumları, psikolojik sapkınlık düzeyinde açıklamaya yönelik yapılan
tüm girişimler, onların inançlarının arka planını anlama açısından oldukça yetersiz
kalmıştır (Farber 1995: 1896).
Sumerce ve Akadca koruma-sağaltma büyüsü metinleri, āšipu ya da mašmaššu
denilen ve bizim Türkçeye “kötü-ruh kovucu” olarak çevirdiğimiz bir uzmanla ve belirli
bir meslek grubuyla ilişkilidir. Söz konusu metinlerin içeriğine, āšipūtu, “kötü-ruh kovma
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ilmi” ya da “koruma-sağaltma büyüsü” olarak atıfta bulunmak mümkündür. Bu metin
külliyatının tarihi oldukça erken dönemlere kadar geriye gitmektedir ve söz konusu
metinlerin, bizzat bilgelik ve kötü-ruh kovma tanrısı Enki-EA tarafından yazıldığına
inanılmıştır. Çivi yazılı belgelerde tespit edilen en erken koruma-sağaltma büyüleri, PreSargonik döneme yani M.Ö. III. binyılın ortalarına tarihlenmektedir. Bunlar, Sumerce ya
da Akadcanın arkaik formlarında yazılmış ve Babil yerleşim yerleri ile Kuzeybatı
Suriye’de bulunan Ebla’da ortaya çıkarılmıştır. M.Ö. III. binyıla ve II. binyılın başlarına
yani III. Ur ve Eski Babil Dönemlerine tarihlenen Sumerce ve Akadca koruma-sağaltma
büyüleri ve ritüelleri, zaten tematik olarak bir ön bilgilendirme ile başlarken, bir seri
haline getirilmiş metinlerin temel ilkelerinin düzenlenmesi, M.Ö. II. binyılın sonlarını
bulmuştur. Sumerce ve Akadca koruma-sağaltma büyüleri ve ritüelleri, M.Ö. I. binyılda
standart bir yapıya ulaşmış olsa da metinleri düzenleme ve bir seri haline getirme çabaları
devam etmiş ve yanı sıra bazı metin grupları ilk olarak Asur’un Sargonid krallarının
bilginleri tarafından, VII. yüzyılda kapsamlı bir seri içerisinde düzenlenmiş gibi
görünmektedir. Metinlerin kopyalanması, Babil’deki Part hâkimiyeti boyunca, ta ki çivi
yazısı geleneği sona erinceye kadar Selevkoslar Döneminde de devam etmiştir. Āšipūtu
külliyatına ait birçok metin serisi ve yanı sıra kişisel metinler, sadece parçalar halinde ya
da kısmen günümüze ulaşmıştır. Metinler, nadiren sağlam halde bugüne kadar
korunabilmiş ve kil tabletlerin yanı sıra yaygın olarak kullanılan ahşap veya fildişi yazı
tahtaları, neredeyse tamamen çürüyüp yok olmuştur. Parşömen, I. binyılda
Mezopotamya’da bir yazı malzemesi olarak fakat muhtemelen sadece istisnai durumlarda
Sumerce ve Akadca büyü metinlerini yazmak amacıyla kullanılmış olan Arami
alfabesinde yazmak için kullanılmıştır. Eski Yakındoğu’ya ait diğer koruma-sağaltma
büyüleri ve ritüellerinin büyük kısmı, Hititlerin kraliyet kenti olan Hattuşa’nın ve daha az
bir kısmı ise Hitit eyalet merkezlerinin kütüphanelerinin bir parçası olarak bugüne
ulaşmayı başarmıştır. Hitit metinlerinin kronolojik kapsamı daha sınırlı olmasına (M.Ö.
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XVI. yüzyıl – XIII. yüzyılın sonları) ve yazı geleneği daha homojen olmasına rağmen,
ritüellerin kendileri çok çeşitli Anadolu, Suriye ve Mezopotamya kültürlerinden
kaynaklanmakta ve sadece Hititçe değil, aynı zamanda Hattice, Pala dili, Luvice ve
Hurrice büyüleri de içermektedir (Schwemer 2015: 23).
Koruma-sağaltma büyüsü metinleri, çeşitli yazılı kaynaklarda bulunmuştur:
1) Kısa ritüellerin bir bölümü olarak
2) Bazı ritüel talimatlarıyla birlikte, kara-büyü önleme dualarının kısa
derlemelerinde
3) Bir kısmı derleme halinde, geri kalanı Maqlȗ gibi uzun ve karmaşık
merasimleri betimleyen tek tipleştirilmiş metin serilerinde.
Tedavi içerikli metinlerin merkezinde yer alan bireysel sıkıntılar, fiziksel,
psikolojik, psikosomatik veya sosyal düzlemde ortaya çıkabilir. Özellikle, kötü-ruh
kovucu bir din adamı tarafından tedavi edildiğinde, bu tür sıkıntılar, genellikle doğaüstü
güçlerin eyleminin veya eylemsizliğinin bir sonucu olarak anlaşılmış yani sıkıntının
nedeni, doğaüstü evrenin kapsamında bulunan kişisel ya da mekanik güçlerin her ikisi de
olabilmiştir. Bu güçlerin bazıları, tanrılar, cinler, hayaletler, koruyucu tanrılar, cadılar,
kötü kehanetler, lanetler ve günahlardır. Bu güçler ve onların çirkin işleri, sözlü ritüellerin
kendi içlerinde ayrıntılı olarak tasvir edilmiştir. En önemli bölümünü Maqlû’nun
oluşturduğu Babil ve Asur’un kara-büyü karşıtı metinlerinin büyük bir kısmı, tedaviye
dair metinlerin, bu daha büyük derlemesinin bir parçasıdır (Abusch 2015: 1).
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I. 3. Eski Mezopotamya Düşüncesinde
Kötülüklerin ve Hastalıkların Kaynakları
Eski Mezopotamya sakinleri, başlarına gelen hastalıkları ve örneğin, iş ya da aşk
hayatlarında yaşadıkları olumsuzlukları birçok farklı etmene bağlamışlardır. Bu tür
durumların bazen tanrıların, cinlerin veya hayaletlerin öfkesinden bazen de cadı ya da
onun yaptığı kara-büyü gibi kötücül bir güçten kaynaklandığına inanmışlardır.
Yazılı birçok metinden anlaşıldığı kadarıyla Eski Mezopotamya sakinleri, kem
göz, kara-büyü, cadılık ve art niyetli insanların neden olduğu diğer kötülükler arasında
bir ilişki olduğuna inanmaktaydılar. Örneğin, Eski Akad Dönemine ait bir korumasağaltma büyüsü metninde, kötülüğün kaynakları birlikte zikredilmiş ve hepsine karşı
aynı ritüel uygulanmıştır:
“Art niyetli insan, kem göz, şom ağız, kem dil, şeytani büyü
Kara-büyü, tükürük, şeytani entrikalar, evden çıksın!” (Thomsen
1992: 21).

I. 3. 1. Kišpū / Kara-Büyü
Eski Mezopotamya sakinlerine göre kara-büyü, başlarına gelen birçok musibetin
başlıca sebeplerinden biridir.
Eski Mezopotamya Uygarlıkları’nda, kendisine kara-büyü yapılmış bir kimseyi
iyileştirmek için uygulanan koruma-sağaltma büyüsü metinleri, šumma amēlu kašip,
“eğer bir adama kara-büyü yapıldıysa”, ifadeleriyle başlar. Bu metinler, koruma-sağaltma
büyüsü literatürünün tamamlayıcı bir parçasıdır ve Eski Babil Dönemi’nden itibaren
kullanılmaya başlanmıştır. “Šumma amēlu kašip” metinleri, örneğin Maqlȗ gibi bir seri
haline getirilmemiş aksine konu olarak ilişkili fakat format olarak farklı metin ünitelerinin
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ya da diğer hastalıklara karşı hazırlanmış tıbbi talimatların yanında, toplama panolarında
bulunmuştur. Kara-büyünün etkilerinden kurtulmak için düzenlenen bir diğer metin
grubu olan, ana pišerti kišpī, “kara-büyücüden/cadıdan kurtulmak için”, metinleri de bir
seri haline getirilmemiş, benzer şekilde diğer metin formatları ve başka konulara dair
metinlerle birlikte günümüze ulaşmıştır (Schwemer 2007b: 30, 32).
Sumercede kara-büyüyü belirtmek için “tükürük, salya, zehir” gibi anlamlara
gelen uš sözcüğü kullanılmıştır. Akadcada ise yasa dışı ve zarar verici büyüyü belirtmek
için kullanılan başlıca terim, kišpū’dur. Bu isim, kendisiyle bağlantılı kašāpu fiilinden
türemiştir. Büyüye tekabül eden diğer birçok sözcük, epēšu, “yapmak, uygulamak, bir
ritüeli yerine getirmek” ve daha sonra kazandığı anlamıyla “bir büyü ritüelini uygulamak”
kelimesinden türemiştir. Akadcadaki, kišpū, kara-büyü, hem cadı tarafından uygulanan
şeytani faaliyetleri hem de hastayı teslim alan, onu kirleten ve bağlayan kötülüklerle
sonuçlanan “şeyi” belirtmek için kullanılmıştır. Hasta kişiyi etkileyen kara-büyü,
genellikle yıkanılarak temizlenebilen kirli bir madde ya da çıkarılabilen lekeli bir elbise
gibi tasavvur edilmiştir. Aktarılabilir bir madde ya da nitelik olarak kara-büyü kavramı,
onu uygulayan kişilere geri dönebilen ve her yerde aynı anda bulunabilen bir motif olarak
düşünülmüştür. Akadca metinlerde kišpū dışında kara-büyüyü belirtmek için kullanılan
diğer iki yaygın sözcük, ruḫȗ ve rusȗ kelimeleridir. Ruḫȗ ve rusȗ’nun anlam bilimsel
çağrışımlarını, ilgili etimolojilerinden çıkarmak mümkündür. Ruḫȗ, “babası olmak, üstün
gelmek, döllemek” anlamına gelen, reḫȗ kelimesinden türemiştir ve kara-büyünün ya da
tükürüğün, tıpkı erkeğin sperminin kadının bedeninde büyümesi gibi, şeytani gücünü
içine yaydığı, kurbanın vücuduna dökülme imgesine işaret eder. Diğer sözcük olan rusȗ
fiilinin anlamı tartışmalı olmakla birlikte, bu ifade, “kirletmek, ıslatmak, bağlamak” gibi
anlamlara gelmektedir. Bunların yanı sıra Akadca’da, kara-büyünün özel bazı
yöntemlerine veya tekniklerine işaret eden birkaç başka terim daha vardır. Bunların en
önemlileri, zikurudȗ, “boğaz kesme” büyüsü, kadabbedȗ, “ağzı/dili bağlama” büyüsü,
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dibalȗ, “adaleti çarpıtma” büyüsü, zīru, “nefret” büyüsüdür. Bunlardan özellikle
zikurudû, oldukça tehlikeli ve ölümcül sonuçları olabilen bir kara-büyü türüdür (Abusch;
Schwemer: 2011: 2-5).
Eski Mezopotamya’da kara-büyü kaynaklı tüm sıkıntılar, tek bir terimle, qāt
amēlūti, “adamın eli”(-hastalığı), terimiyle ifade edilebilirken; mide problemleri, akciğer
hastalıları, cinsel iktidarsızlık, duygusal sorunlar, zihinsel rahatsızlıkların yanı sıra kafa
karışıklığı, şiddetli ağrılara neden olan ciddi hastalıklar, inme ve hastanın sağlığında hızlı
bir bozulma gibi çeşitli belirti dizileri de kara-büyü kaynaklı olarak teşhis edilebilmiştir.
Yine de teşhis koyma keyfi bir durum değildir. Ağızdan aşırı salya ya da kan akması gibi
uyarıcı semptomlar, tipik kara-büyü kaynaklı hastalıkların belirtileri olarak kabul
edilmiştir. Hastalık semptomları çok çeşitli olmasına rağmen kurbanlar iki ana yöntemle
kara-büyüye maruz kalmışlardır:
1. Kurban kişiyi temsil eden heykelciklerin kullanılmasını içeren kötü amaçlı
ritüellerin uygulanmasıyla büyülenme
2. Büyülenmiş bir nesneye dokunmak yoluyla büyülenme (Schwemer 2011: 432).
Babil tıbbında ve büyüsünde de kara-büyü, ciddi hastalıkların ve felaketlerin olası
nedenlerinden biri olarak kabul edilmiştir (Abusch, Schwemer: 2011: 6). Maqlȗ serisinde
geçen bireysel bir koruma-sağaltma büyüsü metni, kendisine kara-büyü yapıldığına
inanan bir kimsenin yaşadığı sıkıntılara, iyi bir örnek oluşturmaktadır:
“Gecenin Tanrıları size seslendim
Sizinle birlikte geceye seslendim, örtülü geline
Alaca karanlığa, gece yarısına ve şafak vaktine seslendim
Çünkü bir büyücü bana büyü yaptı
Hilekâr bir kadın beni suçladı
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(Böylece)tanrımın ve tanrıçamın benden uzaklaşmasına neden oldu
(Ve) bana bakanların gözünde tiksindirici (biri) oldum,
Ben (bu yüzden) ne gündüz ne gece dinlenebiliyorum
Ve bir öğürme sürekli ağzımı dolduruyor,
Yiyecekleri ağzımdan uzak tuttu ve
İçme organımdan (ağzımdan) geçen suyu azalttı,
Sevinç şarkım ağlar oldu ve neşem yas tutuyor,
Siz büyük tanrılar yanımda kalın ve ricama kulak verin,
Davamı yargılayın ve bana bir karar bağışlayın,
Büyücümün ve cadımın bir heykelciğini yaptım,
Efsuncumun ve büyücü kadınımın,
Onu senin ayağına fırlattım ve davamı savundum
Çünkü o bana karşı kötülük yaptı ve
Bana karşı asılsız suçlamalar uydurdu
O ölsün ama ben yaşayayım
Şüphesiz, onun büyüleri, efsunları ve tılsımları serbest bırakıldı
Ilgın ağacı ..….. beni aklayacak
Hurma ağacı ……. beni serbest bırakacak
Sabun otu ……. beni tedavi edecek
Çam kozalağı ..... beni serbest bırakacak
Senin huzurunda çimen gibi masum hale geldim
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Hint sümbülü gibi arınmış ve masum
Onun büyüsü kötü bir cadının büyüsüdür
Lafı ağzına geri döndü ve dili büzüştü
Yaptığı kötü-büyü yüzünden gece tanrısı onu çarpsın
Gecenin üç saati onun kötü büyülerini serbest bıraksın
Ağzı mum yağı, dili tuz olsun
Bana musibeti telaffuz eden (ağzı) donyağı gibi erisin
Bana karşı kara-büyü yapan (dili) tuz gibi dağılsın
Anlaşmaları bozuldu, yaptığı işler iptal edildi,
Suçlamaları açığa çıktı,
Gecenin tanrıları tarafından ilan edilen hükme göre!” (Abusch, 1987: X-XII).
Yazılı kaynaklarda, kara-büyü yapanlara yalnızca kendilerine kara-büyü
yapıldığını iddia eden kimselerin suçlayıcı ifadelerinde atıfta bulunulmaktadır. Fakat
belirtmek gerekir ki Eski Mezopotamya’da sıradan bir insan, sürekli, kendisine kara-büyü
yapılacağından korkarak bir yaşam sürdürmemiştir. Eski Mezopotamyalılar yalnızca bazı
özel kriz anlarının kara-büyüden kaynaklandığı düşünmüşlerdir (Schwemer 2015: 28,
43).
Kara-büyü,

erkeklerden

ziyade

kadınlar

tarafından

uygulanmış

gibi

görünmektedir. Bu büyü türü, birey ve toplum üzerindeki zararlı etkilerinden dolayı yasal
değildir. Örneğin, Hammurabi kanunlarına göre, kara-büyü yapmakla suçlanan biri, su ile
sınanmaya yani su ordaline tabi tutulmuş ve şayet suçlu olduğu kanıtlanırsa ceza olarak
tüm mal varlığı onu suçlayan kişiye devredilmiştir. Bununla birlikte, şayet suçlanan
kişinin masum olduğu kanıtlanırsa onu kara-büyü yapmakla itham eden kişi idama
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mahkûm edilmiştir (Black; Green 2004:186). Bunun yanında, genellikle gerçek kişilere
yönelik kara-büyü suçlamaları, özel bazı ritüeller uygulandığı için değil fakat sosyal veya
kişisel çatışmalar kızıştığı ve belirli kimseler, özellikle de kadınlar dışlandığı için ortaya
çıkmıştır. Bu tür istisnai durumlarda yasal süreç başlatılır ve gerçek insanlar, cadı
oldukları iddiasıyla mahkemeye getirilirdi. Fakat Eski Yakındoğu tarihinin tüm
dönemleri boyunca, kara büyü şüphelerine verilen olağan tepki, büyü kurbanlarına
koruma-sağaltma ritüellerinin ve tedavilerinin uygulanmasıydı (Schwemer 2015: 45).

I. 3. 2. Bēl / Bēlet dabābi, Bēl / Bēlet amāti, Bēl / Bēlet lemutti,
Kaššāpu / Kaššāptu / Cadı
Eski Mezopotamya sakinleri başlarına gelen birtakım sıkıntılardan ve
felaketlerden cadıları sorumlu tutmuşlardır. Bazı metinlerde, büyücü kadının balgamının
büyülü olduğuna yönelik ifadeler bulunmaktadır. Bu durum muhtemelen, balgamın
tiksinç bir salgı olmasının yanı sıra büyücü kadınların kara-büyü yaparken söyledikleri
sözlerle aynı yerden yani büyücünün ağzından çıkıyor olmasıyla ilişkilidir.
Genel olarak bakıldığında Eski Mezopotamya’da cadılar, yasadışı büyünün
uygulayıcılarıdır ve onların faaliyetleri, zarar verici eylemleri icra etmekle sınırlıdır.
Onlar, halkın gözünde asosyal, fesatlık ve kötü niyetle harekete geçen kişilerdir (Abusch
1996: 22).
Eski Mezopotamya’da, prensipte hem kadın hem de erkek bireyler kara-büyünün
unsurları olarak suçlanmışsa da cadının imajı hiçbir şekilde cinsiyetten bağımsız
olmamıştır. Cadı, kaššāptu, öncelikle kadındır ve onun erkek partneri, kaššāpu,
metinlerde sadece onunla birlikte geçiyor olsa da cadıya hep yalnız olarak atıfta
bulunulmuştur. Diğer taraftan kara-büyücünün, bēl dabābi, “mahkemede karşı taraf” ya
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da “hasım” denilen başlıca erkek bir temsilcisi vardır. Erkek büyücünün pozisyonu,
kaššāptu’yu tamamlar niteliktedir ve nasıl ki metinlerde kaššāpu, kaššāptu’yla birlikte
zikrediliyorsa, bēlet dabābi de yalnızca erkek partneriyle birlikte geçmektedir. Metinler,
büyücü kadınların şer faaliyetlerini uzun uzadıya tasvir eder: Onlar, hastayı büyüler, takip
eder, ele geçirir ve mahveder. Onlar, kötülük tasarlar, onlar hiddetlidir, tanrıların ve
insanların huzurunda kurbanlarına iftira atarlar. Onlar kurbanlarını bağlar, onların alnına
leke sürer ve her tür hastalığa neden olurlar. Onlar kara-büyülerini, yiyecekle, içecekle,
banyo suyuyla ve merhemlerle aktarır ve şeytani büyülerini hastaya karşı okurlar. Onlar,
hastayı temsil eden heykelcikler yapar, onları kirletir, deler, yakar ve onları farklı yollarla
yok ederler ve sonunda da onları kurbanın ölümünü sembolize etmek için farklı yerlere
gömerler (Schwemer 2011: 433).
Eski Mezopotamya kültüründe cadı, farklı bir forma sahiptir. Cadılık başlangıçta
Mezopotamya kültürünün halk katmanına aitken, sonradan cadı figürü, tapınağın kötüruh kovucusunun etki alanının bir parçası haline gelmiştir. Başlangıçta cadı, halk
nazarında her zaman kötü bir varlık ve yasadışı faaliyetlerin uygulayıcısı olarak
görülmemiş fakat başkaları adına ve bazen kötü cadılara karşı bile hem kurallar dâhilinde
hem de kurallara uymadan çeşitli büyülü eylemler gerçekleştiren biri olmuştur. Diğer
taraftan, cadı ve āšipu birbirinin karşıtı olmasına rağmen birçok benzer tekniği
kullandıkları için aynı zamanda birbirlerinin aynadaki yakın yansımaları gibidir (Abusch
1996: 22).
Koruma-sağaltma büyüsü metinlerinde de genellikle kara-büyücülerden çift
olarak bahsedilir. Örneğin,“ēpišu u ēpištu” ya da “bēl dabābi u bēlet dabābi” gibi.
Cadıların yaptıkları kötücül faaliyetler, bir büyü metninde uzun uzadıya şöyle
anlatılmıştır:
“Onlar, hastayı büyülerler ve şeytani büyülerini ona karşı okurlar
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Onlar, onun peşine düşer, onu ele geçirir ve mahveder
Onlar, komplo kurar, onlar öfkeliler, onlar, tanrıların ve
İnsanların huzurunda kurbanlarına kara iftira ederler
Onlar, kurbanı bağlar ve sindirir ve
Her türlü hastalığa yakalanmasına neden olurlar
Onlar, büyülerini kurbana, yiyecek, içecek banyo suyu,
Merhem ve hediye vasıtasıyla aktarırlar
Onlar, kara-büyü mesajları gönderirler
Onlar, heykelcikler yaparlar ve onları, adını telaffuz ederek
Ve kendisiyle temas etmiş malzemeleri kullanarak
Hasta ile özdeşleştirirler
Onlar, heykelciklerin ağzını tıkar, onları kirletir
Onları deler, yakar ve çeşitli yollarla yok ederler
Onlar, onları bir duvara sokar; onlar, onları bir mezara
Ya da çamaşırcının hasırının altına gömer
Onlar, onları bir eşiğin altına bir kapıya, bir köprüye
Ya da insanların sürekli ayak bastığı yerlere,
Bir kavşağın altına gömerler
Onlar, hasta için su akıtarak cenaze ikramları yaparlar
Onlar, yıldızların veya aralarında Šamaš’ın da olduğu
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Diğer tanrıların huzurunda şeytani ritüeller gerçekleştirirler.”
(Abush; Schewemer 2011: 2, 6).
Cadılar, Eski Mezopotamya kaynaklarında genellikle yabancı bir kadın olarak
tasvir edilmiştir. Örneğin cadılardan bahseden bir metinde, onlar, Mezopotamya’nın
komşu uygarlıklarına mensup kadınlar olarak anlatılmaktadır:
“Cadı, bir Elamlıdır … cadı, bir Gutilidir … cadı bir Sutealıdır
Cadı bir Lullubuludur … cadı bir Hanigalbatlıdır.” (Heessel 2017: 24).
Bazı koruma-sağaltma büyüleri, kaššāptu’yu / cadıyı sadece hasta kişiye karşı
şeytani ritüeller ya da kara-büyü yapılmış nesneler kullanan bir kişi olarak değil aynı
zamanda yeryüzünde başıboş dolaşan ve insanları ve tanrıları büyüleyen şeytani bir
insanüstü figür olarak tasvir eder. Örneğin, bir koruma-sağaltma büyüsü, yeryüzüne inen
yedi kişilik bir şeytani cadı grubundan bahsetmektedir. Onlar, denizden su taşır fakat
Anu’nun yardımsever kızının aksine, onu hastaya şifa olarak değil tam tersine caddelere
dökerek her yere ölüm ve sessizlik yayar. Muhtemelen bu yedi kişilik grup, cadıların
hanım ağası olan tanrıça Kanissura ile ilişkilidir (Abush; Schwemer 2011: 6).
Konuyla ilgili bazı metinlerde, cadının sıradan bir insandan, şeytani metafizik bir
varlığa dönüşümüne şahit olmaktayız. Örneğin, önceki kısımlarında sıradan bir insan
olarak cadının yaptığı kötü faaliyetler anlatılırken; aşağıda devamını verdiğimiz metinde
ondan adeta hastanın bedenini ele geçiren kötücül bir ruhmuş gibi bahsedilmektedir:
“Uzak ol, uzak ol, defol, defol,
Ayrıl, ayrıl, terk et, terk et!
Çek git, uzaklaş, uzak ol ve defol!
Kötülüğün duman gibi gökyüzüne yükselsin!
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Bedenimden uzak ol!
Bedenimden defol!
Bedenimden ayrıl!
Bedenimi terk et!
Bedenimden çek git!
Bedenimden uzaklaş!
Bedenime geri dönme!
Bedenime yaklaşma!
Bedenimle birleşme!”(Abusch 2011: 347).
Sözlü ritüeller genellikle, bir kimseye zarar verme hatta onu öldürme niyetiyle
kurbanına saldıran cadının tasvirine ve eylemlerine odaklanmıştır. Bundan dolayı bu
tasvirler, hasta için kara-büyüyü veya kara-büyü yapan kişiyi, onu kuşatan harici bir güç
ve ona musibet veren bir şey olarak betimler. Böylece hastalığın fiziksel deneyimi, hasta
kişinin öznel tecrübesi yoluyla değil, kötü büyücünün kurbanına karşı yaptığı eylemlerin
tasviri yoluyla aktarılır. Metinler, kurbana ve onun heykelciğine, saçına, tükürüğüne,
kıyafetlerine ve temas ettiği diğer nesnelere karşı gerçekleştirilen çeşitli büyüsel
faaliyetlerin tasvirinin ardından, sıklıkla, cadının doğrudan kurbanına yönelik
eylemlerinin, fiziki ve psikolojik sonuçlarını tarif eder. Örneğin, bīt rimki korumasağaltma büyüsü serisindeki Akadca bir büyü metninde, cadının kurbanı üzerinde
yarattığı etkiler, şöyle anlatılmaktadır:
“O (kadın) beni katılık ve bitkinlikle doldurdu
Benim cinsel dürtümü aldı, benim kendi aleyhime dönmeme neden oldu
Benim kaslarımı düğümledi, gücümü baltaladı
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Kollarımın gevşeyip düşmesine neden oldu, dizlerimi bağladı
Bana, gürültüyle, kavgayla, sefaletle, endişeyle, telaşla, korkuyla
Lanetle, dehşetle, tedirginlikle, uykusuzlukla, uyuşuklukla, ilgisizlikle
Mutsuzlukla ve sağlık sorunlarıyla eziyet etti.” (Abusch, 1998: 49-50).
Maqlû ritüelinde, cadının sebep olduğu hastalıklardan muzdarip olan kişi, yeraltı
dünyasının tanrılarıyla müttefik olmaya çalışarak, onlardan cadıları hapsetmelerini;
gökyüzü tanrılarıyla müttefik olmaya çalışarak da onlardan kendisini arındırmalarını
ister. Müteakip bazı eylemlerin ardından sıra, uzun süre devam edecek olan yakma
ritüellerine gelir ve bu aşamada kadın ve erkek kara-büyü uygulayıcılarının temsili
heykelcikleri, bir potada yakılır. Ritüelin bu aşamasında, aşağıda verdiğimiz korumasağaltma büyüsü okunur. Büyülü sözlerin okunması esnasında, büyücünün çamurdan ve
mum yağından yapılmış heykelcikleri, çamurdan figürü çatlatıp kıran ve mum yağını
eriten ateşe atılır:
“Benim (heykelciğim) için nehirden çamur alan
Benim figürlerimi “karanlık eve” gömen
Benim suyumu bir mezara gömen
Çöplüklerden (benim attığım) atıkları toplayan
Dinkleyicinin evinden benim (giysimin) püsküllerini koparan
Kapının eşiğinden ayağımın (değdiği)
Çerçöpü toplayan cadı, her kimsen
İskelenin giriş kapısına gönderdim
Bana senin (heykelciğini) yapmam için mum yağı satın aldılar
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Şehrin kanalına gönderdim
Bana senin (figürün) için çamur getirdiler
Yanan ocağı, göz kamaştırıcı ateş tanrısını
Sürekli yanan ateş-tanrısını
Tanrıların titremeyen ışığını sana gönderiyorum
O (cadı kadın), şeytani büyücülüğüne güvenir
Ama ben titremeyen ateş-tanrısına, yargıca (güvenirim)
Ateş-tanrısı, yak [onu], ateş-tanrısı, onu yakıp kül et
Ateş-tanrısı, onun hakkından gel!” (Schwemer 2015: 34).
Eski Mezopotamya düşüncesinde, cadıların cinlerle çeşitli şekillerde irtibat
halinde olduklarına inanılmaktaydı. Örneğin Maqlû serisine göre cadılar, kurbanlarına
zarar vermek için cinleri kullanmışken; aynı şekilde kötü-ruh kovucular da cadılara karşı
cinleri kullanmışlardır. Bu durumda, normalde özgür varlıklar olan cinler, bazı
durumlarda özgürlüklerini kaybetmekte ve birtakım kozmik güçlerin hizmetine
girebilmektedir. Nitekim cadılar, kara-büyüyü, kurbanlarını cinler vasıtasıyla ölülere ve
onların ellerine teslim etmek için kullanmışlardır. Maqlû serisinde geçen aşağıdaki
metin, cadıların bu tür eylemleriyle ilgili aydınlatıcı bazı bilgiler vermektedir:
“Beni, ölü bir adama nişanladın
Sen bana karşı büyü yaptın, bana karşı büyü yapmışsın
Gırra kurtarsın
Beni, bir kuru kafaya teslim ettin
Sen (bana karşı (büyü) yaptın, bana karşı (büyü) yapmışsın
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Gırra kurtarsın

Beni, aile (üyelerimden birinin) hayaletine teslim ettin
Sen (bana karşı (büyü) yaptın, bana karşı (büyü) yapmışsın
Gırra kurtarsın
Beni, bir yabancının hayaletine teslim ettin
Sen bana karşı (büyü) yaptın, bana karşı (büyü) yapmışsın
Gırra kurtarsın
Beni, sahipsiz, başıboş dolaşan bir hayalete teslim ettin
Sen bana karşı (büyü) yaptın, bana karşı (büyü) yapmışsın
Gırra kurtarsın
Beni, ıssız arazideki bir hayalete teslim ettin
Sen bana karşı (büyü) yaptın, bana karşı (büyü) yapmışsın
Gırra kurtarsın
Benim heykelciklerimi, ölü bir adama teslim ettin
Sen bana karşı (büyü) yaptın, bana karşı (büyü) yapmışsın
Gırra kurtarsın
Benim heykelciklerimi, ölü bir adamla nişanladın
Sen bana karşı (büyü) yaptın, bana karşı (büyü) yapmışsın
Gırra kurtarsın
Benim heykelciklerimi, ölü bir adamla yatırdın
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Sen bana karşı (büyü) yaptın, bana karşı (büyü) yapmışsın
Gırra kurtarsın
Benim heykelciklerimi, ölü bir adamın kucağına yatırdın
Sen (bana karşı (büyü) yaptın, bana karşı (büyü) yapmışsın
Gırra kurtarsın
Benim figürinlerimi, ölü bir adamın mezarına gömdün
Sen bana karşı (büyü) yaptın, bana karşı (büyü) yapmışsın
Gırra kurtarsın
Benim heykelciklerimi, bir kurukafaya teslim ettin
Sen (bana karşı (büyü) yaptın, bana karşı (büyü) yapmışsın
Gırra kurtarsın!” (Abusch 2011: 343, 348-349).
Tıpkı kötü-ruh kovucuların koruma-sağaltma büyüsü ritüellerini, büyük tanrıların
tezahürü olarak kabul edilen yıldızların huzurunda yapmaları gibi kara-büyü yapanlar da
zarar verici ritüellerini aynı yıldızların huzurunda yapmışlardır. Tanrılar, hasta kişinin
doğal müttefikleri değildir. Zira onlar, cadılar ona iftira attığı için hastaya karşı yanlış bir
karar verebilirler ve başarısızlıkları nedeniyle öfke içinde ondan yardımlarını geri
çekebilirlerdi. Nitekim koruma-sağaltma ritüellerinin amaçlarından biri de tanrıları hasta
kişinin masumiyetine ikna etmek ve onların düşüncesini hasta lehine değiştirmekti
(Schwemer 2015: 42).
Kara-büyüye karşı yapılan koruma-sağaltma büyüsü ritüellerinin birçoğunun
amacı, hasta kişi ile cadının kaderinin yer değiştirmesini sağlamak olmuştur. Bu niyet, bir
tılsım kolye üzerine yazılan bir ušburudda koruma-sağaltma büyüsünün son mısrasında
açık bir biçimde şöyle özetlenmiştir:
47

“Benim büyücüm mezara (girsin),
Ama ben, yukarıdaki dünyanın ışığına (yükseleyim)”
Koruma-sağaltma büyüsü ritüellerinde, cadılıkla suçlanan kişiyi temsil eden
heykelcik toprağa gömülmüş ya da yakılmıştır. Böylece cadı, ritüel olarak öldürülmüş ve
hasta kişiye yaptığı kötülüklerle birlikte yok edilmiştir. Ölmüş kimselerin cesetlerinin
yakılmadığı Eski Mezopotamya kültüründe, insanları temsil eden heykelciklerin
yakılması, sadece oldukça korkunç ve acılı bir ölümü değil aynı zamanda o kişinin
ruhunun, cenaze törenlerindeki sunularla kısmen de olsa ihtiyaçları karşılanan sefil
haldeki çok sayıda ölünün yaşadığı yeraltı dünyasına girişini engellenmeyi de sembolize
etmektedir. Nitekim bu durum, bir Sumer miti olan Gılgamıš, Enkidu ve Ölüler
Diyarı’nda, Enkidu’nun hayaletinin Gılgamıš’ın sorusuna verdiği cevapta oldukça açık
bir biçimde ifade edilmiştir. Gılgamıš, yanarak ölmüş bir kimsenin yeraltı dünyasındaki
durumunu sorduğunda, Enkidu’nun cevabı şu olmuştur:
“Onu görmedim … Onun ruhu yeraltı dünyasında yaşamıyor
Dumanı gökyüzüne çıktı”
Enkidu’nun cevabının bu son cümlesi, kara büyüye karşı yapılan birçok korumasağaltma büyüsü ritüelinde, kalıplaşmış bir temenni cümlesi olan, “cadının heykelciğinin
dumanı durmadan gökyüzüne doğru yükselsin” sözlerine yansımıştır (Schewemer; 2010:
63-64). Koruma-sağaltma büyüsü ritüellerindeki yakma eylemi esnasında āšipu, bir
meşale yakar ve şu sözlerle başlayan kısa bir dua okurdu: “Meşaleyi kaldırdım …”.
Ardından, yanında kara-büyücülerin, mum yağından, balmumundan, hamurdan,
çamurdan ve katrandan yapılmış kadın ve erkek heykelciklerinin bulunduğu bir potayı bu
meşaleyle tutuşturur ve heykelcikleri alevlerin içine atardı. Temsili heykelcikler
yandıktan sonra ritüeli düzenleyen büyücü ateşi söndürür ve standart bir dua okurdu.
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Ritüelin sonunda āšipu, ateşten geriye kalanları toplar ve bir nehre ya da yerleşim yerinin
dışında bir bozkıra atardı (Abush; Schewemer 2011: 2).
Kara-büyü yapan erkek ve kadın büyücülerin kötülüklerini önlemenin bir diğer
yolu, yukarıda da değindiğimiz gibi, onun heykelciğini toprağa gömmek olmuştur. Bu
amaçla düzenlenen ritüellerde hasta kişi, güneş tanrısı Šamaš’tan cadıyı ve erkek
büyücüyü, yapacağı kozmik yolculuğunda kendisiyle beraber götürmesini ve sonrasında
onu yeraltı dünyasının güçlerine teslim etmesini istemiştir. Bu tür ritüellerde, hasta kişi,
onları ıssız bir yerde toprağa tamamen gömmeden önce, kara-büyücülerin figürinlerini
ayağıyla ezmiştir. Bir diğer yöntem ise kara büyü yapan kişiyi, yeraltı dünyasına
götürecek bir hayalete teslim etmek için cenaze töreni düzenlenmesi şeklinde
gerçekleştirilmiştir. Parçalı haldeki bir ritüel metnine göre, kara-büyücülerin
heykelcikleri, Šamaš’ın huzurunda hasta kişinin ailesinin atalarının ruhlarıyla birlikte
cenaze töreni ikramlarını teslim almıştır. Bir diğer metne göre, erkek ve kadın büyücü ve
kişileştirilmiş herhangi bir kötülük, ölüm cini Namtar’a teslim edilmiştir. Duacılar, yeraltı
ve yerüstü dünyasının yargıcı olarak Šamaš’a, gemici ve ölülerin yargıcı olarak
Gılgamış’a ve yeraltı dünyasının tanrıları olarak Annunakiler’e yakarır. Ritüelin sonunda,
hastanın ölmüş atalarına ve bir kurukafayla temsil edilen yabancı bir hayalete
seslenilerek, onlardan kötülük yapanları kendileriyle beraber götürmeleri istenir.
Muhtemelen büyücülerin heykelcikleri, kıyısındaki bir çamur çukurunda ritüelin
uygulandığı bir nehirde batırılmıştır. Heykelciklerin bir nehirde batırılması, yeraltı
dünyasına geçişi sembolize ediyor olmalıdır. Ölü, yeraltı dünyasına ulaşmak için yeraltı
suyunun dibindeki kilin derinliklerinde yer alan ve mitolojik kozmolojide ḫubur olarak
geçen, yeraltı sularından geçmek zorundadır. Yeraltındaki okyanus apsȗ ile yeraltı
dünyası, kozmik komşu diyarlar olarak kabul edilmekte ve birçok metinde apsȗ’nun
sakinleri, yeraltı dünyasının sakinleriyle ilişkili olarak geçmektedir. Bunun yanında
birçok koruma-sağaltma büyüsü ritüelinde, kara-büyücülerin heykelciklerini gömmek
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için ya bir nehir ya da yerdeki bir delik kullanılmıştır. Bazen de kara-büyücünün
karalayıcı dilinin ve yine bizzat kendisinin heykelcikleri, çamurdan yapılmış bir teknenin
içine konmuş ve batırılmıştır (Schewemer 2010: 65-67).
Eski Mezopotamya sakinlerine göre, birçok objenin yanı sıra ittamir-taşı,
cadıların fenalıklarına karşı etkili bir güce sahiptir ve bu taş kara-büyüye karşı yapılan
koruma-sağaltma büyüsü ritüellerinde kullanılmıştır:
“Onlar aşağı indiler, cadı kadın (ve) düzenbaz kadın
(İlki) illuru’yu çağırdı, (ikincisi) bir şarkıyla yanıt verdi
Onlar büyük okyanustan deniz suyu taşıdılar
Onun caddelerde akmasına izin verdiler
Onlar genç adamı bağladılar, genç kadını öldürdüler, sessizlik yarattılar
Ağzınızı kapatmak için size karşı tiskur-otu hazırlayacağım
Büyüyü kabul etmeyecek anḫallu-otunu, büyüyü defeden defedici ağacı
(Büyülü) balgamın bedene yaklaşmasına izin vermeyen yirmi-devayı
Yedi büyücü kadının entrikalarını defedebilen ittamir-taşını
Büyünüz

ve

(büyülü)

balgamınız

(Scurlock 1991: 148).
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zararsız

rüzgâra

dönüşecek!”

I. 3. 3. GİDİM / Eṭemmu / Hayalet
Eski Mezopotamya sakinlerinin kendilerine musallat olmasından ve zarar
vermesinden korktukları bir diğer metafizik varlık, Sumercede GİDİM, Akadcada
etemmu olarak adlandırılan hayaletler/ruhlardır. Hayaletler, ürkütücü sesler çıkararak
insanları dehşete düşürürlerdi. Bir kimseye hayalet musallat olduğunu belirtmek için
“hayaletin eli” tabiri kullanılırdı. Bu tabir sadece bir hastalık için değil en azından bazı
insanlarda, bir şekilde gözlerde ani parlama, kulakta çınlama ya da aşırı kilo kaybından
dolayı adeta bir iskelet haline gelme gibi, Eski Mezopotamya sakinlerince hayaletlerle
ilişkili olduğuna dair oldukça açık işaretler bulunan bir dizi belirti için kullanılırdı
(Scurlock 2006: 83). Bu konuda çok az bilgi bulunmasına karşın, Eski
Mezopotamyalıların hayaletleri öküz başlı ve dörder tane insan el ve ayağına sahip
varlıklar olarak tasavvur ettiklerine dair bazı kayıtlar mevcuttur (Wiggermann 2011:
302). Her ne kadar cinler ve hayaletler, Eski Mezopotamya büyü inanışında benzer
özelliklere ve görevlere sahip varlıklar gibi görünse de bu iki varlık türü arasında temel
bazı farklılıklar vardır. Cinler, büyü âleminde tabiri caizse profesyonel varlıklarken;
hayaletler, amatör özellikler taşımaktadır. Cinler, koruma-sağaltma büyüsü teolojisine
göre açık bir şekilde Enlil veya Anu tarafından yaratılmış ve insanlara ceza ya da zarar
vermek için yeryüzüne gönderilmiş varlıklarken; hayaletler, gömülmemiş ölüler, hiç
kimsenin ismini anmadığı kişiler ya da çocuğu olmayan bakirelerden oluşan, bir anlamda
mevcut sistemin kurbanı durumundaki bir varlık türü olarak tasavvur edilmiştir (Geller
2011: 340).
Eski Yakındoğu’da ölülerle ilgili genel uygulama, bedenlerin bir sandığa konması
veya toprağa gömülmesi yoluyla defnedilmesidir. Buna rağmen Uruk döneminden
günümüze neredeyse hiçbir gömütün ulaşmamış olması, ölülerin bu dönemde
defnedilmediği ve çürümeye terkedildiği anlamına gelebilir. Eski Mezopotamya’da
cesetlerin yakıldığına dair hiçbir ize rastlanmamıştır. Ölüler ve özellikle de bebekler,
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evlerin döşemesinin altına ya da yemek pişirme kaplarının içine gömülmüşlerdir. Ayrıca
ölülerin çöplüklere atıldığı ya da gömüldüğü de olmuştur. Öldükten sonra bir mezarı
olmayanların yani yanarak ya da çölde ölenlerin, bir GİDİM’i olamayacağı inancından
dolayı en kötü ölüm şeklinin yanarak ölmek olduğuna kanaat getirilmiştir (Black; Green
2003: 171-172, 233).
Eski Mezopotamya inancında, sonsuza kadar kalmak üzere “ölüler diyarının”
aşılmaz surlarının arkasında tutulduğuna inanılsa da ölülerin yaşayan insanlar üzerinde
belirli bir etkiye sahip oldukları ve tanrıların verdikleri emirler doğrultusunda yaşayanlara
kötülük ya da iyilik yapabildiklerine inanılmıştır. Bazen ölmüş kişilerin ruhlarının bazı
iblislerle özdeşleştirildiği de olmuştur. Hayaletlerin, ölüler diyarının tanrılarıyla yakın
ilişkide oldukları düşünülmüş ve buna paralel olarak gelecekle ilgili daha fazla bilgiye ve
insanüstü güçlere sahip oldukları varsayılmıştır. Onlar, insanları ele geçirebilir onlara
zarar verebilir ve ruhsal açıdan eziyet edebilirlerdi. Nitekim elimizde, hayaletlerin
yaşayan insanlara yaptıkları kötülükleri ortadan kaldırmak için kullanılan birçok korumasağaltma büyüsü metni bulunmaktadır. Bu durum, Eski Mezopotamya sakinlerinin
ölülerin, yaşayanlara yardımdan ziyade zarar verdiklerine inandıklarını akla
getirmektedir. İnsanlara kötülük yapanlar, genellikle zarar verdiği kişiyle akrabalık bağı
olmayan, ahȗ adı verilen ruhlardır. İşkenceyle, açlıktan ya da susuzluktan veya boğularak
ölen kişilerin ruhları bu gruba girmektedir ve bunlar, büyük bir kin ve nefretle başıboş
halde bu dünyada dolaşmaktadırlar. Bu durumda olmalarının hırsını, önlerine gelen her
hangi bir kişiye musallat olarak alabilmektedirler. Bu ruhlar, koruma-sağaltma büyüsü
ritüelleri ve bu ritüellerde uygulanan oldukça farklı yöntemlerle ölüler diyarındaki
hapishanelerine geri gönderilmeye çalışılmıştır (Bottero, 2012a: 312-314).
Eski Mezopotamya inancına göre hayaletlerin yaşadığı yeraltı dünyası/ölüler
diyarı, sürekli karanlık ve kötü bir yerdir. Buraya gelen ölüler, susuzluk içerisinde
yaşamakta ve toz yiyerek beslenmektedirler. Burası sadece ölülerin değil, yanı sıra bazı
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cinlerin ve yeraltı dünyasının baş tanrıçası Ereşkigal ile eşi Nergal gibi birçok tanrının da
yaşadığı bir ülkedir (Black; Green 2003: 232).
Hayaletler tek tip değildir, aksine oldukça fazla sayıda hayalet türü vardır. Orta
Babil Dönemi’ne ait bir metin, hayalet türlerini şu şekilde sıralamaktadır:
“Adını kimsenin bilmediği bir hayalet olsan da olmasan da
Ya da gezici bir hayalet
Ya da başıboş dolaşan bir hayalet
Ya da bozkıra terkedilmiş birinin hayaleti
Ya da suda ölen birinin hayaleti
Ya da bir nehirde ölen birinin hayaleti
Ya da bir kuyuda ölen birinin hayaleti
Ya da açlıktan ölen birinin hayaleti
Ya da susuzluktan ölen birinin hayaleti
Ya da ateşte yanarak ölen birinin hayaleti
Ya da soğuktan ölen birinin hayaleti
Ya da tanrıya karşı işlediği bir suçun sonucunda ölen birinin hayaleti
Ya da krala karşı işlediği bir suçun sonucunda ölen birinin hayaleti
Ya da bir hendeğe veya bir sulama kanalına atılmış birinin hayaleti
Ya da takip edilirken ölen birinin hayaleti
Ya da bir …. hayaleti
Ya da ölüm saçan bir hayalet
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Ya da kendisine su verecek kimsesi olmayan bir hayalet
Ya da kendisiyle ilgilenecek kimsesi olmayan bir hayalet
… kötü bir hayalet de olsan
Ya da bir gallȗ-cini
Ya da kötü bir tanrı
Ya da kötü bir rābiṣu-cini
Ya da bir isim verilen herhangi bir kötülük (?)” (Scurlock 2006: 33).
Hayaletler/ruhlar, Eski Mezopotamya sakinlerini genel olarak şu üç farklı yolla
rahatsız ettiklerine inanılmıştır:
- Çığlıklar atarak
- Görünmez bir haldeyken insanları rahatsız ederek
- Bir dizi fiziksel rahatsızlığa sebep olarak.
Bunların yanı sıra, elimizde bir evin içinde hayalet ağlaması, hayalet görme, baş
ağrısı, kulak çınlaması ya da uğuldaması ve karın guruldaması ile ilgili bazı spesifik
metinler de bulunmaktadır. Bir kimseye hayalet musallat olmasına karşı ne yapılması
gerektiğini anlatan büyü talimatnamelerinin etiketlerinde, bazen ölen kişinin doğası
hakkında da birtakım detaylara yer verilmiştir. Örneğin:
“Bir silahla öldürülen (ve) bozkıra terkedilen
(Birinin hayaleti) ona eziyet ediyor.”
“Cinayet sonucu ölen bir hayaletin eli.”
“Akrabaları arasında, susuzluktan ölen birinin hayaleti ona eziyet ediyor.”
“Suda ölen birinin hayaleti, ona eziyet ediyor.”
54

“Yanarak ölen birinin hayaleti ona eziyet ediyor.”
Bu tür ifadelerden de anlaşılacağı gibi ne çeşit belirtiler için hangi hayalet türünün
sorumlu tutulacağı keyfiyete bağlı bir durum değildir. Ayrıca bazı metinlerde:
“(Eğer) o, (rüyalarında) sürekli ölü insanlar görüyorsa …
Bir silahla öldürülen (ve) bozkıra terkedilen (birinin hayaleti),
Ona eziyet ediyor.”
gibi açıklamalar yapılarak, insanların yaşadıkları sıkıntılara hangi tür hayaletlerin neden
olduğu belirtilmiştir (Scurlock 2006: 5).
Eski Mezopotamya sakinlerine göre en tehlikeli hayalet, cenazesi gereği gibi
defnedilmemiş kişilerin hayaletidir. “Gılgamış, Enkidu ve Ölüler Diyarı Mitinde”,
Gılgamış’ın ölüler diyarına inen Enkidu ile ölmüş kimselerin ruhlarının yeraltı
dünyasındaki durumlarına ilişkin yaptığı konuşma, bu konu hakkında aydınlatıcı bazı
bilgiler sunmaktadır. Söz konusu mitin ilgili bölümünde geçen ifadeler şöyledir:
“Gılgamış: Ölü bedeni ovada kalmış (gömülmemiş) birini gördün mü
Enkidu: Gördüm
Gılgamış: Ona nasıl davranıyorlardı
Enkidu: “Gölgesi ölüler diyarında huzur bulmaz.”
Mitin bundan önceki bölümlerinde Gılgamış Enkidu’ya, sayısını her defasında
arttırarak, oğul sahibi olanlara ölüler diyarında nasıl davranıldığını sorar. Enkidu ise oğul
sayısına paralel olarak ölen kişinin ruhlar âleminde karşılaştığı muamelenin gittikçe
iyileştiğinden bahseder

(Kramer 2001: 73-79).

Hayaletlerin öfkelenmesinin ve ara sıra ölüler diyarından canlılar dünyasına geri
dönmelerinin en önemli sebebi, Enkidu’nun da belirttiği gibi, cesetleri gereği gibi
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gömülmemiş olduğu için ölüler diyarında huzur bulamamış olmaları ya da arkalarından
düzenlenen cenaze merasimlerinde dağıtılan ikramlardan yeteri kadar pay almamış
olmalarıydı. Böylelikle, hınç dolu eylemlerini durdurmak için düzenlenen büyü
ritüellerinin ana amacı, hayaleti sakinleştirmek ve yeryüzünde amaçsızca dolaşmasına
neden olan ihmalkârlığa bir çözüm bulmaktı. Buna bağlı olarak, “hayaletleri defetmek”
için yapılan birçok ayinin odağında, hayalete sunulan ve kispu denilen yiyecek-içecekler
vardı (Farber 1995: 1897). Söz konusu ayinlerde, hayaletlerin çok arzuladıkları yiyecekiçecekler, ölüler diyarına yolculuk etmeleri ve orada huzura kavuşmaları için yapılan bir
gemi modeli ve onları temsil eden kilden yapılmış kadın ve erkek heykelcikler
hazırlanırdı. Hayaletleri temsil eden bu figürler, muhtemelen hayalet kovma ayinleri
esnasında yok edildikleri için şimdiye kadar bulunamamışlardır. Diğer taraftan, cesedi
gereği gibi gömülmüş kişilerin ruhları yaşayan aile üyelerince başta su olmak üzere,
kendilerine sunulan ikramları kabul eder ve herhangi bir zarara sebebiyet vermezlerdi.
(Wiggermann 2011: 311).
Bugün elimizdeki III. Ur Dönemine ait bazı idari metinlerde, ölmüş krallar için
her gün düzenli bir şekilde yapılan yiyecek-içecek sungularının kaydı bulunmaktadır.
Fakat söz konusu sunguların, sıradan insanlar için hangi düzende yapıldığı belirsizdir.
Örneğin Sumerliler, muhtemelen ölmüş kişinin içeceğini düşünerek, kilden bir boruyla
mezarına bazı içecekler dökmüşlerdir. Mezopotamya inancına göre, ölen kişinin ne kadar
çok çocuğu varsa onun için sunulacak yiyecek ve içeceğin miktarı da buna paralel olarak
fazla olacağından, insanlar hayattayken çok çocuk sahibi olmayı arzulamışlardır. Nitekim
bu durum, yukarıda bir bölümünü verdiğimiz “Gılgamış, Enkidu ve Ölüler Diyarı
Mitinde” de açıkça belirtilmiştir. Ölmüş birinin, bundan sonraki yaşamında huzur içinde
olması, gereği gibi gömülmüş olmasına bağlıdır. Bunun yanında, GİDİM bazen belirli bir
nedene bağlı olmadan da ölüler diyarından yeryüzüne çıkabilir ve kulaklarından girerek
yaşayanların bedenlerini ele geçirebilirdi. Ayrıca GİDİM’in, insanlarda çeşitli
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hastalıklara da neden olduklarına inanılır ve Eski Mezopotamya inancına göre saldırgan
ve hastalık verici bu hayaletlere karşı yalnızca koruma-sağaltma büyüsü ritüeli
düzenlenerek mücadele edilebilirdi (Black; Green 2003: 84, 171, 232).
“Kendisiyle kimsenin ilgilenmediği başıboş hayaletler” de yollarına çıkan
herhangi birine musallat olma konusunda oldukça kötü bir şöhrete sahiptiler. Ayrıca bir
hayalet, ahlaki veya tapınmayla ilgili bazı suçları cezalandırmak için tanrı tarafından
gönderilmiş ya da kötü bir büyücü tarafından zarar vermek için geçerli bir neden
olmaksızın bile mağdur kişiye musallat edilmiş de olabilirdi (Scurlock 2006: 83). Burada
hayaletler de cadıların kurbanlarına eziyet etmek için kullandıkları enstrümanlardan biri
olarak karşımıza çıkmaktadır. Büyücü kadınlar, örneğin, hastayı temsil eden bir
heykelciği, hayaleti temsil eden bir kafatasına vererek, ölmüş bir kimsenin ruhunu
kurbanının peşine düşmesi için kışkırtabilmiştir (Abusch; Schwemer 2011: 7).
Evlenmeden, yani cinsel birliktelik yaşamadan ölen genç insanların hayaletleri,
ihtiyaçlarını yaşayan insanlarla gidermeye çalışan ve zamanla hastalıklara ve acılara
sebep olan bir çeşit silüet ya da görüntü olarak tasavvur edilen lil-ruhlarına dönüşür ve
yaşayanların dünyasında dolaşırlardı. Bunlardan dişi olanı özellikle çok saldırgandı. Lilruhları; ardat lilî/kikilī, “hayalet gelin”, eṭel lilî, “hayalet damat”, lilītu, “dişi hayalet”,
lilȗ, “erkek hayalet” ve büyük ihtimalle dişi bir cin olan naššaqītu, “ öpücü-hayaletten
oluşuyordu (Wiggermann 2011: 312). Bakire hayalet, ardat lilî” ile ilgili bir metinde:
“Bakire, hiç cinsel ilişkiye girmemiş bir kadın gibi
Bekâreti hiç bozulmamış bir kadın gibi
Kocasının kucağında seksi hiç deneyimlememiş bir kadın gibi
Kocasının kucağında giysilerini hiç çıkarmamış bir kadın gibidir
Kendisini beğenen bir delikanlının
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Elbisesinin kopçasını hiç çözmemiş biridir.”
ifadeleri bulunur. Ardat lilî, ya da bakire hayalet, yukarıdaki koruma-sağaltma
büyüsüne göre ölüler diyarından, yaşarken hiç deneyimlemediği cinsel ilişkiye girmek
amacıyla bir insan-kurban bulmak için geri dönmüştür (Geller 1997: 3). Akadca bazı
büyü metinlerinde, söz konusu bakire hayaletten kurtulmak amacıyla bakire hayaletin
cinsel hayal kırıklığını azaltmak için bir erkek ve bir dişi figürün evlendirildiği
ritüellerden bahsedilmektedir (Geller 2010: 30-31).
Hayaletlerin yaşayan insanların dünyasına geçmelerinin bir başka nedeni de ruh
çağırma ritüelleriydi. Öte dünyadan ruh çağırma, Babilliler tarafından bilinen bir
uygulamaydı ve buradaki amaç, ruhlardan gelecekle ilgili bilgi sağlamaktı (Black; Green
2003: 84). Erkek ya da kadın bir ruh çağırıcı, “ša eṭemmi mušēlȗ šā’iltu”, ölüler
diyarından bir ruh çağırabilir ve ondan yaşayan bir insanın kaderi hakkında bazı bilgiler
elde edebilirdi (Wiggermann 2011: 312). Fakat bu ritüeller, ölüler diyarındaki ruhlarla
iletişim kurmanın kötü sonuçlara sebebiyet verecek olması nedeniyle oldukça
sakıncalıydı. Öyle ki ölülerle iletişim kurarken vuku bulabilecek olumsuz şeylerden
korunmak için bir koruma-sağaltma büyüsü ritüeli bile vardı (Black; Green 2003: 84).
Ruh çağırma uygulamalarıyla ya da Eski Mezopotamyalıların bu tür işlemler için
kullandığı tabirle,

“bir konuda karar vermek amacıyla, bir hayalet ile görüşmeyi

istediğinde kullanılabilecek büyülü sözler” ile ilgili birkaç el kitabı, günümüze ulaşmıştır.
Ruh çağırmayla ilgili büyülü sözleri içeren metinlerle birlikte bulunan talimatnamelere
göre en yaygın yöntem, ya uygulamayı yapan kişilerin yüzüne ya bir heykelciğe ya da
hayalete ev sahipliği yapacak olan bir kurukafaya sürmek üzere, bir merhem hazırlamaktı.
Bunun yanında elimizde, muhtemelen ölüye sunulacak şeylerle doldurmak için ölünün
ruhunun bu dünyaya giriş yeri olarak düşünülmüş bir çukur kazmaktan bahseden, kısmen
kırık, sözlük tarzında bir metin de bulunmaktadır. Ayrıca bu tür ritüellerin, uzmanlık alanı
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hayaletleri ayağa kaldırmak olan kişiler tarafından yönetildiği bilinmektedir (Scurlock
1995: 106).
Eski Mezopotamya sakinleri, yaşadıkları bedensel rahatsızlıkların yanı sıra birçok
psikolojik rahatsızlığı da hayaletlerle ilişkilendirmişlerdir. Bir insanda hayaletin sebep
olduğuna inanılan sıkıntılar, aşağıda verdiğimiz bir koruma-sağaltma büyüsü metninde,
şöyle anlatılmaktadır:
“O sıtmaya yakalanmıştır, o öfkeyle, kızgınlıkla ve
Tanrı ve tanrıçaların reddiyle karşı karşıyadır
Onun kulakları uğuldar, o sürekli bir buhran geçirir
O ne dediğini unutur, o kendi kendine konuşur, ateşi çıkar, bocalar
Zihnini toparlayamaz, bir sipariş verir ve sonra kararını değiştirir
O sürekli zarara uğrar, geceleri korkar ve
Gün boyu şaşkınlık içinde susar
Onun evinde hırgür vardır ve sokakta kavga eder
Birileri ona kötü niyetle bakar, o birçok kişi tarafından lanetlenir
O, içinden bir tanrıçaya aptalca küfreder
O adamın (büyücünün), tanrı ve tanrıçanın gazabı vasıtasıyla
Onun üzerinde sahip olduğu şeydir bu
“Bu (durumları) ortadan kaldırmak için
Yani bu endişelerin onun üstesinden gelmemesi ve
Bu rahatsızlıkların onun bedeninden uzaklaştırılması için
(Müteakip ritüelleri uygula)... .”
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Yine “hayaletin elinin” neden olduğu fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklardan bahseden
bir başka büyü metninde ise şu ifadeler yer almaktadır:
“Eğer bir adamın kolu-bacağı hasta bir adamınki gibi titriyorsa
Mide zarı ve ayakları gevşek(se)
O konuşuyor fakat hiçbir şey anlaşılmıyorsa
Cinsel gücü elinden alınmış, ruh hali sürekli kötüyse
İdrar yaparken ya da bir kadınla uyurken menisi (erken) boşalıyorsa
O adam, temiz değildir, tanrı ve tanrıça onu geri çevirir
Onun isteği yerine getirilmez.” (Geller 2010: 34).
Benzer şekilde, hayaletlerin neden olduğu, baş dönmesi ve kulakta uğuldamaya
karşı büyüler içeren bir koruma-sağaltma büyüsü serisi olan Namburbi’de, hayalet
musallat olmuş birinin yaşadığı çeşitli sıkıntılardan şu şekilde bahsedilmektedir:
“Bana saldıran aile hayaletimden dolayı
Ya da yabancı bir hayaletten
Ya da gece ve gündüz ardımdan zıplaya zıplaya gelen
Katil veya hırsız bir hayaletten
Ve sürekli beni takip eden ve kötülük için (karşımda) dikilen
Ve defedilemeyen, kafama vuran ve böylece beni felç eden
Yanağıma vuran, ağzımı tutan, dilimi acılaştıran
Beni kollarımın arasına sıkıştıran ve böylece kollarımı geren
Dizlerimi felç eden, bedenimi bükerek kıvıran … .”
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Bunun yanında, şiddetli baş ve boyun ağrısı, kulak uğuldaması ve kulak çınlaması,
mide hastalıkları, uyuşma, göğüs ile ilgili şikâyetler, solunum problemleri, ruhsal
bunalımlar ile nörolojik bozukluklar ya da zihinsel rahatsızlıklar da hayaletlerin neden
olduğu rahatsızlıklar olarak kabul ediliyordu. Hayaletlerden kaynaklanan rahatsızlıklar
ile diğer tür rahatsızlıklar arasında bazı ortak yönler vardı. Bazı durumlarda āšipu,
hastalığa hayaletin elinin mi, ŠU-GİDİM.MA / qāt eṭemmi, yoksa tanrı Ningizzida’nın,
İštar’ın veya Marduk’un ya da başka birinin elinin mi neden olduğu konusunda kararsız
kalırdı. Āšipu’nun teşhise yaklaşımı, kurban kişide görülen hastalık belirtilerini
gözlemleyerek başlar, ardından sendroma dönüşen belirtiler belirlenir ve son olarak
sendromlara neden olan etkenler ortaya konurdu. Bu tür hastalıkların çoğu tedavi
edilebilir nitelikteydi fakat yanı sıra oldukça ağrılı ve ölümle sonuçlanan rahatsızlıklar da
vardı:
“Eğer bedeni onu rahatsız ediyorsa
O sürekli karnım, karnım, diye çığlık atıyorsa
O çok istifra ediyorsa ve yatakta duramıyorsa, hayaletin eli; o ölür.”
Ürkütücü sesler çıkarmalarına ve insanları ölümüne korkutmalarına rağmen, hayaletleri
bu kadar korkunç yapan şey, neden olabilecekleri tıbbi belirtilerin çeşidinin oldukça fazla
olmasıydı. Eğer āšipu, başarılı bir şekilde “hayaletin eli” ile ilgilenmek isterse, tedavi
edilebilir durumlar için uygulamak amacıyla, ilaç denilebilecek şeyler hazırlamalıydı. Bu
nedenle, hayaletlerle ilgili yönergelerin, libasyon uygulaması veya dualar ve sunular
eşliğinde heykelcikler yapılmasının yanı sıra bandajlar, merhemler ve iksirler gibi ilaç
diyebileceğimiz şeylerin hazırlanması ve uygulanması için de talimatlar ihtiva etmesi
normal bir durumdu (Scurlock 2006: 19-20, 24, 31).
Hayaletlerin neden olduklarına inanılan sıkıntıların tedavisi için yazılan
talimatnamelerde, onlarca değişik türde bitki, taş ve ağaç türü, un çeşidi ve daha birçok
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farklı obje adı geçmektedir.3 Konuyla ilgili metinlere göre birkaç vakada boğa boynuzu
kullanılmıştır. Söz konusu metinlerden birinde, boynuzun üzerine ritüel amaçlı yabancı
bir sıvının döküldüğünden ve sağ elinde bir meşale varken onun hasta kişinin sol eline
yerleştirildiğinden bahsedilmektedir. Bir başka metin, yedi ekmek parçasının bir
kuyudan, bir nehirden ve bir mezarlıktan alınan su ile karıştırılarak bu karışımın
boynuzun üzerine dökülmesini reçete etmektedir. Hayaletleri uzak tutmak için kullanılan
bir diğer yöntem de çeşitli renklerden oluşan düğümlenmiş bir yün parçasının, hasta
kişinin alnına bağlanması olmuştur (Goff 1956: 19).
Hayaletlerin kaynaklı hastalıkların tedavisi için düzenlenen bir koruma-sağaltma
büyüsü ritüelinde öncelikle āšipu bir sunu masası ya da kamıştan bir sunak hazırlar ve
buraya, içinde küçük ekmeklerin olduğu yiyecek porsiyonları ya da kaliteli beyaz undan
yapılmış ekmek koyardı. Porsiyonlar, çağrılan her bir tanrı için on ikişer, yedişer, ya da
ikişer taneden oluşan gruplara ayrılırdı. Bunun yanında, geleneksel olarak hurma ya da
sasqȗ-unu dağıtılırdı. Zaman zaman isimleri zikredildiğinde tanrılar için bir miktar sihirli
un masaya konurdu. Bitkisel besinlerin yanı sıra bazen de et sunulurdu. Bu durumda bir
hayvan boğazlanır ve hayvanın sırt eti, iç yağı ve kavrulmuş eti tanrı ya da tanrılara, ikram
edilirdi. Yine tanrıların serinlemesi için laḫannu-kavanozları hazırlanır, bunlar bazen
suyla bazen de bira ile doldurulurdu. Sıklıkla, bira veya şarap ya da istisnai olarak inek
sütü akıtılır ve libasyonu devam ettirmek için bir adagurru-kâsesi veya pursītu-kâsesi,
sürekli hazır bulundurulurdu. Ayrıca hasta kişi, kendisini kötülüğün izlerinin
kalıntılarından kurtarmak için kapıya ve kapının sürgüsüne dokunur sonrasında ritüel için
kullandığı sokaktan başka bir sokağı kullanarak arkasına bakmadan doğruca evine
giderdi. Eğer ritüel halihazırda evde gerçekleştirildiyse, hastanın yatağını başka
saldırılardan korumak için bir büyü halkası kullanılabilirdi. Hayalet kovma ritüelleri,

3

Detaylı bilgi için bkz. (Scurlock 2006).
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genellikle bozkırlarda, kalabalıktan uzak yerlerde veya bir akarsu kenarında
gerçekleştirilmiş veya hastaya bir yol kavşağında yıkanması talimatı verilmiştir. Bunun
yanında hasta kişinin evinin çatısı, uzun süren ritüeller için oldukça uygun bir mekân
olmuştur. Böylece ilgisiz kişilerin, ritüelde kullanılacak malzemelere müdahale etmesi
engellenmeye çalışılmıştır. Eğer ritüel esnasında bir gömme işlemi yapılacaksa, o zaman
ritüel bozkırda, bir akarsu kenarında ya da bir çalılıkta yapılmıştır. İstisnai bazı vakalarda,
üç yerde heykelcikler bir salın içine konarak nehre bırakılmış; bir yerde bir duvarın su
oluğuna; dört yerde ise aile mezarlığına gömülmüştür. Ritüelin bitiminde, tüm yanmış
malzemeler, tanrılar için son bir libasyon yapmak amacıyla bir sunakta bulunanlar hariç,
kendilerinden kimsenin zarar görmeyeceği kullanılmayan bir çöplüğe ya da çorak bir
araziye dökülerek yerleşim yerinden uzaklaştırılmıştır. Hayalet kaynaklı hastalıkları
şifalı-büyülü yollarla tedavi etmek için oluşturulan “talimatname” niteliğindeki
metinlerde öncelikle hastalığın belirtileri zikredilmiş, ardından hastalığa teşhis konmuş
ve son olarak nasıl tedavi edileceğine dair bilgi verilmiştir. Bu tür reçetelerde, genellikle,
şifalı olduğu düşünülen taş türleri ve bitkilerin kullanılması salık verilmiştir:
Eğer bir kimsenin gözleri bulanıksa, […] yağın içinde beyaz bal
Gözleri sürekli parlaklık gördüğünde, “hayaletin eli” ya da …
Onun çaresi: Manyetik kantaşı, kalay, anz[aḫḫu]-porselen hamuru
[…]
Mūṣu-[ta]şı, zalāqu-taşı, lapis lazuli, šubȗ-taşı, mil-taşı, erkek bakır […]
Bīnu-ılgın [tohumu], e’ru-ağacı tohumu
Erkek ašlu-hasır otu tohumu, asḫar-sürme […]
(Ve) […] (onları,) rengi siyaha yakın bir öküzün
Böbreğinden alınan iç yağında öğüt
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Kammu’nun bakır üzerindeki (etkisi) v[e …].” (Scurlock 2006: 22, 44-46, 366).
Bir başka koruma-sağaltma büyüsü metninde, kulağında hayalet gürleyen bir
kimseyi bu sıkıntıdan kurtarmak için ne yapılması gerektiği şu şekilde anlatılmaktadır:
“Eğer bir hayalet bir kimseye eziyet ederse
(Yani), onun kulaklarında uğuldama varsa
Uygun bir günde kendini temizle
O (hasta), temiz bir suyla yıkansın
Bozkıra git, yerleri palmiye yapraklarıyla süpür
Çömlekçi çukurundan alınan kil ile hastalığın bir heykelciğini yap
Ona eğreti bir kıyafet giydir
Yedişer gruplar halinde, ona yiyecek parçaları ver
Bir çubuğu, halıyı, (ve), iğneyi onun kafasına bağla
Şamaş’ın huzurunda kamıştan bir sunak kur
Hurma (ve) ince un dök
(Yanan) bir ardıç buhurdanlığı yerleştir
Altı keskin bir gemi yerleştir
Bu figürini Şamaş’ın önüne koy
Aşağıdakini söyle:
Baba Enki …, Eridu’nun oğlu, Asalluhi’nin büyüsüne ilham veren
Baba Enki, Asalluhi onu anladı
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Ondan dolayı zorluğu, ondan dolayı var olan şeyleri doğuran
Yeryüzünün ve gökyüzünün hâkimiyetini,
Onun yolunu insandan uzaklaştırır
Bu büyülü sözleri (onun) üzerine üç defa oku
Onun elbisesinin kenarını kopar
Onun ihtiyacını, öğütülmemiş tahıl, malt, bira ekmeği (ve)
Kurumuş ekmekler(den oluşan) erzakla gider
O heykelciği al ve onu bir ılgın ağacına bağla ve ona yemin ettir:
Tanrıların efendisi (ile) sana yemin ettim
Duri (ve) Dari (ile), Lahmu (ve) Lahamu (ile), Alalu (ve) Belili (ile)
Gölge (ile), gün ışığı (ile), büyülü un yığınları (ile)
Alev alev yanan Girra (ile), masum Nusku (ile)
Krallığın efendisi Sin (ile)
Hakikatin yargıcı Şamaş (ile)
Sana suyu ve vadiyi tutarak yemin ettim
Dağlar (ve) nehirler ile sen yemin ettin mi … ?
Defedilesin, yok edilesin, yok edilesin.” (Scurlock 2005: 313-314).
Başka bir koruma-sağaltma büyüsü metni ise hayaletten kurtulmak için şu
talimatların uygulanmasını tembihlemektedir:
“Eğer bir hayalet bir kimseye musallat olursa
Mil’u-tuzu, beyaz mil’u-tuzu, siyah mil’u-tuzu
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Manyetik demir cevheri, erkek demir sülfatı, šȗ-taşı
Asa, akuṣimanu(?)-otu, ılgın tohumu, EL.KUL.LA-otu
Arıtılmış yağda rezene kökü ve sedir kanını, karıştır
Kutsal yağ ile yağla ve hayaletin eli kalkacaktır.” (Goff 1956: 18).
Hayalet kaynaklı rahatsızlıkları sağaltmak için uygun ilacın hazırlanması ve
ritüelin uygulanması bazen üç günü bulabilmiştir. Bazen ritüel esnasında hayaletin bir
heykelciği yapılmış ve büyülü sözler eşliğinde bu figür ya toprağa (Scurlock 2006: 21)
ya da bir çalılığa gömülmüş veya bir vazoda muhafaza edilmiştir (Goff 1956: 19).
Hayaletlere karşı düzenlenen koruma-sağaltma büyüsü ritüellerinde, bir dizi
tanrıdan yardım istenirdi. Bunların başında, güneş tanrısı ve adalet dağıtan Šamaš gelirdi
ve şayet bir kimse, hastalığı hak edecek bir şey yapmadığı halde hastalanırsa ona
başvururdu. EA, yani Sumerdeki Enki, āšipu’nun elindeki en değerli şey ve arınma
ritüellerinin ana malzemesi olan tatlı suların efendisiydi. Birçok büyü hikâyesinde
korunarak günümüze ulaşan geleneğe göre EA, tıbbi bilgiyi daha sonraki zamanlarda
Babil tanrısı Marduk ile özdeşleştirilen oğlu Asalluhi vasıtasıyla insanlığa aktarmıştır.
Asalluhi’nin aynı zamanda, āšipu ve asȗ’yu ve böylece Mezopotamya tıbbının her
yönüyle tanrıçası olan Gula’yı görevlendiren kişi olduğu kabul edilmektedir. Ritüel
esnasında figürlerin tanrı Şamaş’a sunulma nedeni, onun aşağıdaki ve yukarıdaki
dünyaların tanrısı olarak, yaşayan insanlar ile onların ölmüş akrabaları arasında, cenaze
törenlerinde yapılan sunular üzerinden vuku bulan problemler hakkında karar verecek
merci olmasıydı (Scurlock 1995: 94; Scurlock 2005: 313).
“Hayalet kovma” ritüelleri için bazı zamanlar daha elverişliydi ve bu iş için en
uygun zamanlardan biri ay ortasıydı. Çünkü bu günde Sîn ve Şamaş’ın gökyüzünde
birlikte bulunduklarına inanılıyor ve bu tanrı çiftinin hasta kişinin iyileşmesine olumlu
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katkı sunacağı düşünülüyordu. Ritüelin sonunda, hayaletin figürünün gömülmesi
işleminin akşama doğru yapılması tavsiye edilirdi. Şamaş’ın “hayaletlerin efendisi”
olduğu göz önüne alınarak, hayaletin ölüler diyarına gönderilmesi için en uygun zaman,
gün sonu kabul edilir, bunun yanında merhem ve iksir gibi tıbbi ilaçlar, daha etkili
olabilmeleri maksadıyla gündüz uygulanırdı (Scurlock 2006: 21).
Eski Mezopotamya sakinleri, ölülerin kendilerini ağırlamalarını bekledikleri
yeryüzündeki akrabalarını ziyaret etmek için belirli aralıklarla yer altındaki evlerini terk
ettiklerine inanıyorlardı. Hayaletlerin yaşayan kişileri ziyaret etmesi için en uygun
zamanlardan biri, tahminen günümüz takvimindeki ağustos ayına denk gelen Abu ayı idi.
Bu ay, ölülerin yeraltı dünyasına geri dönüşü ve dolayısıyla hayalet kaynaklı belirsiz bir
hastalığa çare olması amacıyla düzenlenecek koruma-sağaltma ritüeli için uygun bir
dönemdi. Abu ayında, annesinin ya da babasının hayaleti kendisine musallat olmuş bir
kimseyi, bu sıkıntıdan kurtarmak amacıyla aşağıdaki ritüel uygulanırdı:
“Eğer bir kimsenin annesinin ya da babasının hayaleti
Abu ayının 27’sinde kendisine musallat olursa
Ebu’nun 27’sinde çömlekçinin çukurundan kil al
Ondan bir kadın ya da bir erkek heykelcik yap
Erkek heykelciğin üstüne altından yapılmış bir kamış koy
Kadın heykelciğinin üstüne altından yapılmış bir değnek koy
Kırmızı renkli yün ipe akik taşlarını diz
Onu kadın heykelciğinin boynuna as
Heykelcikleri bol bol onlarla donat
Onlara saygı duy, onlara özenli davran
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Bu heykelcikleri, üç gün boyunca hasta kişinin başına koy
Onların her ikisi için sıcak et suyu dök
Üçüncü günde, 29’unda, hayaletlere alışıldığı üzere
Yiyecek ikramı yapılırken, yelkenli bir gemi yap
Onlara yolculuk için erzak tahsis et
Onları Šamaš’a sun. Onların yüzlerini
Akıntı yönünde çevir ve şöyle söyle
(Falan)’ın oğlu, (falan)’ın bedeninden
3600 çift saat uzak ol, uzak ol, uzaklaş, uzaklaş
(Bu yemini), büyük tanrıların adıyla yap!”
Heykelciklerin üç gün boyunca hastanın başına konması, mücadele edilen
hastalığı uzaklaştırır ve böylece heykelcikler ile birlikte o da nehrin aşağısındaki ölüler
diyarına gönderilirdi. Hayaletlerin akrabalarını ziyaret etmeleri için uygun zamanlardan
biri de Dumuzi ayı idi. İştar’ın ölüler diyarına inişini anlatan mitin sonunda, her yıl
Dumuzi Ayı’nın 27’sinden, 29’una kadar ya da bizim takvimimize göre kabaca temmuz
ayında düzenlenen Dumuzi Festivali boyunca, sadece Dumuzi’nin değil, aynı zamanda
diğer ölülerin ruhlarının da ortaya çıktığından ve tütsüyü kokladıklarından
bahsedilmektedir. Hayaletlerin, çoban-tanrı Dumuzi ile bu ilişkisi, çok iyi bilinen ve her
yıl düzenlenen “Tammuz’a Ağıt” festivalinin verimlilikle bir ilgisi olmadığı ve fakat
Yahudilerin “Hamursuz Bayramı” gibi yaz mevsiminin ölü sezonunun insan sağlığına
zarar verici etkilerini savuşturmak için düzenlendiği göz önünde tutulduğunda, oldukça
doğal bir durum gibi görünmektedir. İştar’ın yeraltına inişini anlatan mitin gözler önüne
serdiği gibi, Dumuzi için senelik yas törenlerini layıkıyla yerine getirenlere,
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İnanna/İştar’ın ve Dumuzi’nin, kendileriyle birlikte yer altı dünyasına gitmek zorunda
kalacakları, acımasız cinlerin hayalet grubunun merhametini kazanacakları müjdesi
verilirdi (Scurlock 1995: 93-97).
Hayalet kovmakla ilgili ilginç bir yöntemden bahseden bir başka çivi yazılı metne
göre, hasta bir kişinin babasının hayaletinin bir figürü yapılmış, bu heykelciğe kadın
kıyafeti giydirilmiş ve ardından heykelciğin üzerine bir koruma-sağaltma büyüsü
okunmuştur. Sonrasında bu kıyafetler heykelciğin üzerinden çıkarılarak ona temiz
kıyafetler giydirilmiştir (Goff 1956: 19).
Koruma-sağaltma büyüsü uzmanlarının, hayalet kovma ritüellerinde kullandıkları
bir diğer yöntem de sözel benzeşime dayanan yöntem olmuştur. Örneğin, bir ritüelde ana
amāri hayaletlerini görebilmek için anamēru bitkisi kullanılmıştır (Binsbergen,
Wiggermann, 1999: 27).
Geller’e göre, esasında, bugünkü tıp tarafından teşhis edilmiş ve nedenleri ortaya
konmuş hastalıkların büyük bir kısmı,

Eski Mezopotamya’da, metafizik varlıklar

tarafından insanlara yapılan bir tür eziyet olarak düşünülmüştür. Onların “hayaletin eli”
olarak tarif ettikleri belirtiler, bugünkü kavrayışla birer tıbbi durumdan öte bir şey değildir
(Geller 2010: 25, 26).

I. 3. 4. Cinler
Cin kavramı, Eski Mezopotamya kültüründe sıklıkla “ruh” ve bazen de “ucube”
terimleriyle yer değiştirebilen bir kavram olmuştur. Bu kullanım, ayrıca, göksel bir doğası
olan ya da bazılarının sergilediği gibi melez özelliklere sahip varlık anlamlarına da
gelmektedir. Tüm bu terimler yani cin, ruh ve ucube, Mezopotamya kültüründe bazı ortak
niteliklere sahip varlıkları ifade etmek için kullanılmıştır, bunlar:
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-

Saldırgan bir tutuma sahip olmaları

-

Göksel niteliklerinin ve rüzgârlarla sürekli bağlantılı, ataları olan
ruhlar ile ilişkilerinin olması ve

-

Melez varlıklar olmalarıdır (Capomacchia; Verderame 2011: 292293).

Eski Mezopotamya Uygarlığına ait 119 cin tespit edilmiştir. Bunlardan bazıları
kötü bir doğaya sahipken; bazıları ise yalnızca tanrısal düzen içerisinde yüklendikleri
fonksiyonları nedeniyle insanlar tarafından korkulan varlıklardır (Wiggermann 2011:
322).
Cinler, gözle görülmeyen varlıklar olarak tasavvur edilmelerine rağmen onların
kendilerini yaptıkları kötü eylemlerle hissettirdiklerine inanılmıştır. Eski Mezopotamya
sakinleri, hayatlarını ve sağlıklarını sürekli tehdit eden bu doğaüstü güçlerle dolu bir
dünyada yaşadıklarına inanmışlardır. Mahiyetleri tam olarak bilinmeyen bu varlıklar,
karanlık yerlerde gizlenmekte ve insanlara zarar vermek ve birilerini yok etmek için her
zaman hazır beklemekteydiler. İnsanların yaşamını ve sağlığını tehdit eden bu tür
varlıklara dair inancın yarattığı korku, Mezopotamya sakinlerinin hayata bakış açılarını
ve yaşam biçimlerini belirleyen temel faktörlerden biri olmuştur. Fakat bu tablonun,
yazılı malzemelerin doğaları gereği tehlikelere aşırı vurgu yapmaya meyilli olması
nedeniyle, bütünüyle doğru olmama ihtimali de söz konusudur. Başka bir ifadeyle, tehdit
barındırmayan durumlar karşı eylem gerektirmediğinden, doğaüstü güçlerle mücadele
eden eski uzmanların el kitaplarında genellikle görülmeyecektir. Bununla birlikte,
kapsamlı kehanet külliyatından da anlaşılmaktadır ki yaşamda karşılaşılan istenmeyen
birçok durum, düşmek üzere olan bireylerin karşılaştığı öngörülebilir olumsuz olaylar
olarak yorumlanabilir. Neticede Mezopotamya sakinlerinin bakış açısına göre kötü cinler
ve büyücü insanlar, önceden tasarladıkları fenalıklarla insanları derinden etkilemişlerdir.
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Burada vurgulamak gerekir ki bu felaketler, dönemin kültürel yapısı kapsamındadır ve
Mezopotamya sakinleri tarafından kesinlikle gerçek olarak kabul edilmişlerdir (Farber
1995: 1896).
Bilindiği üzere, Eski Mezopotamya sakinlerinin inançlarına göre, tanrılar angarya
işlerini yaptırmak için insanı yaratmışlardır. Buna paralel olarak Mezopotamyalılar,
kendilerini çalışmaktan alıkoyan hastalıkların, tanrılardan geliyor olamayacağını
varsaymış ve böylece, hasta olmalarının nedeni olarak kendilerinden daha üstün fakat
tanrılardan daha zayıf bir cinler topluluğu tasavvur etmişlerdir. Bu varlıkların, önceleri
belirli bir nedene bağlı olmaksızın insanlara rastgele saldırıp onları hasta ettiklerine ve
felaketlere sebep olduklarına inanılmıştır. M.Ö. III. binyıldan itibaren Mezopotamya
panteonunun, siyasi yapıdaki değişime paralel olarak yeniden organize edilmesiyle, daha
önceleri tanrılardan bağımsız hareket ettikleri varsayılan cinler topluluğu, tanrıların emri
altına girmiş ve onların buyruğuyla cezayı hak eden insanlara kötülük yapan birer
görevliye dönüşmüşlerdir. Bunun neticesinde insanlar, hastalıkların veya felaketlerin,
tanrıların koyduğu kuralları ihlal etmeleri nedeniyle kendilerini bulduğuna inanmaya
başlamışlardır. Bu dönemde cinlerle mücadele yöntemi değişmemiş fakat yeni sistematik
inanç anlayışına uygun olarak, büyü faaliyetleri din çatısı altında ve bazen kitlesel
katılımlarla gerçekleştirilmiştir Bu kötücül yaratıklara karşı korunmak ve tanrıların affını
sağlayarak verdikleri cezadan kurtulmak amacıyla içerisinde büyülü sözlerin söylendiği
ve örneğin, kötülüğü su kullanarak temizleme, ateşle yakma, çeşitli bitkiler, madenler ya
da hayvansal maddeler kullanarak hastayı arındırma, kalıp haline gelmiş belirli birtakım
büyülü sözleri tekrar ederek tanrıların merhamet etmeleri için bir nevi onlar üzerinde
baskı kurma gibi çeşitli ritüellerin ve kötülüğü uzaklaştıracağına inanılan tılsımlı
nesnelerin kullanıldığı ayinler düzenlenmeye başlanmıştır. Ayrıca cinlerin de diğer her
şey gibi benzer şeylerin birbirini çekmesi, farklı şeylerin birbirini itmesi veya bir
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durumun temas yoluyla başka birine geçmesi gibi bazı yasalara uymak zorunda
olduklarına inanılmıştır (Bottero, 2012a: 255; Bottero, 2005: 97).
M.Ö. 700’lere tarihlenen aşağıda verdiğimiz büyü metni, bir insanın başına gelen
musibetleri ve bunların nedenini şu cümlelerle açıklamaktadır:
“Eğer bir adam bir aksiliğe uğradıysa ve o
Bunun nasıl olduğunu bilmiyorsa
Veya o, sürekli zarar ediyor ve borçlanıyorsa
(Örneğin) gümüş ve arpa kaybediyorsa
Veya erkek köleler ve kadın köleler kaybediyorsa
Veya öküzler, koyunlar, köpekler ve domuzlar
Ve yanı sıra mütemadiyen eşi dostu ölüyorsa
0 sürekli endişeden muzdaripse,
O konuşuyor fakat kimse onu dinlemiyorsa,
Sesleniyor fakat ona kimse cevap vermiyorsa;
Arzularını gerçekleştirmek ya da ev halkına göz kulak olmak (yerine)
O sürekli yatakta titriyorsa
Veya tüm bedeninde felçten dolayı acı çekiyorsa,
Onun kalbi tanrıya ve krala karşı (öfkeyle) doluysa
Onun bacaklarında derman yoksa ve ara sıra korkuyorsa
Ve gece ve gündüz uyuyamıyorsa
O sürekli rahatsız edici rüyalar görüyorsa,
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O sürekli acı çektiği için yemeden içmeden kesiliyorsa
O konuşurken ne dediğini unutuyorsa
O kişi, bir tanrının ya da bir tanrıçanın gazabını
Kendi üzerine çekmiştir.”
Yukarıdaki metinden de anlaşılacağı gibi, Eski Mezopotamya sakinlerine göre, gündelik
hayatta karşılaştıkları ve hasta kişinin doğrudan ruh ve beden sağlığını etkileyen unsurlar,
o kişinin bir şekilde incitmeyi başardığı tanrılardan kaynaklanmaktaydı. Ve tanrılar,
günahkâr kişiye ceza mahiyetindeki bu eziyetleri, cinler vasıtasıyla yapmaktaydılar
(Geller 1997: 1). Zira Eski Mezopotamya uygarlıklarından kalan metinlere göre cinler,
Enlil ya da Anu tarafından, özellikle insanları cezalandırmak ya da onlara zarar vermek
amacıyla yaratılmıştır (Geller 2011: 340).
Cinler, Eski Mezopotamya tarihi boyunca sürekli var olan bir realitedir ve bu
varlıkların ortaya çıkışında, Mezopotamya panteonunda tam anlamıyla kötü niyetli
denebilecek tanrıların bulunmayışı etkili olmuştur. Bu durum, adaletsiz, açıklanamaz ve
keyfi olan kişisel felaketler için cinlerin suçlanmasına yol açmıştır. Tabi ki büyük
tanrıların da hem bireysel hem de toplumsal felaketlere neden olabileceklerine inanılmış
fakat bu tür gelişmeler, Eski Mezopotamya sakinlerince anlaşılabilir ve akla uygun
gerekçelere dayandırılmıştır. Bunun yanında, Eski Mezopotamyalılara göre, cinlerin
nezdinde suçlu ve masum aynıdır ve bu varlıklar, etik unsurları ya da sosyal farklılıkları
gözetmezler. Dolayısıyla insanlar, onlarla mantığa uygun yöntemlerle değil muskalar,
tılsımlar ve büyü ritüelleri gibi koruyucu olduğuna inandıkları şeylerle veya tanrılara
yalvararak mücadele edebileceklerini düşünmüşlerdir. Cin mefhumu, insanlara fark
gözetmeden ve keyfi olarak zarar vermeleri nedeniyle Mezopotamya insanının düşünce
dünyasında, doğal felaketler ya da barbar düşman toplulukları gibi kendilerine zarar veren
diğer unsurlara benzer niteliklere sahip varlıklar olarak kodlanmıştır. Bu yaklaşımın
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sonucunda, hastalıklar ve felaketler doğrudan cinlerin eylemleri olarak görülmüştür.
Diğer taraftan, Mezopotamya’nın batısındaki çöllerden ve kuzeydoğusundaki dağlık
bölgelerden gelerek, zengin Mezopotamya ovalarını sürekli istila eden ve yağmalayan
göçebe kabilelerin neden oldukları tahribatlardan dolayı, Mezopotamyalılar, bazı düşman
toplulukların insan değil cin olduklarını düşünmüşlerdir. Düşmanların potansiyel olarak
ya da gerçekten cin olduklarının düşünülmüş olması, yabancıların, düşmanların ve
cinlerin önemli bir ortak özellik taşıdıklarına işaret eder ki bu özellik, her üçünün de
benzer doğal ortamlarda yaşamış olmalarıdır. Buna göre, tıpkı yabancı insanlar gibi cinler
de doğudaki dağlarda yaşamış ve batıya doğru ilerlemişlerdir. Dağlar ve nehirler
arasındaki medeni ülkelerin meraları, tarlaları, şehirleri ve kasabaları, yıkım getiren “yedi
ifrit” gibi fırtına ve rüzgâr cinlerinin vatanı olarak düşünülmüştür. Bunun yanında
yabancıların ve cinlerin bir ortak özelliği daha vardır ve bu, her ikisinin de insana
benzemeyen bir dış görünüşe sahip olmasıdır. Mezopotamya sakinleri genel olarak
yabancı düşmanı olmamalarına rağmen Batı’daki çöllerde yaşayan Aramiler ve
Kuzeydoğu Zağroslarda yaşayan Gutiler gibi göçebe ya da yarı-göçebe kabileler, Sumer,
Eski Babil ve Akad edebi metinlerinde oldukça vahşi ve kültürsüz insanlar olarak tasvir
edilmişler ve düşman olarak addedilen bu kavimler, “yılan”, “köpek” ya da “maymun”
gibi hayvanlara benzetilmişlerdir (Heessel 2017: 15-16, 21, 25).
Cinlerin neye benzedikleri ve nasıl hareket ettikleri hakkındaki düşüncelerini
bilmek, Eski Mezopotamyalıların hayatı nasıl algıladıklarını anlama konusunda bizlere
hayli yardımcı olacaktır. Bu bağlamda, bazı büyü metinlerinde cinlerle ilgili çeşitli
bilgiler bulmak mümkündür, örneğin:
“Sokağa salınan kötü Udug cini, biriyle temas kurmaya çalışır
Sokağa salınan kötü Ala cini, insanları kuşatır
Sokağa salınan kötü hayalet, bir kimseyi ceset haline dönüştürür
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Sokağa salınan kötü Galla cini, insanı kapıp kaçar.”
Bir diğer metinde cinler, kuş benzeri varlıklar olarak tasvir edilmiştir:
“Onlar salıverilmişlerdir, onlar yukarıda cırlar
Onlar aşağıda cıvıldar
Onlar, tanrıların zehirli safra taşlarıdır
Onlar, gökyüzünden salınan büyük bir fırtınadır
Onlar şehirde öten baykuşlardır
Onlar gökyüzünde döllenmişlerdir
Onlar yeryüzünde doğan çocuklardır
Yüksek çatıların ve geniş çatıların üstünden
Onlar sel suları gibi büyük bir hızla (akıp)geçerler.” (Geller 1997: 1).
Bunun yanında bazı cinler görünmezken; diğer bir kısmı, insanların ve
hayvanların korkutucu vücut parçalarından oluşmuş melez bir bedene sahip varlıklar
olarak tasavvur edilmiştir. Bu nedenle, büyü metinlerinde adı sıkça geçen bazı cinlerin
ikonografisi varken; büyük bir çoğunluğunun Eski Mezopotamya sanatına yansımış bir
tasviri yoktur (Wiggermann 2011: 322).
Eski Mezopotamya inancında cinlerin bir tapınımı yoktu. Cinler, genel inanışa
göre, tapınaktan tapınağa dolaşır fakat buralarda onlara ne bir yer tahsis edildiği ne de
herhangi bir sungu yapıldığı ve yanı sıra cin çıkarma ayinlerinde hayaletlere sunulan
yiyecek ve içeceklerden arta kalanlarla idare etmeleri, sonrasında da çekip gitmeleri
söylendiği için bu duruma öfkelenirlerdi (Wiggermann 2011: 308).
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Eski Mezopotamyalılar, “cadı” başlığı altında da değindiğimiz üzere, cinlerin
cadılarla bir şekilde irtibat halinde olduklarına inanmaktaydılar. Maqlȗ koruma-sağaltma
büyüsü serisinde, cinlerin cadılarla olan farklı biçimlerdeki ilişkilerine dair birçok örnek
bulunmaktadır. Örneğin söz konusu serinin bazı yerlerinde, cinler ile cadılar arasında bir
özdeşlik ilişkisi kurulduğu dikkat çekmektedir. Yanı sıra bir kısım metinden, cadıların
kurbanlarına zarar vermek için cinleri kullandıklarını fakat bunun yanında tam tersi
olarak cadılara karşı da cinlerin kullanıldığını görmek mümkündür (Abusch 2011: 343).
Eski Mezopotamya Uygarlıklarında cin kovma ritüeli, āšīpu tarafından belirli
aşamalardan oluşan talimatlara uygun olarak yapılmaktaydı. Söz konusu ritüeller,
sırasıyla şu adımlardan oluşmaktaydı:
1. Hastalığın kaynağı açıklanır, koruyucu tanrısına karşı geldiği için cinlerin onun
emriyle hastalığı cehennemden getirerek hasta kişiye bulaştırdığı sözlü olarak
beyan edilirdi.
2. Hastanın yaşadığı acılar tasvir edilerek tanrılardan merhamet etmeleri dilenirdi.
3. Āšipu, hazırladığı ilacın “tanrısal” niteliğine göndermede bulunurdu.
4. Tedavi aşamasına geçilir ve EA’nın Marduk’a söyledikleri āšipu tarafından
uygulanırdı. “Marduk-EA büyüsü” olarak adlandırılan metinlerde Marduk, EA’ya
danışarak hastayı nasıl tedavi edeceğini sormakta EA ise ona yapması gerekenleri
söylemektedir.
5. Son olarak bazı koruma-sağaltma büyüsü metinleri okunarak ritüel
tamamlanırdı.
Dikkat edileceği üzere burada āšīpu’nun inisiyatifine bırakılan bir durum söz
konusu olmamıştır (Bottero, 2005: 98-99). Ritüel eylemler, ilgili talimatnamelerde yazılı
olan bilgiler doğrultusunda ve āšīpu’nun yönetiminde adım adım uygulanmıştır.
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Çok tanrılı inanç sistemlerinde tanrılar ve insanüstü varlıklar, inanç temeline
dayanan mitolojik yapıyı birlikte oluşturmuşlardır. Nitekim eskiçağ toplumlarında, tanrı
kültleriyle birlikte bu tür insanüstü varlıklar, dönemin muktedirleri açısından belirli bir
toplumsal düzen üzerinde kontrol sağlamayı kolaylaştırmıştır. Bu kontrol, örneğin bir cin
topluluğu gibi birbirinden farklı ve spesifik özelliklere ve görevlere sahip bir dizi varlık
üzerinden gerçekleştirilmiştir (Capomacchia; Verderame 2011: 291).
Cinlerin, bir sebebe bağlı olarak insanlara musallat olduğu yani tanrılar tarafından
günah işleyen insanları cezalandırmak için görevlendirildikleri inancı, Mezopotamya
sakinlerinin, dinsel kurallara daha sıkı bir şekilde bağlanmalarını teşvik etmiş olmalıdır.
Bunun yanında, cinlerin herhangi bir nedene bağlı olmaksızın da insanlara
saldırabilecekleri ve büyük zararlar verebilecekleri düşüncesi,

Eski Mezopotamya

sakinlerini korku içinde, endişeli ve baskılanmış bir ruh haline sürüklediğini ve böylece
onlarda ciddi psikolojik sorunlara neden olduğunu farz etmek yanlış olmayacaktır.
Tezimizin bu bölümünde, adları koruma-sağaltma büyüsü metinlerinde sıklıkla
geçen ve Eski Mezopotamya sakinlerince en çok bilinen bazı cinlerle ilgili bazı bilgiler
vermemiz yerinde olacaktır.

I. 3. 4. a. DIM.ME / Lamaštu
Eski Mezopotamya’daki doğaüstü varlıklar içerisinde en göze çarpan varlık,
Sumercede DIM.ME, Akadcada Lamaštu olarak adlandırılan dişi cindir. Diğer cinlerin
çoğunun muğlak varlıklar olarak kalmasına ve grup halinde hareket etmesine rağmen
Lamaštu, mitolojideki yeri, ikonografisi ve ondan geldiği bilinen yok edici eylemleriyle,
ayırt edilebilir bir kişilik haline gelmiştir. Lamaštu’nun neden olduğu korku, ona karşı,
koruma-sağaltma büyüsü ritüelleri, bitkiler, taşlar, muskalar ve iyiliksever tanrı ve ruhları
içeren birçok karşı-önlem geliştirilmesine yol açmıştır. Bu önlemlerin çokluğu,
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Lamaštu’nun profilinin yeniden inşa edilmesi adına çok sayıdaki arkeolojik kayıt, yazılı
ve betimsel kaynakta izler kalmasını sağlamıştır. Genellikle tanrı ve cin isimleri bu
varlıkların doğası/kökeni ile ilgili değerli ipuçları vermesine rağmen DIM.ME ve
Lamaštu bu konuda yorum yapmaya pek olanak sunmamaktadır. Sumercedeki, Dim(m)e
olarak okunan dDİM(.ME) logogramının, “ceset”, “heykelcik” sözcükleri ile eşdeğer
olması mümkündür fakat bu kesin olmaktan uzaktır. Lamaštu sözcüğü muhtemelen
Akadcadır fakat Akadca sözlüğü, bu kelimenin türemiş olabileceği uygun bir kök
sunmamaktadır. Bunun yanında Lamaštu sözcüğünün lamassu’dan türemiş ve sonuç
olarak Sumercedeki, lamař’dan, “(aşağıdaki) tanrıça”, “heykelcik” alınmış olması
mümkündür. Özel olarak Lamaštu’ya karşı düzenlenen ritüellerin en erken kanıtı,
içerisinde, onun Sumer, Eski Babil ve Eski Asur dillerinde yazılmış koruma-sağaltma
büyülerindeki tasvirlerinin veya ona göndermelerin olduğu II. binyılın başlarına yani Orta
Bronz Çağına kadar geriye gitmektedir. Bunun yanında DIM.ME adının, Sumer korumasağaltma büyülerinde III. binyılın sonlarında ortaya çıktığı görülmektedir (Wiggermen
2000: 217-218).
Tıpkı diğer tanrıçalar gibi Lamaštu’nun da özel bir hayvanı vardır ve bu hayvan
eşektir. Nitekim o kendisi de M.Ö. I. binyıldaki resimlerinde, eşeğinkilere benzer dik
kulaklarla tasvir edilmiştir. Tasvirlerinde, ayrıca, onun yeraltı dünyasındaki nehirde
binmek için kullandığı bir kayığı vardır (Black; Green 2003: 77). Yeni Babil dönemi
tasvirlerinde Lamaštu, bu kayığın içinde ve bir eşeğin ya da bir atın (Marf 2016: 49)
üstünde tasvir edilmektedir (Black; Green 2003: 234). Bu tasvir, Lamaštu’ya karşı
yapılan koruma-sağaltma büyüsünde sık sık geçen “O, nehri geçecek, dağı aşacak”
sözleriyle birlikte değerlendirildiğinde daha anlamlı hale gelmektedir. Zira onun nehri
geçmek için bir kayığa ve dağı aşmak için bir eşeğe ya da ata ihtiyacı olacak ve böylece
o, geldiği inanılan yere geri gönderilecektir. Bunun yanında Lamaštu’nun, koşan bir
eşeğin üzerinde ve aynı zamanda bir ılgın ağacına bağlı olarak tasvir edilmesi, hem
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Mezopotamya kökenine hem de Mezopotamya dışı bir kültürden gelen arka planına
göndermede bulunuyor olmalıdır. Lamaštu, M.Ö. I. binyıl metinlerinde Sutea ya da Elam
asıllı olarak geçiyorken, Eski Babil metinlerinde, Amurru kökenli bir kadın olarak tasvir
edilmektedir. Metinlere yansıyan bu durumun, dönemin politik değişimleriyle ilgili
olduğunu söylemek mümkündür. Nitekim III. binyılın sonu ve II. binyılın başlarında
Amurrular, Babil krallıkları için büyük bir tehdit oluşturuyorken; bir Güneybatı İran halkı
olan Elamlar ise M.Ö. II. binyılın sonu ile I. binyılın başlarında hem Babil hem de Asur
için sürekli bir tehlike arz etmekteydiler. Suriye’de yaşayan ve köken olarak yarı-göçebe
bir kavim olan Sutealılar, I. binyıl metinlerinde, tüm düşman göçebe Arami gruplar için
genel bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Metinler, Lamaštu’yu iyi tanınan
düşmanlarla eşdeğer kılarak, onların yıkıcı faaliyetleriyle ilgili üstü kapalı bilgiler
sunmuştur. Edebi metinler, bu yabancı etnik grupları, tehditkâr düşman kalabalıklar,
yaptıkları mantığa uymayan, eylemlerinin nedeni anlaşılamayan ve medeni ve akılcı
insanların yaptıklarının tersini yapan gruplar olarak yansıtır. Bu durum, Lamaštu gibi bir
cinin, sürekli bir çeşit yabancı gibi tasvir edilmesinin nedenini de açıklar gibi
görünmektedir. Dahası Lamaštu ile cadılar arasında da bir benzerlik vardır çünkü çivi
yazılı metinlerde cadı da tıpkı Lamaštu gibi genellikle yabancı bir kadın olarak yani
Elamlı, Gutili, Sutealı ya da Hanigalbatlı olarak tasvir edilmiştir (Heessel 2017: 23-24,
27, 28).
Bu şeytani cin, tasvirlerinde, kafası aslan kafası şeklinde, vücudu kıllarla kaplı,
parmakları ve tırnakları uzun, elleri muhtemelen kanla lekeli ve yırtıcı kuşlarınkine
benzeyen pençe gibi ayaklarla resmedilir. Bazı tasvirlerde Lamaštu, bir köpek ya da bir
domuz yavrusunu emzirmekte ve her iki elinde yılanlar tutmaktadır (Black; Green 2003:
143). Ayrıca, Eski Mezopotamyalılar bu dişi cinin bataklıklarda yaşadığına ve çayırlılara
sığındığına inanmışlardır:
“Onun meskeni bataklıklar, sığınağı çayırlıklardır.
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O, bataklıklardan çıkagelir ve kudurmuşçasına öfkelidir.” (Heessel 2017: 23, 29).
Lamaštu’nun korkutucu ve sevimsiz dış görünüşü, söylediği ürkütücü sözler
yaptığı şeytani eylemler ve nereden geldiği, çivi yazılı bir metinde şu şekilde tasvir
edilmiştir:
“O bataklıktan çıkageldi
O, serttir, korkunçtur, güçlüdür, yıkıcıdır, kuvvetlidir
[Ama yine de] o bir tanrıçadır, göz kamaştırıcıdır
O kartal ayaklıdır, onun elleri çürütmeye kasteder
Onun tırnakları uzundur, onun koltuk altları tıraşsızdır
O sahtekârdır, bir şeytandır, Anu’nun kızıdır
Onun şeytani işlerine bakılırsa, onun babası Anu ve annesi Antu
Onu gökten aşağı, yeryüzüne sürmüştür
Anu’nun kızı, hamile kadınların günlerini hesaplar günbegün
Doğum yapmak üzere olanları, topuklarından takip eder
Onların aylarını hesaplar, onların günlerini duvarın üzerine çenter
Henüz doğum yapmış olanlara karşı o bir büyü yapar
Bana oğullarınızı getirin, onlara hemşirelik yapmama müsaade edin
Kızlarınızın ağzına, mememi vermek istiyorum
O, insan kanını köpüklü içmeyi sever
Yenilmeyen etleri (yer), kemirilemeyen kemikleri (kemirir)” (Farber 1995: 1897).
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Yukarıdaki metinde geçen, Lamaštu’nun insanların bebeklerini emzirme ve onları
öldürme arzusuyla ilgili bir koruma-sağaltma büyüsü metninde ise şu cümleleri okuruz:
“Anu, (Lamaštu’nun), ağlayarak
İnsanların çocuklarını emzirmek istediğini duydu
Doğum tanrıçası Aruru-Bēlet-ilī
Onun akan gözy[aşlarını] (duydu) (ve dediler ki)
Neden yarattığımız şeyi yok edelim ve (neden) rüzgâr
Var olmasını sağladığımız şeyi alıp götürsün
Onu al götür ve (onu) denizde…
Onu, bir kenarda duran bir ılgın ağacına
Ya da ıssız bir kamış sapına bağla
Tıpkı artık hayatta olmayan bir ceset ve
Hiçbir zaman annesinin sütünü emmeyen ölü doğmuş bir çocuk gibi
Anu’nun kızı, bir duman gibi gökyüzüne yükselsin ve geri dönemesin
Bir diğer koruma-sağaltma büyüsü metninde ise:
“EA, onun babası, onu duydu ve (şöyle söyledi)
Yerine, insanlığın idarecisi Anu’nun kızı,
Sanki (senin) hükmün Buymuş gibi (feryat ederek)
Sürekli (gözyaşı ekmeğini) almak yerine
Ellerini ete ve kana bulaştırmak yerine
Evlere girmek (ve) çıkmak yerine
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Demirciden senin ellerine ve ayaklarına uygun kelepçeyi al
Gümüş işçisinden kulaklarına uygun küpeyi al
Mühür kesiciden boynuna uygun akiği al
Dülgerden ipliğine uygun tepeliği, mili, tudittu-iğnesini,
Örekeyi ve kirissuyu al.” (Scurlock 1991: 156).
Yukarıda verdiğimiz son iki metinde, tanrı EA, Lamaštu yeni doğmuş bebekleri
öldürdüğü yani tanrıların kendilerine hizmet etmeleri için yarattıkları insanoğlunun
neslinin devamını tehlikeye attığı için ona hiddetlenmekte ve bu işe bir son vererek ondan
insanları rahat bırakmasını istemektedir.
Günümüz kaynaklarında, şeytani bir dişi cin olarak geçmesine rağmen,
Lamaštu’nun bir tanrıça olarak kabul edildiği, isminin Babil ve Asur metinlerindeki
yazılışından anlaşılmaktadır. O, tanrı Anu’nun gayrı meşru (Farber 1995: 1897) kızı
olarak, diğer sıradan cinlerden üstün kabul edilmiştir. Nitekim Lamaštu, tanrıların değil
kendisinin istekleri doğrultusunda kötülük yapan bir varlık olarak tasavvur edilmiştir
(Black; Green 2003: 142).
Lamaštu, hamile kadınları ve onların hem karınlarındaki hem de yeni doğmuş
bebeklerini hedef alan, onları öldürmek için fırsat kollayan bir cin olarak tasavvur
edildiğinden, düşük yoluyla ya da doğumdan sonra ölen bebeklerin sorumlusunun
Lamaštu olduğuna inanılırdı. O, hamile kadınların karnına yedi defa dokunmak suretiyle
bebeği öldürmeye çalışır, beşik çağındaki bebekleri ise sütannesinin elinden kapıp
kaçardı (Black; Green 2003: 142). Özellikle yeni doğmuş bebekler, onun favori
kurbanları arasında yer almaktaydı. Lamaštu’nun başvurduğu hilelerden biri, bir hemşire
ya da ebe gibi davranmak ve ardından bebeğe yaklaşarak onu boğmak ya da sütüyle
zehirlemekti. Çünkü göğüsleri, onun silahlarıydı. Kötü-ruh kovucuların okuduğu
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koruma-sağaltma büyüsü metinlerine göre Lamaštu, bebeklerin annelerini, “oğullarınızı
bana getirin ki onları emzirebileyim, göğüslerimi kızlarınızın ağızlarına yerleştirmeme
izin verin” sözleriyle büyülüyordu (Wiggermann 2010: 407). Her ne kadar bu acımasız
cin, bebeklere musallat olmakla bilinse de aslında o, yetişkin ve gücünün zirvesindeki
genç erkeklere, dahası geleneksel olarak bebeğinden yaşlısına kadar kadın-erkek tüm
insan ırkına saldırmaktaydı (Michel 1997: 62).
Lamaštu, aynı zamanda gök tanrısı Anu’nun kızı ve alt düzeyde bir tanrıçaydı.
Onun yaptığı korkunç şeyler, bir başka çivi yazılı bir metinde şöyle tasvir edilmiştir:
“O, lohusalık dönemindeki kadının rahmine dokunur
O, çocuğu bebek bakıcısından kapar ve
Rahatsız edici biçimde insan eti ve kanından zevk alır
O sürekli kurumuş(?) insan kanı içer
Yenmeyen etleri, kırılmamış kemikleri (yer)
Sen, Anu’nun kızı, sürekli gözyaşı ekmeğini alıp
Sanki senin hükmün buymuş gibi feryat ediyorsun
Sen sürekli kurumuş(?) insan kanı içiyorsun
Yenmeyen etleri, kırılmamış kemikleri (yiyorsun)
Çok şükür ki onun sapık arzuları
Aynı derecede tanrılar tarafından kabul edilemezdir
Onun iyi olmayan planı (ve) münasebetsiz düşüncesi üzerine,
Babası Anu, onu gökyüzünden yeryüzüne fırlattı.” (Scurlock 1991:
155).
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Lamaštu’nun bir bebeğe musallat olduğuna işaret eden bazı belirtiler vardı. Bunlar
çivi yazılı büyü metinlerinde şöyle anlatılmaktadır:
“Eğer bebek annesinin göğsündeyken sürekli korkuyorsa
(Ve) devamlı ağlıyorsa ya da o, sürekli rahatsız ediliyor
(Ve) annesinin kucağından kendisini atıp (ve) aşırı biçimde ağlıyorsa
Anu’nun kızı onu seçmiş (demektir).”
Bir diğer metinde:
“Eğer çocuğun ateşi ve liʾbu hastalığı varsa
Fakat o sürekli üşüyorsa: Lamaštu tarafından ele geçirilmiştir
Bu Anu’nun kızının elidir. Eğer çocuk üşüyor ve
Soğuk terler döküyorsa
Ve o, sürekli içmek için çok su istiyorsa
Lamaštu tarafından ele geçirilmiştir; bu Anu’nun kızının elidir
Eğer çocuğun karnı hem sıcak hem de soğuksa
Ve o sürekli içmek için çok su istiyorsa
Ve onu(n) hepsini içemiyorsa bu, Lamaštu’nun elidir
Eğer çocuğun sağ burun deliğinden çıkan soluğu soğuk
Ve sağdan çıkan sıcaksa bu Lamaštu’nun elidir.” ifadeleri
bulunmaktadır (Scurlock 1991: 157-158).
Savunmasız durumdaki bebekleri ve çocukları hedef alması ve onlara ciddi
sıkıntılar yaşatması, Eski Mezopotamya sakinlerini Lamaštu’nun kötülüklerini önlemek
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amacıyla büyülü yöntemlere yönlendirmiştir. Bunlardan bir tanesi, hamile kadınların
boynuna metal ya da taştan yapılmış bir Pazuzu başı kolye takmaktır. Bunun yanında,
üzerinde Lamaštu’nun Pazuzu tarafından yeraltı dünyasına dönmeye zorlandığı
resimlerin bulunduğu ve taştan ya da metalden yapılmış Lamaštu levhaları da ondan
korunmak için kullanılan büyülü yollardan biriydi. Bir diğer yöntem ise Lamaštu’ya çıyan
gibi bazı hayvanlar ve örneğin broş gibi bazı süs veya takı objeleri sunmaktı (Black;
Green 2003: 142). Lamaštu’dan korunmanın bir başka yolu da üzerinde ona benzeyen
tasvirlerin olduğu muskalar ve tılsımlar kullanarak onu korkutmaktı. Ayrıca, büyü
ayinlerinde okunan birçok ritüel metninde, onun öldürülmesini, imha edilmesini,
yakılmasını, yeraltı dünyasına gönderilmesini ya da çöle sürülmesini betimleyen çeşitli
büyü teknikleri anlatılırdı (Farber 1995: 1897).
Lamaštu’yu, dönmemek üzere, yeraltı dünyasına göndermek için yapılan bir
koruma-sağaltma büyüsü ritüelinde, şu sözler okunmuştur:
“(Çadır) kazıklarını çek, halatlarını topla
Bozkırın vahşi eşeği gibi dağına git
Marduk, koruma-sağaltma büyüsü uzmanı, kötü-ruh kovucu
Sana bir tarak, bir toka, bir mil, bir battaniye ve bir elbise iğnesi versin
Vahşi hayvanlarla yola koyul
Saf yağla yağlanasın
Sağlam çarıklar giydirilesin
Susuzluğun için bir kırba taşıyasın!” (Schwemer 2015: 31-32).
Yine

bu

acımasız

varlığa

karşı

korunmak

amacıyla

muskalardan/tılsımlardan birinin üzerinde ise şu satırlar bulunmaktadır:
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hazırlanan

“Dua: O, yatağımın yanına geldi
Beni korkuttu, beni endişeyle ürpertti
Bana korkunç rüyalar g[österdi]
[Yeraltı dünyasının başgardiyanı]
P[etu onu teslim almalı].”
Üzerinde, ona karşı oldukça etkileyici sözler ve Lamaštu’nun tasviri bulunan bir
diğer tılsımda:
“Anu-na ‘id?, …, masası, Kalȗ, Ina-tēšê-ēṭir’in oğlu
Onları (her zaman) alıp götüren (ve) geri getirmeyen herkimse
Nabunun mahvedebileceği kişi, düzelt
Dua: Vahşi, Anu’nun kızıdır
Küçük çocukları, ölüler diyarına atan, o vahşidir
Tanrıçadır, korkunçtur. O, bataklıktan çıkıp geldi
Gaddar vahşi, onun dişleri eşeğin dişleri gibidir
Onun yüzü güçlü bir aslanın yüzüne benzer, bir leoparınki gibidir
O, bir karnın üzerindeyken yakalandı
Onun avurdu toprak boyası gibi sarımtıraktır
Asalluḫi daha önce onu hiç görmemişti, gökyüzünün Anu’sunun kızı
O, akıllıca büyüsüyle onu zavallı ve güçsüz bir hale getirdi
Tek başına sevdiğin dağlara git! Geyiklere ve dağ keçilerine tutun
Tüm çocukların annelerine tutun
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Sana bir tekne yapacağım çadır beziyle
İçine girmene izin veriyorum
Dört köpeğin seninle içeri girmesine izin veriyorum
İkisi beyaz ve ikisi siyah
Senin Ulâ Nehrini, okyanusu, engin denizi aşmana izin veriyorum
Senin ayağını tek bir çubuğun sapına bağlıyorum
Kendini (sihirli) bir un çemberi ile çevrele
Çağrıldın ve çağrılmalısın da
Seni nehirden, şehir kapısından, doğru (yerden)
Ve ana meydandan çağırdım
Güçlü silah, koruyucu, ülkelerin efendisi Şarur’la
Çağrıldın ve çağrılmalısın da
Sürgüsü adalet, menteşesi Anu
Gardiyanı Papsukkal olan kapıya yaklaşmayasın!” ifadeleri bulunmaktadır
(Heessel 2002: 98, 102-103).
Eski Mezopotamyalı kötü-ruh kovucular, onunla mücadele etmenin bir diğer
yöntemi olarak Lamaštu’yu, ona göre tasarlanmış ve onun ihtiyacını giderecek bir
sunguyla satın almaya çalışmış veya onun anne olabilmesi için gereken bazı şeyleri yerine
getirmişlerdir. Bu durumla ilgili bir koruma-sağaltma büyüsünde şu cümleler
geçmektedir:
“Ben seni evlendirdim, siyah bir köpekle, senin kölen
Senin için memba suyu akıttım
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(Bu yüzden) sakinleş, defol git; bu ufaklıktan
Tanrısının oğlundan, kendini geri çek ve uzaklaştır
Ritüeli: “(Birinci günün [sab]ahı)
Lamaštu’nun hapsedilmiş bir heykelciğini yap
Sunuları ayarla; elenmemiş undan yapılmış
On iki tane ekmeği onun önüne koy
Onun için memba suyu akıt
Onu siyah bir köpekle evlendir
Üç gün boyunca onu hastanın başına oturt
Bir yavru domuzun kalbini onun ağzına koy
Onun için sıcak et suyu akıt. Onun için kurumuş ekmek kızart
[Ona] yağla dolu, ahşaptan yapılmış bir šikkatu-tası sun
Onun [nevalesini] temin et
Büyüyü (her gün) sabah, öğlen ve akşam oku
Üçüncü gün ikindi vaktinde,
Onu al ve bir duvarın kuytu bir yerine göm.” (Scurlock 1991: 159).
Eski Mezopotamya’da bulunan bazı levhaların üzerinde yatalak bir adam
tasvirinin bulunması, Lamaštu’nun aynı zamanda hastalık verici bir cin olarak
düşünüldüğüne de işaret etmektedir (Black; Green 2003: 143). Bu durumun doğruluğu,
rahatsızlığı hem cinlerin saldırısı hem de bağırsak kurdu belirtileri gösteren bir hasta
adına, güneş tanrısı Şamaş ve şifa tanrıçası Gula’dan yardım istemek amacıyla yapılan
bir duanın kaydedildiği bir büyü metninde geçen:
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“Dua: Yeryüzünün ve gökyüzünün efendisi ve yüce yargıcı
Nintinugga (Gula), ölüleri hayata döndüren kadın
Kralları ve hizmetçileri iyileştirebilen
Bir erkek - yorgun, uykusuz ve yıpranmış
Bedeninde hastalık var, sıtma, Lamaštu-cini hastalığı…” ifadelerinden de
anlaşılmaktadır (Geller 2010: 33).
Farber’a göre, metinlerden anlaşıldığı kadarıyla, eski insanların zihin dünyasında
Lamaštu, günümüzde “lohusalık humması” diye adlandırılan sıkıntılı sürecin müsebbibi
olduğuna inanılan, şeytani bir varlık olarak tasavvur edilmiştir (Farber 1995: 1897).
Bunun yanında bazı modern yazarlar ise Lamaštu’nun, bir insanda neden olduğu
sıkıntıları, bugünkü tıp literatüründe safra hastalıkları olarak adlandırılan hastalıklarla
ilişkilendirmektedir (Geller; Wiggermann 2008: 153).
Diğer taraftan Scurlock’a göre, Lamaštu’nun neden olduğu rahatsızlıklar,
günümüz Irak coğrafyasında bebek ölümlerinin başlıca nedeni olan tifonun semptomları
ile çarpıcı benzerlikler göstermektedir. Bu belirtiler, çocukluk döneminde yaygın olarak,
kusma, karında şişkinlik ve ishal olarak ortaya çıkar. Ateş değişken olabilmekle birlikte
en yüksek 41 dereceye kadar çıkabilir ve bebek felç geçirebilir. Karaciğer büyümesi,
sarılık, iştahsızlık ve kilo kaybı yaşanabilir. Bunların yan sıra, ruhsal bunalım, sayıklama
ve bilinç kaybı gözlemlenebilir. Hastaların yüzde sekseninde ciltte makülopapüler
döküntü/kurdeşen görülebilir ve bu döküntü, alt göğüs ve karın bölgesinde, 10-30 arası
sayıda ve 1-6 mm çapında art arda yaralar şeklinde görülür ve 2-3 gün boyunca sürer. İlk
döküntü, 6-10 adet arası kırmızı noktadan oluşur. Nitekim Eski Mezopotamya sakinleri,
Lamaštu’nun pençe gibi tırnaklarıyla bebeği altı defa karnından tuttuğuna inanmakta ve
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bebeğin karnında ortaya çıkan kırmızı noktalar buna bağlanmaktaydı (Scurlock 1991:
157).

I. 3. 4. b. Pazuzu / Šâru
Büyü metinlerinde oldukça sık karşılaştığımız bir diğer cin, hem büyü yapmak
için söylenen sözlerden hem de tasvirlerinden oldukça iyi bilinen Pazuzu’dur (Farber
1995: 1897). Bu cin, M.Ö. I. binyılda Asur ve Babil kültüründe görülmektedir (Black;
Green: 2003: 178). Lamaštu’nun hem yabancı hem de Mezopotamyalı kökeninin aksine
Pazuzu’nun yabancı bir kaynaktan Mezopotamya’ya geldiği oldukça aşikârdır. Bu
durum, onun dağlarda ortaya çıkıp öfkeli bir şekilde Mezopotamya’nın ana topraklarına
gelen şeytani bir güç olarak tasvir edilmesiyle de uyumludur (Heessel 2017: 29). Pazuzu,
hem doğayı ve insanoğlunu yıkıma uğratan şiddetli bir rüzgârı hem de diğer cinleri
defeden metafizik bir varlığı temsil eder (Heessel 2011: 357). Diğer taraftan,
Mezopotamya’nın büyü ya da tıpla ilgili resmi kayıtlarında Pazuzu’nun adı çok fazla
geçmemektedir. Bu durum Pazuzu’nun, āšipu’nun mesleki uzmanlığı ve literatürü ile
bağlantılı resmi büyü uygulamalarıyla değil, daha çok gayrı resmi büyü uygulamalarıyla
ilişkili olmasından kaynaklanmaktadır (Gabbay 2010: 68).
Genellikle yer altı dünyasına ait kötü bir cin olarak tasavvur edilmesine karşın,
Pazuzu’nun bazı iyi yönleri de vardır. Örneğin o, öldürücü olduğuna inanılan özellikle
batı rüzgârına karşı koruyucu bir rol oynar. Daha da önemlisi Pazuzu, yukarıda
değindiğimiz, yer altı dünyasına ait bir diğer şeytani varlık olan ve hamile kadınlara
musallat olan Lamaštu’ya karşı mücadele eder ve kötülüklerini engellemek amacıyla onu
tekrar yer altı dünyasına göndermeye çalışır. Bu özelliklerinden dolayı, Eski
Mezopotamya sakinleri evlerine Pazuzu’nun tılsımlarını asmış ve hamile kadınlar,
boyunlarına onun kafasının tasvirini kolye olarak takmışlardır (Black; Green: 2003: 178).
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Bu durum, mecazlı bir anlatımla, bir koruma-sağaltma büyüsü metninde şöyle
anlatılmıştır:
“Ben Pazuzu, Ḫanpu’nun oğlu, şeytani rüzgâr-cinlerinin kralı
Titreyen yüce bir dağa tırmandım
Ve orada rastladığım (şeytani) rüzgârlar batıya yöneldi
Onların kanatlarını teker teker kırdım.”
Burada titreyen yüce dağdan kasıt, hamile bir kadının göbeği olmalıdır ve Pazuzu’nun
dağda rastladığı batı rüzgârları, kadına ve karnındaki bebeğine zarar vermek isteyen
kötücül varlıkları temsil etmektedir. Çünkü gebe kadının kötü varlıklara, özellikle de
Lamaštu’ya karşı kolye olarak boynuna taktığı Pazuzu’nun başı, aşağıya doğru yani
kadının göbeğine doğru bakmaktadır (Wiggermann 2007a: 126). Pazuzu, dağdan esen
soğuk rüzgârı temsil ettiği için hamile kadınlara musallat olmasının ve yeni doğmuş
bebekleri öldürmesinin yanı sıra, yeni doğum yapmış kadınlarda görülen yüksek ateşin
de sorumlusu olarak kabul edilen Lamaštu’ya karşı, koruyucu bir kahraman konumuna
gelmiştir. Yani, Lamaštu’nun neden olduğu yüksek ateşin panzehri, Pazuzu’nun
serinletici rüzgârıdır (Heessel 2002: 84-85).
Mezopotamya inancında Pazuzu, görkemli bir güce sahip bir varlık olarak
tasavvur edilmiştir. Onun gücünün anlatıldığı iki ayrı koruma-sağaltma büyüsü metninde
şu etkileyici ifadeler geçmektedir:
“Sen dağlara tırmanan, çok güçlüsün
Tüm rüzgârlarla yüzleşen
İlerleyişi dehşet verici öfkeli rüzgâr
Kızgın bir şekilde gelen azgın biri, sinirden kudurmuş birisin
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Dünyadaki ülkeler üzerinde gürleyen, yüce dağları parçalayan
Bataklığı kurutan, kamışlarını solduran
O ormanla karşılaştı, ağaçlarını devirdi
O bahçeden geçti, meyvelerini yere düşürdü
O nehre indi, buz döktü
O kurak araziye gitti, onu kırağıyla kapladı
O genç adama vurdu, onu kamçıladı
O genç kadına vurdu, onun rahmine yumruk attı
O nehre indi (ve) buz aktı
O kurak araziye gitti, onu kırağıyla kapladı
İnsanlığın ızdırabı, insanlığın marazı, insanlığın çilesi
Benim girdiğim eve girme, benim yaklaştığım eve yaklaşma
Benim uğradığım eve uğrama
Hazır ol
Anu ve Antu ile Enlil ve Ninlil ile EA ve Damkina ile
Yeryüzü ve gökyüzü ile hazır bekle!” (Heessel 2011: 365).
Bir önceki metinde Pazuzu kendi gücünden ve zaferlerinden bahsederken; bu
metin, onun sakınılması gereken kötü ve yıkıcı yönünü anlatmaktadır. Yukarıda verilen
koruma-sağaltma büyüsü metni, insanları ve vatanlarını tahrip etmek için dağlardan aşağı
doğru gelen Pazuzu’nun, yok edici gücünü canlı bir anlatımla aktarmaktadır (Heessel
2017: 22).
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Pazuzu’nun doğası iki katmanlıdır. O bir yönüyle evcil bir ruh olarak işlev
görürken diğer yönüyle insanların yerleşim alanlarının dışında yaşayan bir rüzgâr cinidir.
Evcil bir ruh olarak tıpkı bronz çağdaki atası Huwawa/Humbaba gibi Pazuzu’nun da
kötülükleri kovma gücü, başında, yani onun cismani varlığının istenmeyen ziyaretçilerin
gözünü korkutan aşırı derecede biçimsiz ve çirkin kısmında bulunur. Pazuzu’nun
uzmanlık alanı, rüzgâr-cinlerine, lilû, özellikle de Lamaštu’ya karşı mücadelededir.
Rüzgâr-cinlerinin kralı ve bir rüzgâr-cini olarak onun görevi, Lamaštu’nun ipe sapa
gelemez eylemlerini pasifize etmek ve ona geldiği yere geri dönmesini emretmektir
(Wiggermann 2007a: 125). Elimizdeki bir Sumer-Akad koruma-sağaltma büyüsü metni,
Pazuzu’nun bu koruyucu özelliğini nasıl kazandığına dair bir fikir vermektedir. Buna göre
o, doğudan eserek rüzgârlarla bir mücadele içerisine girer ve sonrasında onları yenerek
ehlileştirir. Bu zafer ile Pazuzu, bir nam elde eder ve diğer cinler üzerinde üstün duruma
gelir (Heessel 2002: 82) Nitekim o, yukarıda verdiğimiz metinde de geçtiği gibi Pazuzu
başı şeklindeki semboller üzerine yazılmış metinlerde kendisini şöyle tanıtmaktadır:
“Ben, Ḫanpu’nun oğlu, şeytani rüzgâr-cinlerinin kralı, Pazuzu’yum.”
Bu cümle onun, kendisine kapısını açacak insanların evlerine girişini sağlar ve aynı
zamanda onu rahatsız edici konular ve şiddetli rüzgârlar karşısında meşrulaştırır. Şayet o,
bu kötücül varlıklardan biriyle evde saklanırken karşılaşırsa, ona şunu hatırlatır:
“Ben girdiğim (evden) kötülüğü kovan ve felaketi uzaklaştıranım
Baş ağrısı ve hastalık ona yaklaşamaz ve onu rahatsız edemez.”
Benzer şekilde, “İštar hastalığına” yakalanan bir kimsenin bundan nasıl
kurtulacağını anlatan bir koruma-sağaltma büyüsü metninde de şu ifadeler geçer:
“Pazuzu’nun kafasının bir figürünü yap
Eğer hasta kişi bu figürü iki eliyle tutarsa
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Ya da bu figür hastanın başının üstüne konursa
Ona saldıran şeytani güç her neyse ona bakacak
Ve onun yanına yaklaşamayacak, o hasta iyileşmiş olacak.” (Geller
2000: 336).
Metinlerden de anlaşıldığı gibi şeytani bir varlık olarak tasavvur edilmesine
rağmen Pazuzu’nun bazı olumsuz durumlara karşı insanlara yardım eden ve onları kötü
durumlara karşı koruyan bir güç olduğuna inanılmıştır. Onun kötü cinleri uzaklaştıran bu
gücü, tasvirlerinde ve koruma-sağaltma büyüsü metinlerinde kendisini göstermektedir.
Öte yandan, karşılıklı etkileşimin söz konusu olduğu bu tür büyüler, Pazuzu’nun tehlikeli
yönlerine her zaman açık durumdadır ve onun gücünü harekete geçirmeden önce bazı
önlemler almak gerekmektedir. Aksi takdirde, onun ağaçları kökünden söken, meyveleri
yok eden, sazlıkları seyrelten, sığırları öldüren ve hastalıklara neden olan yıkıcı gücü,
sadece düşmanlarına karşı değil tüm insanlara karşı felaketlere yol açabilecektir.
Pazuzu’nun engellenmesi gereken şeytani yönü, Akadlıların hem koruma-sağaltma
büyüsü

metinlerine

hem

de

üzerlerinde

Pazuzu

figürlerinin

bulunduğu

muskalara/tılsımlara yansımıştır. Şeytani güçlere karşı koruyucu olduklarına inanılan bu
tılsımlarda, Pazuzu genellikle iki varlıkla tasvir edilir. Bunlardan biri, “aslan-cin” diğeri
ise bir “kahraman” tasviridir. Sırasıyla, Ugallu ve Lulal olarak bilinen ve olumlu çağrışım
yapan bu iki varlık, Pazuzu’nun diğer cinlere karşı koruyucu etkisini daha fazla
arttırmanın yanı sıra, sahip olduğu gücü doğru yönde kullanması için de onu
yönlendirmişlerdir. Pazuzu koruma-sağlatma büyüsü yıkıcı bir rüzgâr olarak onun
tasvirini ve diğer cinlere karşı giriştiği mücadeleyi içerir. Modern yazarlar tarafından
Pazuzu, ilk başlarda güneybatı rüzgârıyla bir tutulmuştur. Oysaki bunun aksine,
neredeyse kesin olarak, o dağlardan doğuya doğru esen soğuk bir rüzgârı temsil
etmektedir. Bu durum, Pazuzu’nun tüm ülkeye getirdiği buz ve kırağıyı da açıklar
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niteliktedir. Diğer taraftan, Pazuzu tarafından yayıldığına inanılan bazı hastalıkları
“soğuk algınlığı” olgusuyla açıklamak mümkündür (Heessel 2002: 83-84).
Pazuzu’nun güvenilebilir en erken temsili, M.Ö. 8. yy.’ın sonuna tarihlenen
Kalḫu/Nimrud’da ortaya çıkarılmış bir kraliyet mezarlığında bulunmuştur. Bunun
yanında O’na göndermede bulunan ilk metne, M.Ö. 670 yılına tarihlenen bir mektupta
rastlanmıştır (Heessel 2011: 359). Pazuzu’nun tasvirleri, diğer birçok cin tasvirinin aksine
çok küçük değişiklikler gösterir. O’nun kafası, insana ve hayvana ait vücut parçalarının
birleşiminden oluşan eşsiz bir örnektir. Kare biçimindeki kafa şekli, yatay olarak kesilmiş
elmacık kemikleri, köpek dişlerine sahip büyük ve açık ağzı ve geniş açılmış gözleri. Bu
nitelikler, onu, daha az detaylandırılmış olan diğer temsili figürlerden ayıran temel
ikonografik özelliklerdir. Pazuzu’nun, ayrıca, şişkin bir köpek vücudundan çıkan ve
aslanpençesiyle biten, insanlarınki gibi kolları vardır ve sağ kolu, adeta vurmak için
hazırmış gibi yukarı kalkıktır. Bu özellikler, onun saldırgan karakterini ortaya
koymaktadır. Ayrıca, figürlerinde dört tane kanadının ve kuşlarınkine benzer ayaklarının
ve bacaklarının olması, onun uçma yeteneğine sahip olduğuna işaret eder ve bu da
Pazuzu’nun eski doğu sembollerindeki “rüzgâr cini” kimliğini pekiştirir. Diğer taraftan,
Pazuzu heykelciklerinde görülen kalkık penis, cinlerin o dönem insanının zihninde
çağrıştırdığı cinsellik olgusunu çok etkileyici bir şekilde doğrulamaktadır. Penisinin
yılanbaşıyla bitmesi ve benzer şekilde sokmaya hazır kıvrılmış bir akrep kuyruğuna sahip
olması, onun sadece zehirle olan ilişkisini değil aynı zamanda cinlerin ve tehlikeli
maddelerin insan bedenine, vücudundaki deliklerden nüfuz ettiği gerçeğini anımsatır
niteliktedir. Aynı şekilde, hayvanlara has ve tehlikeli özelliklerin ve insan-dışı görünüşün,
Mezopotamya sakinlerini sürekli taciz eden yabancı düşman topluluklar için de
kullanıldığını görmek mümkündür. M.Ö. I. binyılda, Mezopotamya inancında ortaya
çıkan Pazuzu’nun, kafasının ikonografik özellikleri, oldukça fazla semitik özellik
taşımaktadır. Yaklaşık olarak aynı dönemlerde çok tanrılı Mısır inancında görülen tanrı
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Bes ile Pazuzu tasvirleri arasında yakın bir ilişki olduğu göze çarpar. Bunun yanında,
Pazuzu’nun Lamaštu’ya karşı hamile kadınları korumasıyla, tanrı Bes’in Mısır inancında
aileyi koruyan bir güç olarak kabul edilmesi de paralellik arz etmektedir. Burada hangi
kültürün diğerini etkilediğini kestirmek oldukça zordur fakat Pazuzu’nun dağlardaki
çabalarına ve soğuk rüzgârla özdeşleştirilmesine bakılırsa, bu cinin Mısır tanrısı Bes’in
özelliklerini aldığını söylemek hayli zor olacaktır çünkü Pazuzu’nun taşıdığı özellikler,
Mezopotamya’nın iklim durumuyla ilişkili gibi görünmektedir (Heessel 2002: 27, 81,
85).
Koruma-sağaltma büyüsü ritüellerinde, ayinin istenen sonucu vermesi için hayli
önemli oldukları anlaşılan birçok figür kullanılmıştır. Bu figürlerin bir kısmı, ritüel
esnasında yapılan ve niyet edilen amacın gerçekleşmesi için ritüel esnasında imha
edilmesi gereken figürlerdir. Bunlar genellikle, kil, mum yağı, bal mumu ve toprak gibi
dayanıksız maddelerden yapılmıştır ve dolayısıyla günümüzde arkeolojik olarak elde
edilmeleri mümkün değildir. Bunun yanında, Pazuzu ve Lamaštu gibi bazı kötücül
varlıkların figürleri, daha dayanıklı malzemeden üretilmiş, üzerlerine kara-büyüden
korunma metinleri yazılmış ve bunlardan, muhtemelen, tılsım olarak istifade edilmiştir.
Bu figürlerin küçük muska şeklinde yapılmış olanları, takı, kolye ve broş olarak insanlar
tarafından üstlerinde taşınmıştır. Daha büyük boyutta olanların ise bazıları evlere asılmış,
bazıları ise koruma-sağaltma büyüsü ritüelini yöneten rahipler tarafından ayin boyunca
kullanılmış olmalıdır. Pazuzu ve Lamaštu gibi varlıkların koruyucu olduğu düşünülen bu
figürleri, genellikle büyük çanaklar, küçük kâseler, mobilyalar, müzik aletleri, silahlar ve
savaş arabalarının üzerinde bulunmuştur. Anlaşılacağı üzere, bunlar sadece süs amacıyla
değil, aynı zamanda şeytani varlıklardan ve onların kötülüklerinden korunmak amacıyla
da kullanılmıştır. Eski Mezopotamya sakinleri, bu figürlerin, cinlerden geldiği varsayılan
hastalıklara ve ayrıca kara-büyücüler ve düşman kimselerden gelecek tüm kötülüklere
karşı koruyucu bir güç olduğuna inanmışlardır. Söz konusu figürler, ayrıca, şahsi ve resmi
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binaları ve yanı sıra değerli nesneleri korumak amacıyla da kullanılmıştır. Koruyucu
figürler, engellenmek istenen kötülüğe ve korunmak istenen nesneye göre
biçimlendirilmiştir. Resmi binalar, girişlerine yapılan ve kapıdan içeri giren herkes
tarafından görülebilen koruyucu cinlerin büyük tasvirleriyle korunurken; daha küçük
boyuttaki figürler, belki binanın sadece bir bölümünü korumak amacıyla kullanılmış,
diğer bazı figürler ise binanın temelini koruması için zeminin altına gömülmüştür (BraunHolzinger 1999: 149, 151). Ayrıca, Pazuzu başı yapıştırılmış birçok mühür bulunmuştur.
Onun koruyucu niteliğinin bir diğer göstergesi ise bazı mezarlarda Pazuzu başının ortaya
çıkarılmış olmasıdır. Bir geç Yeni Babil Dönemi ritüel yönergesinde geçen:
“Bir bronz Pazuzu ….. onu boynuna tak” ifadesi ve yine aynı döneme ait,
tanrıçaların tapınakta taktıkları mücevheratı listeleyen bir dokümanda bulunan:
“Altın bir tele takılmış, altın Pazuzu” sözleri, benzer şekilde, Pazuzu simgesinin
bir takı olarak ve korunma amacıyla kullanıldığına işaret etmektedir (Heessel 2011: 361).
Burada verdiğimiz tarihi ve mitolojik özelliklerinin yanı sıra Pazuzu, Amerikan
sinemasının da ilgi odağı olmuş ve bu mitolojik varlık, 1973’te Amerikalı yönetmen
William Friedkin tarafından çekilen “The Exorcist” filminde işlenmiştir. Söz konusu
filmde Pazuzu, genç bir kızın bedenini ele geçiren ve bir cin çıkarma uzmanı tarafından
defedilmesi gereken şeytani bir varlık olarak tasvir edilmektedir.
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I. 3. 4. c. ASAG / Asakku
Koruma-sağaltma büyüsü metinlerinde adını gördüğümüz bir diğer cin, Sumer
metinlerinde Asag, Akad metinlerinde ise Asakku olarak geçmekte ve bu isimle şeytani
bir varlık kastedilmektedir (Cunningham 1997: 103). Bir yaklaşıma göre Asakku, yedi
veya sekiz varlıktan oluşan bir cin grubunun adıdır. İsmine, Eski Mezopotamya büyü
metinlerinde sıklıkla rastlanan bu cin, bir Sumer şiiri olan Lugal-e’ye göre, taşlardan
müteşekkil ordusuyla birlikte Ninurta’nın tahtını ele geçirmek amacıyla bir ayaklanma
başlatmış (Karahashi 2004: 114) fakat Ninurta ile girdiği savaşta yenilgiye uğramıştır
(Black; Green 2003: 34-35).
“Eski Ahit İlahiyat Sözlüğünde”, ʼesh, “ateş” ile bağlantılı olarak geçmesi,
Asakku’yu hem bir cin olarak hem de bir hastalık olarak ateşle ilişkilendirmektedir.
Bunun yanında, aynı sözlükte Asakku’dan, Akadca bir cümlede, Eski Mezopotamya’da
tabu/yasak kavramının yerine kullanılırken bahsedilmektedir. Diğer taraftan, bu sözcüğün
etimolojisinin, Sumercedeki a2-sag3, “cezalandırıcı” terimiyle bağlantılı olması
muhtemeldir. Sözlüksel kaynakların dışında, Asakku ilk defa Eski Babil Dönemi’ne ait
bir koruma-sağaltma büyüsünde geçmektedir. Bu dönemde Sumer büyü metinleri,
Asakku’dan bir cin olarak bahsederken; Akad büyü metinleri bir hastalık olarak
bahsetmektedir (Backsay 2013: 4-5).
Lugal-e’de Asakku’dan olağanüstü bir dış görünüşe ve üstün niteliklere sahip bir
varlık olarak bahsedilmesine rağmen, elimizde onun neye benzediğine dair net bir bilgi
yoktur (Karahashi 2004: 115). Bunun yanında, onun Yeni Asur döneminde aslan ve kuş
karışımı bir yaratık olarak tasvir edilmiş olması muhtemeldir (Black; Green 2003: 15).
Karahashi’ye göre Asakku, bir taş türü olan zalag-taşı olarak tasavvur edilmiş olmalıdır
(Karahashi 2004: 115). Nitekim o, An ve Ki’nin birleşmesi sonucu doğmuş, sonrasında
çocuk sahibi olmak için Sumer mitolojisinde KUR olarak geçen dağlar ile birleşerek
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taşlardan çocuklara sahip olmuştur ve bu kaya-çocuklar aynı zamanda onun ordusunu
oluşturmaktadır. Metinlere göre, onun dış görünüşü oldukça çirkin ve rahatsız edicidir ve
o, “nehirleri ısıtıp içindeki balıkları kaynatacak kadar” etkili kötü bir güce sahiptir (Black;
Green 2003: 35).
Asakku’nun saldırısı, “sel” mīlu, abūbu ve “kasırga” meḫû, metaforlarıyla tasvir
edilmiştir. O, hastayı yakalar, ona vurur, onu kuşatır, onu incitir ya da onun hakkından
gelir. Kötü cinlerin saldırılarına karşı oluşturulan koruma-sağaltma büyüsü serisi
Šurpu’da, Asukku, günahı dünyada bir fırtına gibi yuvarlayan/döndüren kişi olarak tarif
edilir ( Backsay 2013: 5).
Koruma-sağaltma büyüsü metinlerinde ve yanı sıra hukuki metinlerde Asakku,
ölümcül bir hastalık türü olarak geçmektedir. Örneğin hukuki bir metinde, Asakkuhastalığına yakalanan bir kadın, eşine, kendisi bakıma muhtaç olduğu süre boyunca başka
bir kadınla evlenmesi gerektiğini söylemektedir (Geller 1999: 50).

Çünkü Eski

Mezopotamya inanışına göre bu cin, musallat olduğu insanları öldürmektedir.

Bir

kimseye Asakku’nun musallat olduğunun en belirgin işareti, o kişide yüksek ateşin
görülmesidir (Black; Green 2003: 35). Bu yönüyle Asakku hastalığı, kuduz hastalığını
çağrıştırmaktadır. Eki Mezopotamya sakinleri, kuduz hastalığı ölümcül olduğu ve
tedavisi yapılamadığı için onu koruma-sağaltma büyüsü ritüelleriyle iyileştirmeye
çalışmışlardır. Elimizde Sumer ve Akad dönemlerinden kalan ve kuduz hastalığını
iyileştirmek amacıyla kullanılan birçok büyü metni mevcuttur. Örneğin, Lugal-e mitinde
Asakku ile ilgili geçen:
“O (Assakku), kuyruğunu (bir akrebin saldırması misali)
Ölüme neden olan aptal (veya deli) düşmanına uzatan
Kuduz bir köpek gibi
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(Zehirli) suyu (veya) tükürüğü onun böğrüne akıtır.” (Yuhong 2001: 42).
Asakku’nun, ayrıca, epilepsi, cilt hastalığı, yüksek ateş, šanādum-hastalığı,
titreme, veba, bitkinlik, di’u-hastalığı, baş ağrısı, karamsarlık, soğuk algınlığı
rahatsızlıklarıyla da ilişkili olduğu varsayılmaktadır. Bunlardan di’u-hastalığının, sıtmaya
işaret ediyor olması muhtemeldir (Backsay 2013: 6).

I. 3. 4. d. UDUG / Utukku
Sumerce ve Akadcada UDUG/Utukku sözcüğü, bizim bugün cin diye
adlandırdığımız insanüstü varlıkların tümünü belirtmek için kullanılan genel bir terim
olarak ele alınmıştır. Bunun yanında UDUG ismi, Sumercede tekil halde genel bir varlığı
kastetmek; çoğul halde kullanıldığında ise bir grubu ya da cinlerin belirli bir alt türünü ve
yanı sıra metinlerde hem münferit bir cini hem de sayıları yedi olan bir cin grubunu
belirtmek için de kullanılmıştır (Black; Green 2003: 221, Capomacchia; Verderame 2011:
293). Sumercede Udug yazmak için kullanılan çivi yazısı işaretinde özel bir durum söz
konusudur. Udug için geleneksel olarak kullanılan çivi yazısı işareti, gedim, “hayalet/ruh”
işaretiyle birbirine oldukça yakındır (Geller 2011: 334). Utukku cinlerinin kökeni, eski
ilkel evren tasavvurundan kaynaklanmaktadır. Onların ataları, farklı şekillerde
adlandırılmalarına rağmen genellikle üretici bir çift olarak Enlil tarafından, ayrılmadan
önce yeryüzünün ve gökyüzünün “dölü”, riḫȗtu, olarak isimlendirilmişlerdir
(Wiggermann 2011: 308).
Utukku cini, Eski Mezopotamya’daki diğer birçok cin gibi, hem iyi hem de kötü
özelliklere sahiptir. Örneğin bir metinde Lagaş kralı Gudea, iyi bir UDUG cininin
kendisini koruması için bir tanrıçadan yardım isteğinde bulunur (Black; Green 2003: 220221). Koruma-sağaltma büyüsü metinlerinde, bazen Asag ile birlikte geçen Udug, dış
görünüş olarak insana benzemeyen, ahlaki değerlerle ilgisi olmayan, hem yeryüzüne hem
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de gökyüzüne ait bir varlık türü olarak tasvir edilir. Metinlere göre UDUG cini/cinleri,
işledikleri günahlardan dolayı değil, ayrım yapmadan, hak etmeksizin elde ettikleri
yiyecek ve içeceği insanlardan zorla almak için onlara saldırır. Bu cinlerin en temel
özelliği, bir inanç sistemine dâhil olmamaları yani tanrıların yaptığı gibi düzenli olarak
insanlarla işbirliği yapmamalarıdır. Onlar, bir uygarlık merkezinin üyeleri değildirler ve
birçok koruma-sağaltma büyüsünde, uzman kişi onlardan tanrısal olmayan varlıklar
aracılığıyla ricada bulunur (Binsbergen; Wiggermann 1999: 27).
Mezopotamya’dan günümüze çok sayıda koruma-sağaltma büyüsü yazını ulaşmış
olmasına rağmen Udug cininin dış görünüşüyle ilgili neredeyse hiçbir tasvir ve açıklama
yoktur. Bu cinin genel bazı özelliklere mi sahip olduğu yoksa kendine has bazı nitelikler
mi taşıdığı net değildir. Bir Asur metni UDUG’u, aslan başlı, bir Anzu kuşunun ellerine
ve ayaklarına sahip, melez bir yaratık ve bir yeraltı cini olarak tasvir etmiştir (Geller
2011: 333; Wiggermann 2011: 302).
Bazı metinler UDUG’tan, tıpkı diğer cinler gibi, belirli bir hastalığa sebep olan
bir cin olarak bahsetmektedir (Cunningham 1997: 35). Yanı sıra Udug’la ilgili bir
metinde bulunan:
“Sokağa salınan kötü UDUG cini
Bir insanla temas kurmak için uğraşır.” (Geller 1997: 1),
ifadeleri, UDUG’un da diğer cinler gibi insanlar arasında dolaştığını ve saldıracak
birilerini aradığını göstermektedir.
Utukkū Lemnūtu olarak adlandırılan bir koruma-sağaltma büyüsü serisinde,
UDUG dâhil birçok cinle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Söz konusu metinlerde, o bazen
bir hayalet bazen bir müjdeci ve hatta bazen de bir hırsız olarak tasvir edilir. Söz konusu
seriden UDUG’la ilgili bir metinde, onun hakkında şu ifadeler bulunmaktadır:
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“Uzun boylu ve görünüşü düşmanca olan kötü Utukku cini
Bir tanrı değildir fakat onun sesi muazzam ve ışıltısı azametlidir
Onun gölgesi karanlıktır, koyudur, vücudunda hiç ışık yoktur
O her zaman gizli yerlerde dolaşır; o, yüzsüzce dışarı gelmez
Onun pençelerinden daima safra damlar
Onun ayak sesi zarar verici bir zehirdir
Onun kuşağı gevşetilemez, onun kolları yanıktır
O, öfkesinin hedefi olan kişiyi gözyaşlarına boğar
Bütün dünya (bile) bir ağıdı engellemeyi başaramaz.” (Geller 1999:
49).
Mezopotamya’daki cinlerin birçoğunun adını bilmemize rağmen elimizdeki
metinlerde sadece onlardan birkaçı tasvir edilmektedir. Öteki cinler daha çok belirli bir
şekilden yoksun kötülük kaynakları olarak kalmıştır. Bunlar, özellikle de ayırt edici bir
özellikten yoksun olanları, Akadlılar tarafından erken Sumer mitolojisinden,
devralınmıştır. Elimizde, Utukku, Asakku, Rābiṣu ve bu türden olan başka cinlerin, her
çeşit kötülükteki ve hastalıktaki rolleri hakkında genel tasvirlerdekilerden daha fazla bilgi
bulunmamaktadır. Bu cinlerin eylemlerine karşı uygulanan ritüeller de aynı şekilde
oldukça basmakalıp olmasına rağmen yine de bu figürlerin kişisel özellikleri hakkında
bazı ipuçları vermektedir. Söz konusu metinlere göre, yukarıda da belirttiğimiz gibi, onlar
genellikle yedi tane olmak üzere, çoğunlukla grup halinde görülürler ve onlardan gelecek
her hangi bir fenalık, aynı tip genel büyülü sözlerle defedilebilir. Örneğin, yedi cinden
oluşan bir grupla ilgili Sumerce bir büyü metninde aşağıdaki ifadeler yer almaktadır:
“Onlar yedidir, yedi midir onlar
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Kadim suların derinliklerindeki onlar yedidir
Yedidir onların takıları
Ne dişi midir onlar, ne de erkek mi
Onlardır etrafta uçuşmaya devam edenler
Onların eşleri yoktur, asla bir çocuk doğurmamışlardır
Onlar, yaptıklarının sonuçlarını bilmezler
Onlar ne duayı ne de kurbanı dikkate alırlar
Sokakta, onlar bir fırtına koparırlar
Onlar, ana yolda dolaşmaya devam ederler
Onlar yedidir, yedi kere yedi, yedidir.” (Farber 1995: 1896).
İçerisinde Utukku’nun adının da geçtiği bir başka koruma-sağaltma büyüsü
metninde, hastalığa neden olan cinin ya da büyücünün bir heykelciğinin yapılması ve
ayinin sonunda yakılması reçete edilmiştir:
“Dua: “Meşaleyi kaldırdım, senin heykelciklerini yakıyorum
Utukku cini, šēdu cini, “pusuda bekleyen” cin, ruh ve
İnsanı ele geçirebilecek, kara-büyü, sihir, efsun
(Ve) şeytani entrika uygulayan herhangi bir bela
Yakıcı Girra, seni EA ve Asalluḫi’nin emriyle yakar! ...” (Abusch; Schwemer
2011: 303).
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I. 3. 4. e. GALLA / Gallu
Sumercede GALLA, Akadcada Gallu olarak adlandırılan bu cin, Mezopotamya
inanç dünyasında, kara talihli insanları yer altına çeken kötü bir varlık olarak tasavvur
edilmiştir. GALLA adı, bazen kötü oldukları kabul edilen yedi cinden biri bazen de yedi
kişilik bir cin grubu olarak, koruma-sağaltma büyüsü metinlerinde sıklıkla geçmektedir.
Örneğin, Sumerlilere ait, İnanna’nın “Ölüler Diyarına İnişi” mitinde Gallalar, İnanna’ya
yeraltından dönerken eşlik eden ve Dumuzi’yi yerin alt katmanlarına götürmek için
görevlendirilen kötücül varlıklar olarak tasvir edilmiştir:
“İnanna, ölüler diyarından yukarı çıkarken
O’nun önündeki kişi, bir müşavir olmasa da elinde bir asa vardı
O’nun ardındaki kişi, bir şövalye olmasa da belinde bir silah vardı
Ağılın sazlıkları gibi küçük GALLA
Dubban sazlıkları gibi büyük GALLA, onun etrafını sardılar
O’na yakın yürüyen adamlar
İnanana’ya yakın yürüyen adamlar
Onlar, yiyecek-içecek nedir bilmezler
Sunulan unu yemezler
Akan suyu içmezler
Güzel hediye kabul etmezler
Onlar, bir eş kucaklamaktan zevk almazlar
Onlar, sevimli çocukları öpmezler
Onlar, eşini adamın kucağından koparırlar
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Onlar, oğlunu adamın dizinden zorla alırlar
Onlar, gelini kayınpederinin evinden kapıp kaçarlar
İnanna, ölüler diyarından yukarı çıkarken.” (Katz 2003: 267; Black; Green 2003:
82).
Yukarıdaki metin, Mezopotamya sakinlerinin özelde Galla cinleri ile ilgili
tasavvurlarını yansıtıyor olsa da aslında genel olarak cinlerle ilgili düşüncelerinin de bir
kısmını ortaya koymaktadır. Çünkü onlara göre, neredeyse cinlerin tamamı, şefkat,
merhamet ve sevgi gibi duygulardan yoksun, oldukça katı ve acımasız varlıklardır.
Yukarıdaki

metinde

Gallalar’ın

yemek

yemediğinden

ve

su

içmediğinden

bahsedilmesine karşın bazı cinlerin gerçekte insanlardan farklı şeyler yiyip içtiklerine dair
bir inanç söz konusudur. Nitekim Lamaštu ile ilgili bir metinde, onun insan eti yediği ve
insan kanı içtiğinden bahsedilmektedir.
Eski Mezopotamya kaynaklarında GALLA/Gallu sözcüğü de de tıpkı
UDUG/Utukku gibi genellikle nitelikleri kabaca tasvir edilmiş olan cin gruplarını
belirtmek için kullanılmıştır. Gallalar, örneğin, büyük ve küçük GALLA gibi bazı ufak
farklılıklarla birlikte, genellikle toplu olarak tasvir edilmişlerdir (Capomacchia;
Verderame 2011: 293). Diğer cinler gibi şekil değiştirme özelliğine de sahip GALLA
cini/cinleri, örneğin bir koruma-sağaltma büyüsü metninde, tıpkı diğer birçok cin gibi,
yine sokağa salınmış ve insanlara zarar vermek için fırsat kollayan şeytani bir varlık
olarak tasvir edilmiştir:
“Sokağa salınmış kötü GALLA cini, insanları kapıp kaçar.” (Geller 1997: 1).
Mezopotamya kaynaklarına genel bir bakış, bu cinin doğası ile ilgili birbiriyle
tutarsız ifadelerin var olduğunu ortaya koymaktadır. Bazı metinler, onu yeraltı dünyasına
ait basit şeytani bir varlık olarak betimlerken; bazıları ise bir kamu görevlisi gibi anlatır.
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Dahası metinlerin bir kısmı, onu hiçbir şeytani niteliği yokmuş gibi tasvir eder. Bu tutarsız
ifadeleri aşıp GALLA’nın gerçek niteliğini öğrenebilmek için detaylı bir belge analizi
yapmak gerekmektedir. Tarihi metinlerde GALLA, Gallagal veya Gallatur gibi farklı
isimlerle geçen bu metafizik varlığın izleri, III Erken Hanedanlık Dönemi’ne kadar geriye
gitmektedir. Gallagal ismi, Pre-Sargonik dönemden, III. Ur Dönemi’ne kadar genellikle
silindir mühürlerde ve yanı sıra idari ve ekonomik belgelerde geçer. GALLA’nın, edebi
olmayan kaynaklarda geçmeyişi hangi nedene bağlı olursa olsun, Gallagal’ın ve yanı sıra
GALLA’nın, devlet yönetimindeki bir makama tekabül ettiğine dair kanıtlar, onun
tarihsel gerçeklikte resmi bir işleve sahip olduğuna işaret etmektedir. Bu durumda,
GALLA’nın mitolojik gelenekteki rolünün gerçek bir deneyime dayanıyor olması
oldukça muhtemeldir. GALLA’nın mesleki anlamdaki görevinin ne olduğu tarihsel
dokümanlarda geçmediği için genellikle o, edebi metinlerdeki tasvirlerine göre
betimlenir. Mitlere ve ağıtlara göre yukarıda da değindiğimiz üzere GALLA’nın rolü,
Dumuzi ve yanı sıra Damu ve Ningišzida ile ilgilidir. Genel kanıya göre o, daha önceki
dönemlerde bir yardımcı ya da bir çeşit polistir fakat bunun yanında Eski Babil
Dönemi’ne gelindiğinde artık bu resmi görevlinin izine, koruma-sağaltma büyüleri ve
sözlük listeleri dışında rastlanmaz. Ayrıca, mitolojideki GALLA cininin, daha önceleri
bir devlet görevlisi unvanı olan GALLA’dan izler taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu da
muhtemelen gerçek yaşamdaki resmi bir görevlinin, iş unvanı ve göreviyle mitolojiye
geçtiğine işaret etmektedir (Katz 2003: 127-130).

I. 3. 5. İGİ.ḪUL / Īnu lemuttu / Kem Göz
Tezimizin üçüncü bölümünde detaylı bir şekilde ele aldığımız “kem göz”
olgusuna, kötülüğün kaynaklarından biri olarak kabul edilmesi nedeniyle burada da
kısaca değinmeyi uygun gördük.
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Günümüzde de halen canlı ve cansız varlıkları olumsuz yönde etkilediğine
inanılan “kem göz” ve “şom ağız” olguları, Eski Mezopotamya sakinlerince musibetlerin
kaynaklarından biri olarak kabul edilirdi. Mezopotamya sakinleri, “kötü dil/şom ağız”,
eme-ḫul, lišānu lemuttu, ve “kem göze”, İGİ.ḪUL, īnu lemuttu, karşı korunmak ve onun
yarattığı olumsuz durumları ortadan kaldırmak için koruma-sağaltma büyüsü
yapmışlardır. Kötü dil ve onunla ilişkili KA.ḪUL “kötü ağız”, doğrudan kara büyüye
işaret etmekten ziyade cadının yaptığı iftirayla ilişkilidir. Şom ağıza karşı yapılan
büyüler, ağırlıklı olarak Sumerce büyü metinlerinde tespit edilmiştir. Bunun yanında,
iftira her zaman kara büyü olarak belirtilen faaliyetlerden biri olarak görülmüş ve korumasağaltma büyüsü ritüellerinde, cadı bazen insan biçimli bir figürdense bir dilin kilden bir
modeli tarafından temsil edilebilmiştir. Kem göz, özünde şeytani bir güç olarak kabul
edilmesine ve tanımı şüphe götürmez biçimde bir insanın düşmanca ve korkutucu
bakışına işaret etse de Akadca birçok koruma-sağaltma büyüsü, kara-büyüden
bahsetmeden doğrudan kem gözü adres olarak göstermiştir. Bunun yanında, her ne kadar
daha sonraki Akadca koruma-sağaltma büyüsü metinleri, kurbanlarını bulmak için
sokaklarda dolaşan cadı tasvirleri içerse de (Abusch, Schwemer: 2011: 6) cadılar nadiren
kurbanlarına bakmakla suçlanmışlardır (Thomsen 1992: 28).
Kem göze karşı korunma, özellikle bu amaca yönelik olarak hazırlanmış birçok
tılsımı da sayarsak, büyü metinlerinin en yaygın temalarından birini teşkil eder. Diğer
taraftan kem göz kavramı, hem Sumer hem de Akad koruma-sağaltma büyüsü
metinlerinde şeytani gücün araçlarından biri olarak kabul edilmesine karşın, elimizde
Eski Mezopotamya Uygarlıklarından kalma, doğrudan kem göze karşı yapılmış korumasağaltma büyüsü metni oldukça azdır. Büyü metinlerinden anlaşıldığına göre Eski
Mezopotamyalılar, başlarına gelen birçok musibeti kem gözle ilişkilendirmişlerdir.
Örneğin, Yeni Asur Dönemi’ne ait bir koruma-sağaltma büyüsü metni, kem gözün sebep
olduğu aksilikleri şöyle sıralamaktadır:
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“Çömlekçinin ocağının kırılması ve gemicinin teknesinin batması
Öküzün boyunduruğunun kırılması
Yürümekte olan bir eşeğin bacağının kırılması
Dokumacının tezgâhının bir parçasının kırılması
Hareket halindeki bir atın koşum takımını ve
Öküzün pulluğunu bırakmasına neden olması
Yanan bir sobanın ateşinin etrafa sıçraması
Vahşi hayvanların, sert fırtınaların insafına terkedilmesi ve
Mutlu kardeşler arasında kavgaya neden olması.”
Bu vakaların çoğunun şahsi durumları, bireysel şanssızlıkları ya da aksilikleri
yansıttıkları açıktır. Aynı bağlamda, kem göz ve şom ağız kavramlarının her ikisi de tıpkı
üzerinde Süryanice:
“Onlar (müşteriyi) korusun
Onu kem gözden ve uğursuz bakıştan
Ve kalpten gelen kötü düşüncelerden
Ve dilden gelen iftiracı sözlerden uzak ve geride tutsun.”
ifadelerini içeren bir koruma-sağaltma büyüsü bulunan kâsede bahsedildiği gibi
Mezopotamya sakinlerince, kıskançlık ve iftira için mecaz olarak kullanılmıştır (Geller
2003: 115-119).
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I. 4. Eski Mezopotamya’da Büyü ve Tıp İlişkisi
“Ak-büyü” uygulamaları da tıpkı hekimlik/tıp gibi insanları yaşadıkları bedensel
ve ruhsal sıkıntılardan kurtarmak amacıyla yapıldığı için Eski Mezopotamya’da korumasağaltma büyüsü olgusu, tıptan ayrı olarak ele alınamaz (Kramer 2000: 218). Fakat bunun
yanında, örneğin Babil tıbbının geçmiş dönemlerine doğru bakılacak olursa, bu iki tedavi
yönteminin

birbirinden

farklılaştığı

görülecektir.

Mevcut

sınırlı

kaynaklar

değerlendirildiğinde, erken dönem tıbbının büyülü yöntemleri ve aynı şekilde büyüyle
yapılan tedavilerin de tıbbi ilaçları içermediği anlaşılmaktadır. M.Ö. ikinci binyıl
boyunca hekim ile kötü-ruh kovucu, kısmen çakışmasına rağmen, faaliyetlerini farklı
alanlarda sürdürmüşlerdir. Tıbbi reçetelerin gittikçe daha fazla büyülü yöntemler
içermeye başladığı M.Ö. I. binyılın hemen öncesinde, koruma-sağaltma büyüleri de tıbbi
tedavileri andıran kısa ritüelleri giderek daha fazla somutlaştırmaya başlamıştır. Bununla
birlikte, söz konusu dönemde tıpkı büyü ritüelleri ile tıbbi reçetelerin halen farklı oluşu
gibi büyülü ve tıbbi tedavi yöntemleri de birbirinden farklıdır. Koruma-sağaltma büyüsü
ritüelleri, genellikle tütsüleme ve büyülü karışımların haricen uygulanmasına
yönelmişken; tıbbi yönergeler, daha çok iksirleri ve ilaç yutmayı tercih etmiştir. Diğer
taraftan koruma-sağaltma büyüleri, şifa tanrılarının etkili tedavi tavsiyelerini içeren
biçimsel olarak düzgün dualara özen göstermişken; tıbbi tedaviler, genellikle edebi değeri
olmayan halk şiirlerine ve hatta artık anlaşılmayan büyülü sözlere daha çok itibar etmiştir.
Dolayısıyla bu dönemde koruma-sağaltma büyüsü ve tıp, tür olarak nispeten farklı ve
birbirine karıştırılamaz niteliktedir. Fakat M.Ö. VII. yüzyıldan sonra yani Perslerin
Babil’i işgaliyle beraber, sağlık hizmetleri alanında köklü değişiklikler görülmeye
başlanmıştır. Bu dönemden itibaren Babilli kötü ruh-kovucular, büyü ve tıbbın hem
uygulanmasını hem de eğitimini hekimlerden yavaş yavaş devralmaya başlamıştır ve pek
çok açıdan onlar, Helenistik Babil'deki entelektüel sahneye hâkim gibi görünmektedir.
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Çünkü söz konusu dönemde onlardan, kehanet, astroloji, sözlük bilgisi, tıp ve büyü
alanlarında bilgi sahibi olmaları beklenmiştir (Geller 2010: 162-163).
Abusch’a göre, tıp ve büyü ile ilgili Eski Mezopotamya Uygarlıklarından kalan
metinler, modern kavramlarla patolojik bozukluklarla, bireysel ve toplumsal krizlerle ve
bireylerin kültür tarafından belirlenmiş endişeleriyle ilişkili inanç ve davranışlarını
betimlemekte ve zarar görmüş bireyi normal bir yaşama döndürmek için gereken, ya
kendi kendine ya da profesyonelce uygulanabilen, tedbirleri reçete eder. Bu metinler, tüm
insanların ortak kaygılarını, korkularını ve acılarını yansıtır ve ayrıca Eski
Mezopotamya’daki hem bireysel hem de dini yaşantıya dair bilgimizin en önemli
kaynakları arasındadır (Abusch 1987: 1).
“Eski Mezopotamya’da kötülüğün kaynakları” başlığında da açıkladığımız üzere,
Eski Mezopotamya sakinleri, kendilerini bulan musibetleri, birçok farklı etkene
dayandırmışlardır. Örneğin, Babil tıbbında ve büyüsünde kara-büyü, ciddi hastalıkların
ve felaketlerin olası nedenlerinden biridir. Kara-büyü karşıtı ritüeller, Babil ritüel
literatüründe

kendi

kütlesini

oluştururken;

onların

altında

yatan

fikirler,

Mezopotamyalıların zihin dünyasındaki kötülüğün, cin, hayalet, cadı gibi diğer potansiyel
kaynaklarından soyutlanmamış ve genellikle kötülüğün bu farklı nedenleri birbiriyle
ilişkilendirilmiştir. (Abusch, Schwemer: 2011: 6). Hem koruma-sağaltma büyülerinin ve
hem de tıp biliminin, Eski Mezopotamya tarihinin tüm dönemlerinde iki ana kaygısı
olmuştur. Bunlar:
1. Kötülüğün kaynağı olarak kabul edilen şeylerden gelebilecek musibetleri
önlemek ve
2. Şayet bir kimsenin başına bir fenalık gelirse bunu söz konusu kişiden
uzaklaştırmaktır.
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Bu durum hem Sumer hem de Akad koruma-sağaltma büyüsü ve tıbbi faaliyetlerinin
tümü için geçerlidir. Ayrıca, koruma-sağaltma büyüsü ritüellerinin, Sumer döneminden
itibaren iki işlevi daha vardır ki bunlar da çocuk doğumuna yardımcı olma ve tanrı
heykellerinin ağızlarını açmadır. Bunların yanı sıra koruma-sağaltma büyüleri, zaman
içerisinde oldukça farklı amaçlar için de uygulanmaya başlanmıştır (Cunningham 1997:
162).
Mezopotamya tarihi boyunca büyü ve tıp uygulamaları bir arada yürümüştür.
Bazen bir hasta üzerinde koruma-sağaltma büyüsü işe yaramayınca tıbbi tedaviye
başvurulmuş bazen tam tersi olmuş bazen de hasta kişiye iki yöntem aynı anda
uygulanmıştır. Böylece, Eski Mezopotamya’da tedavi uygulamalarında iki farklı uzman
karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki asȗ denilen, hastalıkların nedenini doğal faktörlere
bağlayan ve tedavisini akılcı yöntemlerle ve bitkisel ilaçlarla yapan kişidir. Diğeri ise
āšipu veya mašmaššu olarak bilinen ve hastalıkların nedenini tanrıların, hayaletlerin ya
da iblislerin elinin bir müdahalesi olarak açıklayan kişidir. Ak-büyücü olarak da
adlandırılan āšipu, tedavi olarak büyülü yöntemler uygulamıştır (Scurlock 2005: 304).
Yanı sıra, Babil’de āšipu ve asȗ arasında başka bazı farklılıklar da dikkat çekmektedir.
Āšipu, din adamı sınıfına mensupken; asȗ’nun böyle bir vasfı yoktur ve bu ayrım toplum
nazarında oldukça önemlidir. Nitekim āšipu, tapınağın prestij ve zenginlik gibi tüm
ayrıcalıklarından yararlanırken; asȗ’nun tapınağın yanına yaklaşmasına bile izin
verilmemiş dahası o, ilaç satan bir nevi seyyar satıcı gibi görülmüştür. Diğer taraftan,
Eski Mezopotamya’da büyü ve tıp arasındaki ilişki:
-

Tedaviye yönelik faaliyetlerin gruplanması

-

Büyü ve tıp

-

Kehanet

-

Kötü ruhları kovma

-

Reçeteye dayanan tedavi
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olarak kısımlara ayrıldığı için karmaşık ve anlaşılması zordur. Bundan dolayı, āšipu ve
asȗ’nun rolleri bazı durumlarda her birinin kendi rolünü belirlemesini önleyecek şekilde,
birbiriyle oldukça örtüşmektedir. Örneğin; kraliyet sarayında āšipu ile asû, benzer tedavi
hizmetlerini sunarken görülmektedir. Ayrıca, āšipu, iyi düzeyde tıbbi bilgiye sahip ve
hastalığın teşhisinden ve sonucunu tahmin etmekten sorumlu iken asû da benzer şekilde
kendi tıbbî talimatnamelerine koruma-sağaltma büyülerini kopyalamaktan eşit derecede
sorumlu tutulmuştur (Goff 1956: 2-3). Nitekim tıbbi tedaviler sıklıkla, büyü cephesinden
ödünç alınan koruma-sağaltma büyüleri ve hatta ritüelleri içermektedir (Geller 2010:
162).
Eski Mezopotamya’da hastalıkların teşhisi ve tedavisi konusunda da bazı
karışıklıklar yaşandığı görülmektedir. Günümüzde hastalıklar genel olarak fiziksel ve
psikolojik olarak sınıflandırılıyorken; eskiçağ toplumlarında tıp biliminin gelişmişlik
düzeyiyle bağlantılı olarak, böyle bir ayrım yapılamamıştır. Yanı sıra Eski Mezopotamya
sakinleri, dünya görüşlerinin çağın gerektirdiği gibi şekillenmiş olmasının sonucu olarak,
tüm fiziksel rahatsızlıkların somut ve akla uygun bir nedeni olabileceği düşüncesinden de
uzaktır. Bundan dolayı, örneğin günümüzde tıbbi bir sorun olarak kabul edilen durumlar,
Eski Mezopotamya toplumlarında “hayaletin eli”, “lanet” veya “kara-büyü” gibi doğaüstü
güçlere bağlanabilmiş ve bu sıkıntıları gidermek için bazen kilden bir figürün
manipülasyonu veya libasyon gibi tedaviler uygulanmış bazen de tersine, psikolojik
sıkıntıları gidermek için ilaçlarla tedavi uygulanmaya çalışılmıştır. Fakat bu durum, Eski
Mezopotamya’da yaşayanların insan bedeniyle ilgili tüm sorunları doğaüstü güçlere
bağladığı anlamına gelmemektedir. Aksine onlar, örneğin diş çıkarmanın yüksek ateşe
neden olabileceğini, bir kadının doğum kanalının dar olmasının doğum yapmasını zora
soktuğunu gayet iyi bilmekteydiler. Hatta "tanrının eli", "tanrıçanın eli" ve "hayaletin eli"
gibi şeytani güçlerden kaynaklandığı düşünülen rahatsızlıkların, aslında kalp ya da karın
gibi iç organların işlev bozukluğundan kaynaklanabileceği konusunda bazı öğrenilmiş
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tahminlere sahiptiler. Gerçekte Eski Mezopotamyalılar, tıpkı ilkel insanlar gibi basit
rahatsızlıkları “doğal nedenlere” bağlamışlardır. Fakat daha ciddi ve özellikle uzun süren
ya da tedavi edilemeyen hastalıklar, “tapınağın kötü-ruh çıkarma amacıyla kullandığı tüm
aygıtlara ihtiyaç duyacak düzeyde ve eğer hasta yeteri kadar yüksek sosyal statüye sahip
biriyse, akıl dışı bir açıklama gerektirmiştir. Yalnızca, tedavinin riskli olduğu fakat
kısmen işe yaradığı durumlarda, “büyü” ya da “iyi yönlendirilmiş “plasebo etkisinin”
sahaya sürüldüğünü varsaymak mümkündür. İronik bir şekilde, āšipu’nun “büyücü”
olarak damgalanmasına neden olan şey, tam olarak ümitsiz vakaları tedavi etmeyi
reddetmesidir (Scurlock, 2006: 75-76, 78-79).

I. 5. Eski Mezopotamya’da Büyü Yapmanın Hukuktaki Yeri
III. binyılın sonlarından, I. binyılın ilk yarısına kadar Mezopotamya tarihinin tüm
devirlerine ait kanun derlemeleri, diğer insanlara karşı kara-büyü uygulamaktan suçlu
bulunan kişilere çoğunlukla ölüm cezası olmak üzere, oldukça sert cezalar yüklemiştir.
Akadlılar, cezayı gerektiren suçları genellikle kišpū ya da kašāpu “kara-büyü”, olarak
belirtmiştir. Yeni-Babil kanunlarında ise nēpešu, “ritüel” ve takpertu, “arındırma ritüeli”
terimleri geçmekte ve bunlar, bir cisimden uzaklaştırılan pis havanın bir başkasının
malına bulaşmasına ve onu olumsuz yönde etkilemesini ifade ettiği için cezai işlem
gerektirmemiştir. Bunun yanında, bir kimsenin kara-büyü yaptığının kanıtlanması zor bir
durumdur ve sahte kara-büyü suçlaması, suçun kendisi gibi katı bir şekilde
cezalandırılmıştır. Eski Mezopotamya büyü yazınında, birilerinin kara-büyü yaptığıyla
ilgili birkaç kayıt mevcuttur. Örneğin, Eski Babil Dönemi kenti Mari’de bulunmuş
mektuplar, iki kadını büyülü bitkileri veya baharatları, šammū ša kišpī ve iṣṣū kišpī,
kurbanlarının yemeğine karıştırarak, onlara kara-büyü yapmakla suçlayan iki olay beyan
etmektedir. Nitekim cadıların uyguladığı bu yöntem, ritüel metinlerinden oldukça iyi
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bilinmektedir. Bunun dışında, Yeni Asur kralı Asarhaddon’a, Guzana şehrindeki
çatışmalar ve problemler hakkında sunulan resmi bir raporda, şikâyetler güçlü bir klan
olan Tarsi Klanı üzerine yoğunlaşmaktadır. Resmi kayıtlara geçen iddialara göre, bu
klanın kadınları, kara-büyü yaparak “ayı gökyüzünden aşağıya indirme” yeteneğine
sahiptirler. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi, Mezopotamya tarihinde geniş ölçekli
kara-büyü modası olmamış ve bununla birlikte kara-büyüye işaret eden resmi belge de
yok denecek kadar azdır. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Hammurabi Kanunları
tarafından yapılan standart düzenlemelere göre, toplum tarafından kara-büyü yapmakla
suçlanan birinin, şiddetli bir şekilde cezalandırılma riskiyle karşı karşıya olmasıdır.
(Abusch, Schwemer: 2011: 8). Diğer taraftan, Hammurabi Kanunlarında asû ile ilgili
birçok madde bulunuyorken; bir şifacı olarak āšipu’dan ilginç bir biçimde hiç
bahsedilmemektedir. Bunun muhtemel bir nedeni, söz konusu dönemde asû’nun sosyal
statüsünün āšipu’dan üstün olmasıdır. Bir diğer sebep ise āšipu tapınakla ilişkili
olduğundan ve Hammurabi Kanunları tapınakla ilgili kült düzenlemelerden ziyade
sarayla ilişkili sivil hukuk kurallarını içerdiğinden, āšipu’nun kapsam dışında kalmış
olmasıdır (Geller 2010: 61).
Kara-büyünün aksine Eski Mezopotamya’da ak-büyü ya da koruma-sağaltma
büyüsü, hem bireysel anlamda halktan insanların ihtiyaçlarına, krizlerine ve arzularına
hitap etmiş hem de benzer şekilde kralın ve saray çevresinin bu yöndeki taleplerini
karşılamıştır. Ak-büyü, daha sonraki bazı batı toplumlarından farklı olarak, Eski
Mezopotamya’da meşru ve yerleşik inancın bir parçası olarak kabul edilmiştir. Böylece
Mezopotamya bağlamında “kara-büyü”, kišpū, ruḫû, rusû, upšāšû, lemnūtu, aslında
büyülü bir davranışa değil fakat zararlı bir davranışa yani toplum karşıtı ve yıkıcı
amaçlarla yapılan büyü uygulanmasına göndermede bulunur (Abusch, 2015: 1).
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II. BÖLÜM
ESKİ MEZOPOTAMYA’DA KORUMA-SAĞALTMA BÜYÜSÜ
RİTÜELLERİYLE İLİŞKİLİ TEMEL UNSURLAR
II. 1. EA / Enki
Sumerlilerin EA, Akadlıların Enki dediği bu tanrı, Sumer panteonundaki dört
yaratıcı tanrıdan biri (Kramer 2001: 106) ve Marduk’un babasıdır (Bottero: 2012b: 322).
O, yeraltında olduğu düşünülen ve Abzu denilen tatlı su okyanusunun tanrısı olarak kabul
edilmiştir. EA/Enki, bilgelik, büyü ve uygarlık sanatları tanrısıdır. Enki’nin karısı,
Damgalnuna ya da diğer adıyla Damkina; çocukları ise Marduk, Asarluhi/Asalluhi,
Enbilulu, Bilge Adapa ve tanrıça Nanşe’dir. Enki’nin elçisi ikiyüzlü tanrı İsimid ya da
Usmu'dur. Enki, bazı tasvirlerinde uzun sakallı, başında birçok boynuzu olan bir başlıkla
ve üzerinde, uzun, plili bir cübbeyle oturur vaziyette betimlenmiştir. Yanı sıra, bazı
tasvirlerinde kollarından toprağa su akarken diğer bazılarında ise bu su boyunca küçük
bir balık yüzmektedir. Ayrıca, ya bir yapının ya da Abzu’nun, veya çevresi kanallarla
çevrili E-abzu tapınağının içinde otururken yapılmış tasvirleri de vardır. Asur
dönemlerinde Enki’nin sembolü, koçbaşlı değnektir ve o, bu dönemde bazen bir keçibalığın üzerinde tasvir edilmiştir (Black; Green 2003: 71-72, 205-206). Bunun yanında
Akad dönemine ait bazı tasvirlerinde Enki’yi bir kaplumbağa sembolize etmektedir
(Black; Green 2003: 125). Ayrıca, özellikle Asur mühürlerinde Enki ile birlikte, “kuşadam”, “yarı keçi yarı balık” bir canlı ve oldukça ilgi çekici bir varlık olan “yarı insan
yarı balık” tasvirlerinin de olduğu görülür (Kramer 2000: 265).
Sumer mitolojisine göre EA/Enki, insanın yaratılışında öncü bir rol oynayan,
onların kaderlerini belirleyen ve yeryüzünü yaşanılabilir bir duruma getiren tanrıdır.
Enki’nin yeryüzünü nasıl düzenlediğini ve bu düzenin işleyişini sağlayacak kuralları
belirleyişini detaylı olarak anlatan “Enki ve Sumer” adlı mitte geçen:
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“Denizin dibinin efendisi, kral Enki
Yazgıları belirleyen efendi Enki.”
ifadeleri, insanların yazgılarını Enki’nin belirlediğini açıkça ortaya koymaktadır
(Kramer 2001: 114, 132-133). Ayrıca bir diğer Sumer miti, “Ninurta ve Kaplumbağa”
efsanesine göre, değişmez doğa yasalarını temsil eden ME’ler ve içinde insanların
kaderlerinin bulunduğuna inanılan “Kaderler Tableti”, Enki’nin elindedir. Bu tablete
sahip olan kişi, insanların kaderlerine hükmetme gücünü elinde tutmakta ve onların
yazgılarını belirlemektedir (Black; Green 2003: 122).
Sumer ve Akad metinlerine göre, tanrı Enki’nin en mahir olduğu alan büyüdür. O,
tanrıların sırlarını, ölüler diyarına hangi yollardan gidileceğini ve ruhların hangi sözcükler
ve ayinler ile kontrol edilebileceğini bilir. M.Ö. II. binyıldan itibaren, Mezopotamya
tarihinde büyünün toplumsal hayattaki önemi oldukça artmış ve bu dönem sanat
eserlerinde Enki, “yüce büyücü” sıfatıyla ön plana çıkmıştır. Nitekim Mezopotamya
uygarlıklarından kalan metinlerin büyük bir bölümü, Enki ile de ilgili olan büyü
metinleridir (Kramer 2000: 221, 265).
EA/Enki, Eski Mezopotamya sakinlerince, tüm “kötülük kovma” ritüellerinin
efendisi olarak kabul edilirdi (Bottero: 2012b: 322). Enki’nin kutsal kenti Eriduydu ve
bazı büyü metinlerinde geçtiğine göre büyücüden, Enki ile bağlantılı olduğu aşikâr olan
fakat nasıl yapıldığına dair bilgimizin olmadığı, muhtemelen sözlü bir büyü olan “Eridu
büyüsü” yapması istenirdi (Black; Green 2003: 76). Zira Enki, kudretli sözün tanrısı
olarak kabul edilmekteydi. Bu durum, büyü uygulamalarında, bazı “sihirli” sözler
söylenerek hasta kişi üzerinde olumlu etki yaratılabileceği ve yanı sıra kötü-ruhların
uzaklaştırılabileceği inancıyla da paralellik arz etmektedir.
Eski Mezopotamya uygarlıklarından günümüze ulaşan büyü metinleri içerisinde,
Adam Falkenstein’in Marduk-EA büyüsü olarak adlandırdığı büyü türü, önemli bir yer
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tutmaktadır. Din ve büyünün iç içe geçtiği bu türün formatına göre, insanlar çeşitli
sıkıntılardan dolayı Marduk/Asalluhi’den yardım ister fakat o, bu sorunlara çare
bulamadığı için babası EA’ya başvurur. Bunun üzerine EA/Enki, ona yapması gerekenleri
tek tek söyler (Kramer 2000: 221). Bu büyü türünün bir örneğinde, bir insana musallat
olan cinler, çevresini kuşatarak sürekli ona saldırmakta, onu ateşler içinde kavurmakta,
ruhuna eziyet etmekte ve ruhunu dalgalar gibi havaya savurmaktadırlar. UDUG iblisine
karşı yapılan ve enenuru olarak adlandırılan bir büyü metninde, hasta kişi Marduk’a
başvurur fakat Marduk onun derdine çare bulamadığı için babası EA/Enki’den yardım
ister. Giriş kısmında hastalıkların ve cinlerin isimleri sıralanan büyü metninin devamında,
şu ifadeler bulunmaktadır:
“Davulun efendisi
Enki oğluna, Asalluhi’ye yanıt verdi
Oğul senin bilmediğin nedir
Ben ona ne katabilirim ki
Asalluhi, senin bilmediğin nedir
Ben ona ne katabilirim ki
Ne biliyorsam, sen de onu biliyorsun
Git oğlum, Asalluhi
Yüce anzam kabından su al, dök onu
Ilgın ve maštakal bitkisini, onun özüne kat
Bu adamın üstüne serp onu
Buhurdanlık ve meşale alıp ona götür
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Adamın gövdesindeki namtar
Akıcı bir şey gibi çıkıp gidecek ondan
Göğün kahramanının koca davulu
Dehşet verici kükreyişi
Sesinin ulaştığı yerdeki kötü olan her şeyi silip süpürür
Güven ona, bırak savunsun seni
Göğün kahramanının koca davulu
Dehşet verici parlaklığıyla
Bırak destek olsun sana
Gaddar cin ve gaddar gaspçı, dışarı çık
Kötü-ruh ve kötü baş belası, çık git
Gaddar tanrı ve sinsice dolaşan kötü kişi, defol
Kötücül ağız ve fenalık yaratan tükürük, geç git
DIM.ME ve Dima, adama musallat olan, yok ol
Adamı saran ıstırap ve acı, hastalık, migren, dağılın
Bütün yüce tanrılar sizi lanetler, çekin gidin
UDUG’a karşı bir büyüdür bu.” (Kramer 2000: 226-227).
Marduk-EA büyüsünde, sürekli aynı ifade kalıbı kullanılmakta fakat hastalığın
türüne göre EA’nın tavsiyeleri farklılık göstermektedir. Söz konusu büyü, yukarıdaki
ifadelerden de anlaşılacağı gibi, hastalığa neden olan iblisleri yok etmek için değil sadece
onları hasta kişiden uzaklaştırmak için uygulanmıştır. Bunun yanında, Enki’nin Marduk’a
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her defasında, “sen de benim bildiklerimi biliyorsun” anlamında sözler söylemesi,
EA/Enki’nin mütevazı tavrına işaret edebileceği gibi Marduk’un koruma-sağaltma
büyüsü konusunda, babası EA/Enki’nin daha yetkin olduğunu kabul etmesinin bir
göstergesi olarak da yorumlanabilir.
M.Ö. III. binde Güney Mezopotamyada ortaya çıkmaya başlayan “yüce büyücü”
Enki inancı ve onun sanatsal tasvirleri, I. bine gelindiğinde, Kuzey ve Batı
Mezopotamya’ya,

oradan

da

Suriye

ve

Hitit

şehirlerine

kadar

yayılmıştır.

Mezopotamya’da zamanla uygarlığın kuzeye kayması ve coğrafyanın kuzeyinin güneyine
nazaran daha yağışlı bir iklime sahip olması, su ve bilgelik tanrısı Enki’nin ve onun kutsal
kenti Eridu’nun öneminin azalmasına neden olmuş fakat buna rağmen büyünün toplum
hayatındaki konumu gittikçe daha önemli bir hale gelmiştir (Kramer 2000: 269).

II. 2. Bēl āšipūti / Asalluḫi / Asarluḫi / Marduk
Asalluḫi, büyü ve bilgelik tanrısı da olan EA/Enki ile onun eşi Damgalnuna’nın
oğludur ve Eski Mezopotamya koruma-sağaltma büyüsü literatüründe, Enki ile birlikte
geçmektedir. Asalluhi ismi, Babil tanrısı Marduk’un, büyü metinlerinde geçen adıdır.
Marduk, Babil mitolojisinde Enki’nin oğlu olarak kabul edildiği için doğal olarak
Asalluhi de onun oğlu konumuna yerleşmiştir (Black; Green 2003: 35).
İkinci derecedeki birçok tanrı gibi Asalluḫi de önceleri küçük bir yerleşim yeri
olan Eridu yakınlarındaki Kuara ile ilişkili bir tanrıydı. Fakat daha sonra o, büyük bir tanrı
olan Marduk ile bağdaştırıldı. Bu eşleştirmeye dair en eski kanıt, Marduk’un bu zamana
kadar güneyde tanınmadığı, Eski Babil Dönemi’ne aittir. Her ne kadar bu iki tanrının
neden tek bir tanrı haline geldiği net olmasa da bu durum, muhtemelen, iki tanrının da
koruma-sağaltma büyüsüyle ilişkili olmasından kaynaklanmıştır. (Cooley 2011: 403).
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Eski Mezopotamya’nın büyü uzmanları, sanatlarının temeli olarak Enki’yi ve
onun yakınları olan, oğlu Asalluhi’yi, yarı-tanrı Oannes’i ve bilge Adapa’yı işaret
etmekteydiler (Binsbergen; Wiggermann 1999: 22). Bazı büyü uzmanları, yaptıkları
büyünün daha etkili olmasını sağlamak için çeşitli taktikler uygulamaktaydılar. Örneğin
Babilli bir büyücü, uygulayıcısı olduğu ritüele: “Ben bir festival günü arifesi, Marduk’un
kız kardeşiyim.” sözleri ile başlayarak, kendisini soy olarak büyünün patronlarından biri
olan Asalluhi/Marduk ile ilişkilendirmiş ve yapacağı büyüyü daha etkili hale getirmeye
çalışmıştır (Livingstone 1999: 136). Yine, Eski Mezopotamya’ya ait tıbbi dokümanlar,
şifa tanrıları Ninurta ve Gula’nın himayesine göndermede bulunurken, koruma-sağaltma
büyüsü metinleri, çoğunlukla Marduk ve EA’nın yardımına atıfta bulunmaktadır (Geller
2010: 122).
Tanrı Marduk, I. Nabukadnezzar Dönemi’ne (MÖ. 1125-1104) kadar çok fazla ön
planda değildir. Bu tarihten önce, tanrıların tartışmasız kralı Enlil’dir ve Enūma Eliš’e
göre o, Tiamat tarafından Qingu’ya verilen ve şimdiki sahibi Marduk eliyle gasp edilmiş
olan hayli değerli “Kaderler Tabletinin “sahibidir (Scurlock 2012: 370). Esasında, yeni
Sumer dönemine ait Sumerce koruma-sağaltma büyülerindeki Enlil ve Ningirim’in
rolleri, Enki ve Asalluḫi’ye ve Eski Babil Dönemi’ne ait iki dilli koruma-sağaltma
büyülerinin Akadca versiyonundaki, EA ve Marduk’a geçmiştir. Örneğin, hastaların
tedavisine yönelik yazılmış beş adet Sumerce koruma-sağaltma büyüsü, ölümlü dünya ile
tanrısal alan arasındaki etkileşimi, mitolojik hikâye formunda sunan tanrısal diyaloglar
olarak görülebilecek versiyonlar içermektedir. Bu diyaloglarda, tıpkı Marduk-EA tipi
büyüde olduğu gibi, ilk başlarda hasta kişinin rahatsızlığı tasvir edilir. Enlil’in çocuğu
olduğu belirtilen bir tanrı, babasına, tedaviye yönelik tavsiyelerini sorması için bir elçi
gönderir ve sonrasında Enlil, elçiye cevabını kısmen formül biçiminde verir ve sözlerini
hastalığın geçmesini talep eden kesin bir istek ile sonuçlandırır (Cunningham 1997: 24;
Ceccarelli 2011: 194).
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Marduk’un Akkad dilindeki sıfatı, Bēl Nēmeqi yani “bilgeliğin efendisiydi”, bu
unvan sadece Marduk’a hastı ve onun dışında herhangi ölümlü bir bilgin ya da bilge için
kullanılmazdı. Babillilerin dünya görüşünde, hiçbir insan bu tarzda bir entelektüel
seviyeye ulaşamayacağından, gerçek “bilgeliğin efendisi” sadece bir tanrı olabilirdi.
Diğer taraftan, Marduk yalnızca bilgeliğin efendisi değil aynı zamanda, bēl šipti yani
“kötü-ruh kovma uzmanıydı” (Geller 2010: 120). Bunun yanında, büyü için kullanılan
uš ifadesinin temel anlamı, “tükürük” olduğundan, Marduk’u övmek için:
“Koruma-sağaltma büyüsünün, tükürüğün ve sözün efendisi”
ifadeleri de kullanılırdı (Abusch; Schwemer 2011: 4). Eski Mezopotamyada kötü-ruh
kovucular, kendilerini asla karizmatik bir şifacı olarak ileri sürmez yalnızca Marduk
tarafından gönderilen, onun bir temsilcisi olarak görürlerdi. Babil düşüncesine göre,
tanrılar şifa verir, insanlar sadece aracıdır; insan bilgiye, tanrılar ise bilgeliğe sahiptir
(Geller 2010: 120).
Enki başlığı altında kısmen değindiğimiz Marduk-EA büyüsünde, uzman kişi ilk
olarak, kısa ve standart bir mitsel giriş ile ritüel esnasında kullanacağı materyallerin ve
yapacağı eylemlerin savunmasını yapardı. Bu kısımda büyücü, sahip olduğu büyü
bilgisinin, iyiliksever tanrılar Marduk/Asalluhi ve EA/Enkidan geldiğini belirtir,
(Binsbergen; Wiggermann 1999: 26) devamında, Marduk hastalığa neden olan cinlerden
ve onların eylemlerinden bahsederdi (Daxelmüller; Thomsen 1982: 32). Birçok kötü-ruh
kovma ritüelinde, büyücü, Marduk’un kimliğine bürünmüştür ve Marduk’a yöneltilen
çok sayıda büyü ritüelinde:
“Bu büyü, tanrıların bilgesi Marduk’undur”
ifadesi

bulunmaktadır

(Abusch;

Schwemer

2011:

35).

Nitekim

Eski

Mezopotamya sakinlerine göre, kurbana yapılan büyünün etkileri yalnızca Marduk ve EA
tarafından ortadan kaldırılabilecektir (Daxelmüller; Thomsen 1982: 47). Benzer şekilde,
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bir koruma-sağaltma büyüsü serisi olan bīt mēseri’de āšipu, Marduk’un görüntüsü olarak
kabul edilirdi. Kötü-ruh kovmayla ilgili metinlerin genel senaryosuna göre, şifa tanrısı
öncelikle büyünün kurbanı ya da hasta kişiyi fark eder ve ardından diyalog içerisinde
babasından tedavi için tavsiye isterdi:
“Asalluhi onu fark etti, babası Enki’nin evine doğru gitti ve feryat etti
“Baba! Kötü cin Utukku (ve diğerleri şunu şunu yaptı)
Bunu ona tekrar etti ve dedi ki: “Ne yapmak gerekir bilmiyorum
Ona ne yardım edecek
Enki, oğlu Asalluhi’ye yanıt verdi
Bilmediğin nedir? Sana daha ne verebilirim? Asalluhi, bilmediğin nedir
Sana ilave olarak ne verebilirim? Her ne biliyorsam sen de biliyorsun
Git, oğlum Asalluhi!”
Bundan sonrası, Enki’nin oğluna verdiği bir dizi ritüel yönergesi ile devam ederdi.
Marduk-EA büyüsünde EA, elçi aracılığı ile durum hakkında bilgilendirilir fakat hastayı
doğrudan tedavi etmezdi (Annus 2016: 71-72). Hastanın tanrılara karşı bir suç işlediğine
ve bunun üzerine tanrıların emriyle hastalığın yer altından gelen şeytani cinler tarafından
onun bedenine yerleştirildiğine inanılırdı. Ritüelin sonunda şifa tanrısı Gula’dan yardım
istenir ve:
“Ey merhametli Marduk. Hasta kişinin sıkıntısından tam olarak
kurtulmasını sağlayacak sözleri söyle”
denilerek, dua edilirdi (Bottero: 2005: 106).
Marduk-EA tipi koruma-sağaltma büyüleri, belirli bir formata sahip ve
basmakalıptır. Bunlar genellikle, “Baba ve oğlu” ile “bilgelik tanrısı ve kutsal ruh
122

kovucu” rollerindeki EA ile Marduk’un diyaloğundan meydana gelmektedir. Marduk,
hastayı ya da kurbanı gözlemleyerek yolunda olmayan şeyleri tespit eder, bunları, ona
nasıl yardımcı olabileceğine dair tavsiyede bulunacak olan EA'ya rapor eder ve kısa bir
tartışmadan sonra EA, Marduk’a bilmesi gereken şeyleri söyler. Ritüelin ayrı bölümler
halinde devam eden talimatları, genellikle EA’nın kötü-ruh kovucunun eylemlerine
meşruiyet kazandıran tavsiyelerinden oluşmaktadır (Geller 2010: 27).
Bazı koruma-sağaltma büyüsü metinlerinde, Marduk’un hasta kişiyi dağlardan
getirdiği, yaşam verici bitkilerle tedavi ettiğinden bahsedilmektedir:
“Kötü-ruh kovmanın koruyucu tanrısı Asalluḫi
Dağların bitkileri ve derinlerin bitkileriyle seni kurtarabilir.”
Buna benzer bir başka metinde:
“Asalluḫi, kötü-ruh kovucu tanrı
Marduk, kutsal tanrı, kötü-ruh kovucu tanrı
Apsȗ’nun kralı ki onun ak-büyüsü yaşam demektir
Asalluḫi, kötü-ruh kovucu tanrı, ölüleri hayata döndüren
Yaşam bitkisini [veren] yeryüzünü ve gökyüzünü arındıran.”
Bu satırlar, Marduk’un ziraat ve büyülü bitkileri kullanabilme yetisinin yanı sıra
derinlerdeki gizemleri de bildiğine işaret etmektedir (Veenker 1981: 202-203).
Mezopotamya mitolojisinde, Marduk’un kâinatın hükümdarı konumuna
yükselmesinden sonra büyünün ideolojik sistem içerisindeki yeri de değişmiştir.
Marduk’un bu yükselişini anlatan Enūma Eliš mitinde, Enlil ile evrensel ilkeleri temsil
eden ME/parṣu tamamen ortadan kaybolmuştur. Bir zamanlar Enlil’in yönetim aracı olan
kaderler yani NAMTAR/šīmtu, evrensel düzen ilkesi olarak ME’nin yerini almış ve ilksel
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evrene ait hale gelmiştir. Marduk, güçlerinin kaynağı “kaderler tableti” olan kaosun
tanrılarını, yalnızca üstün bilgeliği ve koruma-sağaltma büyüleri ile galebe çalabilmiştir.
Burada dünyayı yöneten güç, sözün gücüdür ve bu, büyü uzmanlarının koruma-sağaltma
büyüsünde kullandıkları ile aynı şeydir (Binsbergen; Wiggermann 1999: 28-29).

II. 3. NUN.ME / Apkallū
Sumerce’de NUN.ME, Akadca’da apkallū olarak geçen bu ifade, bilge anlamına
gelmektedir ve Eski Mezopotamya büyü metinleri ve ritüel tasvirlerinde apkallūlar,
belirgin bir biçimde koruyucu güçler olarak tasvir edilmektedir (Annus 2010a: 304).
Babil anlatısına göre, Yedi Apkallū, “Yedi Bilge”, tufandan önce yaşamış ve her biri ayrı
bir kentten gelmiştir. Yeni Asur Dönemi’nde onlar bazen insan biçiminde, bazen balık
kıyafeti içinde bazen de kanatlı ve kuş yüzlü olarak tasvir edilmişlerdir. Gılgamış
Destanı’nın Babil versiyonunda, Uruk’un kent duvarlarının “Yedi Bilge” tarafından inşa
edildiği anlatılmaktadır. Benzer şekilde, Uruk’ta tanrıça İnanna adına yapılmış E-ana,
“gökyüzünün evi” tapınağının da Gılgamış ve Yedi Bilge tarafından yapıldığına dair bir
inanış vardır. Bunun yanında, Yeni Asur Dönemi’ne ait yedi heykelcikten oluşan
tasvirler, “Yedi Bilge” olarak yorumlanmış ve bunlar Asurlular tarafından musibetlerden
koruması için yeni yapılan evlerin ve sarayların zeminine gömülmüştür (Black; Green
2003: 69, 92, 228). Yeni Asur Dönemi boyunca apkallū’lar, doğaüstü veya yarı-tanrı
varlıklar olarak görülmüşlerdir. Apkallū terimi, Asurologlar tarafından insan-başlı ya da
kartal/kuş-başlı ve kanatlı figürler için kullanılmıştır. Bu figürler, şeytani ruhlara karşı
kralı, sarayı ve saray sakinlerini koruyucu güçler olarak kullanılmış ve kötü güçlerin
bulunduğu düşünülen, yan odalara, girişlere ya da köşelere yerleştirilmiştir (Amin 2017:
2).
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Apkallūlar genellikle, Apsû ’da, “Bilgelik Okyanusunda”, ikamet eden EA’nın
yarattığı varlıklar olarak düşünülmüştür. “Erra Destanı’na” göre Marduk, bilgeleri tufanın
bir sonucu olarak Apsû ’ya göndermiş ve onlara geri dönmemelerini emretmiştir (Annus
2010a: 282). Eski Mezopotamya sakinlerince onlar, bir nevi balık benzeri, suların
derinliklerinde yaşayabilme yeteneğine sahip ve tufan sona erdikten sonra oradan tekrar
çıkan amfibi varlıklar olarak tasavvur edilmişlerdir (Annus 2010a: 284).
Apkallū, Orta Çağ'da bir şeytan çıkarma azizi ile karşılaştırılabilecek bir simge,
tufan öncesi döneme ait bir figürdür. Tufan'dan önce yıldızları parlayan ve ardından
tufan-sonrası nesillerin nezdinde kaybolmuş tüm bilgeliğe sahip kişiler olarak görülen
apkallū bilgeleri, kötü-ruh kovucuların öncüleri olarak kabul edilmiş ve bu isim zamanla,
seçkin kötü-ruh kovucular için onur verici bir unvan haline gelmiştir. (Geller 2010: 121,
179). Eski Mezopotamya Uygarlıkları’ndan kalan bazı kaynaklar, tufandan sağ
kurtulmayı başaranları, kutsal/tanrısal apkallūların torunları olarak kabul etmiştir.
Nitekim tufandan sağ kurtulmayı başaranlardan biri, Atraḫasīs’tir ve bu ismin anlamı,
aynı zamanda Adapa’nın da Akad mitindeki lakabı olan “müthiş bilgedir” (Annus 2010a:
284).
Eski Mezopotamya’ya ait çivi yazılı listelerden biri, yedi apkallū’yu, tufan öncesi
dönemlerde insanlara bilim, toplum ve sanat hakkında bilgi vermek için denizden gelmiş
“mitolojik bilgeler” olarak sunmaktadır. İlk önceleri insanlar tarafından unutulmaya yüz
tutmuş bir bilginin taşıyıcıları olarak tasavvur edilen yedi apkallū ve onların halefleri
olan ummânū, “baş bilginler”, M.Ö. I. binyılda, Mezopotamya’da tarihin başlangıcındaki
ya da tufandan önceki mitsel zamanların bilgeleri haline gelmişlerdir. Onlar hem çok eski
zamanlara ait hem de dünya dışı olan, tanrılardan ve özellikle de tanrı EA'dan aldıkları
ve çeşitli kâtiplik okullarının kayıt altına alıp ilettikleri bilgiye sahip varlıklar olarak
sahneye çıkmışlardır (Joannes 2000: 694). Tufan öncesi döneme ait söz konusu tanrısal
bilgi, farklı tabletlerin ve taşların üzerine yazılmış ve yeraltına gömmek ya da yüksek
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yerlere yerleştirmek suretiyle her türlü olumsuz duruma karşı korunmuştur. Eski
Mezopotamya geleneğinde, bu tür tanrısal bir bilginin kaynağı “Kaderler Tabletidir” ve
Mezopotamya mitleri, yedi apkallū’yu “Kaderler Tabletinin” sahipleri olarak
sunmaktadır (Annus 2010a: 284).
Koruma-sağaltma büyüsü ritüellerini betimleyen bazı levhalarda apkallū, balık
kıyafeti giymiş, sağ elinde bir temizlik maddesi, sol elinde bir kova ile bazı levhalarda ise
sağ elinde bir hurma dalı tutarken sol eli göğsünün üzerinde resmedilmiştir (Wiggermann
1992: 48). Yanı sıra, M.Ö. I. binyıla tarihlenen birçok tılsımın/muskanın üzerinde hasta
kişinin yatağının bulunduğu odanın tasvirleri yer almaktadır. Söz konusu tasvirlerde uyku
odasının girişi, genellikle cezalandırıcı bir tanrıyla birlikte bir ya da iki aslan-cin, ugallu,
tarafından korunmaktadır. Tasvirlerin çoğunda, hasta, bir veya iki mitolojik bilge kişi
tarafından tedavi edilmektedir. Bu bilgeler, mašmaššu/āšipu’nun koruyucu melekleridir
ve hayvan, balık-apkallū ya da insan biçiminde görünürler. Büyük olasılıkla bazı
betimlerde görülen insan formundaki figür, mašmaššu/āšipu’nun kendisini tasvir
etmektedir (Wiggermann 2007b: 108). Ayrıca, kötü- ruhlar tarafından tehdit edilen
kişinin yatak odasında, yatağının baş tarafına insan-biçimli yedi yol göstertici
apkallū’nun, ūmu-apkallū, heykelcikleri yerleştirilmiştir. Yatak odasının eşiğini yedi
balık-apkallū korur, yedi kuş-apkallū, bitişikteki odada hastanın yatağının baş kısmına
denk gelen duvara, yine iki adet yedişer gruptan oluşan balık-apkallū, iskemlenin önüne
ve arkasına gömülürdü. Söz konusu iskemle, yatak odası, bitişikteki oturma odası ya da
yemek odasında olabilirdi (Wiggermann 1992: 65).
“Uruk Krallar ve Bilgeler listesine” göre, Eski Mezopotamyalı ilim adamları,
ummânū, tufan öncesinde yaşadıklarına inandıkları mitolojik bilgelere, apkallū, kadar
geriye giden mesleki atalarının yani dolaylı olarak tanrı EA’nın izinden gittiklerini
varsaymışlardır. Söz konusu metinde, tufan öncesi dönemde yaşamış yedi kralın her biri,
bir apkallū ile eşleştirilmiştir:
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“Kral Ayalu’nun saltanatı boyunca, bilge kişi, Adapa idi
Kral Alalgar’ın saltanatı boyunca, bilge kişi, Uanduga idi
Kral Ameluana’nın saltanatı boyunca, bilge kişi, Enmeduga idi
Kral Amegalana’nın saltanatı boyunca, bilge kişi, Enmegalama idi
Kral Enmeušumgalana’nın saltanatı boyunca, bilge kişi, Enmebuluga idi
Kral, çoban, Dumuzi’nin saltanatı boyunca, bilge kişi, Anenlilda idi
Kral Enmeduranki’nin saltanatı boyunca, bilge kişi, Utuabzu idi.”
Liste, yine tufan sonrasında tahta geçmiş krallar ve onların yardımcıları oldukları
anlaşılan bilgelerle devam etmektedir:
“Tufandan sonra, Kral Enmerkar’ın saltanatı boyunca
Ištar’ı gökten Eanna’ya getiren bilge kişi, Nungalpirigal idi.
O, Ninagal’n tekniğine göre … lapis lazuli (olan) bir lir yaptı
Lir Anu’nun önüne kondu …,
Özel tanrı(sı)nın meskenine.”
Liste ardından, tufan sonrası sekiz kralı ilim adamları, ummânū, ile eşleştiren bir
bölümle devam etmektedir:
“Kral Gılgamıš’ın saltanatı boyunca, baş bilge, Sin-leqi-unnini idi
Kral Ibbi-Sin’in saltanatı boyunca, baş bilge, Kabti-ili-Marduk idi
Kral Išbi-Erra’nın saltanatı boyunca, baş bilge, a.k.a. Enlil-ibni idi
Kral Abi-Ešuh’un saltanatı boyunca, baş bilge, Gimil-GULA idi
Kral … ‘ın saltanatı boyunca, baş bilge, Esagil-kin-apli idi
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Kral Adad-apla-iddina’nın saltanatı boyunca, baş bilge, Esagil-kin-ubba idi
Kral Nabukadnezzar’ın saltanatı boyunca, baş bilge, Esagil-kin-ubba idi
Kral Asarhaddon’un saltanatı boyunca, baş bilge, Aramilerin Ahiqar dediği,
Aba-Enlil-dari idi” (Lenzi 2008: 138, 142-143).
Yukarıda ilk iki bölümünü verdiğimiz listenin son kısmında apkallū isimlerinin
yerine ummânū isimlerinin yazılmış olması, ilim adamlarının/allamelerin, apkallūların
halefleri olarak düşünüldüğüne işaret etmektedir. Bu durum, ummânū, unvanı taşıyan
kişilerin kralın yardımcısı yani bir nevi baş vezir olarak görev yaptıklarını akla
getirmektedir.
Babillilerin genel inanışına göre tufan öncesi dönemde yaşamış yedinci kişi, bir
kral ya da bir bilge, gökyüzüne yükselmiş ve tanrısal bilgeliğe dair birtakım sezgiler elde
etmiştir. Birkaç kral listesi, tufandan önceki yedinci kralı, Sippar kralı, Enmeduranki
olarak kaydetmektedir (Annus 2010a: 278). Benzer şekilde, Kiş Hanedanlığının ilk
hükümdarı hakkında yazılan Etana Efsanesi, Etana’dan, “Eridu’daki koruma-sağaltma
büyüsü rahibi” ve abzu’da ya da yeraltı denizinde doğmuş, nehirde yaratılmış bir apkallū
olarak bahsetmektedir (Gurney 1935: 460).
Mezopotamya’ya ait M.Ö. I. binyıldan kalma “ilmi tabletlerin” kolofonları
göstermektedir ki Eski Mezopotamya sakinleri, söz konusu tabletlerin sadece “baş
bilgeler” için uygun olan gizli ilimleri içerdiğine inanmaktaydılar. Āšipūtu, “kötü-ruh
kovma”; asȗtu, “hekimlik”; barȗtu, “kehanetleri yorumlama”; kalȗtu, “ritüellerde ağıt
okuma” ve ṭupšarrūtu, “astroloji” gibi ilimlerin külliyatlarının tamamı, “bilginlerin
sırlarından” niṣirti ummānī ve “tufan öncesi bilgelerin sırlarından” niṣirti apkallī
müteşekkildi (Annus 2010a: 288). Ayrıca, yine I. binyıla ait bazı kraliyet yazıtları, “sırrı
bilen” kraliyet zanaatkârlarına, ummānu, birtakım atıflarda bulunmaktadır: Doğramacı
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Ninilda, mücevher ustası Ninzadim, metal ustası Ninagal, taş ustası Ninkurra ve kuyumcu
Kusigbanda gibi ehliyetli zanaatkârlar, demircilerin baş tanrıları ve tanrı EA’nın
tezahürleriydiler. Bunlar, tufan öncesinin apkallūları ile özdeşleştirilmekte ve ayrıca
kraliyet yapılarında ve yenileme projelerinde kullanılan tüm zanaatlar, tufan öncesi
dönemde yaşamış bilgelerle ilişkilendirilmekteydiler (Annus 2010a: 289).
Joannes, “Uruk Krallar ve Bilgeler Listesindeki” geleneksel yedi apkallū’nun
bazılarının isimlerini Lenzi’den farklı okumuştur. Söz konusu metinde, apkallūların bazı
nitelikleri şu şekilde sıralanmaktadır:
“U-anna: Yeryüzü ve gökyüzünün planlarını tamamladı
U-anne-dugga: Kendisine geniş bir anlayış verildi
Enmedugga: Kendisine iyi bir kader verildi
Enmegalamma: Bir evde doğdu
Enmebulugga: Bir ovada büyüdü
An-Enlilda: Eridu’nun išib-rahibi
Utuabzu: Göğe yükseldi.” (Joannes 2000: 714).
Yedi apkallūdan ve Adapa’dan bahseden bir koruma-sağaltma büyüsü metninde
ise apkallūlarla ilgili şu ifadeler bulunmaktadır:
“[Adapa], Eridu’nun arındırma rahibi
[…] göğe yükselen
Onlar denizin purādu-balığı, yedi görkemli apkallūdur
Göklerin ve yerin planlarının kusursuz işleyişini temin eden
[Ye]di apkallū nehirde büyümüştür…” (Reiner 1961: 4).
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Babil tasavvurunda apkallū sözcüğü aynı zamanda, savaş ve çatışma konularında
becerikli kişileri ifade etmektedir. Örneğin, Marduk savaşçı bir tanrı olarak, apkal ilānī,
“tanrıların savaşçısı” olarak adlandırılmıştır. Marduk’un, Babilli tanrılar dünyasında
sahip olduğu apkallū ile insanlar nezdinde sahip olduğu “kötü-ruh kovucu” unvanları
arasında bazı benzerlikler vardır. Nitekim Marduk, her iki konumda da düzenli olarak
“cinler âleminden” çıkıp gelen kötü güçleri defetmektedir (Annus 2016: 81).
Eski Mezopotamya mitolojisi ve ritüel uygulamalarında, yedi Apkallū nadiren de
olsa tehlikeli ve kötücül varlıklar olarak tasvir edilmiştir. Buna göre, apkallūlar’ın
Mezopotamya’nın cinleriyle güçlü bağlara ve bazen kara-büyü yeteneğine sahip şeytani
varlıklar oldukları farz edilmekteydi. Onlar, hem kibirleriyle hem de kara-büyü yaparak
tanrıların öfkelenmesine neden oluyorlardı. Eski Mezopotamya kaynaklarında, bilgelerin
yaptıkları kötücül eylemler hakkındaki, yalnızca birkaç yazılı kayıt bulunmaktadır.
Örneğin, bu kayıtlardan birinde Bilge Adapa, bir beddua ya da bir büyüyle Güney
Rüzgârının kanadını kırmıştır. Yanı sıra, özellikle tufan sonrası bilgeler, bazı şer
eylemlerle ilişkilendirilmiştir. Aşağıda verdiğimiz metinde bazı bilgelerin birtakım
kötücül eylemlerinden bahsedilmektedir:
“Tanrıça İštar’ı gökyüzünden tapınağa inmeye zorlayan
Enmerkar’ın baş bilgesi, Nungalpiriggaldim!
Tanrı Iškuru/Adad’ı öfkelendiren, Kiş’te doğan Piriggalnungal!
Öyle ki üç yıl boyunca toprağa ne yağmur yağmasına
Ne de toprağın yeşermesine izin veren Piriggalabzu!”
Apkallūlar, benzer şekilde, Maqlȗ serisinde birkaç yerde de kendilerine karşı korumasağaltma büyüsü yapılan kara-büyücüler olarak geçmektedir. Örneğin bu metinlerden
birinde şu ifadeleri okuruz:
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“Koruma-sağaltma büyüsü: Ben, arınmış nehirim ve kutsal ışık saçanım
Benim büyücülerim, apsȗnun bilgeleridir
Benim cadılarım, Anu’nun kutsal kızlarıdır
Onlar bana kara-büyü yapar, onlar bana tekrar tekrar kara-büyü yapar
Onlar bana kara-büyü yapar fakat benim bedenime hâkim olamaz
Onlar bana tekrar tekrar kara-büyü yapar
Fakat onlar yine de beni ele geçiremez
Ben (onlara) kara-büyü yaptım ve onlara galip geldim
Nehir gibi dağımda arındım, ışık gibi muhakememde aydınlandım.” (Annus
2010a: 277, 297, 298, 300).

II. 4. Adapa
Babil mitolojisine göre Adapa, en eski Sumer kenti olarak bilinen Eridu’nun,
apkallū denilen yedi bilge kişisinden biridir ve bu bilgelik, ona EA/Enki tarafından
bağışlanmıştır (Black; Green 2003: 26). Sözlüksel bir metne göre, onun adı “insan”
anlamına gelen, amilu, sözcüğü ile eşdeğerdedir. Adapa ismi, Sümercede “sudan (a-da)
ortaya çıkan (pa3)” olarak açıklanabilir ve o, sonraki zamanlarada, Sumere medeniyet
ilimlerini getiren yarı-tanrısal varlıkların ilki, Yunanlı Oannes ile eşdeğer görülmüştür.
O, Akadlılarda kendi destanının başkahramanıdır. Yaşlı bilge su-tanrısı EA, onu akıllı,
kusursuz, ritüel olarak arınmış ve tanrıların hizmetinde yetenekli bir insan modeli olarak
yaratmış fakat diğer taraftan ona sonsuz yaşamı bağışlamamıştır (Hallo 2004: 272).
Çivi yazılı metinlerde, Adapa’nın adının geçtiği tüm kaynaklar, doğrudan ya da
dolaylı olarak, “kötü-ruh kovma”, āšipūtu, hizmetiyle ilişkilidir (Annus 2016: 71) ve o,
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Mezopotamyalı büyücülerin referansta bulunduğu EA’nın yakın çevresindeki kişilerden
biridir (Binsbergen; Wiggermann 1999: 22). Konuyla ilişkili bir metinde, Adapa’nın,
genellikle kötü-ruh kovma tanrısı olarak bilinen Marduk /Asalluhi ile birlikte, bir hastayı
tedavi ettiğinden bahsedilmektedir. Ancak kötü-ruh kovucu rahiplerin, bilge kişiler olarak
şifa ritüellerinde uyguladıkları Utukku Lemnutu koruma-sağaltma büyüsü serisinde, EA
tarafından görevlendirilen kişi Adapa olarak yansıtılmaktadır:
“Adapa gibi, Eridu’nun bilgesi, ben EA’nın sağaltma büyüsü rahibi
Ve Marduk’un elçisiyim
Hastanın rahatsızlığını tedavi etmek için
Büyük efendi EA gönderdi beni
O, kendi koruma-sağaltma büyüsünü benimkine ekledi
Temiz ağzını benimkine
O, temiz tükürüğünü benimkine ekledi
O, temiz duasını benimkine ekledi.” (Annus 2016: 71).
Bugün elimizde Adapa efsanesinin farklı versiyonları bulunmaktadır. Sumerdeki
Adapa miti, Marduk-EA tipi kötü-ruh kovma hikâyesine oldukça benzeyen bir yapıya
sahiptir. Bu mit, insanlığın kozmik felaketini ve ardından Adapa’nın yaratılışını içeren
kozmolojik bir girişi, içerir. Mite göre Adapa, Güney Rüzgârı tarafından denize doğru
fırlatılıncaya kadar dünya düzenini dengede tutan güçtür. Tıbbi koruma-sağaltma
büyülerinde bu silsile, Asalluhi’nin uyarıda bulunduğu, bir kimseye hastalık veya cin
musallat olmasının ortaya çıkış aşamasına denk olarak ifade edilir. Marduk-EA korumasağaltma büyüsünde EA, bir elçi aracılığıyla durum hakkında bilgilendirilir fakat hastayı
doğrudan tedavi etmez. Şifa ritüellerindeki kötü-ruh kovucu rahipler hem EA’nın elçisi
Marduk hem de Enki’nin cennetteki misyoneri Adapa olarak kabul edilir. Sumer
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versiyonunun sonunda Adapa, insanlığa tanrıların göksel bilgeliğini getirmektedir
(Annus 2016: 72, 84).
Mitin bir diğer versiyonu, Eski Babil Dönemi’ne tarihlenen Tel Haddad
yerleşiminde bulunmuştur. Adapa efsanesinin bulunduğu bu yerleşim yerindeki evin
sahibinin, ölüm ve yaşam konularıyla ve yanı sıra dini ve edebi konulara ilgilenen bir
“kötü-ruh kovucu” olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu evde incelenen materyale göre bu
kişi, Adapa’nın ölüm ve yaşam arasında seçim yapmış ve sonuçta yararlı birtakım
bilgilerle insan dostlarının arasına geri dönmüş kusursuz bir “kötü-ruh kovucu” ve “örnek
bir bilge” olduğunu düşünmektedir. Başka versiyonları da bulunan efsaneye göre, Güney
Rüzgârı fırtınalarını şiddetlendirirken, Adapa Enki için denizde balık avlamaktadır.
Adapa, fırtınanın şiddetinden dolayı, Güney Rüzgârına bir beddua eder ve bedduasıyla
onun kanatlarını kırar. Bu gelişmeler üzerine Anu, Adapa’yı gökyüzüne çağırır. Bunu
öğrenen Enki, onu söz konusu ziyaret için hazırlar. Burada Enki, Adapa’yı Anu’nun
kendisine sunacağı ölümcül yiyeceğe ve suya iştirak etmemesi konusunda uyarır. Ayrıca
o, kıyafetleri de reddetmeli yalnızca yağı kabul etmelidir. Enki daha sonra Adapa’nın
saçlarını dağıtır, her tarafını bitlerle doldurur ve ardından ona Dumuzi ile Ningişzida’yı
eğlendireceği bir şaka öğreterek onu yolcu eder. Adapa, şakayı gökyüzünde bir kere
başarılı olarak yapar ve böylece kapı görevlileri, onun “Enki’nin emirlerini uygulamaya
özen gösterdiğini anlamış olurlar. Sonrasında görevliler onu Anu’ya teslim eder ve Anu,
ona yemesi için ekmek, içmesi için su getirir fakat Adapa bunların her ikisini de reddeder.
Ardından Anu, ona kıyafet ve yağ sunar. Bu defa Adapa, ilkini reddeder fakat Enki’nin
tavsiyesi doğrultusunda ikincisini kabul eder (Milstein 2015a: 32-33). Ancak durum,
Adapa'nın öngördüğünden oldukça uzaktır: Ölümcül olması beklenen yiyecek ve içeceğin
yerine, Anu, ona yaşam yiyeceği ve suyu sunmuştur. Adapa bunları reddetmiş ve böylece
ölümsüz hayatın geri çevrilemez yegâne şansını kaybetmiştir (Izre’el 1994: 15-16). Anu,
Adapa’ya yemesi ve içmesi için ısrar eder ve sonrasında:
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“Görünüşe göre Enki, yiyecek ve içeceğin hastalıklı sarı görünmesine neden
olarak benim Adapa’ya canımı vermeme engel oldu.” der.
Bundan sonra Anu, tanrılara yönelir ve bir soru sorar, ancak soru Adapa'ya
yöneltilmiş gibidir:
“Adapa, Güney Rüzgârının kanatlarını neden kırdı?”
Soru Adapa’ya sorulmuş olsa bile o, bir cevap vermez. Mitte Adapa’nın kaderi
hakkında daha fazla bir şey söylenmez. Enki, Güney Rüzgârının kaderini düzeltir ve
metin bu rüzgârın dokunarak hasta ettiği biri tarafından söylenmiş bir koruma-sağaltma
büyüsü ile sona erer:
“O, Güney Rüzgârını uzaklaştıracak
Böylece o (hastalık), benim bedenimden ayrılacak.”
Bu cümleler, hastalıktan Güney Rüzgârının sorumlu olduğunu ama aynı zamanda
onun uzaklaşmasının, hastalığın iyileşme sürecine katkı sunacağı anlamına gelmektedir
(Milstein 2015a: 32-33). Efsanenin diğer bazı versiyonlarının sonunda da bu korumasağaltma büyüsünün bulunması, büyü ritüellerinde hastalıklara karşı Adapa mitinden
faydalanılmış olabileceğini akla getirmektedir (Milstein 2015b: 209). Mitin Yeni Asur
dönemi versiyonundan anlaşıldığına göre, EA, Adapa’ya bilgelik bahşetmiş fakat
ölümsüzlük vermemiştir. Burada Adapa, Annunakiler arasında akil bir kişi ve son derece
bilge biri olarak tanımlanır (Milstein 2015b: 198). Hikâyenin sonu kayıp olmasına
rağmen, Anu’nun Adapa’yı affettiği ve ona ve müritlerine Eridu’nun kötü-ruh kovucuları
olmayı yani cinlere ve hastalıklara karşı mücadele etmeleri için özel büyülü güçler
bahşettiği anlaşılmaktadır (Oppenheim 1977: 267).
Adapa efsanesi, büyü hilelerini uygulamak için “Kaderler Tabletine” sahip
olmanın gerekli olmadığına dair bir örnek oluşturmaktadır. Nitekim o, Güney Rüzgârına
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sadece beddua eder ve normal deneyimin aksine onun kanatlarının kırılmasını sağlar.
Böylece EA’nın kendisine verdiği bilgelikle, Adapa, beklenmedik bir şekilde, tanrısal bir
yardım olmadan doğayı yönetmenin bir yolunu bulmuştur (Binsbergen; Wiggermann
1999: 23). Adapa, Güney Rüzgârı ile savaşmış ve onun kanatlarını kırmıştır fakat bunu,
tanrıların ve kralların kaba kuvvetinin aksine “sözün gücünü” kullanarak yapmıştır
(Annus 2016: 81). Adapa, tıpkı Güney Rüzgârının kanatlarını sözlerinin gücünü
kullanarak kırdığı gibi hastaya eziyet eden rahatsızlığın gücünü de kırabilecektir. Eski
Mezopotamyalı büyücüler, Adapa’nın sahip olduğu bu gücü, onun yarı-balık, yarı-insan
biçiminde bir varlık oluşuna göndermede bulunacak şekilde ritüellerde balık kıyafeti
giyerek ve etkili sözler söyleyerek elde edebileceklerine inanmışlardır (Foster 1974: 349).
Büyücülerin, hastaları kelimelerin gücü ile sağaltmaya ve kötü-ruhları kovmaya
çalışmaları, doğrudan bu durumla ilişkilidir.
Adapa mitinin başka versiyonlarında, Anu’nun:
“Neden Günay Rüzgârının kanatlarını kırdın?” sorusuna Adapa:
“Efendimim evi için denizin ortasında balık yakalıyordum.
O denizi ikiye böldü, Güney Rüzgârı esti ve beni batırdı.”
sözleriyle cevap verir. Bazı metinlerden çıkan sonuca göre, Güney Rüzgârı aslında
EA’nın emrindedir ve Adapa’yı batırma emrini ondan almıştır. Bu durum, mitin bir
versiyonunda Anu’nun:
“EA neden yeryüzü ve gökyüzündeki kötü şeyleri insanoğluna gösterdi.
… bunu yapan odur ve biz bu konuda ne yapabiliriz?”
diye sormasından da anlaşılmaktadır. Olayların bu sıralaması, kriz durumları ve
büyü ritüelleri bağlamında, tanrının eliyle kurbana yapılan ilk saldırı ve sorumlu tarafın
āšipu tarafından belirlenmesiyle olan paralelliği göstermektedir. Güney Rüzgârı, tanrının
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bir ceza aracı olarak işlev görmüştür ve büyü metinlerinde de açıkça görüleceği üzere
böyle bir eylem, sebepli veya sebepsiz olarak gerçekleşebilecektir. Nitekim Güney
Rüzgârının Sumerce karşılığı olan “tumu-ulu3 ya da tumu-ulu2”, Akadcada, hastalık
verici bir cinin adı olan alû’ya dönüşmüştür. Anu’nun Adapa’ya sunduğu su ve ekmek,
koruma-sağaltma büyüsü reçetelerinin ortak unsurlarıdır. Benzer şekilde, yağ ve kıyafet
de insanların eski kıyafetlerini çıkarıp kendilerini yağladıkları ve yeni kıyafetler
giydikleri büyü ritüellerinde sıkça kullanılmıştır. (Milstein 2015b: 204-207). Bu
durumda, birçok kötü-ruh kovma ritüelinin, işledikleri motifleri ve genel yapılarını Adapa
mitinden almış olduklarını söylemek mümkündür (Annus 2016: 72).
Eski Mezopotamya’da kara-büyüye karşı yapılan birçok ritüelde, büyücünün ya
da cadının heykelciklerini gömmek ve boğmak için bir nehir ya da çamurdan yapılmış bir
çukur kullanılmıştır. İçerisinde ritüel talimatları bulunan bir metne göre, kötübüyücülerin karalayıcı dilleri ya da kendilerinin figürleri, küçük bir kayığa yerleştirilir ve
bu kayık, akıntı yönünde yüzüp sonunda da batacağı bir suya indirilirdi. Bu ritüellerle
muhtemel kötülüklerin uzaklaştırıldığına ve teknenin devrilmesiyle suda boğulacağına
inanılırdı. Buna benzer bir başka ritüel, Mezopotamya’da yeni doğan çocukları kaçıran
Lamaštu’nun dehşetinden korunmak için yapılmaktaydı:
“Seni dört rüzgarın üstüne bindireceğim
Kayığını yolculuk erzakıyla dolduracağım
Seni göndereceğim, evet, sen uzaktasın
Becerikli Adapa, seni görebilen Eridu’nun bilgesi
Eridu’da sana yakından bakacak, evet: sana
Senin zehrini etkisiz hale getirecek,
O senin ellerini tanrısının koruması altındaki
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Bu bebeğin bedeninden çekecek, çık, git!”
Lamaštu’nun yedi isminin arasında, “insanlık üzerine şiddetli bir ağırlık yapan
Güney Rüzgârı” unvanı da bulunmaktadır. Böylece, Adapa’nın hem Güney Rüzgârını
hem de Lamaštu’yu etkisiz hale getirmesi, birbiriyle uyumlu gibi görünmektedir (Annus
2016: 89-90).
Zamudio‘ya göre Adapa mitinin ana mesajı, tanrıların ölümsüz, insanların ise
ölümlü olduğu gerçeğidir. Nitekim bu kozmik düzende tanrılar ölümsüzlük, insanlar ise
ölümlü olma görevini yerine getirmek zorundadır. Bu durum, evrenin temel yasalarından
biridir ve bu düzeni bozmaya çalışan insan hüsrana uğrayacaktır (Zamudio 2003: 187).
Annus’a göre Adapa miti, doğrudan, kötü-ruh kovucuların kimliklerini ve
aktivitelerini sembolize etmektedir:
- Adapa’nın bir kayık üzerindeki yolculuğu, cadıların ve kötü-ruhların yer altı
dünyasına yerleştirilmesi ve topağa gömülmesi ile ilişkilidir.
- Adapa’nın Güney Rüzgârına lanet etmesi, kötü-ruh kovma literatüründeki,
hastalıkların, kötü talihin ve uğursuz kehanetin sebebi olan “nedeni bilinmeyen günah”
ile bağlantılıdır.
- Adapa’nın deniz üzerinde yedi gün süren yolculuğu, hasta kişinin kamış
kulübede dinlendiği hastalığın kritik dönemi, kötülüğün yeraltı dünyasına kilitlendiği
cezai soruşturması, kralın “su serpme evine” hapsedilmesi ve doğmak üzere olan,
annesinin rahmindeki çocuk ile ilgilidir.
- EA’nın Adapa’ya dokunması ve onu denizde uyandırması, kötü-ruh kovucu
tarafından EA/Marduk’un otoritesinde uygulanan şifa ritüeli ile ilişkilidir.
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- Adapa hakkında, Anu tarafından gökyüzünde verilen olumlu karar, yeraltı
dünyası hapishanesinden masumun serbest bırakılması, yeni bir çocuğun doğumu,
tanrıların, güneşin doğuşu ve kralın tahta geçişi esnasındaki olumlu kararı ile ilgilidir.
- Adapa’nın yağlanması ve yeni kıyafetler giymesi, kötü-ruh kovma ritüelinin
başlangıcına gönderme yapmaktadır. Adapa’nın gökyüzüne yükselmesi ve Utuabzu ya da
Utuaabba olarak yeniden doğması, kötü-ruh kovucu kimliğinin köşe taşlarından biridir.
Yeniden doğma, kötü-ruh kovuculuk çizgisine ve tufan öncesi zamanlara kadar geriye
doğru uzanan soyağacı sürekliliğine vurgu yapan bir metafordur (Annus 2016: 101-102).

II. 5. Oannes
Eski Mezopotamya’daki büyücülerin, yeteneklerini dayandırdıkları metafizik
varlıklardan biri de bilge Oannes’tir (Binsbergen; Wiggermann 1999: 22). Mezopotamya
düşüncesine göre, bilgeler de fenalığa ve hastalıklara karşıdırlar fakat onlar, bu olgularla
kaba kuvvetle değil ilkel ırmağın derinliklerinden getirdikleri bozulmamış arındırıcı
ritüellerle mücadele ederler. Onlar, zaman içerisinde nihai ilmin ve bilgeliğin kaynağı
olarak, bilgelerin ve daha spesifik olarak mevcut gerçeklikte kurban kişiyi arındıran ve
cinleri kovan, kötü-ruh kovucuların, “āšipu”, patronu haline gelmişlerdir (Wiggerman
2011: 307). Oannes, yarı balık yarı insan bir varlıktır. İlk olarak Kassit Dönemi’nde
ortaya çıkan tasvirlerinde, dönem dönem bazı değişiklikler göstermekle birlikte, o,
sakalları olan bir insan kafasına ve bir balığın gövde ve kuyruğuna sahiptir. Bu figür,
Kassitlerden Asurlularla ve oradan da Yeni Asur, Yeni Babil ve Pers Dönemi sanatına
geçmiştir. Balık, Eski Mezopotamya’da bilgeliği temsil etmektedir ve en eski
dönemlerden itibaren tanrılara sunulan başlıca kurbanlardan biridir. Suları temiz olduğu
için abzu’dan kaynaklandıkları düşünülen Fırat ve Dicle’deki balıklar, su ve bilgelik
tanrısı olan Enki ile ilişkilendirilmiştir. Babil Dönemi mühürlerinde, insanlara zarar
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verdikleri düşünülen cin ve tanrı tasvirlerinin yanına balık figürü yerleştirilmiş ve böylece
bu varlıkların kötülükleri engellenmek istenmiştir. Yine koruma-sağaltma büyüsü
ritüellerini tasvir eden levhalarda, hasta kişinin başucunda, koruyucu nitelikte balık
biçiminde iki varlık tasvir edilmiştir. Bu tür tasvirler, ayrıca, Asur’a ait tapınakların ve
sarayların girişlerindeki heykellerde ve binaların zeminine gömülü halde bulunmuştur
(Black; Green 2003: 44-45).
Eski Mezopotamya’da kâtiplik okulu yöneticiliği, oldukça saygı gören bir mevki
olmuştur. Bazı bilim insanları Oannes adının, Sumercesi ummia, Akadcadası ummānu
olan ve müdürlük unvanının da kökeninin dayandığı sözcükten türediğini öne
sürmüşlerdir. Buna göre Oannes, daha önceki dönemlerde “bilge kişi” anlamına gelen ve
Adapa lakabıyla bilinen mitolojik figüre uygun bir isim haline gelmektedir. Bu bağlamda,
Oannes’e Sumercedeki UMAN veya Akadcadaki umanna ismiyle hitap etmekte bir
sakınca yoktur. Aynı zamanda bu ismin, “müdür/yönetici” anlamına gelen, Sumercedeki
ummia ve Akadcadaki ummanu ile olan yakınlığı da dikkate değerdir (Colless 1970: 121).
Babilce bir isim olan Bel Usur’un, Yunanca versiyonu olan Berossus, M.Ö. IV.
binyılın sonu ile III. binyılın başlarında Babil’de yaşamış, Marduk’un “Bel” rahiplerinden
biridir. Berossus’a ait olduğu düşünülen fakat kendisinden çok sonraları Yunanca olarak
kaleme alınan “Babyloniaka” adlı eserin giriş kısmındaki mitte, dünyanın başlangıcı
tasvir edilmekte ve denizden gelerek insanoğluna uygarlığı öğreten Oannes’ten ve başka
balık-insanlardan bahsedilmektedir (Black; Green 2003: 47). Babil düşüncesine göre bu
yarı-balık yarı-insan görünüşlü varlıklar, yedi tanedir ve tufandan önce yaşamış olan bu
tuhaf varlıkların her biri, insanoğluna uygarlığı öğreten birer apkullū, yani bilgedir
(Black; Green 2003: 228). Berossus’un aktardığına göre Oannes adlı bir yaratık, Babil
yakınındaki Eritre Denizi’nden ortaya çıkmıştır. O, tamamen bir balık vücuduna, balık
kafasının altında büyümüş bir insan kafasına ve benzer şekilde balık kuyruğundan çıkmış
insan ayaklarına ve ayrıca bir insanın sesine sahiptir. Oannes, günlerini insanlarla geçirir
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fakat hiçbir şey yemez, güneş battıktan sonra denize döner ve geceyi derin karanlıklarda
geçirir (Kramer 2000: 250). O, bir kitap yazarak (Denning-Bolle 1987: 218), insanlara
harflerin, bilimlerin ve her türlü zanaatın bilgisini verir. Ayrıca, onlara şehirleri nasıl
kuracaklarını, tapınak yapmayı, yasa yapmayı ve arazi ölçmeyi öğretir. İnsanlara, tohum
ekmeyi ve meyve toplamayı ve genel olarak onların medeniyetle bağ kurmalarını
sağlayacak şeyleri aktarır. Bu gizemli varlığın yaşadığı dönemden sonra onun
öğrettiklerinin haricinde hiçbir şey keşfedilmez. Daha sonraki dönemlerde diğer
yaratıklar da ortaya çıkar. Bu bilgeler, tıpkı canavarlar ve dört kanatlı varlıklar gibi tanrı
değil, yalnızca birer doğaüstü melez varlıktırlar. Yine Berossus’un anlattığına göre
Oannes, bir zamanlar her şeyin karanlıkta ve suda olduğunu ve sudaki bu acayip
varlıkların kendine has biçimlerde hayata geldiğini söyler. Erkeklerden bazılarının, iki
kanatlı, bazılarının dört kanatlı ve iki suratlı olarak doğduğunu, bunların tek bedene ve
iki kafaya sahip olduklarını ayrıca hem erkek hem de dişi olduklarını yani hem erkeklik
hem de kadınlık organına sahip olduklarını anlatır (Wiggermann 2011: 304, 306).
Berossus’a göre, Oannes’in tufandan 432.000 yıl önce ortaya çıkışı ve tufan
öncesi krallarından biri olan Alorus ile medeniyetin temel prensipleri konusunda iletişim
kurması, tarihteki en kritik olaydır. Bunun yanında klasik dönem Yunan tarihçileri, böyle
bir varlığın yaşamış olmasının mümkün olmadığını ve Oannes’in, saf halkı balık kılığına
girerek kandırmaya çalışan bir düzenbaz olduğunu ileri sürmüşlerdir (Burstein 1978: 151152). Bir diğer yaklaşıma göre, Berossus’un yaptığı Oannes tasviri, Asur
betimlemelerindeki apkallū

rahiplerinin koruma-sağaltma büyüsü sahnelerinde

giydikleri kıyafetlerin ortaya çıkardığı görünüşü yansıtmaktadır (Colless 1970: 133).
Tek sütunlu ve üzerinde yalnızca kara-büyüye karşı yapılmış bir merhemin
reçetesi bulunan bir tablete göre, merhemin üzerine, bilge Oannes ve onun yeraltı
okyanusundaki eviyle ilişkilendirilen tabletteki kısa Sumerce koruma-sağaltma büyüsü
okunmalıdır:
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“Enuru-koruma-sağaltma büyüsü: Yeraltındaki okyan[ustan ... ]
Oannes … [ … ]
Saf bir büyü (ile)
Efendi dindirdi, Ekur’da [dindirdi]
Enki’nin direktifiyle efendi din[dirdi]
Ekur’da dindirdi. E[nuru]-koruma-sağaltma büyüsü
Bu, kara-büyüyü bozmak için (yapılan)
Koruma-sağaltma büyüsünün anlatımıdır …” (Abush; Schwemer 2016:
70).
Colless’e göre, Oannes’in Enki/EA ile ilişkili olduğunu söylemek mümkündür.
Nitekim Oannes, her gün EA’ya adanmış olan Eridu kenti yakınlarındaki Pers
Körfezi’nde sudan çıkmakta ve deniz kıyısında insanlara bir şeyler öğretmektedir. Bu
durumda Oannes/Umanna/Adapa’yı EA’nın yardımcı öğreticisi olarak kabul etmek
yanlış olmayacaktır (Colless 1970: 133). Oannes ile EA arasındaki bağlantı, EA’nın
bilgeliğin ve yeraltında olduğu varsayılan tatlı su okyanusu Abzu’nun tanrısı olması
hasebiyle daha da güçlenir. Burada Oannes, medeniyetin yaratıcısı olarak, EA/Enki’nin
vücut bulmuş halidir (Gong; Yan; Ge 2009: 142). Fakat bunun yanında, her ne kadar
Oannes tarafından insanlığa medeniyetin temellerine dair paha biçilemez birçok şey
öğretilmiş olsa da bu hediye, ilk büyük sel ile mahvolmuştur (McCants 2012: 94).
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II. 6. Kİ.MİN / Āšipu / Mašmaššu / Ak-Büyücü
Eski Mezopotamya’da, Sumercede ÉN, Akadcada šiptu ya da minûtu denilen
koruma-sağaltma büyüsü ritüelleri, kötü-ruhları kovma ehliyeti olan āšipu veya
mašmaššu adındaki bir görevli tarafından yürütülmekteydi. Bahsi geçen her iki Akadca
kelime de “konuşma” eylemiyle bağlantılı fiillerden türetilmiştir. Šiptu, (w)uššupu)m,
“bir büyü yapmak, efsunlamak, ezberden dua okumak” benzer şekilde, manû(m),
“addetmek, ezberden dua okumak” anlamlarına gelmektedir (Schwemer 2014: 264).
Kötü-ruh kovucuyu belirtmek için Akadcada yaygın olarak iki; Sumercede ise
birçok sözcük kullanılmıştır. Bunlardan Akadcadaki āšipu, daha çok yazı dilinde
kullanılmakta ve “kötü-ruh kovma sanatına” āšipūtu, hâkim kişi anlamına gelmektedir.
Bu terimin etimolojisini ortaya koymak, aynı kökten gelen wašāpu, “kötü-ruh kovma”
sözcüğü muhtemelen isimden türetildiği ve yine muhtemelen sadece āšipu’nun yaptığı işi
belirttiği için kolay değildir. Diğer terim olan mašmaššu ise tabletlerin kolofonlarında ve
özel mektuplarda en yaygın kullanılan terimdir ve bundan dolayı belgelerde āšipu
sözcüğünden daha çok geçtiği tespit edilmiştir. Mašmaššu’nun, mašāšu, “silmek”,
“temizlemek” sözcüğünden türemiş

olması

muhtemeldir. Nitekim

silme işi,

günahlarından arındırmak için hastayı unla silmeyi tembihleyen Šurpu koruma-sağaltma
büyüsü ritüellerinde de görüldüğü üzere, ayinlerde uygulanan temel eylemlerden biridir.
Bunun yanında, Sumercede kötü-ruh kovucuyu belirtmek için Kİ.MİN, tígi, inim-kù-gál,
šim-mú, ka-kù-gál, maš.maš, ka-pirig vs. birçok ifade kullanılmıştır (Geller 2010: 4445).
Āšipu/mašmaššu, hastalarını cinlerin ve öfkeli tanrıların saldırılarına ya da karabüyü ve olumsuz kehanetlere karşı, koruma-sağaltma büyüsü ve tılsımlarla yani büyülü
yollarla korumadan sorumluydu. Yanı sıra o, bir doktor gibi hareket edebilir, hastalığın
sonuçları ile ilgili tahmin yürütmek ve hastalığın doğası ve seyriyle ilgili öngörüde
142

bulunmak üzere insanları hasta yatağında ziyaret edebilirdi. Bunun yanında āšipu, din
adamı olmanın bütün avantajlarına da sahipti (Geller 2010: 43; Heessel 2009; 13). Diğer
taraftan, çivi yazılı bazı metinlerden anlaşıldığı kadarıyla, kralın āšip šarri denilen özel
bir kötü-ruh kovucusu vardı ve bu kişi yalnızca saray efradına hizmet sunmaktaydı
(Robson 2019: 64).
Sumerlilere ait “Adapa Miti”, tıpkı Marduk-EA tipi kötü-ruh kovma öyküsüne
oldukça benzeyen bir yapıya sahiptir. Hasta kişiyi iyileştirmek amacıyla düzenlenen büyü
ritüellerinde āšipu, hem EA’nın temsilcisi olarak Marduk hem de Enki’nin görevlisi
olarak Adapa rollerini üstlenmiştir. Birçok kötü-ruh kovma ritüelinde āšipu, tanrı
Marduk’u temsil etmiştir. Örneğin, bīt mēseri serisinde o, Marduk’un özdeşi
durumundadır. Zira Marduk’un kendisi de “tanrılar arasındaki kötü-ruh kovucu” olarak
adlandırılmıştır. Bu nedenle āšipu, şifa ritüellerinde Marduk/Asalluḫi’nin kendisi ya da
onun elçisi Adapa ile özdeşleştirilmiştir (Annus 2016: 71-72). Diğer taraftan, kötü-ruh
kovucular, Marduk-EA tipi büyü ritüelleri esnasında “büyü benim değil tanrıların
büyüsüdür”, sözlerini söyleyerek, koruma-sağaltma büyülerinin doğrudan tanrılardan
geldiğini vurgulamaya çalışmışlardır. Böylece hem kendilerine meşruiyet kazandırmış
hem de hastalara mevcut büyünün kendileri için en iyi büyü olduğunu ima etmişlerdir.
Bununla birlikte, tanrılar arasındaki diyaloga kendisi de inandığı için kötü-ruh kovucu,
hastayı bir kurguya inanması için kandırmaya çalışmamıştır (Geller 2010: 29).
Āšipu/mašmaššu, kara-büyü yapanların aksine büyünün yasal uygulayıcısıdır. O,
müşterilerini ele geçiren kötücül güçlerden kurtarmak için çaba sarf eder ve bazen
gelecekte yaşanabilecek saldırılardan koruması için onlara koruyucu objeler temin ederdi.
Āšipu, din adamları sınıfına mensuptu ve içeriği, Enki/EA, Asalluḫi gibi büyük tanrılarla
bağlantılı bir inanç sistemini yansıtan bir ana akımı yani “ak-büyüyü, koruma-sağaltma
büyüsünü” temsil ediyordu. Tanrıların elçisi olarak o, insanlar için endişe duyuyor ve
onların esenliğini tehdit eden şeytani güçlerle karşı karşıya geliyordu. Āšipu’nun
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tapınakla bağlantıları vardı, o, kült etkinliklerine katılabilir ancak zanaatını genellikle
çoğu üst sınıfa mensup özel müşteriler adına gerçekleştirirdi. O, cinler gibi doğaüstü
güçlerle yani “insan-cadıların” aksine daha çok doğaüstü varlılarla uğraşan bir uzmandı.
Başlangıçta āšipu, kara-büyüye karşı mücadele eden birincil kişi değildi yani “kara-büyü”
ve “kötü-ruh kovma sanatı”, farklı sosyal veya kültürel dünyalara aitti. Bununla birlikte,
muhtemelen II. binyılın başlarında kara-büyü, kötü-ruh kovucuyu ilgilendiren bir konu
haline geldi. Bu tarihten itibaren āšipu sadece büyünün en önemli yasal unsuru değil işin
doğası gereği, kara-büyücülerin baş hasmı oldu ve tabi ki kentli elitler söz konusu
olduğunda şeytani kara-büyücülerle mücadele etme görevini üstlendi. Bu noktada karabüyücü/cadı, āšipu’nun karşıtı ve aynadaki yıkıcı insan görüntüsü haline gelmiştir. Bu
gelişmelerle birlikte o, sıradan bir insani varlıkken, āšipu’nun mücadele ettiği diğer
doğaüstü varlıklara benzer nitelikler edinerek öncekine göre daha güçlü bir imaj kazanmış
ve tanrısal dünyanın şeytani bir üyesine dönüşmüştür (Abusch 1996: 22-25).
KAR 44 ya da modern literatürde, “Kötü-ruh Kovucunun El Kitabı” adıyla bilinen
belgede, āšipu’nun görev ve sorumluluklarıyla ilgili çeşitli açıklamalar bulunmaktadır.
Metnin açılış cümlesi, bu dokümanın amacını ve özellikle de ana müfredatını açıklar
niteliktedir:
“Kötü-ruh kovma sanatıyla ilgili derlemelere giriş, okuma ve çalışma için
düzenlendi, bütünüyle kutsandı.”
Yeni Asur Dönemi’nde, M.Ö. VII. yüzyılda Kiṣir-nabu adında genç bir adam
tarafından zor bir çivi yazılı metinden kopyalanan (Schwemer 2011: 421) ve içerisinde
birçok eski yorumun da muhafaza edildiği kırk bölümden oluşan belgede, āšipu’nun hasta
biri için neler yapması gerektiği, “enūma ana bīt marṣi āšipu illiku”, “āšipu, hasta kişinin
evine gittiğinde” ifadeleriyle başlayan başlangıç kısmında açıklanmıştır (Reiner 1995:
47). Söz konusu metinler, her ne kadar elimizde herhangi bir çivi yazılı diploma ya da
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derece yeterliliğine dair bir kanıt olmasa da mašmaššūtu/āšipūtu, “kötü-ruh kovma
sanatının” öğretimi ve incelenmesi için hazırlanmıştır. Bunun yanında, mašmaššu/āšipu
sıfatının mesleki eğitimi başarıyla tamamlamayı ya da mesleki bir unvanı yansıtıp
yansıtmadığı net değildir. Bahsi geçen el kitabına göre, kötü-ruh kovucu olmayı
amaçlayan biri tarafından öğrenilmesi gereken ilk metinler biraz beklenmedik
niteliktedir, bunlar: Tuğlaların koruyucu tanrısı Kulla’ya ithafen yapılmış korumasağaltma büyüleri, tanrı heykellerini arındırmak için ağız-yıkama büyüleri ve son olarak
baş-kâhin ataması için yapılan büyülerdir (Geller 2018: 292).
Kötü-Ruh Kovucunun El Kitabı, numaralandırılmış satırları ve tabletleri, girift
altyapısı ve genel düzeni ile iyi organize edilmiş bir bütünü sunmaktadır. Buna göre
āšipu’nun kabiliyetleri, özellikle üyeliğe kabul edilen biri tarafından, üyeliğe kabul edilen
kişilere aktarılmalıdır:
“Üyeliğe kabul edilmiş olan, büyü uzmanlarının sırlarını
Üyeliğe kabul edilmiş olana anlatsın
Üyeliğe kabul edilmemiş olan onları bilmemeli
Desteklediğin oğula gelince
Ona tanrı Asalluḫi ve Ninurta adına yemin ettir
Sonrasında ona anlat.” (Ritter 1965: 301).
Yukarıda verdiğimiz metin, kötü-ruh kovma sanatının, yalnızca mašmaššu/āšipu
olmak üzere seçilmiş kişilere öğretildiğine ve sıradan bir meslek olmadığına işaret
etmektedir.
Āšipu, evleri, ahırları ve tarlaları arındırmak için ritüeller düzenler ve bununla
birlikte tapınak ritüellerine katılırdı. O, ayrıca, insanların göreve başlaması, tanrı
heykellerinin kabul töreni ve tapınakların kurulması ile ilgili törenlerde de yetkindi.
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Āšipu, kötü ruhları kovmak için silahlar, davullar, çanlar ve ziller kullanmıştır. Örneğin,
Yeni Asur Dönemi’ne ait, Asur kentinde bulunmuş bir kötü-ruh kovucuya ait bakırdan
bir zil, Ugallu denilen ve girişleri korumak için kullanılan birbirine bakan bir çift aslan,
balık-elbiseli, arınmış su serpen bir apkallū ve olası bir şeytani saldırıyı defetmek için
kolunu kaldırmış savaşçı-tanrı Lulal gibi musibetlerden koruyucu bazı bilindik figürlerle
bezenmiştir. Ayrıca çanın üst kısmında çömelmiş vaziyette bir çift kertenkele ve tanrı
EA’yı sembolize eden bir çift kaplumbağa tasvir edilmiştir. Eski Mezopotamya ‘da kötüruh kovucunun yetkinliği, hasta kişinin başına gelmiş ya da gelme ihtimali olan
kötülükleri defetmekle sınırlı değildi. Koruma-sağaltma amaçlı düzenlenen çok sayıdaki
ritüelin yanı sıra āšipu’nun ilmi, kendisine başvuran kişiye diğer insanlar üzerinde etkili
olma gücünü ve başarıyı ve bir erkeğe, bir kadını onu sevmeye zorlayacak cazibeyi ya da
bir kadına kendisini büyüleyici bir etkileyicilikle donatabileceği çekiciliği vermeyi
amaçlayan ve hatta işlerin kesatlığından şikayet eden bir meyhanecinin tavernasına
kumarbaz müşteriler çekme amaçlı düzenlenen ayinleri de içeren birçok agresif ritüeli de
kapsıyordu. Bunun yanında, bir kimsenin hasmının öfkesini dindirmek ve ricacıyı saraya
gitmeden veya mahkemeye çıkmadan önce güçlendirecek türde ritüeller de vardı. Yanı
sıra, mahkemede yüzleşmeden önce bir kimsenin ritüel yoluyla rakibinin konuşmasını
önlemeye yönelik yöntemler de mevcuttu (Schwemer 2015: 24-25, 39; Schwemer 2011:
431).
Eski Mezopotamya’da hekim ya da kötü-ruh kovucu olarak görev yapan kişilere
yönelik özel bir eğitimin mevcut olup olmadığını belirlemek için bu mesleklerin kurumsal
altyapısı hakkında bilgi sahibi olmak önem arz eder. Her ne kadar eskiçağda bu tür ayırt
edici bir yeterlilik bulunmadığı aşikâr olsa da tabletlerin kolofonlarında kâtiplik
eğitiminin çeşitli aşamalarıyla ilgili adlandırmalar bulunmakta ve bunlar bize konuyla
ilgili bazı bilgiler sunmaktadır. Örneğin bazı tabletlerde geçen agašgû, “çırak” teriminin
hem asû’ya hem de mašmaššu’ya göndermede bulunuyor olması mümkündür. Yine
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mesela, üzerinde tanrıça GULA için yazılmış bir ilahi bulunan Babil’de ortaya çıkarılmış
bir tablette, Nabû-eṭir isimli bir şahıs, kendisini, šamallȗ mašmaššu agašgû, “acemi kötüruh kovucu çırağı” olarak tarif etmektedir. Bu ifadeden, Nabû-eṭir’in, akademik kariyeri
süresince hem genel anlamda šamallȗ statüsünü hem de agašgû derecesini elde etmeyi
başardığı anlaşılmaktadır. Benzer şekilde, metinlerde mašmaššu ṣehru, “genç-kötü-ruh
kovucu” unvanının geçiyor olması, kötü-ruh kovucu adaylarının belirli eğitim
aşamalarından geçtiklerine işaret etmektedir (Geller 2010: 130, 132, 141).
Āšipu’nun eğitim müfredatında büyücülüğün yanı sıra şifa/hekimlik sanatıyla
ilgili bölümler de vardır. Onun karşılaştığı en yaygın rahatsızlıklardan biri, her ne kadar
kadın hastalıkları ilk aşamada muhtemelen ebe tarafından tedavi edilse de doğum
olmuştur. Bununla birlikte kötü-ruh kovucuya, bir kadının “bağlı” olduğu için fetüsü
zamanında doğuramadığı veya doğum sancısı çektiği durumlarda yani muhtemelen
doğumda sezaryen yapılmasını gerektiren fiziksel engellerin olduğu vakalarda danışıldığı
anlaşılmaktadır. Aynı zamanda, Lamaštu tarafından saldırıya uğramış bebekleri ya da
bebeğin aralıksız ağlaması şeklinde görülen çocuk rahatsızlığı semptomlarını içeren
çocuk sağlığı alanında da āšipu devreye girmiştir. Bunların yanında, göz hastalıkları, diş
hastalıkları, bu’šānu-hastalığı, iç hastalıklar ve akciğer hastalıkları, burun kanamasını
durdurmak, kusma ve ishal gibi fiziksel rahatsızlıklar da āšipu’nun eğitim müfredatının
kapsamındadır. Kötü-ruh kovma sanatının eğitim müfredatının en ilginç bölümü, kötüruh kovucuya, “sır”, niṣirtu, olarak adlandırılan gizli bilgiyi, özellikle de bilgeliğin
kaynaklarının bütünlüğünü, koruma-sağaltma büyüsü sanatının sırlarını, gökyüzü ve
yeryüzünün tasarılarının kaynaklarını, sonsuz boşluğun, lalgar, ve gelenek dışı, ahû,
koruma-sağaltma büyülerinin sırlarını öğretmekti. Burada, bilgelik tanrısı EA ile
ilişkilendirilen, apsû veya tatlı yeraltı suyu metaforuna dayanan bilginin “kaynakları”
veya “suları” ve benzer şekilde “gizemli bilginin” kaynağı vurgulanmaktaydı (Geller
2018: 294-295).
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Āšipu, hasta birinin niteliklerini, onun fiziksel görünümüne dayanarak tahmin
edebilmek için fizyonomik kehanetler konusunda da uzmanlaşmak zorunda olduğundan,
hastalıkların

semptomlarından

daha

fazlasını

öğrenmek

zorundaydı.

Mašmaššu/āšipu’dan kehanetlere dikkat etmesi ve yıldızlardan, kuşlardan, öküzlerden ve
koyun sürülerinden gelen işaretleri ve taş ya da un kaynaklı kehanetleri incelemesi ve
yanı sıra açıklamalı taş ve bitki listelerine aşina olması bekleniyordu. Ayrıca onun tıbbi
bitkilerin ve taşların doğası hakkında bir şeyler bilmesi de gerekmekteydi çünkü āšipu,
bu objeleri kolye ve kordon gibi büyülü tılsımlar/muskalar yapmada kullanmaktaydı
(Geller 2018: 293-294).
Mašmaššu/āšipu, sunduğu hizmete karşılık hastalardan belirli bir ücret talep
etmekteydi. Geç Uruk Dönemi’ne ait bir metinde, Gula’dan hastayı iyileştirmesi ve
ondan ücretini alması istenmektedir. Söz konusu metinde şifacı hastaya, āšipu’ya ücret
ödediği için iyileşmeyi hak ettiğini söylemekte ve ardından tanrı Šamaš’ın huzurunda şu
sözleri beyan etmektedir:
“Hizmetkârına, mašmaššu kötü-ruh kovucuya
Huzurunda bir ücret ödedim.” (Geller 2010: 93-94).
Yeni Asur Dönemi’ne ait bir saray mektubunda bir āšipu, çalışma koşullarından
ve ücret tarifelerinden şikâyet etmektedir. Nitekim, āšipu’nun krala şikâyette bulunması
alışılmadık bir durum değildir. Örneğin, baş-āšipu Adad-šumu-uṣur, Asarhaddon’a iki
defa mektup yazmış ve ondan oğlu Urad-Gula’nın haklarının mahkemede iade edilmesini
talep etmiştir. Nitekim söz konusu mektuplar işe yaramış gibi görünmekte çünkü ilkinden
bir yıl sonraya tarihlenen mektuplarda Adad-šumu-uṣur, tüm ailesine saray āšipu’ları gibi
davranma izni verdiği için krala teşekkür etmektedir (Geller 2010: 77).
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“Kötü-ruh kovma”, āšipūtu, ritüelleri boyunca gerçekleştirilen sembolik eylemler
çok çeşitlidir ve sayıca oldukça fazladır. Söz konusu faaliyetlerden önemli olanları şu
şekilde sıralanabilir:
a) Belirli tanrılar için taşınabilir bir sunak, bir buhurdan ve bir libasyon kabı
üzerinde ve etrafında düzenlenmiş sunular
b) Temiz bir kıyafetin yıkanması ve giyilmesi gibi arındırma ritüelleri
c) Manevi kirliliğin ve musibetlerin, yok edilebilir maddelere ya da kalıcı olarak
uzaklaştırılabilen temsili figürlere aktarımını sembolize eden ritüeller
d) Tılsımlar, koruyucu figürler, tütsüleme ve ilaç keseleri gibi kötülük önleyici
önlemler (Schwemer 2011: 425).
Bir āšipūtu ritüeli, elle ve sözlü olarak, hasta kişi ya da kötü-ruh kovucu tarafından
icra edilen eylemlerden oluşurdu. Ritüele tapınak çevresi haricinde yalnızca āšipu ve
hasta kişi katılırdı (Schwemer 2011: 423).
“Kötü-Ruh Kovucunun El Kitabına” göre, āšipu hastayı tedavi etmeye
başlamadan önce kendi üzerine bir koruma-sağaltma büyüsü okumalıydı:
“Hasta bir insana yaklaşırken (henüz yapmadıysan)
Kendine bir koruma-sağaltma büyüsü yapıncaya kadar
Onu tedavi etmek için ona yaklaşma.” (Ritter 1965: 300).
Koruma-sağaltma büyüsü ritüeli esnasında hastanın durumu, āšipu tarafından
detaylı bir şekilde kayda alınmaktaydı. Bunun yanında, birçok büyü metninde hastanın
sözlerine nadiren rastlanmaktadır ve bunlar hastanın değil āšipu’nun bakış açısından
yazılmıştır (Geller 2010: 29).
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Ritüel esnasında āšipu, balık-adam veya aslan-adam kıyafeti giyer ve hastanın
psikolojik durumuna göre belirlenmiş ritüeller ve tütsülemeler uygulardı. Büyü
levhalarının üzerindeki tasvirlerde balık-elbisesi giymiş ve hasta adamın yatağının
yanında duran iki figür, iki āšipu olarak yorumlanmıştır. Balık-adam figürlerinin, ayrıca,
Asur saraylarının girişinde, tapınak heykellerinde ve binaların zeminlerinin altında
gömülü halde bulunması, Eski Mezopotamya sakinlerinin söz konusu figürün büyülükoruyucu bir özelliğe sahip olduğuna inandıklarını göstermektedir (Black; Green 2004:
83).
Bazı koruma-sağaltma büyüsü ritüelleri, āšipu’ya dua okuduğu esnada hastanın
elini tutması talimatını vermektedir. Muhtemelen bu tür durumlarda āšipu, metni hasta
kişi adına okumakta ve bu durum, büyük olasılıkla hastanın uzun bir metni
okuyamayacak kadar çok rahatsız olduğu vakalarda gerçekleşmekteydi. Diğer bazı
ritüeller, āšipu’ya hastaya dua okutması, tušadbabšu, tušaqbāšu, için talimat vermektedir.
Bu tür durumlarda āšipu, muhtemelen her defasında kendisinin ardından hastanın tekrar
ettiği birkaç satır dua okumaktadır ve bu tarzda dua okuma yöntemi yaygın olarak
uygulanmış olmalıdır. Büyük bir ihtimalle ortalama bir hasta, duaları ve koruma-sağaltma
büyülerini tabletten ya da ezberden okumuştur (Abush; Schwemer 2011: 22).
Hastanın

bilinmeyen

korkuları,

örneğin

cin

gibi

belirli

bir

varlığa

odaklanabiliyorduysa, büyücü ritüel esnasında cin-karşıtı ritüeller ve koruma-sağaltma
büyüleri sunarak hastanın korkusunu etkisiz hale getirmeye çalışırdı. Diğer taraftan eğer
hasta, yaşadığı rahatsızlığın bazı günahlar işlediği ya da bazı tabuları ihlal ettiği için
tanrının cezalandırması olduğuna inandığı için bir suçluluk duygusu hissediyorduysa
büyücü, itiraf etmeyi içeren günah çıkarma ritüelini sunar ve ilahi merhametten medet
umardı. Şayet hasta, kendisinin masum olduğuna fakat bilinmeyen bir rakip ya da düşman
tarafından kara-büyüyle büyülendiğine ikna edildiyse, bu tür psikosomatik rahatsızlıklar
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da yine uygun dualar ve ritüeller vasıtasıyla tedavi edilmeye çalışılırdı (Geller 2010: 161162).
Koruma-sağaltma büyüsü ritüeli esnasında, temizlik yapma ve arınmış su,
hastalıklara ve cinlere karşı önemli ritüel araçlar olarak hizmet vermiştir. Su, ateş ve
duman, mundar cinlerin fark edilen tehditlerini ortadan kaldırmak için kullanılmıştır.
Benzer şekilde, hastayı unla silmek ve unu ateşe atmak, hastayı suçluluk duygusundan
kurtarmanın etkileyici bir yoludur (Geller 2018: 293). Un, ayrıca, hasta kişiyi büyülediği
varsayılan cadının büyülü bir resmini çizmek için de kullanılmış yanı sıra, birçok kehanet
ve büyü ritüeli esnasında yere un serpilmiş ve özel bir ritüelde ise küçük “un yığınları”,
zidubdubbȗ bazen etrafa “saçılmış tahıl taneleri”, šebirbirredȗ ile birlikte kullanılmıştır.
Eğer bu un öbekleri, tanrıların ya da tanrıları temsil eden diğer objelerin önünde
yapıldıysa onlara yapılan sunuları, başka bazı ritüellerde ise ritüel esnasında orada
olmaları arzu edilen tanrıların bizzat kendilerini sembolize etmiştir (Black; Green 2004:
84).
Eski Mezopotamya’da, āšipu’nun dışında, hastalıkları iyileştirmek için uğraşan
ve bugün hekim olarak adlandırdığımız, asû adında bir görevli daha bulunmaktaydı. Asû,
hastaları geleneksel yöntemlerle yani ağırlıklı olarak bitkilerle tedavi ederdi ve asû ile
āšipu’nun iş alanları arasına net bir çizgi çekmek her zaman mümkün değildi. Fakat yine
de iki uzmanın hastalıklara yaklaşımı ve tedavi yöntemleri arasında bazı bariz farklılıklar
mevcuttu. Āšipu, hastalığın nedenlerini doğaüstü güçlerde arar, hastalığı teşhis eder,
hastalığın sonucunu tahmin eder ve sonrasında hastayı kötücül güçlerin saldırısından
kurtarmak için bir tedavi başlatırdı. Buna karşın asû, hastalıkları doğaüstü güçlere
bağlamaz, tedaviden önce hastalığın sonucunu tahmin etmez ve onun uyguladığı tedavi
doğrudan kısa-süreli semptomları gidermeye yönelik olurdu. Bunun yanında, āšipu,
tedavi sürecinde bazı taş türleri, yün ve kokusu güçlü bazı maddeler gibi sınırlı
malzemeler kullanmışken; asû, rahatlatıcı maddeleri çeşitli malzemelerle karıştırarak çok
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sayıda farklı ilaç elde etmiştir (Milstein 2015: 202-203). Her ne kadar bu iki uzmanın
farklı meslek gruplarına üye oldukları kabul edilse de mektuplardan ve makbuzlardan,
āšipu ve asû’nun, bazen birlikte bazen de yalnız çalışan oldukça aktif şifacılar oldukları
anlaşılmaktadır (Heessel 2009: 14).
Āšipu/mašmaššu, din adamları sınıfına mensupken, asû’nun böyle bir aidiyeti
yoktu ve o serbest bir müteşebbis gibiydi. Kötü-ruh kovucu olarak tanımlanan bireyler
tapınakta

rahip

olarak

işlev

görmekte

ve

aynı

zamanda

mahkemede

görevlendirilmekteydiler. Āšipu’nun mu aynı zamanda din adamı gibi hareket eden bir
kötü-ruh kovucu olduğu yoksa din adamının mı āšipu gibi hareket ettiği net değildir.
Fakat buna karşın kötü-ruh kovucuların, Perslerin Babil’i fethetmesinden sonra tapınak
içerisindeki önemi giderek artmış ve Helenistik Dönemle birlikte Babil’de “kötü-ruh
kovma sanatları”, āšipūtu/mašmaššūtu, çoğunlukla tapınaklarla sınırlı olan okul
müfredatına hâkim olmuştur. Babilli kötü-ruh kovucular, bu tarihten itibaren,
muhtemelen mecusilerin etkisi ve çıkarları üzerine modellenerek, büyü ve tıp eğitimi ve
uygulamasını kademeli olarak üstlenmiş ve birçok açıdan Babil’in entelektüel sahasında
etkin hale gelmişlerdir. Onlardan, büyünün yanı sıra kehanet, astroloji, leksikografi, tıp
ve büyü alanında da bilgi sahibi olmaları beklenmiştir. Āšipu, özel gelir elde etme hakkına
sahip olmasına rağmen tapınak gelirlerinin bir hissesi olan ve din adamlarına verilen bir
ödenekle de desteklenmiştir. Buna karşın asû’nun böyle bir ödenekle desteklendiğine dair
herhangi bir idari kayıt yoktur. Bu durum, asû’nun tapınağa ait alanlara giremediğine
işaret etmektedir. Nitekim Geç Akad Dönemi’nde din adamları için kullanılan, ērib biti,
“tapınağa girebilen kişi” unvanı, asû’yu bu alanın dışında bırakmıştır. Ayrıca, M.Ö.
birinci yüzyılın son yarısında asû’nun Geç Babil zamanlarına göre kayıtlarımızdan az ya
da çok kaybolduğunu görmek mümkündür. Āšipu’nun uyguladığı koruma-sağaltma
büyüleri, gücünü ve otoritesini, onun Marduk ve EA gibi büyü tanrılarıyla olan kişisel
ilişkilerinden almaktadır ve bu da aslında yine onun bir din adamı olduğuna işaret
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etmektedir. Diğer taraftan asû, şifa tanrıçası GULA ile özel ilişkilere sahiptir ve fakat
onun öncelikli görevi kültle ilgili değildir. En geniş anlamda, şayet bir kimse kötü bir
“kehanetsel alameti” bozmak için bir namburbî ritüeline ihtiyaç duyarsa āšipu’ya fakat
eğer burun kanaması varsa asû’ya başvurmuştur (Geller 2010: 50-51, 163). İlgili
tabletlerin kolofanlarına göre tıbbi metinlerin neredeyse tamamı, āšipūtu’ya yani “kötüruh kovma sanatına” aittir. Elimizdeki belgelere göre bir asûtu yani “hekimlik sanatının”
olmayışı, kanıtları asû aleyhine etkilemektedir. Ayrıca, Asur ve Uruk’ta kötü-ruh kovma
uzmanlarına ait iki özel kütüphane bulunmuş olmasına karşın hekimlere ait herhangi bir
özel kütüphane bulunamamıştır (Heessel 2009: 14-15). Burada aklımıza hasta kişinin
tedavi amacıyla ilk olarak āšipu’ya mı yoksa asû’ya mı başvurduğu ve bu kararın neye
bağlı olduğu sorusu gelmektedir. Muhtemelen M.Ö. I. binyılın sonlarından itibaren bir
kötü-ruh kovucu, tıp hakkında temel düzeyde ya da bir hekim birçok rahatsızlıkta
kullanılacak koruma-sağaltma büyüleri hakkında yeterince bilgi sahibi olduğu için pek
fark etmeyecektir. Diğer taraftan, ilk bakımı ve uzman bakımı kimin yapacağı
muhtemelen farklıdır. Son bir olasılık ise maddi olarak gücü yeten hastanın, tüm fiziksel
ve psikolojik koşulları kapsayan tedaviler için hem kötü-ruh kovucuyu hem de hekimi
ziyaret etmiş olmasıdır (Geller 2010: 10).
Babillilere ait, ludlul serisindeki bir metne göre, asû’nun yerine āšipuyla birlikte
başka bir uzman bir hastayı iyileştirmek için tedavi uygulamıştır. Buna göre, āšipu’nun
bedensel semptomları, sakikkū, gözlemleyerek bir teşhis koyması; kâhin, bāru’nun, ise
kehanetsel alametleri, têrētu, gözlemlemesi ve hastalık süreciyle ilgili bir tahminde
bulunması gerekmiştir:
“Āšipu benim semptomlarımdan dolayı irkildi
Ve bārunun benim alametlerimden dolayı kafası karıştı
Āšipu, hastalığımı teşhis edemedi ve bāru
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Hastalığımın süresini tahmin edemedi.” (Heessel 2009: 69).
Geller’e göre, aslında, āšipu tarafından ele alınan, “kara-büyüler”, “şeytani
lanetler”, “kara büyüye maruz kalanlar için yapılan büyüler”, “bir lanetin etkilerine maruz
kalanlar için yapılan büyüler” gibi bazı konular, anksiyetenin çeşitli düzeylerini kapsadığı
için kabaca psikoterapinin ilkel biçimlerine karşılık gelmektedir. Bunların hepsi bir
şekilde, paranoyanın yani cadı, iftira ya da kem dil, kem göz gibi büyük zararlar
verebilecek ve kendilerini, insomnia, cinsel iktidarsızlık ya da sadece nevrotik davranışlar
gibi çeşitli formlarda gösterebilecek bilinmeyen bir düşman ya da güçten korkunun farklı
biçimde ifade edilmiş halleridir (Geller 2018: 293).

II. 7. Tılsım / Muska
Kötülüklerden koruması ya da iyi şans getirmesi için kullanılan ve üzerinde çeşitli
metin veya tasvirlerin yer aldığı doğal ya da yapay nesneler, varlığını günümüz
dünyasında halen devam ettirmektedir. Yapılan arkeolojik araştırmalar, insanoğlunun
bazı objelerin tılsımlı/büyülü olduğuna dair inancının, taş devirlerinden beri var olduğunu
göstermektedir. İlkel insan, doğada bulduğu ve renginden, yapısından ya da şeklinden
dolayı sıra dışı bir özelliğe sahip, örneğin, taş, boynuz ya da bitki gibi nesnelere aşırı bir
anlam yüklemiş ve sonrasında tesadüfen karşılaştığı olumlu durumlar ile o nesnenin bir
bağlantısı olduğunu düşünmüş bundan dolayı da onu koruyucu ve şans getirici amaçlarla
kullanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda, söz konusu objenin iyi şans getirdiğini
varsayan diğer insanlar da benzer nesnelere sahip olmak için çaba sarf etmeye
başlamışlardır. Zamanla bu tür nesneler, hangi durumlar için işe yaradıkları varsayılıyorsa
o özelliklerine göre sınıflandırılmışlardır. Örneğin, yarı-saydam, kremsi bir renge sahip
taşlara, “süt taşı” denmiş ve bunların genç annelere bol süt sağladığına inanılmıştır (Van
Buren 1945: 18).
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Eski Mezopotamya sakinleri birçok objeyi, öngörülemeyen özelliklere sahip canlı
varlıklar olarak görmüşlerdir. Tılsım olarak da kullanılan bu nesneler, belirli sorunlara
karşı kullanılan etkili birer unsur olarak değerlendirilmiştir. Bunlar, bazen hiçbir yazılı
açıklama olmaksızın kullanılırken bazen de ne için yapıldıklarına dair birkaç açıklama
cümlesiyle birlikte kullanılmış, özellikle bazı nadir bitki ve taşların sahip oldukları
değerler genellikle yazıya dökülmüştür (Goff 1956: 38).
Eski Mezopotamya sakinleri, küçük figürler, semboller ya da kolyeler halindeki
tılsımları, büyülü olduklarına inandıkları için kullanmışlardır. Bunun yanında, tarih
öncesi dönemlere ait sayısız denecek kadar çok tılsımın, Erken Hanedanlık Dönemi’nden
sonra nadiren kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bunların anlamları genellikle belirsiz olarak
kalmış ve bir kısmı sonraki dönemlere ait, benzer sembollerden hareketle açıklanmaya
çalışılmıştır. Ur Dönemi’ne ait kral mezarlığında bulunan mücevherler, çoğunlukla küçük
boyuttaki boğalar, koçlar, kurbağalar ve kuşlardan oluşmaktadır. Daha sonraki
dönemlerde bulunan ve üzerinde benzer hayvan figürlerinin olduğu mühürler, şans
tılsımları olarak yorumlanmıştır. Sonraki metinlerin sıkça göndermede bulunduğu değerli
kolyeler, bugüne ulaşamamıştır çünkü III. binyıla ait mezarlar halen kayıptır. Fakat antik
dönemlerden kalma bir grup altın kolyenin üzerinde, tanrıların ve koruyucu ilahların
bulunması bize bir fikir vermektedir (Braun-Holzinger 1999: 151).
Tılsımlar, doğal veya insan yapımı olabilmiş ve bunların büyülü güçlere sahip
olduklarına ve iyi şans getirip kötülükleri uzaklaştırdıklarına inanılmıştır. Eski
Mezopotamyalılar, tılsımları ya takı gibi üstlerinde taşımış ya da korumak istedikleri
yerlere koymuşlardır. Eski Mezopotamya Uygarlıklarından günümüze, bu amaçlarla
kullanıldığı anlaşılan mühürler ve mezarlara konan nesneler gibi çok sayıda obje
kalmıştır. Yanı sıra örneğin, Yeni Asur Dönemi kralları, kendilerini koruması için
tanrıları simgeleyen metal parçalarından oluşan bir kolye takmışlardır. Diğer taraftan, bu
derece yaygın kullanımına rağmen Sumer ve Akad dilinde tılsımı belirtmek için
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kullanılan bir sözcüğün olmayışı hayli ilginç bir durum gibi görünmektedir (Black; Green
2003: 218).
Eski Mezopotamya sakinleri, cinlerden büyü yoluyla korunmadan, bir evi olası
tüm felaketlere karşı korumaya kadar çok çeşitli amaçlarla tılsımlar yapmış ve bunları
oldukça farklı şekillerde kullanmışlardır (Oppenheim 1977: 235). Örneğin taş tılsımlar,
genellikle tek olarak değil, bir ipe dizili halde çoklu olarak kullanılmıştır. Akadcada ṭurru
denilen bu tarz boncuk dizileri, çeşitli taşlardan yapılır ve kırmızı, beyaz, siyah ya da çok
renkli bir yün ipe dizilir, boyna veya sağ ya da sol el veya ayak bileğine takılırdı. Bu
taşların bazen göğüs ya da karın üzerine yerleştirildiği de olurdu (Reiner 1995: 125). Çivi
yazılı birçok tablette, sıklıkla büyüye ve daha birçok tehlikeye karşı koruyucu olarak
kullanılan taş boncuklardan ve bazen de bilezik ve halhallardan bahsedilmektedir (Abush;
Schwemer 2011: 3).
Yazılı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Eski Mezopotamya Uygarlıklarında,
silindir mühür şeklinde tılsımlar da kullanılmaktaydı. Bunların üzerinde genellikle,
mührü taşıyan kişiye uzun ve müreffeh bir hayat sunmasını sağlamaya yönelik birtakım
sözler bulunur, yanı sıra bazı mühürlerin üzerinde bir koruma-sağaltma büyüsü metni
yazılırdı (Reiner 1987: 28).
Tılsım olarak kullanılan bir diğer obje, kadın ve erkeğin cinsel organlarının,
pişirilmiş kilden ve duvara asılabilecek şekilde yapılmış maketleridir. Örneğin, cinsel
sorunları gidermek amacıyla yazılmış Babil büyü metinleri, yapılacak diğer şeylerin yanı
sıra cinsel birleşme esnasında yatağın başucuna koymak için bir heykelcik yapılması
gerektiğini belirtir. Eski Babil Dönemi’nden kalma, üzerinde cinsel içerikli resimler olan
levhaların da böyle bir amaç için kullanılmış olması muhtemeldir (Black; Green 2003:
81). Diğer taraftan, Eski Mezopotamya’da tılsımların kentteki düşük-gelirli muhitlerden,
kralın sarayına kadar akla gelebilecek hemen her yerde görülen yaygın kullanımı, dinsel156

büyüsel düşüncenin herhangi belirli bir sosyal seviyeyle sınırlı olmadığı gerçeğini de
kanıtlar niteliktedir (Farber 1995: 1902).
Eski Mezopotamya’da kullanılan ve oldukça etkili olduğuna inanılan bir diğer
obje, göz şeklinde yapılmış olan tılsımlardır. Kuzey Suriye’nin doğusundaki Tel Brak’ta,
“Göz Tapınağı” diye adlandırılan kazı yerinde, Geç Uruk Dönemi’ne tarihlenen birkaç
bin adet göz şeklinde tılsım ve yanı sıra çok sayıda, yeşil veya siyaha boyanmış iri gözlere
sahip insan biçimli figür bulunmuştur. Ayrıca bazı figürlerin üç gözü, bir kısmının ise üst
üste gelecek şekilde iki çift gözü olduğu tespit edilmiş ve araştırmacılar tarafından söz
konusu tapınağın bir göz tanrısı için inşa edildiği değerlendirmesi yapılmıştır. Eski
Mezopotamya tarihinde göz motifi, dekoratif amaçlı ya da büyü amacıyla, Erken
Hanedanlık Dönemi’nden Yeni Asur Dönemi’ne kadar sanatta sürekli kullanılagelen bir
imge olmuştur (Black; Green 2003: 90-91). Eski Mezopotamya’ya ait büyü metinlerinin
en yaygın temalarından biri “kem göze/nazara” karşı korunmadır. Buna paralel olarak
özel olarak bu amaçla yapılmış çok sayıda tılsım mevcuttur (Geller 2003: 116). Öyle ki
Yakındoğu’da camdan yapılmış sahte gözler, bugün bile kem göze karşı koruyucu tılsım
olarak göze takılmaktadır (Thomsen 1992: 26).
Tılsım olarak kullanılan Lugal-irra ile Meslamta-EA, “büyük ikizler” ise ölüler
diyarının yeryüzüne açılan kapısında duran ve ellerindeki baltalarla bu tarafa geçmek
isteyen ölüleri parçalamak için bekleyen iki tanrıdır. Eski Mezopotamya’da üzerinde
büyük ikizlerin tasvirlerinin bulunduğu objeler, koruyucu tılsım olarak kapıların girişine
gömülmüştür. Ayrıca, üzerinde bu iki tanrının tasviri bulunan ve Yeni Asur Dönemi’ne
tarihlenen bir kolyenin bulunmuş olması, insanların bu tılsımı takı gibi de kullanmış
olduklarına işaret etmektedir (Black; Green 2003: 145).
Babil’in tıbbi metinlerinden, belirli bazı merhemlerin ve bir tele dizilmiş tılsım
olarak kullanılan taşların, geçmişteki örneğin, Hammurabi veya Narām-Sin gibi şöhretli
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krallara atfedildiği bilinmektedir (Reiner 1995: 41). Bunun yanında, Babillilerden
günümüze ulaşan tılsımlar, çoğunlukla kötülüklere karşı okunan bir duanın bazı
bölümlerinin yazılı olduğu, insanların boyunlarına veya korumak istedikleri binaya
astıkları birer obje biçimindedir. Bugün elimizde bulunan duaların en eskileri M.Ö.
2400’lere yani Erken Hanedanlık Dönemi’ne tarihlenmektedir ve bunların bir bölümü,
akrep sokması, yılan ısırması gibi durumlara karşı yazılmıştır. Yine bu dönemden
günümüze, el şeklinde fakat daha küçük boyutlarda çok sayıda tılsım kalmıştır. Ayrıca az
sayıda, daha sonraki dönmelere tarihlenen, bir sırığın üzerine yerleştirilmiş ve farklı
parmak sayılarına sahip el figürü bulunmuş fakat bunların neyi sembolize ettiği tam
olarak anlaşılamamıştır (Black; Green 2003: 56, 70-71).
Tılsımlar birçok fiziksel ve ruhsal rahatsızlığı gidermek için de yapılabilmekteydi.
Örneğin, sürekli korku hisseden bir hastayı, bu sıkıntısından kurtarmak için yapılan bir
tılsımda şu sözler bulunmaktadır:
“Bir kimse sürekli korkuyorsa, gece gündüz endişeliyse
Herhangi bir kötülüğün o adama yaklaşmaması için
Adama veya evine yönelik kötü bir işaret yok
Kötü planlar o adama ulaşamaz.” (Stol 1999: 64).
Ayrıca, cinlerin ve neden oldukları hastalıkların, düğümler, şeritler ve tılsımlar
vasıtasıyla zapt edilebileceğine inanılır ve bunlar bedenin, kötü-ruh tarafından ele
geçirilmiş bölümünün çevresine sabitlenirdi (Böck 2003: 13). Bunun yanında, içinde
tılsım bulunan küçük torbalar, bir ipe dizilir ve hasta kişinin boynunun etrafına sarıldı.
Bu uygulama, psikolojik rahatsızlık yaşayan hastaların sıkıntılarına karşı koymak için
sıklıkla reçete edilirdi (Geller 2010: 84). Eski Mezopotamya’da çocukları korumak için
de tılsımlar kullanılırdı. Örneğin bazı yerleşim yerlerinde, çocukların sağlıklı olması için
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yapılmış, üzerinde yazı bulunan çok sayıda muska şeklinde tılsım-tablet bulunmuştur. Bu
tür tabletler, aynı zamanda, Eski Mezopotamya kültüründe yazının törensel kullanımına
iyi bir örnek oluşturmaktadır (Oppenheim 1977: 235).
Yukarıda Pazuzu başlığı altında değindiğimiz gibi Pazuzu başı da karınlarında
bulunan ya da yeni doğmuş bebeklerini kaçırıp öldürdüğüne inanılan Lamaštu’ya karşı
koruması amacıyla tılsım olarak hamile kadınların boyunlarına takılırdı. Ayrıca,
Lamaštu’nun Pazuzu tarafından zorla yeraltı dünyasına gönderilişini betimleyen
levhaların da tılsım olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Pazuzu tılsımları ayrıca, binayı
koruması için konutların altına da gömülmüştür
Bugün Gaziantep sınırları içerisinde bulunan Zincirli Höyükte, Lamaštu’ya karşı
yapılmış ve üzerinde Aramice yazılar bulunan bir tılsım, bulunmuştur. Bölgesel Arami
yazısının kullanıldığı ve Mezopotamya’nın ikonografik motiflerinin izlerini taşıyan bu
tılsım, türünün bilinen tek örneğidir. Bu yönüyle o, M.Ö. 9. ile 8. yy.’lar arasında bir
Arami/Yeni Hitit kent-devletindeki kültürel ilişkiyi ve birleşmeyi gösteren önemli bir
şahittir. Söz konusu tılsım, yumuşak bir yılantaşından yapılmış ve ön yüzünde, Lamaštu
kabartma olarak tasvir edilmiştir. Arka yüzü hakkında yorum yapmak oldukça zordur
fakat yeni Asur Dönemi’ne ait diğer Lamaštu tılsımlarında olduğu gibi üst kısmında bir
dizi tanrısal sembol karakterize edilmiştir. Yine bu yüzde, Aramice ya da Fenike diline
ait özellikler taşıyan yazı işaretleri bulunduğu tespit edilmiş fakat bunların içeriği tam
olarak çözümlenememiştir (DeGrado; Richey 2017).
Lamaštu’ya karşı yapılan tılsımlar, onu devamlı iki tane dört ayaklı hayvan ile
birlikte tasvir eder. Bunlar köpek, “kalbu” ve “domuzdur, “šaḫû”. Tasvirlerde bu iki
hayvan Lamaštu’nun ya yanında durur ya göğsüne doğru atlar ya da dudaklarını meme
uçlarının çevresine yerleştirir vaziyette resmedilir (Wiggermann 2010: 407).
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Tılsımlar, Eski Mezopotamya sakinleri tarafından hayaletlere karşı koruyucu bir
önlem olarak da kullanılmıştır. Kolye ya da bilezik olarak üstte taşınan bu tılsımlar,
genellikle büyülü nesnelerden yapılmaları beklenirken tam aksine,

bazı tıbbi bitki

türlerinden, taşlardan, unlardan ve baş ağrısı, göz şişkinliği ve mide ya da boğaz ağrısı
için kullanılan yağlanmış bandajlardan yapılmıştır. Bu durum bir anlamda, baş ağrısı için
bir aspirin alıp sonrasında onun kutusunu kolye olarak takmaya benzemektedir. Her
halükarda tılsımı bir şeyler ile sarıp paketlemek, onun büyülü olarak görülmesi için yeterli
olmuştur. En basit yöntem sadece malzemelerin bir deri torbaya konması ve daha sonra
bunun, hastanın boynuna takılması şeklindedir ya da alternatif olarak, malzemeler bir
tutam yüne sarılıp düğümlenebilmiştir. Diğer taraftan bu yün yumaklar, üzerine ya sedir
reçinesi sürüldüğü ya da içinde sedir yağı veya diğer yağlı maddeler bulunduğu için
kısmen ıslaktır ve böylece tılsımın içerisindeki maddelerin, hastanın tenine akması
sağlanmıştır. Tılsım yapma yönergelerinin en özenlisi ve belirgin bir biçimde en büyülü
olanı, kordonu yedi düğümle düğümlenen bir kolye yapımını da içeren, düğüm büyüsü
olmuştur (Scurlock 2006: 59-61).
Dikkate değer bir diğer tılsım örneği, altından ince bir levha şeklinde ve her iki
yüzüne de Mandaea4 dilinde koruma-sağaltma büyüsü sözleri kazınmış olan bir tılsımdır.
Üzerindeki yazıdan, tılsımın, çoraklığa ve hamilelik ile doğum sürecinde yaşanan
sıkıntılara karşı yazıldığı anlaşılmaktadır. Bu tılsımı ilginç kılan şey, üzerindeki metinde
İran kültürüne ait ve kötü unsurlara karşı insanlar tarafından kendisinden yardım istenen
bugüne kadar pek bilinmeyen ikinci derecedeki bir tanrıça olan Şadya’nın adının geçiyor
olmasıdır. Tılsım, bir ev ahalisinin kadın ferdini, kara-büyüden ve diğer kötülüklerden
korumak için yazılmıştır:

Mandaea halkıyla ilgili detaylı bilgi için bkz., Jorunn Jacobsen Buckley, (2002), The
Mandaeans: Ancient Texts and Modern People, Oxford University Press.
4
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“Yaşam adına
Adurdukht ve Mahdur’un kızları
Mama için şifa olacak
Ve gizemlerini açığa çıkar
[…] bütün aşiretlerine karşı
Ağzını aç ve ataları insanlara hükmeden
İnsanları gözeten, insanları fetheden ve
Uzaklara gönderen, içindeki ağacı ver
Çocuklarını öldüren ve çocuklarını boğazlayan
Kadınlara ve erkeklere karşı gönderilen
Yedi erkek ve dişi (kötü) söze karşı
Adurdukht’un kızı Mama
Bağlı ve mühürlüdür
Onlar, sezaryen ve doğum esnasında
(Dölü) kurutur
Yedi erkek ve dişi (kötü) söze
Kadın ve erkek büyücünün yedi
Ve Lilit’in sekiz diline karşı mühürlüdür
Nabu ve Nirig’in mühür-yüzüğü ile
Mama bağlı ve mühürlüdür
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Nanay ve Şadya’nın mühür-yüzüğü ile
Bağlı ve mühürlüdür
Ve geceleyin o, keten bağı ile bağlıdır
O, bir kurşun ve katran mühür (ile mühürlüdür)
Sır tarafından kovuldu ve sürgün edildi
Yedi erkek ve dişi (kötü) söz
Şabur’dan, erkek ve Mama’dan, kadın
Kovuldu, kovuldu, kovuldu
Kovuldu, kovuldu, kovuldu
Kovuldu, kovuldu, kovuldu
Kovuldu, kovuldu, kovuldu.” (Müller-Kessler 1998: 83-85).

II. 8. Šinig / Bīnu / Ilgın Ağacı
Eski Mezopotamya inancında, kutsal olarak kabul edilen ılgın ağacı, özellikle
arınma ritüellerinde kullanılmıştır. Ilgının büyülü ve arındırıcı özellikte olduğunun
düşünülmesi, muhtemelen, ağacın oldukça derinlere inen köklerinin, Sumer
mitolojisindeki kutsal suyun kaynağı apsȗ ile bağlantılı olduğu inancına dayanmaktadır
(Reallexicon der Assyriologie 2012: 430). Mezopotamya sakinlerinin bu ağaca verdikleri
önem, bir koruma-sağaltma büyüsü metninde şu satırlarla ifade edilmiştir:
“Dua: “Ey ılgın, ovanın kutsal dil ağacı
Senin dalın gökyüzünde, kökün yeryüzünde(dir)
Senin dalın gökyüzünde(dir), ey kefaret ağacı
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Senin kökün yeryüzünde(dir), ey merhametin temeli
Senin sürgün tanrılara aittir
Onun dalı yasaktır, libasyon evinin yasağı
İnsanların ağzı temizlenir, arınır
Şom ağzı bir kenara bırakın.” (Goff 1956: 114).
Eski Mezopotamya’da koruma-sağaltma büyüsü ritüellerinde, ılgın ağacının ve
onun kabuğunun ve tohumunun, mevcut sıkıntıları giderecek büyülü bir nesne olduğuna
inanılmaktaydı. Özellikle, günümüz tıp literatüründe psikosomatik hastalıklar olarak
adlandırılan rahatsızlıkların tedavisinde birçok bitki ve nesnenin yanı sıra bu ağaç da
kullanılırdı. Örneğin, gece-gündüz sürekli bir endişe ve korku hali yaşayan veya buna
benzer birçok sıkıntıdan muzdarip olan kişilerin, tanrı ve tanrıçaların gazabına uğradığına
veya ona kara-büyü yapıldığına inanılır, bu kimselerin tedavisi için içeriğinde ılgın ağacı
da bulunan bir büyülü ilaç önerilirdi:
“Deriden yapılmış (bir keseye), taramuš, imhur-lim, imhur-ešra
Erkulla, elkulla, amēlānu(-bitkisi), mercan, ılgın, (ve) topuz-bitkisini sar
Onun üzerine yedi defa “alah salah bašinti (ve) arazu šutemab”
Koruma-sağaltma büyüsünü oku ve (keseyi) onun boynuna as.”
(Geller 2010: 36-37).
Ilgın ağacı, kutsal sayılmasından dolayı, büyü ritüellerinde kullanılan figürlerden
bazıları bu ağaçtan yapılırdı (Goff 1956: 12). Bu ağaç ayrıca, sedir ağacıyla birlikte,
baharın gelişinin kutlandığı “Akītu Festivalinde”, ayin esnasında kullanılacak iki
heykelciğin yapımında da kullanılırdı. Bu heykelcikler, marangoz tarafından
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şekillendirildikten sonra törende bulunan kuyumcu tarafından üzerleri altın işlemeyle ve
değerli taşlarla süslenirdi (Bidmead 2004: 54).
Šurpu ve Maqlȗ tarzındaki koruma-sağaltma büyüsü ritüeli konuşmacıları,
bedenlerinin parçalarını, büyülü etkiler meydana getirebilmek için birtakım nesnelere
benzetirlerdi. Örneğin, Maqlȗ VI 5’te büyücü:
“Benim kollarım, Amorit Sin’in kutsal bumerangıdır
Parmaklarım, İgigi’nin kemiği, ılgın ağacıdır!”
ifadelerini kullanmaktadır. Ilgın ağacı gibi büyüye uygun unsurlar, tanrı heykeli
yapımında da kullanılır ve gerçek anlamda tanrıların kemiği olarak düşünülürdü
(Livingstone 1999: 137).
Ilgın ağacı, hayalet kaynaklı bazı rahatsızlıkların tedavisinde de kullanılmaktaydı.
Örneğin aşağıda verdiğimiz metinde, kendisine hayalet musallat olduğu düşünülen bir
insana ne yapması gerektiği anlatılmaktadır:
“Hakeza, eğer bir adam sürekli rüyalarında ölü insan görüyorsa
Bīnu, ılgın ağacı tohumu ve šumrannu-bitkisi(?) kökünü
Sedir yağı, erēnu, ile karıştır
Onu deri bir keseye bağla ve onun boynuna as
Alternatif olarak, onu yağla ov ve deri bir kesede kullan.” (Scurlock
2006: 240).
Ilgın ağacı, kötü Udug cininin sebep olduğu hastalıkları iyileştirmek amacıyla da
kullanılmaktaydı. Örneğin, Eski Babil Dönemi’ne ait bir metinde, Enki Asalluḫi’ye,
hastanın üzerine arındırıcı su serpmesini tavsiye ederken; bir diğerinde, ılgın ağacı, sabun
bitkisi ve yanı sıra su ile doldurulmuş buhurdanlığa ve meşaleye başvurmasını salık verir.
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Benzer şekilde, kendisine büyü yapılmış kişinin, içine ılgın ağacı, sabun otu, sedir ağacı,
ardıç ve šulḫi-kamışı doldurulmuş, temiz bir kıyıdan alınan su ile tedavi edilmesi tavsiye
edilirdi (Cunningham 1997: 113). Büyü ritüellerinde kullanılan malzemeler, ritüelin son
aşamasında ya yakılır ya da gömülürdü. Ilgın odunu, donyağı, balmumu, zift ve sedir
odunu gibi yakılan malzemeler arasındaydı (Schwemer; Rimuş 2010: 68-69).
Namburbi’de, ritüel esnasında kötülüğü uzaklaştırmak için kullanılan ılgın
ağacının ya kökünden sökülmüş ya da parçalanmış olması gerektiği belirtilmektedir.
Örneğin, kötü bir rüyayı etkisiz kılmak için bir çamur yumrusunu şu büyülü sözler
eşliğinde nehre atmak gerekirdi:
“Üzerimdeki kötülük dağılsın, duman gibi gökyüzüne havalansın
Ilgın ağacının dalının bir parçası gibi eski yerine geri (dönmesin)
Ilgın ağacı arındırsın beni.
Maštakal bitkisi kurtarsın beni
Hurma ağacının özü beni arındırsın.
Nehir (kötülüğü) benden alsın
O parlaklığını ortaya çıkarsın
O, talihsizliğimin üstesinden gelsin.” (Astour 1968: 24).
Sumer dönemine ait bazı koruma-sağaltma büyüsü metinlerinde, ılgın ağacı ve
tapınak yapımında kullanılan kamış, kutsal arındırıcılar olarak övülmektedir. Bunun
yanında, içlerinde suyun da bulunduğu, büyü ritüellerinde kullanılan ve sonraki dönem
metinlerinde geçen başka arındırıcı nesneler de vardır. Arındırıcı oldukları düşünülen bu
nesnelerle ilgili birkaç önemli noktayı vurgulamak yerinde olacaktır. Öncelikle, bu
maddelerin saf ve temiz olduklarına inanılmıştır. Nitekim eski tapınak binalarının
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genelinde bu nesnelerin varlığına şahit olmak mümkündür. İkincisi, bu arındırıcıların,
aşağıdaki fani yeryüzü ile yukarıdaki kutsal gökyüzü arasında arabuluculuk yaptıklarına
inanılmıştır. Bu arabuluculuk ya bu alanlara veya onların ilahlarına veyahut da bu alanlara
doğru uzandıkları kabul edilen bitkilerin köklerine ve dallarına yapılan referanslarla ifade
edilmiştir. Böylece, fani dünya ile ilahi alan arasında arabulucu olarak kabul edilen söz
konusu tapınaklar, aynı rolü yerine getirebilen arındırıcı nesneler ihtiva etmişlerdir. Ilgın
ağacının bu türden bir aracı niteliğine sahip olduğu, pre-Sargonik döneme ait bir metinde
şu şekilde ifade edilmiştir:
“Ilgın, sağlam ağaç, An’ın ağacı
Onun kökleri yeraltına doğru uzanan
Enki ve Ninki(dir)
Soylu gudu-rahibi An
Onun dallarındandır.” (Cunningham 1997: 27).
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III. BÖLÜM
ESKİ MEZOPOTAMYA’DA UYGULANAN
BAŞLICA KORUMA-SAĞALTMA BÜYÜSÜ RİTÜELLERİ
Büyü inancı, daha önceki bölümlerde de değindiğimiz üzere, Eski Mezopotamya
toplumlarının inanç sistemlerinin ya da daha doğru bir ifadeyle dünya ve kâinat
tasavvurlarının önemli bir bileşeni durumundaydı. Büyü ritüellerinde adı geçen metafizik
varlıkların tümü aynı zamanda inanç sisteminin de birer figürü konumundaydı. Örneğin;
“etemmu”, hayalet, olarak adlandırılan metafizik varlık bir insana musallat olduğunda,
onu bu durumdan kurtarmak için bir dizi büyü ritüeli düzenlenmekte ve bu ritüeller
esnasında tanrı Şamaş’tan yardım istenmekteydi.
Gerçekte, koruma-sağaltma büyüsü ritüellerinin ana amacı, tanrısal alan ile beşeri
alan arasında arabuluculuk yapmaktı ve bu arabuluculukta tapınaklar birincil öneme sahip
mekânlar niteliğindeydi (Cunningham 1997: 4).
Tezimizin konusunu oluşturan “koruma-sağaltma büyüsü ve ritüellerine”, hayatın
olağan akışı içerisinde, insanların maruz kaldığı hastalıklar, cinsel iktidarsızlık, akrep ve
yılan sokması, köpek ısırması, bir insana cin musallat olması ya da kem gözün neden
olduğuna inanılan rahatsızlıklar gibi dönemin tıp bilgisi ile açıklanamayan veya çözüm
bulunamayan sıkıntılı durumları gidermek amacıyla başvurulmuştur. Koruma-sağaltma
büyüsü ritüelleri esnasında, şifalı-büyülü olduğuna inanılan, taş, yün, bitkisel ve
hayvansal yağlar gibi oldukça farklı türde objeler kullanılmış ve birtakım kalıplaşmış
sözlü ifadeler okunmuştur. Hemen hemen karşılaşılan tüm sorunlara karşı büyü ritüelleri
yoluyla çözüm bulma arayışı, hangi soruna karşı nasıl bir ayin düzenleneceği, ayinin
düzenlenmesi için en uygun zaman aralığı ve ayinde sırasıyla neler yapılacağı ile ilgili
detaylı talimatnameler hazırlanmasını zorunlu hale getirmiştir.
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III. 1. Maqlȗ ve Šurpu Ritüelleri
Eski Mezopotamya’da bireyleri koruma-sağaltma büyüsü yaptırmaya yönelten
etkenler arasında, hasım kişinin yaptırdığı “kara-büyüye” karşı korunma ve bunun ortaya
çıkardığı rahatsızlıklardan kurtulma isteği oldukça yaygındır. Maqlȗ ve Šurpu serileri
özellikle bu sorunlarla ilgilidir ve bu serilerdeki büyü ritüellerinin büyük bir kısmının,
“kara-büyü” yapıldığından şüphelenildiği durumlarda uygulandıkları varsayılmaktadır.
Her iki serinin de anlamı, düşmanların ve onlarla ilişkili her şeyin ritüel esnasında ateşe
teslim edilmesinden dolayı “yakmadır”. Maqlȗ ve Šurpu serileri, tamamıyla insanlara
“kara-büyüye” nasıl karşı koyacaklarına, düşmanları tarafından kendilerine karşı
kullanılan tılsımlardan korunmak için muska ve diğer aygıtları nasıl kullanacaklarına dair
tavsiyelere tahsis edilmiştir (Goff 1956: 12, 37).
Maqlȗ ve Šurpu‘da ya kötü-ruh kovma becerileriyle meşhur tanrılara ya da
örneğin hasta kişinin düşmanlarını temsil eden, balmumundan veya yanıcı bir maddeden
yapılmış figürlerini yakmak için kullanılan ateş gibi aracılara yönelik, büyülü sözler
içeren yakarmalar vardır. Bu duaların içeriğini, “Gecenin Tanrılarına Yapılan Dua”
methiyesi ve alışılagelmiş basmakalıp cümlelerin tekrarı ile “abrakadabra” gibi anlamsız
söz dizileri oluşturur. Bununla birlikte bu dualar, sık sık mitolojik olaylara göndermeler
ve koruma-sağaltma büyüsünün arka planını etkilediklerini akla getiren folklordan
alınmış canlı tasvirler içerir (Oppenheim 1977: 272).
Büyü metinlerinde adı geçen ve ritüellerde yer alan figürlerin/heykelciklerin
yapımında kullanılan materyallerin ortak özelliği, kolay bir şekilde yok edilebiliyor
olmalarıdır ve her iki terimin de “yakma” anlamına gelmesi bu durumla ilişkilidir.
Maqlû'da daha sık ifade edilen, ritüellerin sonunda gerçekleştirilen yakma eylemiyle hem
sembolik olarak hem de gerçek anlamda kötü büyüyü yakma amaçlanmış olmalıdır.
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Böylece ateş tanrısı Gibil/Girra'dan, kötü büyü yapmış olan büyücünün bedenini yakması
istenir. Kadın ve erkek büyücüler tıpkı temsili figürler gibi kırılmalı, parçalanmalı ve
eriyip yok olmalıdır (Daxelmüller; Thomsen 1982: 45).
İki koruma-sağaltma büyüsü serisi arasında, ritüellerin uygulanış yöntemi ve
ritüeller esnasında kullanılan objeler açısından büyük benzerlik bulunmasına karşın bazı
farklılıklar da bulunmaktadır. Örneğin, Maqlû, her türlü kara-büyüye karşı
kullanılmışken; Šurpu daha çok nedeni bilinmeyen musibetlere, özellikle de bedduaya
karşı kullanılarak hasta kişi arındırılmaya çalışılmıştır (Daxelmüller; Thomsen 1982: 34).
Bir diğer fark ise Maqlȗ ritüelinin odağında hasta kişiye büyü yapan cadının figürünü yok
etmek varken, Šurpu daha çok günahkârın/hastanın arındırılması ile ilgilenmiştir. Bunun
yanında, ritüeller esnasında yakılan objeler, “aktarma büyüsü” yoluyla hasta kişinin
yaptığı günahların taşıyıcısına dönüşen nesnelerdir (Farber 1995: 1899).
Ritüel metinlerinde her ne kadar “çömlekçi çarkından çamur al, nehirden balçık
al” gibi ifadeler bulunsa da ritüellerde kullanılan materyallerin büyü ayinine uygun hale
getirilmesi için yapılması gereken birtakım işlemler bulunmaktaydı. Aşağıdaki büyü
metninde, bir ritüelde kullanılacak kilin manevi olarak nasıl arındırılması gerektiği
anlatılmaktadır:
“Sabah vaktinde, çömlek kilini kutsayarak bir çömlekçi kili yığınına git
Çömlekçi kilini, tütsüyle, meşaleyle ve kutsal suyla ayinsel olarak arındır
Ve ardından yedi tane gümüşü, yedi tane altını, sāmtu taşını ve
Halālu taşını çömlek kiline koy.” (Daxelmüller; Thomsen 1982: 47-48).
Festival günlerinde Maqlȗ ya da Šurpu dualarını okuyan büyücüler, öncelikle
kendilerini festival gününün arifesi ile özdeşleştirir ve böylece Marduk’a olan
yakınlıklarına vurgu yapmış olurlardı. Ayrıca bu kimseler, büyünün etkisini arttırabilmek
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amacıyla bedenlerine ait organları bazı kutsal objelerle özdeşleştirirlerdi. Örneğin, Maqlȗ
serisindeki bir büyü metninde konuyla ilgili şu ifadeler bulunmaktadır:
“Benim kollarım Amorit Sin’in kutsal bumerangıdır
Parmaklarım İgigi’nin kemiği, ılgın ağacıdır.” (Livingstone 1999: 136).
Babilliler, hastalıkları sadece bedensel birer rahatsızlık olarak değil aynı zamanda
doğaüstü güçlerin kendileri üzerinde yarattıkları olumsuz etkiler olarak düşünmüşlerdir.
Bu yaklaşım, dolaysıyla, onları kaygılı bir ruh hali içerisine sokmuş ve Babillilerde
modern adıyla “psikosomatik” semptomlara yol açmıştır. Örneğin, Babillilere ait “Teşhis
El Kitabına” göre, “Adamın (kötü-büyücünün) eli” denilen rahatsızlık, etkisini yalnızca
sindirim sistemi üzerinde göstermektedir. Buradan hareketle, Babillilerin o dönemde
modern psikiyatrinin bugün yaptığı sınıflandırmanın farkında olduklarını söylemek
mümkündür. Stol’e göre, bu açıdan değerlendirildiğinde, Eski Mezopotamya’da
Maqlȗ’daki koruma-sağaltma büyülerinin psikoz; Šurpu’dakilerin ise daha çok nevroz
vakalarını tedavi etmek için kullanıldığı anlaşılmaktadır (Stol 1999: 57). Çünkü nevroz,
“genellikle bunalım ve beden görevleri üzerinde yakınmalarla beliren, kişiliğin ve
uyumun bütününü etkilemeyen, ruhsal kaynaklı sinir hastalığı, sinirce”;5 psikoz ise “türlü
sebeplerle kişiliğin bütünlük ve uyum gücünü geniş ölçüde yıkan ruhsal bozukluk olarak
tanımlanmıştır.6

5
6

https://sozluk.gov.tr/?kelime=nevroz
https://sozluk.gov.tr/?kelime=psikoz
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III. 1. 1. Maqlȗ Ritüeli
Maqlȗ serisi, kara-büyü ile ilgili Eski Mezopotamya’dan günümüze ulaşan en
uzun ve en önemli Akadca metin grubudur. Bu seri, sekiz adet koruma-sağaltma büyüsü
tableti ve bir adet ritüel tabletinden oluşur. Büyülerin yazılı olduğu sekiz tablette yaklaşık
yüz adet koruma-sağaltma büyüsü kayıtlıdır. Ritüel tabletinde bu büyülerin başlangıç
bölümleri ve giriş cümleleri alıntılanmış ve her bir alıntıyla birlikte uygun ritüel
talimatları reçete edilmiştir.

Bu serideki koruma-sağaltma büyüleri ve ritüeller,

tamamıyla kara-büyüye ve cadıya karşı yapılmıştır (Abusch 2015:4).
Maqlȗ, Eski Mezopotamya’da en çok bilinen kara-büyü karşıtı büyülerin
toplandığı seridir. Tüm gece boyunca süren ritüelde, cadının temsili bir heykelciği,
eylemlerinin canice özelliğini karara bağlamak için bir yargılamadan geçmek zorundadır
ve akabinde bu heykelcik ateşte yakılacaktır. Maqlȗ’da geçen aşağıdaki koruma-sağaltma
büyüsünde, cadının şer faaliyetlerinden bahsedilmekte ve yaptığı kötülükler büyü yoluyla
ona geri gönderilmeye çalışılmaktadır:
“Benim cadım ve benim (kadın) büyücüm
Tuğladan bir binanın arkasındaki gölgelikte oturuyor
O orada oturuyor, büyü yapıyor
Bana karşı, benim gibi biçimlendirdiği heykelciklere
Sana karşı kekik (?) ve susam göndereceğim
Senin büyülerini dağıtacağım, senin sözlerini
Tekrar senin ağzına tıkacağım
Senin yaptığın büyü seni hedeflesin
Yaptığın heykelcikler seni temsil etsin
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Üzerini çizdiğin sular senin kendi bedenin olsun
Senin büyülü sözlerin benim üzerime yaklaşmasın
Senin sözlerin benim sırtımı yere getirmesin.” (Farber 1995: 1898).
Maqlȗ serisi şiirsel yapısı ve yanı sıra entelektüel ve insani yönünün zenginliğiyle
diğer büyü serilerinden farklılaşmaktadır. Maqlȗ, üç farklı bölümden oluşmakta ve bu
bölümler, sırayla Abu ayının sonunda tek bir gün ve gecede uygulanmak zorundadır.
Maqlȗ, kara-büyüye karşı kullanılan koruma-sağaltma büyülerinin ve ritüellerin, rastgele
veya konuya göre yazıldığı bir kitap ya da külliyat olarak değerlendirilmemelidir. Bu seri
daha ziyade, içinde planlı bir merasimin geniş bir “söz ve eylem” bölümü olan ve
uygulamanın fiili sırasına göre kaydedildiği bir büyü külliyatıdır. Maqlȗ serisi, oldukça
uzun ve karmaşık görünen yapısına rağmen, içeriğindeki metinler dikkatli bir gözle
incelendiğinde, ritüel eylemlerin belirli bir şablonu ve koruma-sağaltma büyülerinin ortak
bir temasının olduğunu fark etmek mümkündür. Bu inceleme ayrıca, ritüel esnasında
yapılan şey ile okunan büyü arasındaki çeşitli ilişkileri de görmemizi sağlar. Bunlara ek
olarak, Maqlȗ’daki öyküsel devamlılığı, merkezi bir imge ile kozmik ve tanrısal bir
çatının

varlığını

görmek

de

mümkün

olacaktır.

Tüm

bunlar

göz

önünde

bulundurulduğunda, Maqlȗ serisi, tek ve belirli bir törensel ülkünün cisimleşmiş hali gibi
görünmektedir yani onun derlenmesinden sorumlu olanlar, birbiriyle uyumlu entelektüel
bir kurgu oluşturmuş gibidir. Şu anda elimizde bulunan Maqlȗ metinleri, serinin uzun ve
karmaşık, teolojik, edebi ve törensel gelişiminin sonucunda ortaya çıkmış son halidir. Zira
söz konusu metinler, kendisinin kimliğini ve karakterini değiştiren bir dizi değişime
maruz kalmıştır (Abusch 2018: 1-4).7
Maqlȗ ritüeli, hastayı korumak ve kötülüğün sorumlusu her kimse onu
cezalandırmak için kara-büyü ve onun etkilerini ortadan kaldırmayı ve defetmeyi
7

Maqlȗ’nun yaşadığı tarihsel değişim hakkında detaylı bilgi için bkz. Abusch 2018.
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amaçlamıştır. Maqlȗ ritüelinde cadı öldürülür fakat genel olarak gömülmez aksine ateş
ve/veya hayvanlar, onun cesedini yok eder, böylelikle o, herhangi bir şekilde gömülme
ihtimalinden mahrum kalırdı. Çünkü Maqlȗ ritüeli, cadıyı hem ruhen hem de bedenen
yok etmeye yönelik tasarlanmıştı (Abusch 2015: 4-5).
Büyü ritüellerinde genellikle cadı ve büyücü gibi kötülük yapanların temsili
heykelcikleri kullanılmışken Maqlȗ’nun bir ritüel bölümünden, cadının belirlenmiş
kaderini, šimtu, temsil etmesi için bir tanrıçanın kilden heykelciğinin kullanıldığını
öğrenmekteyiz. Šimtu-tanrıçası, ritüel esnasında siyah bir sıvıyla kaplanmış ve böylece
hakkında ölüm hükmü kesinleşen cadıya dönüştürülmüştür. Bazı ritüellerde ise hasta
kişinin temsili heykelciği kullanılmış, Maqlȗ’ya göre, tıpkı büyücü cadıların hastanın
temsili figürüne saplamakla suçlandıklarına benzer bir diken, hastanın temsili figüründen
çıkarılarak cadıyı temsil eden figüre saplanmıştır. Yine başka bir metinde, heykelcik
büyüsü yolu ile yeraltı dünyasına gönderilen hasta kişinin figürü, ölüler diyarından geri
getirilmiş ve onun yerine büyücünün ve cadının heykelcikleri toprağa gömülmüş ve
böylece kötülük yapıcılar yeraltına hapsedilmiştir (Abusch; Schwemer 2011: 23).
Maqlȗ’da kullanıldığını bildiğimiz figürler, hem saldırı hem de savunma amacıyla
kullanılan oldukça önemli enstrümanlara işaret etmektedir. Hasta kişi, kendisine zarar
verebilmek için figürünün yapıldığını düşünmüş ve o da bu işin sorumlusu olduğuna
inandığı kişilerin figürünü yapmıştır. Bunlardan bazıları, hastanın tanıdığı kişilere ait
olmakla birlikte içlerinde, muhtemelen, kötülüğün faili olduğuna inanılan tanrılara ait
figürler de bulunmaktadır. Temsili figürler, bakır, bronz, hamur, zift, üzüm kabukları,
çamur ya da iç yağı ile kaplanmış ve çamur, sedir, ılgın ağacı, yiyecek ve balmumu gibi
birçok farklı maddeden yapılabilmiştir. Bunlardan bazıları meşale ile yakılmışken;
diğerleri tanrı heykelciğinin önüne konmuştur. Bazen onların üzerinden geçilmiş ve
böylece bu kişilere güç kazandırıldığı düşünülmüştür (Goff 1956: 12-13). Bunun yanında
kara-büyü, bir kimsenin temsili figürleri kullanılarak yapılabildiği gibi daha doğrudan
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olarak yediği yemeğe, içtiği suya veya krem olarak vücuduna sürdüğü yağa da
yapılabilmiştir. Kendisine kara-büyü yapıldığına inanılan kişiyi sıkıntılarından kurtarmak
için düzenlenen Maqlȗ ritüeli, “gecenin tanrılarına” uygun bir dille dua etmeyle
başlamıştır:
“Size sesleniyorum, gecenin tanrıları
Sizinle birlikte geceye sesleniyorum, peçeli geline
Gecenin üç gözcüsüne
Gündüzün gözcüsüne, gece yarısının gözcüsüne
Tan vaktinin gözcüsüne sesleniyorum.” (Reiner 1995: 101).
Geceleyin söylenen bu yakarı cümleleri, büyük ihtimalle bir damın üzerinde
okunur ve tıpkı kehanet dualarında olduğu gibi bazı kehanet işaretlerinin görülmesi
umulurdu. Konuşmacı, toplantıya çağırması ve şikâyetini dinlemesi için gök-tanrısı
Anu’nun, “Gök Tanrıları Mahkemesine” doğru seslenir ve öncelikle bir duruşma hakkına
sahip olduğu gerçeğini onlara hatırlatmayı amaçlardı (Abusch 1987: X).
Eski Mezopotamya sakinleri bazı hastalıkların cinlerin kendilerine musallat
olmaları sonucunda ortaya çıktığına inanmaktaydılar. Fakat Maqlȗ serisinde, cadıların
insanlara kara-büyü yaparken bu cinlerden mi faydalandıkları ya da kendilerinin sahip
oldukları doğaüstü güçleri mi kullandıkları konusunda net bir bilgi yoktur ve onlar
Maqlȗ‘da kötülüğün canlı birer temsilcileri olarak sunulmaktadır. Bunun yanında, Maqlȗ
64-71’de, cinlerin kara-büyücüler tarafından bir araç olarak kullanıldığına işaret eden
bazı ifadeler bulunmaktadır:
“Şeytani Utukku bana musallat oldu
Şeytani Utukku size musallat olsun
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Şeytani Alȗ bana musallat oldu
Şeytani Alȗ size musallat olsun
Ölünün kötü ruhu bana musallat oldu
Ölünün kötü ruhu size musallat olsun.”
(Daxelmüller; Thomsen 1982: 40).
Kara-büyü karşıtı ayinlerde, tanrılar muhatap alınarak okunan koruma-sağaltma
büyülerinin yanı sıra doğrudan kötü-büyücüye karşı okunan büyüler de bulunmaktaydı.
Bu tür büyülü sözler, törensel ayinlerde okunan büyü yönergelerinden daha yaygındır ve
Maqlȗ ritüelinin uygulanışı boyunca her iki türdeki koruma-sağaltma büyüleri de
okunmuştur. Ayrıca büyüye özgü olmayan ve örneğin, ateşe su serpme, pis kıyafetleri
çıkarma ya da kirli ritüel artıklarını evden atma gibi bazı genel ritüel faaliyetleri esnasında
okunan standart koruma-sağaltma büyüleri de vardır (Abusch; Schwemer 2011: 22) ve
bu dualar, muhtemelen, normal bir ses tonuyla değil sert ve tiz bir tonlamayla okunmuş
olmalıdır (Yamauchi 1965: 522).
Maqlȗ, bizlere kötü-büyücü tarafından yapılmış, bir dizi zarar verici uygulamadan
bahsetmektedir. Kendisine büyü yapılan kişinin figürü, bağlanmış, uzuvları işlevsiz
kılınmış ve o lohusa cini Lamaštu’ya ya da birine kara-büyü yapıldığında da yardıma
çağrılan ateş tanrısı Girra’ya teslim edilmiştir. Cadı bu heykelcikleri, nehre fırlatır, onları
bekçilerin mezar kuyularına, bahçıvanın açtığı suyoluna gömer veya yoldan geçenler
üzerlerine bassın diye bir köprünün altına saklardı. Benzer şekilde cadı, onları duvara ya
da kapı girişine tuğla olarak yerleştirir, eşiğin üzerine yatırır ya da altına gömerdi
(Daxelmüller; Thomsen 1982: 50).
Koruma-sağaltma büyüsü ritüellerinde büyücü, insan-biçimli heykelciklerin yanı
sıra bazen de sihirli sözlerini söylemek ve kurbanına kara çalmak için bir araç olarak
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kullandığı dilinin heykelciği ile temsil edilirdi. Maqlȗ’da ayrıca, cadıyı, balmumu ve
donyağından yapılmış eller temsil etmiş ve onun kötü manipülasyonları ritüel esnasında
eritilmiştir. Bunun yanında, sokakta bulunmuş bir çömlek parçası da yine bazı ritüellerde
cadının temsilcisi olarak kullanılmıştır. Hem insan-biçimli hem de dil şeklindeki figürler,
kayıklara yerleştirilmiş ve ölüm sularının üzerinden yeraltı dünyasına gönderilmiştir.
Kara-büyünün kendisi de bazen ritüel esnasında yakılan düğümlü ipler ile temsil
edilebilmiştir. Bir ritüelde, hasta kişiyi temsilen değerli taşlar ile dolu deri bir çanta
kullanılmış ve neticede büyünün tesadüfen oradan geçerken çantayı alan kişiye geçmesi
sağlanmıştır. Fakat kara-büyü ritüellerinde genel uygulama, kötülüğün cadının veya
erkek büyücünün heykelciklerine aktarılması şeklindedir (Abusch; Schwemer 2011: 23).
Maqlȗ’da, bir kimseye hayalet musallat olması ve hayaletin hasta kişinin
bedeninden nasıl defedilmesi gerektiğiyle ilgili yapılması gerekenler hakkında da bilgiler
bulunmaktadır. Bu konu, Maqlȗ serisi takvimsel düzenlemelerle de ilgili olduğu için
önem arz eder. Maqlȗ’nun son versiyonundan, ritüelin Abu (Temmuz/Ağustos) ayında,
muhtemelen de bu ayın sonlarında yani ayın tamamıyla ortadan kaybolduğu evrede
uygulandığı anlaşılmaktadır. Bu durum Abu ayının, Gılgamış’ın yeraltı dünyasındaki
iktidarı, hayaletlerin ortaya çıkışı ve yeraltı dünyasına geri dönüşleriyle kült-takvimsel
bağlantısıyla ilişkili olmalıdır (Abusch 1987: 4). Bazı kara-büyü karşıtı ritüellerin, kutsal
günlerde yapılması yasaklanmıştır. Bunun yanında, ölülerin ayı olan Abu, Maqlȗ ve
belirli günlerde yapılması tavsiye edilen diğer bazı ritüellerin uygulanması için elverişli
olarak kabul edilmesine rağmen kara-büyü karşıtı ritüellerin, genellikle değişmez bir
takvimi yoktur. Fakat şartlar uygun olduğunda ve fırsat ortaya çıktığında uğurlu bir günde
yapılması daha uygun görülmüştür (Abusch; Schwemer 2011: 21).
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III. 1. 2. Šurpu Ritüeli
Bir diğer koruma-sağaltma büyüsü serisi, Sumerce ve Akadca dua ve ritüellerin
toplandığı Šurpu metinleridir. Akadlıların Šurpu , “yakma”, olarak adlandırdıkları ve bazı
koruma-sağaltma büyüsü ritüellerinde okunan bu dua serisi, daha çok “nedeni belli
olmayan” tanrısal cezalardan kurtulmak amacıyla kullanılmıştır. Bu büyülü sözler ve
ritüeller mecmuası, bir kültün ihmal edilmesi, aile içerisinde sorun çıkarma, fakirle
ilgilenmeme, hayvanlara şiddet uygulama ve temiz olmayan yer ya da kişiyle kazara
temas etme gibi mağdur kişinin maruz kaldığı sıkıntıların nedeni olması muhtemel, akla
gelebilecek tüm günahları listeler (Farber 1995: 1899).
Šurpu dualarının yazılı olduğu sağlam kopyaların çoğu Ninovadaki Asurbanipal
Kütüphanesi’nden günümüze ulaşmıştır. Bununla birlikte, seriyi oluşturan dokuz
tabletten birçoğu, aynı zamanda Asur’daki kütüphane ile Sultantepe’deki saray için de
kopyalanmıştır. Šurpu içerisinde bulunan ve “ritüel tableti” olarak adlandırılan tablet,
ritüeli yöneten büyücünün, büyünün etkisini arttırmaya yönelik uygulaması gereken
işlemler için verilen talimatları içermektedir. Ritüel tableti dışında yedi tablet daha vardır.
Bu metinlerin içeriğini, hasta kişiyi kötülükten koruması ve iyileştirici gücü ile ona
yardım etmesi için tanrı ve tanrıçalara ve büyünün en üst makamı olan Marduk’a, yapılan
dualar oluşturmaktadır. Šurpu tabletlerinin içeriğinde, Marduk-EA tipi büyü olarak
adlandırılan diyaloglar da bulunmaktadır. Dokuzuncu ve son tablet ise tamamen
Sumercedir ve ritüelde kullanılan objelerin arındırıcı gücünü arttırmak için kullanılan
dualardan oluşmaktadır. Diğer taraftan, Šurpu’nun da dâhil olduğu, temel edebi eserlerin
kaynağı ya da son şeklini aldığı dönem olarak Kassit Dönemi’ni işaret etmek için hem
dilbilimsel hem de başka açılardan birçok geçerli veri bulunmaktadır. Nitekim,
kudurru’larda kullanılan dil ile Šurpu metinlerindeki dil tipik birer Kassit üslubudur
(Reiner 1970: 1-2).
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Šurpu serisi, ikkibu, anzillu, (Thureau; Dangin 1941: 43), māmītu “lanet, yeminlanet” olarak kişileştirilmiş şeyin, karakteri, eylemleri ve onun ay tanrısı Sin ile olan
ilişkisi hakkında bize bilgiler sunmaktadır. Šurpu metinleri, bir yemini bozmanın cezası
hakkında anahtar niteliğinde bilgiler verir. Šurpu’nun Sumerce-Akadca olan çift dilli bir
bölümünde, bir” yemin-lanetinin”, nam.erim2/māmītu, gökyüzünün ortasından indiği
yani göksel bir kökeninin olduğu belirtilmektedir. Šurpu, tanrı Sîn’in geleneksel
rollerinden birini tasvir eder ve bizi, Sîn’in māmītu ile ilişkisi olduğu konusunda
bilgilendirir:
“Sîn, ayın efendisi, hazır beklesin
O, onun yemin-lanetini geçersiz kılsın
Çünkü Sîn, bir laneti sona erdirebilir.”
Sîn’in bir bedduayı/laneti ortadan kaldırabilme gücüne sahip olduğuna bakılırsa,
hasta kişinin bir yasağı ihlal etmesinin yarattığı olumsuz sonucu da ortadan kaldırdığı
söylenebilir. Böylece Šurpu metinleri, Sîn’in māmītu üzerindeki bertaraf edici gücünü
ortaya koymaktadır. İnanışa göre, māmītu, hasta kişinin bedenini yakmakta ve böylece
ihlal ettiği yemin, onun bedeninde fiziksel yanıklar olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü
günahkâr kişi, ettiği yemini bozduğu için lanetlenmiştir. Ayrıca, ritüel esnasında
gerçekleşen yanma sonucunda meydana gelen patlamaların arkasında Sîn’in öfkesi
yatmakta ve ateşin bu şekildeki tezahürü, göksel korumanın geri çekildiğine işaret
etmektedir (Kitz 2004: 315-318, 321).
Eski Mezopotamya’da, ahlak kuralları ile görgü kuralları arasında bir ayrım
yapıldığı görülmektedir. Görgü kuralları, yasak yiyecekleri yemek ya da kültsel
törenlerde yanlış prosedürleri uygulamak gibi isteğe bağlı/iradi davranışlara dair
kurallardan oluşuyorken, ahlak kuralları ise ihlali durumunda işlenen suçun şiddetine
göre cezası olan kurallar olarak tarif edilmiştir. Basit günahların yalnızca tanrı tarafından
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dikkate alındığına inanılmış, bunun yanında belirgin ihlaller toplumdan sürgün edilme ile
sonuçlanabilmişken daha ciddi suçlar ise hukuki yollarla cezalandırılmıştır. Bu ayrım,
içeriğinde günah türleri, “yeminin/māmītu’nun ihlali” başlığı altında sıralanan Šurpu
serisinde belirgin bir şekilde görülmektedir. Māmītu yani yemin kavramı, Šurpu serisinde
özellikle bu tür durumlarda etik yaptırımları nakleden bir aracı olarak kullanılmıştır.
Genel varsayıma göre māmītu, bir ata tarafından hatta atanın yedi ceddi tarafından,
küfretmeyi veya kendi soyuna birtakım özel eylemleri yapmayı yasaklayan yemin
anlamına gelmektedir ve bunun ihlal edilmesi, en ileri düzeyde yaptırımlara gerekçe
oluşturmuştur. Šurpu’nun III. tabletindeki māmītu ihlalleri listesi, bir yargı kararını
değiştirmek için verilen rüşveti, temiz olmayan eller ile bağış yapmayı, daha önce bir
tanrıya sunulmuş bir şeyi geri almayı içerir. Šurpu’nun II. tableti ise esir birini
salıvermeme, hileli terazi kullanma, sınırı gösteren bir işaretin yerini değiştirme, zina
yapma, cinayet, hırsızlık ve kültlerin ihlali gibi genellikle daha ciddi suçlara atıfta
bulunmaktadır. İkinci tabletteki günahlar listesi ayrıca, yalan söyleme, dedikodu ve aile
içi entrikaları teşvik etme gibi daha az önemdeki birçok ihlali de içermektedir. (Geller
1990: 112-13).
Hasta kişi, endişeli, uykusuz, ağzı köpürmüş ve acıdan kıvranırken; kal gelmiş
veya baş ağrısından muzdarip bir halde, kritik bir aşamadayken büyücüye getirilirdi.
Arındırma ritüeli esnasında, hastanın işlemiş olabileceği olası tüm günahlar en ince
ayrıntısına kadar, hem ihlal edildiği için bir lanet haline dönüşmüş hem de iyi niyetle
edilmiş fakat sonrasında kötülüğün kaynağı olabilecek büyülü güçleri kışkırtmış olması
muhtemel bir yeminin sonuçları dâhil, teker teker sıralanırdı. Yakma bölümü, ritüelin,
hasta kişinin bir soğanın kabuklarını ateşe doğru soymasını, bir daldan kopardığı
hurmaları ateşe doğru atmasını ya da bir hasırın örgülerini ateşe doğru çözmesini ve tüm
bunlar gerçekleşirken hastanın günahlarından kurtuluşunun, yaptığı eylemler ile
özdeşleşmesi arzusunu içeren koruma-sağaltma büyüsü sözlerinin okunduğu, bir
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bölümünü oluşturmaktaydı. Ritüelin sonunda büyücü, ateşi ve böylece günahları
söndürürdü. Esasında, hastanın sorunlarının psikolojik kökenli olması nedeniyle, ritüelin
onun üzerinde sakinleştirici bir etki göstermiş olması mümkün gibi görünmektedir
(Black; Green 2003: 57-58). Šurpu’nun 1. tabletinde, hasta kişiyi iyileştirmek için
düzenlenen ritüelde yapılması gerekenler şu şekilde anlatılmaktadır:
Šurpu için ritüeller uyguladığın zaman, bir mangal kur
Enine kesilmiş sazlıkları mangalın üstüne koy
Onu sihirli bir un çemberi ile çevrele
“Ben arınmış bir insanım” koruma-sağaltma büyüsünü oku
(Etrafa) su serp kükürt ateşiyle bir meşale yak
“Gibil, bilge, ülkede yüceltilmiştir (koruma-sağaltma büyüsü sözlerini)
(Ve) “kendisini sürekli yenileyen nehir”
Koruma-sağaltma büyüsünü oku
Ardından hastayı arındır
[…] meşaleyi hastanın eline yerleştir ve o ateşi mangala koysun
“Meşaleyi tutuyorum, kötülükten kurtuldum”
Koruma-sağaltma büyüsünü
(Senden sonra) hastaya söyleteceksin.
Ama “onu özgür kılın (ey) büyük tanrılar!”
Koruma-sağaltma büyüsünü
(Ve) büyücü-din adamı “herhangi bir yemin”
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Koruma-sağaltma büyüsünü
Hastanın kendisi okuyacak. Hasta …-unu dökecek
Büyücü-din adamı onu …-unu ile silecek ve (onu) ateşe atacak
“Anu ve Antu seninle olsun, onlar hastalığı önlesin”
Koruma-sağaltma büyüsünü (okuyacaksın)
Hastanın üstüne su serp
Bir adet soğan, bir hurma (salkımı), (bir) hasır (parçası)
Bir yün yumağı, keçi kılı (ve) kırmızı yünü eline al
Onu hastanın (üzerine/eline?) yerleştir
“Gallȗ-cini gibi kötü bir lanet” koruma-sağaltma büyüsünü oku
Ardından onu silip temizle
(Hastaya) […] söylet, ardından büyücü-din adamı
(Daha önce belirtilen şeyleri) hastanın eline yerleştirsin
O, daha sonra soğanın kabuğunu soysun ve onu ateşe atsın
Hurmaların kabuklarını soysun ve onları ateşe atsın
Hasırı çözsün ve aynı şeyi (yapsın)
Yün yumağını parçalasın ve aynı şeyi (yapsın)
Keçi kılını parçalasın ve aynı şeyi (yapsın)
Kırmızı yünü parçalasın ve aynı şeyi (yapsın)
Hasta, avuç dolusu [(un?)] alsın

181

[…] kendisini onunla silsin ve onu ateşe (atsın)
“Sakinleş ey azgın Girru!” (koruma-sağaltma büyüsünü) […]
(Son satırı kırık)
Bir Šurpu ritüelini gerçekleştirmek için üç kişi gerekliydi. Bunlardan ilki hasta
kişi, diğeri din adamı, üçüncüsü ise büyücü-din adamının yardımcısı olarak sunulan āšipu
idi. Büyücü-din adamı, ilk olarak büyülü işlemlerin gerçekleştirileceği ortamı hazırlar ve
ritüelin başlangıcında “ben arınmış bir insanım” cümlesini söylerdi. Bu sözler, bir
anlamda onun yapacağı eylemlere meşruiyet kazandırmaktaydı. Sonrasında ritüel,
āšipu’nun tabletleri sırasıyla okumasıyla devam ederdi (Reiner 1970: 4, 11-12).
Šurpu’da bulunan dualar, yukarıda da belirttiğimiz üzere, genellikle kutsal bir
şeye bilmeden saygısızlık etmiş kişileri, çektikleri sıkıntılardan kurtarmaya yöneliktir.
Şayet kişi işlediği günahın farkındaysa bunu düzeltmek için dini inancının gereği olarak
yapılması gereken şeyleri yapar yani, neden olduğu kötü durumu düzeltmek amacıyla
verdiği zararı gidermeye çalışır ve bir duacı vasıtasıyla kızdırmış olduğu tanrıya dua
ederdi. Fakat maruz kalınan tanrısal gazabın nedeni aşikâr değil ise bu durumda çareyi
büyülü yollarda aramak gerekirdi. İşte bu tür durumlar için kullanılan Šurpu’nun ana
teması, mağdur kişinin arındırılması için söylenebilecek sihirli sözlerle ilgiliydi. Ritüel
esnasında yakılan şey ise aktarma büyüsü yoluyla acı çeken kişinin işlediği günahların
aktarıldığı nesnelerdi. Yakma eyleminin yanı sıra ritüel esnasında bir adet kuru soğan, bir
zaman çubuğu veya ayin boyunca hastanın avucunda tutması gereken bir yün yumağı
parçalanıp ateşe atılırdı ve böylece tüm bu aktivitelerle hasta kişinin üzerindeki şeytani
etkiler bertaraf edilmeye çalışılırdı:
“Tıpkı bu yün yumağının parçalanması ve ateşe atılması gibi
(Ve tıpkı) ateş tanrısının onu tamamen yakıp kül etmesi gibi
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Tıpkı onun, koyuna geri dönmeyeceği gibi
Elbisesi için kullanılmayacak tanrının ve kralın
Yalvarma, lanet, intikam, sorgulama
Acı çekmeme neden olan illet, günah
Suç, adaletsizlik ve kusurlar
Bedenimdeki hastalık, et ve damarlar
Bu yün yumağı gibi parça parça olsun ve
Ateş tanrısı onu bu özel günde tamamen yakıp kül etsin
Yasak defolup gitsin ve ben (tekrar) göreyim ışığı.” (Farber 1995: 1899).
Šurpu metinlerinde, koruma-sağaltma büyülerine eşlik eden ritüel faaliyetlerin her
biri detaylıca verilmemektedir fakat söz konusu metinlerde bahsedilen diğer eylemlere
benzer şekilde, bu ritüeller de hasta kişiye ağırlık yapan lanetleri, māmītu, sembolize eden
sarımsak/soğan kabuklarının yakılması eylemine odaklanmış olmalıdır (Abusch;
Schewemer 2011: 387). Diğer taraftan, silme eylemi de büyü ritüellerinde yer alan önemli
bir aktivitedir. Nitekim yukarıda verdiğimiz Šurpu’nun I. tabletinde de geçtiği üzere,
hastayı un ile silerek günahlarından arındırma eylemi, Šurpu metinlerinde de reçete
edilmiştir (Geller 2010: 44).
Šurpu metinleri, aynı zamanda, hasta kişinin kâinatı çevreleyen gizli ve kötü
güçlerin farkına varması, kötü talihin ve sağlığın bozulmasının gerçek nedenlerini
anlaması ve kendisine karşı faaliyet yürüten her ne varsa kendisiyle onlar arasında
uzlaşma sağlaması için de tasarlanmıştır. Eski Mezopotamya sakinleri, örneğin, yanlış
günde yanlış yiyeceği yemek ya da temiz olmayan yani regl bir kadınla cinsel ilişkiye
girmek gibi birçok durumla karşı karşıya oldukları için daima günah işleme korkusu ile
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yaşamışlardır. Esasında büyü, hastalıkların ve talihsizliğin ana nedenlerini bulmayı
amaçladığından süreci tersine çevirmek için çeşitli stratejiler kullanmıştır. Bazı
durumlarda, hasta kişiden işlediği günahları uzun uzadıya sıralaması istenmiş ve böylece
hastalığın muhtemel sebebi bulunmaya çalışılmış, bazı durumlarda ise büyü ritüeli,
cinlere ve onların, örneğin, kötü niyetli cadılar gibi taşeronlarına karşı, misilleme ve
intikam ile gözdağı vermeyi amaçlamıştır (Geller 2010: 37).

III. 2. Namburbi Ritüeli
Namburbi, bir insanın ilerde başına gelebilecek her hangi bir kötülüğün etkilerini
önceden tespit etmeyi ve engellemeyi amaçlayan Akadca bir koruma-sağaltma büyüsü
ritüel serisidir (Black; Green 2004: 127). Namburbi ritüelleri ile kara-büyüye karşı
yapılan ritüeller arasında kayda değer bir ilişki vardır ve bu ilişki, cadıların da kötü işaret
gönderebileceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır (Abush, Schwemer 2011: 17). Tipik
bir Namburbi ritüeli, beş ayin silsilesinden oluşmaktadır. İlk olarak, ritüelin yapılacağı
bölgeyi, muhtemelen ritüelleri kamıştan bir kulübede uygulayarak ya da alanı büyülü bir
çemberle sınırlandırarak, çevreleme ayinleri gerçekleştirilmiştir. Arındırma ritüellerinde,
hastanın eli yüzü yıkanmış, hastaya banyo yaptırılmış, hasta tıraş edilmiş, ılgın ağacı
kullanılarak tütsülenip dumanla ve üzerine su serpilerek arındırılmış, etraf süpürülerek
temizlenmiş, muhtemelen bir keçi kurban edilmiş ve bakır bir zil ve bir davul çalınmıştır.
Ardından tanrılara ve atık maddeleri uzağa taşıyacağı için Nehir Tanrısı’na yiyecekler ve
güzel kokular sunulmuştur. Namburbi’deki ana ritüeller, kötülük kovma ritüelleridir. Bu
ritüeller, korkunç ve uğursuz bir biçimde doğan bir hayvanın öldürülmesi, bir girişin,
yarasa kanı, ezilmiş örümcek, sinek veya akreple mühürlenmesi, ilgili nesnenin kendisine
erişilemediği durumlarda ya da lanetlenmiş bir evin tamamını sembolik olarak yok etmek
için bir binanın bir kısmına dokunma, onun yerine başak bir şey koyma veya temsili bir
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figürünü yapma gibi eylemlerden oluşabilmiştir. Son ritüeller, bitkileri sökme, hastayı
daha ileri düzeyde arındırma veya tekrar dış dünyaya dâhil etme faaliyetlerini ve belirli
bir süre uyulması gereken büyüsel talimatları içerirdi. Bu doğrultuda hastaya, giderken
etrafına bakmaması ya da bir meyhaneye girmesi salık verilirdi. Hastadan, ayrıca,
sarımsaktan uzak durması ve yedi gün boyunca boynuna özel bir kolye takması istenirdi.
Diğer taraftan bazı Namburbi ritüellerinin, genellikle gecenin veya yıldızların isimsiz
tanrılarına hitaben okunan özel dualar içerdikleri için gece boyunca uygulanması
gerekmekteydi (Black; Green 2004: 127).
Namburbi metinlerine göre, kendisine kehanet yoluyla kötü bir işaret bildirilen
kişi, onu gönderen tanrıların öfkesini yatıştırmak ve onların kararlarını gözden
geçirmelerini sağlamak zorundaydı. Söz konusu kişi bunu yaparak, tanrıların karara
bağladığı kaderini düzeltmeyi sağlamaya çalışmıştır ve bunun için yeryüzünün ve
gökyüzünün yargıcı, ona karşı kötü yargılamayı yürürlükten kaldıracağı farz edilen, tanrı
Šamaš’a başvurmak zorundadır (Annus 2010b: 7).
Namburbi duaları, Namburbi ritüelleri esnasında, kelimenin Sumercedeki, nambúr-bi, “serbest bırakılıyor”, anlamına uygun olarak, özel bir amaçla okunan korumasağaltma büyüsü sınıfını oluşturmaktadır. İsminin anlamına bağlı olarak, önceden haber
verilen kötülük işareti, ortaya çıkışından etkilenen kişiye aslında zarar veremeyecektir.
Bir Namburbi duası, oldukça karmaşık olan bir ritüel sürecinin sadece bir bölümünü
oluşturmaktadır. Kötü-ruh kovucu ritüele başlarken, öncelikle kutsal su ve figürinler gibi
gerekli malzemeleri hazırlamış ardından bir sunak kurmuş ve sonrasında ritüelle ilgili
kişileri ve mekânları arındırmıştır. Ritüel, bir evin çatısı, bir kanalın kıyısı ya da “kötü
alametin” kendisini gösterdiği yer gibi çeşitli ortamlarda gerçekleştirilebilmiştir. Šamaš,
EA ve Asalluḫi gibi ritüelle ilişkili tanrılara, bir öğünü oluşturan ve çeşitli yiyecek ve
içeceklerden müteşekkil bir sungu yapılmış ve yemek esnasında bir tütsü yakılmıştır.
Tanrılara yakınlaşmak için yapılan hazırlıklar ve olumlu bir işaret almak için bürünülen
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pozitif bir ruh haliyle birlikte, ritüelin esas kısmı yani gerçekleşmek üzere olan kötülüğü,
uğursuz işaretten etkilenmiş kişiden uzaklaştırma aşaması başlamıştır (Lenzi 2011: 3738).
Namburbi ritüelleri, ilerde gerçekleşecek uğursuz olaylara işaret eden kötülük
belirtilerini bertaraf etmek için hem sıradan halkın hem de kralın ve onun hane halkının
kullanımına uygundu. Böyle bir işaret, örneğin, kötü bir alamet olduğuna inanılan yılanın
bir evde görülmesi olabilirdi. Namburbi metinlerindeki koruma-sağaltma büyüleri,
genellikle, “alametin/işaretin” kötü etkilerini ortadan kaldırmak için tasarlanmış
koruyucu ritüellerle birlikte okunurdu (Geller 2004: 46-47). Örneğin, evinde avlanan ve
kötü bir şeyin habercisi olduğuna inanılan bir yılana karşı, kötü-ruh kovucuya başvuran
bir ricacının isteği üzerine okunan bir Namburbi koruma-sağaltma büyü-duasında, şu
ifadeler bulunmaktadır:
“Koruma-sağaltma büyüsü: Ey Šamaš, yeryüzünün ve gökyüzünün kralı
Adaletin ve doğruluğun efendisi
Annuna-tanrılarının efendisi, ölülerin ruhlarının efendisi
Onayını hiçbir tanrının bozamadığı, buyruğu değiştirilemeyen
Ey Šamaš, ölüleri diriltmek, esirleri azat etmek senin ellerindedir
Ey Šamaš, ben senin hizmetkârın falanın oğlu falan
Özel tanrısı Marduk, özel tanrçası Zarpanitum olan
Senin huzurunda duruyorum, senin eteğinin ucundan tutuyorum
Evimin girişinde gördüğüm ve
(Orada) avlanan bir yılanın kötülüğü yüzünden
Korkuyorum, endişeliyim ve sürekli kaygı içindeyim
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Beni kurtar ki senin azametini ilan edeyim
(Ve) senin ihtişamını methedeyim
(Ve böylece) beni görenler övgülerini söylesin
(Ve) sonsuza kadar senin ihtişamını methetsin
Koruma-sağaltma büyüsünün sonu.” (Smith 2011: 421, 429).
Eski Mezopotamya sakinleri, bir kimsenin evinde hayalet görmesini ya da
hayaletin sesini duymasını da kendilerinin ya da hane halkından birinin başına gelecek
bir felaketin habercisi olarak görmüş ve bu durumda da Namburbi ritüeli uygulamışlardır.
Örneğin, içinde hayalet çığlığı duyulan bir evde yapılması gereken ritüel faaliyetler
Namburbi metinlerinde şöyle anlatılmaktadır:
“Bir hayaletin çığlığının (delalet ettiği) uğursuzluğu defetmek için
(Āšipu), metruk bir tepeden aldığı bir çömlek parçasını suda ezer
Ve o (hasta), suyu eve serpiştirir
Üç gün boyunca ailesinin hayaletleri için cenaze sunularını yapar
Kavrulmuş hububat(tan yapılmış) biradan libasyon yapar
Šamaš’ın huzurunda bir buhurdanlığın (üzerine) burāšu-ardıcı serper
Bir bira libasyonu yapar. Šamaš’a bir hediye düzenler
O, şöyle der: Šamaš … evimde çığlık atan hayalet
… onun için bir cenaze sunumu yapıldı; onun için su akıtıldı
Çığlığıyla (işaret edilen) uğursuzluk onun ardından gitsin
Onun uğursuz çığlığıyla işaret edilen kötülük bana yaklaşmasın
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O bunu üç gün boyunca devamlı yapar ve sonrasında …
Ellerini yıkar ve kendisini arındırır ve yağ sürer
(Ritüel) tamamlandı.” (Scurlock 2006: 8, 46).
Namburbi ritüeli, tanrı Erra ile ilişkilendirilen veba ve salgın hastalıklara karşı da
uygulanmıştır. Bu ritüel sadece insanları değil aynı zamanda savaş esnasında kraliyet
süvari bölüğündeki atları korumak için de düzenlenmiştir (Panayotov 2018: 214).
Yeni Asur Dönemi’ne ait, bir başka Namburbi koruma-sağaltma büyüsü,
gelecekte yaşanabilecek tüm kötü durumlara karşı etkili olacağı düşünülen ifadelerden
oluşmaktadır. Burada, büyük tanrılara yalvarılmakta ve onlardan kötülükleri
uzaklaştırmaları istenmektedir:
“Koruma-sağaltma büyüsü: Ey EA, Šamaš ve Asalluhi, yüce tanrılar
Yeryüzündeki hususlar hakkında hüküm veren, kaderleri belirleyen
Yeryüzünün ve gökyüzünün
Planlarını tasarlayan, hisselerini paylaştıran sizsiniz
Kaderleri belirlemek sizin ellerinizdedir, hisseleri paylaştırmak
Hayatın kaderlerini siz kendiniz belirlersiniz
Hayatın hisselerini siz kendiniz paylaştırırsınız
Yaşam kararını siz kendiniz verirsiniz
Sizin koruma-sağaltma büyünüz yaşamdır
Sizin dile getirmeniz sağlıktır
Hayatın kendisi sizin buyruğunuzdur
Ey yeryüzündeki hususlar hakkında hüküm verenler
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Engin toprakları arşınlayanlar
Göklerin göz alabildiğine uzandığı her yerde
Yayılan gökleri arşınlayan sizsiniz
Ey şerri uzaklaştıranlar hayrı tesis edenler
Kötü alametleri (ve) kehanetleri bertaraf edenler
Kötü, dehşet verici rüyalar hayırlı değil
Kötü ipliği koparanlar, kötülük-kovucu ritüelle defedenler
Her yerde alametler olsa da nasılsa birçoğunuz oradadır
Ben, falanca, falancanın oğlu, tanrısı filanca (tanrı) olan
Tanrıçası filanca filanca (tanrıça) olan
Kötü işaretler ve alametler kimler için durmadan ortaya çıkıyor
Korkuyorum, ürküyorum ve dehşete düşüyorum
…. bir ay tutulması, bir güneş tutulması kötülüğün habercisi oldu
EA’nın, Anu’nun, Enlil’in yıldızları kötülüğün habercisi oldu
Yörüngelerin yıldızlarına yaklaşan bir gezegen kötülüğün habercisi oldu

… yanımdan geçmelerini sağlayın …
Ki, asakku-cininin bedenine dönüşmeyeyim
Rüzgâr essin ama onların kötü esmesine izin vermeyin
Güney rüzgârı essin ama onların kötü esmesine izin vermeyin
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Kuzey rüzgârı essin ama onların kötü esmesine izin vermeyin
Doğu rüzgârı essin ama onların kötü esmesine izin vermeyin
Batı rüzgârı essin ama onların kötü esmesine izin vermeyin
Öyle ki değiştirilemez yüce emriniz ile
Ve değiştirilemeyen güvenilir bildiriniz ile
Yaşayabilir ve iyi olabilirim
Bana bugün (hayırlı) bir alamet verin
Büyük tanrısallığınızın ihtişamını yüceltin
Ey Šamaš, tanrıların bilgesi
Marduk’un icra ettiği kötü-ruh kovuculuğu güçlendir
Bu, tüm kötü şeylerle ilgili kaderin çözümü için sözlerdir.” (Cooley 2011: 417418).
Gelmekte olan felaket kendisine haber verilmesine rağmen, kötü alametlerden
etkilenen kişi mücadeleden vazgeçmemiştir. Kötü-ruh kovucu tarafından, genellikle kral
için ve kralla birlikte fakat yanı sıra kötü alametten etkilenmiş sıradan bir kimse için ve
onunla birlikte uygulanan bir Namburbi ritüeli, gerçekleşmek üzere olan ama henüz
gerçekleşmeyen durumu başka tarafa yönlendirecek ve kötü alametten etkilenen kişiyi
normal hayatına döndürecektir. Ritüeller, birçok farklı türde kötülüğü etkisiz hale
getirmek için uygulanmıştır. Örneğin, kuşların, yılanların, köpeklerin, kertenkelelerin,
karıncaların ve diğer hayvanların davranışlarının özel olarak gözlenmesiyle görülen kötü
alametlerin, şimşek çakmasının, bir evdeki mantarın sıra dışı görünüşünün, bir çocuğun
doğum anının, ay tutulmasının ve savaş esnasında yaşanan savaş arabası kazalarının işaret
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ettiği kötülüklere karşı yapılan ritüeller vardı. Namburbi ritüeli, duruma göre oldukça kısa
sürebilir ya da birkaç gün boyunca devam edebilirdi (Lenzi 2011: 37).
Bir deprem yaklaşmakta olan düşman istilasını işaret ettiğinde, ülke sınırlarını
korumak için de Namburbi ritüeli, uygulanmıştır. Bir deprem Namburbi’si, kötü-ruh
kovucuya, kralın tırnak kırpıntılarını ve saçlarını delikli bir kavanozda toplamasını ve onu
sınıra götürmesini salık vermektedir. Bu ritüele ek olarak bir savaş ritüeli, kral kendisiyle
cinsel ilişkiye girdikten sonra bir genç kızın sınıra götürülmesi talimatını vermektedir. Bu
ritüellerin amacı, kralı tehdit eden uğursuzluğu ve uğursuzluğun kaynağını, özellikle de
kralın topraklarını istila etmek isteyen düşmanı etkileyecek olan sınıra taşınabilecek bir
temsilciye aktarmaktır. Bunun yanında, koruyucu bir cinin figürü yapılmış ve ismiyle
belirtilmiştir. Yine örneğin, beyaz bir domuz kesilmiş ve kral onun kanını, her yanı
büyüyle koruma altına almak için dört ana yöne akıtmıştır (Schwemer 2007a: 29, 31).

III. 3. Bīt rimki Ritüeli
“Arınma evi” anlamına gelen (Abush; Schwemer 2011: 385), bīt rimki ritüel
serisi, özellikle bir ay ya da güneş tutulmasının işaret ettiği kötülükleri, kraldan, genellikle
figürinlerini suyla yıkayıp veya tükürükle kirleterek, bütün adaletsiz zorba gruplara
transfer etmek için düzenlenmiştir. Bu seri, her bir zorbanın hak ettiğini tam olarak alması
için ritüel esnasında ziyaret edilen yedi müstakil eve göre tasarlanmıştır (Scurlock 1988:
203).
Bīt rimki ritüeli ve onun ardından arındırma amacıyla düzenlenen bīt salâ mê, “su
serpme evi” ritüeli; mis pî, “ağız yıkama” ve bīt mēseri, “tutuk evi” ritüelleriyle yakından
ilişkilidir. Bu seri, Asur’da, özellikle Sargonid krallar zamanında uygulanan bir kraliyet
arınma ritüel serisidir. Yazılı kayıtlardan, Eski Mezopotamyalı krallar için yıkanma
eylemini içeren ritüellerin, Eski Asur Dönemi, Gudea zamanı, yıkanma eyleminin
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tapınakta gerçekleştiğini bildiğimiz III. Ur Hanedanlığı ve Kassit Dönemi’nden beri
uygulanageldiği anlaşılmaktadır (Laessoe 1955: 20, 101).
Bīt rimki, kral için detaylı arınma/temizlenme ayinlerinden oluşmaktadır. Şehrin
dışında hazırlanmış kamış kulübelerden oluşan bir ortamda, birkaç gün içinde
gerçekleştirilen ritüel, bir kısmı doğrudan Maqlȗ ve Šurpu gibi “özel” serilerden alınan
çok sayıda duanın ezberden okunmasını ve birtakım büyülü sözleri içerir:
“Kötü-ruh kovucu, “pak cennetteki büyük efendi”
Duasını okurken, kral beşinci kulübeye girsin
Kral, “Šamaš, göklerin ve yerin hâkimi”
Koruma-sağaltma büyüsü sözlerini tekrarlasın
Sen “lanet cinin” bir heykelciğini yap
Onun kalbini ılgın ağacından yapılan bir hançerle del
O (kral) ağzını, su ve birayla çalkalasın
Ağzındakini (heykelciğin üstüne) tükürsün
Daha sonra sen onu duvarın temeline göm.”
(Bīt rimki serisi, ritüel tableti) (Farber 1995: 1902-1903).
Bīt rimki serisi, Maqlȗ’da da bulunan, cadılara ve kralı tehdit eden muhaliflerine
karşı yönlendirilen bir koruma-sağaltma büyüsü serisinin, birkaç ritüel bölümünü ihtiva
etmektedir. Bīt rimki ritüelinin, kralı tehdit eden kara-büyüye yönlendirildiği, Šamašdizisinin birinci, ikinci, dördüncü ve altıncı evlerinin ritüellerinde açıkça belirtilmektedir.
Bu bölümlerde okunan Akadca dualar, kara-büyüye ve cadı ile büyücünün temsili
figürinlerinin kullanıldığı ilgili ritüellere odaklanmaktadır (Abush; Schwemer 2011: 11,
15).
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Eski Mezopotamya Uygarlıkları’nda, kral her zaman özel korumayı hak eden kişi
olmuştur. Bīt rimki metinleri, özellikle birçok hasmı ve düşmanı olduğu için kralı karabüyünün birincil potansiyel kurbanı olarak göstermektedir. Örneğin, bir savaş ritüeli,
yabancı düşmanları Mezopotamya tanrılarının desteklerini kazanmaya çalışarak kralın
askerlerine ve silahlarına kara-büyü yapmayı denemekle suçlamaktadır (Abush;
Schwemer 2011: 4).
Bīt rimki ritüelinin ikinci evi boyunca Šamaš’a yönelik okunan ve 58 satırdan
oluşan uzun duanın giriş bölümünde, kara-büyü ile ilgili şu ifadeler bulunmaktadır:
“Koruma-sağaltma büyüsü: Yeryüzünün ve gökyüzünün kralı
Adaletin ve doğruluğun efendisi Šamaš
Sen tanrıların ve insanların arındırıcısısın
Šamaš, ben yıkanma evi ritüelinin kamış kulübelerinde
Huzurunda duruyorum
Šamaš, beni elinde sımsıkı tutan kişiyi tanımıyorum – gerçekten
O bir kadındır, bu onun heykelciğidir
Šamaš, insanın yaratıcısı pak Nissabanın vesilesiyle
Resim resim gibidir, kafa kafa gibidir
Bedensel biçim, bedensel biçim gibidir
Šamaš, bu, bana karşı kara-büyü yapan
Kara-büyüye başvuran (ve) kara-büyü peşinde koşan
Cadıya, “büyü yap” diyen
Büyücü kadına, “büyüle” diyen
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Bana karşı başka birini kışkırtan
Bana ekmeğin içinde (kara-büyü) yediren
Bana içmem için biranın içinde (kara-büyü) veren
Beni (kara-büyü yapılmış) suyla yıkayan
Beni (kara-büyü yapılmış) yağla yağlayan
Bana yemeğin içinde (kara-büyü) yediren …” (Abush; Schwemer 2011: 383).
Bīt rimki ritüeli, genel olarak şu aşamalardan oluşmaktaydı. Kral ve sarayına
yönelik yapılan birtakım ilk arındırma ritüellerinden sonra kral ve ritüel uzmanları açık
araziye giderdi. Orada, daha önceden kamıştan inşa edilmiş, bīt rimki denilen karmaşık
bir ritüel yapı bulunurdu. Bu ritüel evi, kamış boyunda bir halkayla çitlenerek dış
dünyadan ayrılan bir alandan oluşmaktaydı ve bu alanın içine, geçici mabetler olarak
hizmet veren kamıştan bir veya birkaç kulübe inşa edilmişti. Ritüel uzmanı, kralın gece
boyunca panteonun büyük tanrılarına, yıldızlara ve gezegenlere, uzun bir dua döngüsü
okumasını sağlardı. Kral, tanrılardan destek, merhamet, yardım ve onun adına kendisinin
kişisel tanrılarına müdahale etmelerini isterdi (Ambos 2013: 41).
Sabah güneş doğarken, kendisini yıkadıktan ve temiz kıyafetler giydikten sonra,
metinde söylendiği gibi, kral sırayla yedi evden geçerdi. Bu evler, muhtemelen, ritüel
evine yani yıkanma evine bağlı yedi geçici yapıdan oluşuyordu. Büyük olasılıkla söz
konusu yapının bir kısmını, odalar, istasyonlar veya bölümler oluşturmaktaydı. Kral, her
evde arınma ritüelleri yapmakta ve dualar okumaktaydı. Yedi evde uygulanan ritüel
eylemler, kralın vücut kısımlarını yıkamaktan ve figürinleri tanrı Šamaš’ın huzurunda
manipüle etmekten oluşuyordu. Bu figürinler, çeşitli eylemlerde bulunarak krala kötü
etkiler getiren kişileri temsil etmekteydi. Kral, tanrısal alan ile ahenk içinde kaldığı
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sürece, düşmanlarının büyüleri ve entrikaları başarısız olmaya mahkûmdu (Ambos 2013:
42).
Bīt rimki, aynı zamanda, kötüye delalet eden bir işaretin ardından asıl kralı
arındırmak için vekil kral ritüeli çerçevesinde sıklıkla uygulanan önemli bir ritüeldir. Bīt
rimki ve vekil kral ritüeli uygulanırken, kral statüsünü değiştirir, kraliyet statüsünü geçici
olarak kaybettikten ve sefil bir adam yani resmi olarak “çiftçi” denilen duruma
düşürüldükten sonra ritüelin uygulanışı boyunca kral olarak statüsünü yeniden kazanırdı
(Ambos 2013: 39).
Yazılı kayıtlara göre, M.Ö. VII. yüzyılın ilk yarısında hüküm süren Yeni Asur
Devleti kralı Asarhaddon zamanında gerçekleşen tam ay tutulmasının işaret ettiği
kötülüğü defetmek için “vekil kral” ritüeli uygulanmıştır. Ninova’da bulunan kraliyet
yazışmalarından, söz konusu ay tutulmasının tam olarak M.Ö. 671 yılında gerçekleştiği
tespit edilmiştir. Tutulmadan birkaç gün önce, kralın baş āšipu’su olan Marduk-šākinšumi, bīt rimki ritüeli uygulayarak karşı-önlemler ritüeline başlamıştır. Fakat sonrasında
Marduk-šākin-šumi,

krala

bir

mektup

yazmış

ve

bīt

rimki

ile

sağlanan

arındırmanın/korumanın yeterli olmayacağını belirtmiştir:
“Ayın yaklaşmakta olan gözleminden de endişeliyim. Müsaadenizle bu
[benim] tavsiyem olsun: Eğer uygunsa (sizin yerinize)8 birini tahta
geçirelim. O gece geldiğinde, o, acı çekecek ama hayatta kalacak.
Dinliyorum, [kralım, efendim], Babillileri ve onların ne planladıklarını ve
tekrar ettiklerini biliyor. Bu komplocular, acı çekmeli. Eğer iyi gibi
görünürse yarın huzura gelip kralla konuşacağım.”
Marduk-šākin-šumi’nin tavsiyesi üzerine, kralın muhaliflerinden biri olan Babilli
Damqî, vekil kral olarak atanmış ve bir vekil kraliçe ile evlendirilmiştir. Vekil kral ve
8

Tez yazarının açıklaması.
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kraliçe ay tutulmasının olduğu geceyi sarayda kral olarak geçirmiş, sadece tutulmanın
yarattığı kötülüğü değil aynı zamanda bu süreçte ortaya çıkan diğer kötü alametleri de
üzerine almıştır. Neticede vekil kral ya ölmüş ya da öldürülmüş ve tüm kraliyet
onurlarıyla birlikte gömülmüştür. Saray görevlilerinden bir olan Mār-İštar yaşananları
şöyle rapor etmektedir.
“Akad piskoposunun oğlu, Asur’a, Babil’e [ve] tüm ülkelere hükmeden
[Damqî], kraliçesiyle birlikte [x’inci günün] gecesinde efendim kralın bir
vekili olarak [ve] (kralın oğlu) Šamaš-šuma-ukī[n’in hayatı uğruna] öldü.
O, kefareti için kaderine gitti. Mezar odasını hazırladık. O ve onun kraliçesi,
süslendi, hazırlandı, sergilendi, gömüldü ve üzerlerine ağıt yakıldı.
Kavurma ikramı yapıldı, tüm kötü alametler iptal edildi ve mükemmel
olması için çok sayıda koruyucu ritüel, bit rimki ve bīt salâ mê, kötü-ruh
kovucu ritüeller, kefaret ilahileri ve kehanet ayinleri yapıldı. Kral, efendim,
(bunu) bilmeli.” (Ambos 2013: 45, 46, 47).

III. 4. Bīt mēseri Ritüeli
Eski Mezopotamya Uygarlıkları’nda kral için uygulanan bir diğer korumasağaltma büyüsü ritüeli, “kuşatma evi” anlamına gelen bīt mēseri serisiydi. Fakat
bu ev, hapishane tarzı bir yer olmaktan ziyade, muhtemelen bir tür “inzivaya
çekilme” amacıyla yapılmış bir ibadet mekânıydı (Frank 1925: 215).
Bīt mēseri koruma-sağaltma büyüsü serisinin ve onunla bağlantılı ritüelin
amacı, 2. Tabletinde, cinleri hastanın evinden kovmak ve evi cinlerden korumak
olarak açıklanmıştır. Bu döngüyü sağlamanın büyülü yolları, evin etrafına koruyucu
figürler yerleştirmek ya da bunları duvara çizmekti. Burada ana rolü, “kanatlı yedi
tanrı” figürü üstlenmekteydi. Nitekim bīt mēseri serisi adını, evin etrafının
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koruyucu figürlerle çevrelenmesi uygulamasından almıştır. Bīt mēseri ritüeli, ayın
belirli günlerinde uygulanmaktaydı. Konuyla ilgili bir metinde, Dūzu ayında ay
tutulması yaşandığında, kralın iki gün bīt mēseri’de kalması reçete edilmiştir (Meier
1941-1944: 140).
Ritüel esnasında, kralın bulunduğu odanın duvarına, purādu’nun balıkbilgelerinin alçıyla sıvanmış ve üzerlerine siyah macun çekilmiş yedi heykelciği
işlenmiş ve ardından şu sözler söylenmiştir:
“Koruma-sağaltma büyüsü: Gökyüzünün ve yeryüzünün
Planlarını tamamlayan, U-Anna
Engin bir akıl verilen, U-Anne-Dugga
İyi yetenekleri olan, Enmedugga
Bir evde doğan, Enmegalamma
Bir çayırda yaşayıp büyüyen, Enmebulugga
Eridu’nun büyücüsü, An-Enlilda
Göğe yükselen, Utuabzu
Pak purādu-balığı
Denizin purādu-balığı
Onlar yedidir
Nehirde ortaya çıkan
Gökyüzünün ve yeryüzünün planlarının rehberi
Yedi bilge adam …” (Borger 1974: 192).
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Yedi bilge figürünün yanı sıra ritüel esnasında hastanın dört bir yanı 14
urigallū, “din adamı”, figürüyle çevrelenir ve böylece onu kötü ruhlardan
koruyacak büyülü bir kalkan oluşturulurdu. Urigallū figürleri, ritüelde tanrıları
veya isimsiz varlıkları temsil ederdi (Wiggerman 1992: 71).
Bīt mēseri serisinin toplamda 242 satırdan oluşan ve tümünü buraya
alamadığımız II. tabletinin baş kısmında, şu ifadeler bulunmaktadır:
“Koruma-sağaltma büyüsü: Eridu’nun yüce, göz alıcı efendisi
Yüce prens, Nudimmu’nun ilk oğlu
E-engurra’yı neşelendiren Esangila’nın efendisi,
Babil’den yardım eli uzatan
Hayatı güvenli kılan Ezida’yı seven
E-maḫtila’nın başta geleni, hayata bolluk bereket veren
Kalabalık halklara iyi muamele eden
Ülkenin koruyucusu
Tüm tanrıların tahtlarının hükümdarı hiddetli Marduk
Senin adın her yerdeki insanların ağzından kulağa hoş gelir
Marduk, yüce efendi, senin ağır buyruklarının altında
İyi ve sağlıklı kalabilir miyim
(Bir şey) talep ettiğimde
Senin tanrılığına ibadet edeceğim
Belki (istediğimi) elde edebilirim
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Ağzıma hakikati yerleştir
İçimde iyi bir haber olsun
Sarayın çocuğu ve nedimi hakkımda iyi şeyler söylesin
Benim hami tanrım sağımda
Koruma tanrım solumda
Kurtuluşu sağlayan tanrı daima yanımdadır
Konuşmama, dinlememe ve istekli olmama izin ver
Konuştuğum sözler ben söyler söylemez ona ulaşmalı
Marduk, yüce efendi, bana yaşam
Tez zamanda can sağlığı ver
Senin huzurundaki değişimin görkemiyle hoşnutum
Enlil senin için mutlu, EA seni neşelendiriyor
Bütün tanrılar seni kutsasın
Büyük tanrılar gönlünü hoşnut etsin

Bunu Marduk’un huzurunda bir defa oku
Üretimi aşağıda anlatıldığı gibi kusursuz olan
Lugalgirra figürünün önünde söyle …” (Meier 1941-1944: 141, 143).
Bīt salā mê ya da bīt mēseri gibi koruma-sağaltma büyüsü serileri, benzer arınma
ritüelleri sınıfında bulunmaktadır. Tüm bu ritüeller, tabulara karşı gelerek temiz olmayan
insan ya da nesnelerle temas etme nedeniyle meydana gelmiş kültsel kirlilikle veya insan
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kontrolü dışındaki deprem, güneş tutulması ya da ilahi gazabın diğer işaretleri gibi
durumlarla ilişkilidir (Farber 1995: 1903).

III. 5. Salgın Hastalıklara Karşı Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüsü
Eskiçağ toplumlarında yaygın olarak görülen salgın hastalıklar, günümüzde
olduğu gibi hem toplu ölümlere sebebiyet vermiş hem de ticari ve sosyal hayatın akışını
büyük oranda engellemiştir. Yarattığı etkinin büyüklüğüne paralel olarak, salgınlarla
mücadelede olağanüstü tedbirlerin alınması zorunlu hale gelmiştir. Mezopotamya
coğrafyasının, özellikle de körfeze yakın kısımlarında bulunan tarım arazilerinin,
önceden bataklıklardan oluştuğu göz önünde tutulacak olursa, bu bölgelerde sıtma ve yine
hayvanlardan insanlara geçen bir diğer bulaşıcı hastalık olan veba salgınlarının ortaya
çıktığını görmek şaşırtıcı olmayacaktır.
Eski Mezopotamya sakinleri, tıpkı birçok kötülüğün olduğu gibi veba ve diğer
salgın hastalıkların da tanrılardan geldiğine inanmışlardır (Heessel 2017: 15) Örneğin
tanrıça Nergal, orman yangınları, sıtma ve veba ile ilişkilendirilmiş, yine savaşçı bir
özelliğe sahip tanrı Erra da vebadan sorumlu tutulmuştur (Black; Greeen 2004: 136).
Ayrıca, Nergal ve onun eşi, “yeraltı dünyasının hanımı” Ereškigal de ölüler diyarının ve
vebanın kaynağının yöneticileri olarak kabul edilmiştir (Oppenheim 1977: 196).
Eski Mezopotamya düşüncesinde, tanrıların fiilleri olarak görülen, sel, kuraklık,
kıtlık ve çekirge vebası gibi olaylar, tüm toplumu etkilemiştir. Çeşitli bulaşıcı hastalıklar,
eski insanlar tarafından klinik olarak gözlemlenecek kadar şiddetli örnekler sergilemiş ve
özellikle nüfusun en yoğun olduğu bölge olması hasebiyle Güney Mezopotamya’da
salgınlar daha hızlı yayılmıştır. Bir kehanet belgesinde geçen, “askeri birliklerle birlikte
yürüyen veba tanrıları” ifadesi, muhtemelen orduları sık sık etkileyen tifo hastalığına
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işaret etmektedir. Çivi yazılı tabletler bazen kentlerde hatta bazen tüm ülkede görülen ve
yıllar boyu devam etmiş olan ölümcül salgınlardan bahsetmektedir (Nejat 1998: 146).
Eski Mezopotamya metinlerinde, özellikle, NAM.ÚŠ.MEŠ, mūtānū, “ölüm
vakaları”, olarak geçen veba hastalığı, şeytani varlıklar tarafından “önceden haber verilen
kötülüğün”, šēp lemutti, işareti olarak yorumlanmıştır. Öyle anlaşılmaktadır ki, ara sıra
gerçekleşen sıradan ölümler sadece kehanetsel gelişmelerle birlikte vuku bulduğunda,
“kötülüğün ayağı”, “düşmanın girişi” olarak tasvir edilmiş ve bir insanı ve onun ailesini
toplu ölümle tehdit eden ve yanı sıra başka ölüm vakalarına da neden olabilecek bir
salgının işareti olarak yorumlanmıştır. Mūtānū, hastalıkları listeleyen šēp lemutti ile ilgili
metinlerin tümünde, söz konusu hastalıklardan biri olarak zikredilmektedir. Bu durum,
šēp lemutti’nin önceden haber verdiği şeyin, özellikle mūtānū olduğuna işaret etmektedir
(Wiggermann 1992: 94, 95).
Modern araştırmacılar tarafından veba olarak değerlendirilen mūtānū, aynı
zamanda Kültepe tabletlerinde de geçmekte ve metinlerde, hastalığın hem o dönemdeki
İç Anadolu halkını hem de Asurlu tüccarların ticari faaliyetlerini etkilediğinden
bahsedilmektedir (Çeçen 1995).
Mari mektupları, Eski Mezopotamya toplumlarında görülen salgınlarla ilgili
oldukça faydalı bilgiler sunmaktadır. Örneğin, Mari kralı Yasmah-Addu’ya gönderilen bir
mektupta bahsedildiğine göre, komşu kent Tuttul’da baş gösteren bir salgın, birçok
insanın hastalanmasına ve birkaç kişinin ölmesine neden olmuşken diğer bir kent olan
Dunnum’da vebadan en az 20 kişinin öldüğü ve bunun sonucunda insanların kenti terk
edip dağlara kaçtığı, Mari’nin ise bu salgından etkilenmediği belirtilmiştir. Benzer
şekilde, Yasmah-Addu’ya gönderilen ikinci bir mektupta, Zurubbân ve Zapad adlı
birbirine uzak iki kentte salgın hastalık ortaya çıktığı aktarılmaktadır. Kentlerin birbirine
yakın olmaması, salgının geniş çaplı olduğuna işaret etmektedir. Yasmah-Addu’ya
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gönderilen bir diğer mektupta, “tanrının eli olarak” belirtilen salgının, dokumacıların,
esnaf ve tarım işçilerinin ölümüne neden olduğundan bahsedilmektedir (Geller 2010: 6869).
Eski Mezopotamya’da salgın hastalıklarla mücadelede, kenti terk etme dışında ne
tür tedbirler alındığı belli değildir. Yasmah-Addu’ya gönderilen bir başka mektupta,
salgının bittiği fakat hayatta kalanların ölülerin cesetlerini gömmeyi, uygun kehanetsel
alametleri görünceye

kadar geciktirdikleri

açıklanmaktadır. Buradan, salgınla

mücadelede kötü-ruh kovucular ve ağıt yakıcılara ek olarak kâhinlerin de hazır bulunduğu
anlaşılmaktadır. Ölüleri ivedilikle gömme ve ritüel yaparak arındırma, muhtemelen
bulaşıcı hastalığa karşı alınan tek önlem olmuştur. Ritüel metinlerinden bilinen yıkayarak
ve yakarak arındırma, eğer hastalık bakterilerden kaynaklandıysa, daha fazla kişinin
enfekte olmasını önlemiş olmalıdır. Gömme işlemleri bittikten sonra kötü-ruh kovucular
ve ağıtçı din adamları, kenti arındırmışlardır. Diğer taraftan, Mari arşivlerinde,
muhtemelen sunduğu etkili çözümler az olduğundan, asû’nun bu bağlamda
gerçekleştirdiği eylemlerden bahsedilmemiştir. Salgınlarla ilgili kayıtlarda, elimizde
kötü-ruh kovucularla ilgili pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Örneğin bu bağlamda, M.Ö.
II. binyılın başlarına ait tapınak kayıtları, pašīšu veya išib/išippu adında iki tür arındırıcıdin adamından bahsetmektedir (Geller 2010: 69).
Eski Mezopotamya’da salgın hastalıkların ortaya çıktığı dönemler, āšipu’ların
ricacılar tarafından en fazla ziyaret edildiği zamanlar olmuştur. Nitekim, daha önce āšipu
başlığı altında da bahsettiğimiz, modern literatürde KAR 44 olarak geçen “kötü-ruh
kovucunun elkitabına” göre, āšipu’nun görevlerinden biri de “šēp lemutti ina bīt amēli
pārasu”, “bir kimsenin evine düşmanın girişini engellemektir”. Šēp lemutti, ifadesi, aynı
zamanda, “bir kimsenin evine kötülüğün girmesini önlemek” amacıyla düzenlenen ritüeli
belirtmek için de kullanılmıştır. Söz konusu elkitabında yukarıdaki ifadenin devamında
şu sözler bulunmaktadır: “di’a šibṭa mūtānī šūtuqu”, di’u-hastalığının, inmenin ve
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vebanın geçmesini sağlamak”. Vebaya karşı düzenlenen bir ritüelin yaratacağı etki ise bir
metinde şu sözlerle tasvir edilmiştir:
“Kötü olan ve düşman uçurulacak
Felç, šēdu-cini ve veba (mūtānū) birinin evine yaklaşamayacak.”
(Wiggermann 1992: 91, 93).
Eski Mezopotamyalılar, veba ve salgın hastalıklara karşı tılsımlar yoluyla da
mücadele etmiştir. Örneğin, bir Akad miti olan Erra, Babil’de ortaya çıkan veba
salgınının bir sonucu olarak yazılmış ve şayet mitin yazılı olduğu tablet tılsım olarak evin
duvarına asılırsa bunun hane halkını vebadan koruyacağına inanılmıştır. Yanı sıra, Eski
Babil Dönemine ait mektuplar, vebadan korunmak için düzenlenen ritüellerden,
insanların

kalabalıklardan

uzak

durmalarından

ve

kentlerin

arındırılmasından

bahsetmektedir (Nejat 1998: 146). Örneğin, Geç Asur Dönemine tarihlenen, Ninova’da
bulunmuş ve veba tanrısı Erra’nın yok edici gücünden korumak amacıyla, müşterisi
Šumma-nabȗ evinin duvarına asılmak için yapılmış, üzerinde Marduk apkal ilāni
koruma-sağaltma büyüsü bulunan bir tılsımda aşağıdaki sözler yazılıdır:
“Koruma-sağaltma büyüsü: Ey Marduk, tanrıların üstadı
Erra, tanrıların cengâveri, İšum, sokağın müjdecisi
Sebettu, rakipsiz savaşçılar
Ben, PN, tanrısının oğlu
Önünüzde saygıyla eğilen bir kul
Bana, kötü di’u-hastalığına, šibbu-hastalığına
Erra’nın šibṭu-vebasına karşı
Erra’nın öldürücü salgın … hastalığına
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Ve yok etmesine karşı, merhamet edin
O zaman gelecek günler boyunca
Kara-kafalı insanlara sizin şanınızı methedeceğim.” (Panayotov 2018: 194, 213).
Diğer taraftan, bir evi salgın hastalıklara karşı korumak için düzenlenen ritüellerin
talimat metinleri, söz konusu hastalıkları eve zorla girmeye çalışan davetsiz cinler ordusu
gibi ele almış ve buna paralel olarak evin kapıları, odaları ve köşeleri, ahşaptan ya da
kilden, koruyucu figürlerle donatılmıştır (Wiggermann 1992: XII).
Veba ve diğer salgın hastalıklara karşı, Asur kraliyet ailesi için de korumasağaltma büyüsü ritüelleri düzenlenmiştir. Örneğin, kötü-ruh kovucu Nabȗ-nāṣir
tarafından Asur kralına gönderilen bir mektupta, söz konusu hastalıklara karşı neler
yapıldığı şöyle anlatılmaktadır:
“Kral, efendimin bize yazdığı ritüeller hakkında, Kislev’de, baş-hastalığını
(di’u), vebayı (šibṭu) ve salgın hastalığı (mūtānū) bir adamın evinden uzak
tutmak için uyguladık.” (Panayotov 2018: 214).
Çivi yazılı metinlere göre, salgın hastalıklara karşı şifalı-büyülü olduğuna inanılan
bazı taşlar da kullanılmıştır. Örneğin, Yeni Asur Devleti kralı Sanherib dönemine (M.Ö.
704-681) ait kraliyet metinlerinde, şu ifadeler geçmektedir:
“Görünüşü hurma ağacının kabuğuna benzeyen alallu-taşı
Ve görünüşü nar ağacının meyvesine benzeyen girimḫilibû-taşı
Güzeldir ve ona bakmak keyif verir
Ve vebanın bir insana yaklaşmasını önleyen bir taştır
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Her iki taş da … dağında bol miktarda bulunmuştur.” 9
Yukarıdaki metinde, bir tanrı olduğu için Erra’dan, yine hastalıkları gönderen
aynı tanrı olduğu için Erra’ya karşı yardım istenmektedir. Bu durum, Eski Mezopotamya
insanının tanrıları öfkelendirmekten ve böylece onların kendilerini cezalandırmalarından
korktuklarına işaret etmektedir. Aslında Eski Mezopotamya sakinleri, bir anlamda
içlerinde tanrılara karşı sitemkâr duygular barındırmakta fakat bunu onlardan gizlemek
zorundadır. Yani Eski Mezopotamyalılar, bu arada kalmışlık duygusuyla yaşamak
durumunda kalmışlardır.
Eski Mezopotamya sakinleri, evlerde yaşanan ölüm vakalarının, kehanetsel
olaylarla aynı zamanda gerçekleşmesini, šēp lemutti, “kötülüğün ayağı”, “düşmanın eve
girişi” olarak yorumlamışlardır. Bu yaklaşım, düşmanın daha fazla girişi, ölümlerin artışı
ve mūtānū, “ölüm vakaları/veba” ile ilgili bir beklentinin varlığına işaret etmektedir.
Buradan hareketle, Eski Mezopotamya sakinlerinin veba ile giderek artan sayıda ülkeye
giren ve onu ev ev ele geçiren, sahipleri, köleleri ve sığırları öldüren düşman ordusu
arasında, mecazi bir benzerlik kurduklarını söylemek mümkündür (Wiggermann 1992:
96).

III. 6. ŠÀ.Zİ.GA / Nīš libbi / Cinsel İktidarsızlığa Karşı Yapılan
Koruma-Sağaltma Büyüsü
Birçok kültürde olduğu gibi Eski Mezopotamya kültüründe de cinsellik
konusunda oldukça tutarsız yaklaşımlar olduğu görülmektedir. Genel olarak
bakıldığında, Eski Yakındoğu hukukuna göre, babaların veya kocaların haklarını ihlal
etme ya da iffetsizlik yaparak kadın din görevlilerinin resmi görevlerini küçümseme gibi

9

http://oracc.org/rinap/Q003523/.
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cinsel eylemler, şiddetli bir şekilde cezalandırılmıştır. Diğer taraftan cinsellik, evlilik
kurumunda, fahişelerle birlikte olarak ya da bir kült esnasında cinsel ilişki gibi kültürel
olarak kabul gören bir dairede özgürce yaşanabilmiştir. Bundan dolayıdır ki Eski
Mezopotamya Uygarlıklarından kalan büyü literatüründe cinsel güç kaybına ve mevcut
gücün korunmasına yönelik, şifa talimatnamelerinin, ritüellerin ve koruma-sağaltma
büyülerinin çokluğu şaşırtıcı değildir (Heessel 2015: 45, 46).
Eski Mezopotamya sakinleri, erkekteki belirli bazı cinsel problemleri çözmek ve
onun cinsel gücünü arttırmak için Sumerce ŠÀ.Zİ.GA denilen ve Akadcaya nīš libbi,
“kalbin kabarması” olarak çevrilen bir büyü ritüeli uygulamışlardır (Biggs 1967: 2).
ŠÀ.Zİ.GA metinleri, Eski Mezopotamya’dan günümüze ulaşan sayısız denecek kadar çok
ritüel ve koruma-sağaltma büyüsü metninin küçük bir bölümünü oluşturmaktadır
(Jacobsen 1969: 383). Elimizde, Eski Mezopotamya’da cinsel gücü arttırmak için yapılan
ŠÀ.Zİ.GA ritüelinin, Maqlȗ ya da Šurpu gibi o dönemlerde bir araya toplanmış ve
düzenlenmiş standart bir hali mevcut değildir. Bunun yanında, Eski Babil Dönemi’nden
(yaklaşık olarak M.Ö. 1900-1600) günümüze ulaşan bir miktar Sumerce edebi metin,
karşı cinsten birini ayartma, sevişme gibi konularla ilgilidir ve ayrıca yine bu döneme ait
Sumerce bir aşk muskası/tılsımı mevcuttur. Sevişme ile ilgili metinlerin çoğu, M.Ö. VII.
yüzyıla ait kopyaları sayesinde bugüne ulaşmıştır ve bunlar, erkekteki belirli cinsel
problemlerin giderilmesine yönelik koruma-sağaltma büyüleri ve ritüellerinden
oluşmaktadır (Biggs 1967: IX, 1).
ŠÀ.ZI.GA’nın hangi durumlarda kullanıldığı ile ilgili elimizde detaylı bilgi yoktur
fakat bu büyünün, toplumsal olarak kabul gören bir ilişki dışında kullanılmasının yasa
dışı olduğunu varsaymamız mümkündür. Bu durumda ŠÀ.Zİ.GA, özellikle evli çiftlerin
cinsel yaşamına katkı sunması bakımından tamamen meşru bir sosyal amaca hizmet emiş
olmalıdır. ŠÀ.Zİ.GA metinlerinde yapılması reçete edilen eylemlerin, genellikle, ilkel
uygulamalar oldukları görülmektedir. Ritüellerde, örneğin, başka birtakım şeylerin yanı
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sıra bazı hayvanların cinsel organlarından elde edilen aşk gücü ile güçlendirilmiş nesneler
kullanılmıştır (Farber 1995: 1900-1901).
ŠÀ.Zİ.GA ve nīš libbi, terimlerinin, ilk kez bir Eski Babil Dönemi metninde
geçtiği görülmektedir. Söz konusu ritüel metinlerinde hiçbir zaman bir kadına
göndermede bulunulmamış olması dikkat çekicidir ve bu durum, “aşk büyüsü” ile
ŠÀ.Zİ.GA arasında belirgin bir ayrım olduğuna işaret etmektedir. ŠÀ.Zİ.GA korumasağaltma büyüleri, görünüşe göre bir kadın tarafından okunmuş ve bununla bir erkeğin
cinsel ilişkiye girebilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Libba našȗ, “dilemek, istemek, ilgi
duymak” gibi anlamlara gelirken; nīš libbi, söz konusu metinlerde farklı bir manada
kullanılmıştır ve cinsel ilgi, arzulama ya da libido olarak yorumlanmamalıdır. Çünkü bu
ifade daha çok bir adamın bir kadını istemesi fakat onunla cinsel ilişkiye girecek
yeterliliği gösterememesi durumunu anlatmak için kullanılmıştır:
“(Eğer bir adam) bir kadını gönülden arzularsa
Ve kadına göz koyarsa fakat yüreği onun için kabarmazsa.”
Söz

konusu

ifadeden ne kastedildiği

yukarıdaki

sözlerden daha iyi

anlaşılmaktadır. Bunun yanında, birçok vakada erkek yalnızca penisini yağla ovup onun
uyarılmasını sağladıktan sonra ŠÀ.ZI.GA’yı elde etmiştir:
“Sen(?) erkeğin penisini, kadının vajinasını, (pūru-yağı ile) ov
Ve o (erkek) ŠÀ.ZI.GA’ya sahip olacak.”
Benzer bir diğer metinde:
“(Ürünleri) yağın içinde ez ve onun penisini (onunla) ov
Ve o ŠÀ.ZI.GA’ya sahip olacak.”
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denmektedir. Yine bu iki metinden de anlaşılmaktadır ki ŠÀ.ZI.GA, bir erkeğin
basitçe cinsel tavırlara karşı hissettiği ilgiyi ya da cinsel ilişki arzusunu değil, erekte olma
ve cinsel ilişki için yeterli olacak kadar bunu sürdürme durumunu anlatan bir terimdir
(Biggs 1967: 2-3).
Eski Mezopotamyalılara göre, bir erkeğin cinsel iktidarsızlık sorunu yaşamasının
çeşitli nedenleri vardır. Buna göre kara-büyü, bir erkeğin cinsel iktidarsızlık problemi
yaşamasının en yaygın nedenlerinden biridir. Dolayısıyla, cinsel iktidarsızlığı tedavi
etmeye yönelik uygulanan ritüellerin ve reçetelerin bir kısmının, hastanın yaşadığı
problemin nedeni olarak kara-büyüye vurgu yapıyor olması şaşırtıcı değildir. Örneğin,
cinsel problemler yaşayan bir erkeği tasvir eden bir koruma-sağaltma büyüsü metninde
şu ifadeler yer almaktadır:
“Eğer bir adama büyü yapıldıysa ve onda akıntı oluyorsa ve o
Kaslarının gergin olmasından dolayı acı çekiyorsa ve
Dizleri kasılmışsa, kalbi bir kadını arzuluyor fakat
Kadını gördüğünde kalbi tereddüde düşüyorsa
O adamın menisi ölü bir adamla birlikte gömülmüş demektir
Onu tedavi etmek için: Nīnû-otu, ḫašû-otu, bin derde deva-otu
Nuḫurtu-otu, supālu-ardıç, tullal-otu (ve) ardadillu-otunu
Havanda birlikte döv. Bunu aç karnına üzüm suyu ile birlikte
Sürekli içsin. (Sonrasında o iyileşecek).” (Abusch; Schwemer 2011: 112).
Koruma-sağaltma büyüsü metinleri, bu sorunu genellikle kara-büyü ile
ilişkilendirmesine rağmen nadiren de olsa bazı metinler, erkekteki cinsel iktidarsızlığı
kara-büyü dışında başka bazı nedenlere bağlamaktadır:
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“[Eğer bir adam], yaşlılıktan dolayı, bir sopayla (dövüldüyse)
Humma (krizi geçirdiyse) ya da bir öküz dürtme değneği ona denk geldiyse
O kadınlara karşı (bu yüzden) iktidarsızdır.” (Biggs 1967: 3).
Cinsel iktidarsızlık ve tedavisi hakkında oluşturulmuş metinlere tasarruf etmede
olduğu gibi koruma-sağaltma büyülerinin okunması ve ŠÀ.Zİ.GA metinlerindeki
ritüellerin uygulanması da āšipu’nun yetki alanına girmekteydi. Nitekim ritüellerdeki
açıklamalar oldukça sık bir şekilde
“şunları şunları yapacaksın” sözleri,

āšipu’ya göndermede bulunmaktadır. Örneğin,
açık bir şekilde ritüelin uygulayıcısına yani

āšipu’ya hitap etmektedir. Bunun yanında, ritüellerle ilgili hala bir kısım belirsizlikler
mevcuttur. Mesela, āšipu’nun ritüel esnasında belirli bazı şeyler yiyip-içtiği anlaşılmakta
fakat bunların ne olduğu tam olarak bilinmemektedir. Diğer taraftan, ritüel esnasındaki
direktiflerin ara sıra doğrudan hastaya verildiği de olmuştur. Konuyla ilgili metinlerin
çoğu, bu tür bir cinsel problem yaşayan kişinin şifa bulmak için kullanması gereken
ilaçların mahiyetini belirtirken; geriye kalan metinler ise kendisine büyü yapılmış kişinin
uygulaması gereken talimatları içermektedir (Biggs 1967: 6-7).
Hasta kişiye eski cinsel kuvvetini kazandırmak için tavsiye edilen maddelerin bu
tür bir güce sahip olduğu varsayılmış ve metinlerde de görüleceği üzere bunun özellikle
cinsel güce sahip olduğu düşünülen bir hayvandan elde edilebileceğine inanılmıştır. Bu
amaçla, ŠÀ.Zİ.GA ritüellerinde örneğin, cinsel olarak azmış erkek bir geyiğin ya da
koçun kılları, yine erkek bir geyiğin spermleri, erkek bir kekliğin kafası ya da çiftleşmek
üzere olan bir kuşun tüm vücudu gibi objeler kullanılmıştır. Yanı sıra, ritüellerde
kullanılan şeylerin etkisini arttırmak amacıyla, kullanılmadan önce bunların üzerine
çeşitli büyülü sözler okunmuştur. ŠÀ.Zİ.GA büyüsünün dayandığı temel motiflerden biri
ereksiyon problemi yaşayan erkeği cinsel güce sahip bir hayvanla özdeşleştirerek tedavi
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etmektir. (Jacobsen 1969: 383-384) Bu yöntemin uygulandığı bir koruma-sağaltma
büyüsü metninde:
“Büyülü sözler. Çiftleşmek için erekte olan vahşi eşek
Senin ateşini kim söndürdü
Cinsel azgınlığı yıkıcı bir sel (gibi) olan haşin aygır
Senin uzuvlarını kim bağladı
Kaslarını kim gevşetti
İnsanlar … senin(?) … -mıştır
Tanrıçan sana döndü. Asalluhi, (b)üyü tanrısı
Dağın ve denizin otları vasıtasıyla seni kurtarsın ve
İštar’ın efsunlarıyla senin organlarını çekici kılsın
Büyülü sözler. Cinsel güç için dua. Ritüeli:
Mıknatıslı demir cevherini parçala, (onu) yağın içine koy
Onu penisine, göğsüne ve beline sürmeli ve sonrasında o iyileşecek.”
ifadeleri geçmektedir (Biggs 1967: 17).
Bu metinde geçen, “Asalluhi, dağın ve denizin otları vasıtasıyla seni kurtarsın”
sözleri, cinsel iktidarsızlık sorununa sadece büyü yoluyla değil aynı zamanda şifalı otlarla
da çare arandığına yani söz konusu sıkıntıyı gidermek için şifalı-büyülü denebilecek
yöntemler denendiğine işaret etmektedir.
Bir başka koruma-sağaltma büyüsü metninde, problem yaşayan kişinin durumu
ilginç tasvirlerle anlatılmakta ve sıkıntıyı gidermesi için tanrıçalardan yardım
istenmektedir:
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“Büyülü sözler. Seni kim gevşek bir ip gibi [yumuşattı]
Senin [yolunu] kim bir y[ol] gibi engelledi
Senin kalbinin üstüne kim so[ğuk] su döktü
Ve kalbine kas[veti] koydu
[Seni… karma[şık] yaptı
Nanaya’nın üç kadını […] se[nin] kalbinde
Senin kalbine ha[z] akıtsın! […] (Biggs 1967: 19-20).
ŠÀ.Zİ.GA ritüellerinde, genellikle büyü tanrısı Asalluḫi’den, güzellik tanrıçası
İnanna/İštar’dan, tılsım tanrıçası Nanayan’nın üç kadınından ve İštar grubu yani Nanaya,
Gazbaba ve Kanissura’dan yardım istenirdi. Bunlardan son ikisi olan Gazbaba, işvenin,
Kanissura ise cadıların ve efsuncuların tanrıçasıydı ve ondan, cinsel sorunların
yaşanmasına efsuncunun sebep olduğuna inanıldığı durumlarda yardım istenirdi
(Jacobsen 1969: 384). İnanna’nın aşk ve erotizmle olan ilgisi, Sumerce bir ŠÀ.Zİ.GA
büyüsü metninde şu sözlerle anlatılmaktadır:
“Güzel kadın aşkı canlandırdı
Elmayı ve narı seven İnanna, bir ereksiyon sağladı
Kalkan, inen, düzleşen aşk-taşı, benim için kalktı
Bilgelik sayesinde İnanna, aşağıda sahnelenen aşkın müsebbibidir.”
Sumer aşk büyülerinde görülen aşk ve erotizmle ilişkili İnanna imajı, daha sonraki
dönmelerde de varlığını devam ettirmiştir. Nitekim Yeni Asur aşk büyülerinde de bunu
görmek mümkündür (Geller 2003: 131). İnanna, bu tür büyü metinlerinde genellikle elma
ve hurma gibi meyvelerle ilişkilendirilmiştir (Miller 2013: 127).
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Cinsel iktidarsızlık sorunu yaşayan bir erkek için düzenlenen bir diğer korumasağaltma büyüsü ritüelinde, söz konusu kişinin eski haline tekrar geri dönmesi için
yapması gereken ayinsel eylemler, şöyle anlatılmaktadır:
“[Eğer bir erkeğ[in] cinsel gücü ortadan kalkarsa ve
Onun kalbi kendi kadını ya da başka bir kadın için kabarmazsa
Yıldızların İštarı’nın huzurunda kamıştan bir sunak düzenle
Bir koyun kurban et
Bir ardıç buhurdanı düzenle, bira akıt
Omuzu, yağlı dokuyu ve kızarmış eti [sun]
İki tane mum yağından, iki tane balmumundan, iki tane katrandan
İki tane alçı taşından iki tane hamurdan,
İki tane sedirden figür yap; yanmaz bir pursītu-kabında
Yıldızların İštarı’nın huzurunda onları ateşte yak
Ve aşağıdaki büyülü sözleri oku
“Büyülü sözler. Göklerin bir ışıltısı, bilge İštar
Tanrıların, onayı gerçek onay olan hanımı
Tanrılar arasında hükmü en üstün olan mağrur kişi
Tüm kentlere hükmeden yeryüzünün ve gökyüzünün hanımı
İštar, senin adınla tüm efendiler yere eğilir
Ben NN oğlu NN, senin huzurunda eğilmiştim
Ben, büyü yapılmış olan, figürleri toprağın içine
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Konulmuş olan, huzurunda(yım)
Bedenim lapis-lazuli gibi arınmış olsun
Çehre(m) kaymaktaşı gibi parlak olsun
Işıldayan gümüş ve kırmızımsı altın gibi
Ben soluk olmayayım
Tarmuš-bitkisi, imḫur-līmu-bitkisi
İmḫur-ešrā-bitkisi, ardadillu-bitkisi
Usikillu-bitkisi, dağ-bitkisi (ve) GIŠ.KAN.U5-bitkisi
Benim büyümü defetsin!”
Bunu üç defa okumalısın.” (Biggs 1967: 27-28).
Eski Mezopotamya’da, cinsel iktidarsızlık problemi yaşayan kişiyi bu sorundan
kurtarmak için uygulanan bir diğer büyülü yöntem, ritüel esnasında onun yatağının baş
ve ayak tarafına, bazı hayvanlar bağlamaktı:
“[Koruma-sağaltma büyüsü. Yatağ]ımın baş tarafına bir koç bağlı
Yatağımın ayak tarafına], sütten kesilmiş bir koyun bağlı
Belimin çevresine onların yünü sarılı
[Bir koç gibi on bir defa], sütten kesilmiş bir koyun gibi
On iki defa, bir keklik gibi on üç defa
[Benimle seviş ve bir] domuz [gibi] on dört defa
Çılgın bir boğa gibi elli defa
Bir e[rkek bir gey]ik gibi elli defa
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Meskun bölgeleri […] sen
Dağlık bölgeleri […] sen
Dişil cazibenin tanrıçası [İštar’ın ]
(Ve) cinsel cazibenin tanrıçası Nanaya’nın buy[ruğuna göre]
Onlar buyurdu; ben yerine getirdim. Büyü reçetesi.” (Biggs 1967: 30-31).
Bu tür metinlerin ortak özelliği, “taklit büyüsüne” dayanan bir dizi büyülü
analojiye sahip olmaları ve boğa, maymun, köpek ya da koç gibi kendilerine özel bir
cinsel güç atfedilen hayvanlarla hasta kişi arasında, büyü yoluyla bir benzerlik kurmaya
çalışmalarıdır (Heessel 2015: 46). Diğer taraftan yukarıdaki metinde, hasta kişinin
yatağının baş ve ayak tarafına bağlanan hayvanlardan alınan yünün, hastanın beline
bağlandığından bahsedilmektedir. Bu durum, Eski Mezopotamya’daki, adı geçen
hayvanların cinsel gücünün büyü aracılığıyla hayvanın yününden hasta kişiye geçeceğine
dair inanca bir örnek oluşturmaktadır (Jacobsen 1969: 383). Bunun haricinde, büyü
metinlerinde adı geçen hayvanların cinsel güçlerini hasta kişiye aktarmak için başka bazı
yollar da denenmiştir. Yukarıda verdiğimiz metinde geçen, “çiftleşmek için erekte olan
vahşi eşek”, ifadesinde görüldüğü gibi bazen hayvanlara seslenilerek onlardan yardım
istenmiş bazen de bir kısım hayvanın cinsel gücü, onun ölü bedeninden örneğin, bedenini
sert bir cisimle ezmek gibi bir takım yollarla çıkarılarak, elde edilen sıvı bir içeceğe
katılmış ve hasta kişiye içirilmiştir (Heimpel 1970: 191). Örneğin, cinsel güce sahip
olduğuna inanılan erkek bir keklikten, bu gücün nasıl alınacağı ve hastaya nasıl
aktarılacağına dair bir koruma-sağaltma büyüsü metninde, yapılması gerekenler şöyle
anlatılmaktadır:
“Eğer bir adamın cinsel gücü sona ererse
Nisannu ayında erkek bir keklik yakala
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Onun kanatlarını yol, onu boğarak öldür
(Onu) ez, (üzerine) tuz serp, (onu) kurut
Dadānu-dağının-bitkisiyle onu yoğur
Biranın içinde içmesi için ona ver
O adam cinsel gücünü geri kazanacak.” (Biggs 1967: 4).
Bazı ritüellerde hayvanlar kullanılmamış, farklı bir yaklaşımla manyetik taşlardan
faydalanılmaya çalışılmıştır. Örneğin bir ritüelde, içerisinde toz halinde mıknatıs cevheri
bulunan yağın erkeğin göbeğine; içerisinde toz halinde demir cevheri bulunan yağın ise
kadının göbeğine sürülmesi salık verilmiş ve bu iki madde arasındaki karşılıklı çekim
gücünün, kadına ve erkeğe geçeceği varsayılmıştır (Jacobsen 1969: 383).
Eski Mezopotamya sakinleri bazen cinsel problemin hangi doğaüstü gücün
müdahalesinden kaynaklandığını tespit edebilmek için de birtakım büyülü yollara
başvurulmuşlardır. Aşağıdaki metinde örneğin, sorunun kaynağını tespit edebilmek için
uygulanan ilginç bir yöntemden bahsedilmektedir:
“Cinsel iktidarsızlık… için büyü
Ritüeli: Gernik buğdayın[dan yapılmış] hamur ile
Çömlekçi çamurunu birbirine karıştır
Erkeğin ve kadının figürlerini yap
Onları birbirinin üstüne koy ve
Onları erkeğin başına yerleştir, ardından
[Duayı] yedi kere oku; (onları)
Kaldır ve bir domuz[un yakınına koy]
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Eğer domuz yaklaşırsa, “İštar’ın Eli” (demektir)
(Eğer) domuz [figürlere] yaklaşmazsa
Bu demektir ki erkek büyü yoluyla etki altına alınmıştır.” (Biggs 1967: 46).
Bazı koruma-sağaltma büyüleri, eşlik ettikleri ritüellerle yakından ilişkiliydi.
Örneğin, bazı ritüellerde arp telleri, gerginlikleri hasta kişiye geçsin diye onun el
bileklerine bağlanır bazen de “penisim bir arp teli gibi gergin olsun böylelikle ondan
dışarı kaymayacak” sözlerini söyleyen birine, bir arp yayı kullanmasını salık veren bir
ritüel eşlik ederdi. Yanı sıra, bazı metinlerde cinsel problemleri olan kişi, “benim sevişme
savaşım” sözleriyle adeta savaşa hazırlanmış ve ilişki öncesinde, diken şeklinde
biçimlendirilmiş sivri uçlu bir aletle büyülü bir şekilde silahlandırılmıştır (Biggs 1967: 6;
Jacobsen 1969: 383).
Cinsel iktidarsızlık konusu, eczacılıkla ilgili metinlerde de geçmekte ve bu soruna,
şifalı-büyülü diyebileceğimiz bir takım çözüm önerileri sunulmaktadır. Söz konusu
metinlerde cinsel güç için faydalı olarak zikredilen ilaçlar, esasında bu amaçla düzenlenen
büyü ritüellerinde kullanılan şeylerle aynıdır. Metinlerde, çok sayıda bitki tohumu, bitki
kökü, yaprak, sürgün ve belirli bazı bitkilerin tam olarak belirtilmemiş kısımları,
genellikle bir doz halinde içilmek üzere reçete edilmiştir. Günümüzde bu tür bitkilerin ne
olduklarının tespit edilebilmesi, nadiren mümkün olmaktadır. Bunun yanında, ritüellerde
reçete edilen şeylerin bir kısmı, hayvanlardan ve kuşlardan elde edilmektedir. Cinsel
sorunlar için şifalı-büyülü tavsiyelerde bulunan bazı metinler aşağıda verilmiştir:
“Erkek bir kekliğin kafasını kes, kanını suya akıt
Kalbini yut, sıvıyı gece boyunca açık havada beklet
Güneş doğduğu zaman onu içmesi için ona ver
Ve o cinsel güce sahip olacak.”
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“Çobandeğneği ya da köpek dili adlı
Üzerinde kertenkeleler yatan bir bitki
Cinsel güç için iyidir
Ezilmeli ve yağla birlikte (hastaya) sürülmelidir.”

“Maštakal-bitkisinin tohumu: Cinsel güç için bir bitki
Onun ince bir sürgününü büküp kırmızı yünün içine koy
Onu hastanın yatağının altına bırak.” (Biggs 1967: 3-4).
Metinlerden de anlaşıldığı gibi ritüelleri uygulayan ve büyüleri okuyan āšipu’nun
temelde ilgilendiği şey, bu dertten muzdarip olan erkeğin, kaybettiği cinsel gücü
bünyesinde çokça barındıran ve bunu temas yoluyla hastaya aktaracak olan şifalı-büyülü
objeyi doğada bulmaktır. Bu temas, bazen basitçe söz konusu etkili nesneleri hastaya
bağlayarak, bazen de onları ezerek toz haline getirip, bir yağa karıştırarak ve hastaya
sürerek ya da son kertede bu karışımı hastaya, biranın ya da suyun içine katmak suretiyle
içirmek yoluyla gerçekleştirilmiştir (Jacobsen 1969: 383).

III. 7. Muruṣ râmi / Aşk Hastalığı ve Râmȗ / Aşk Büyüsü
Çalışmamızda daha önce de belirttiğimiz üzere, Eski Mezopotamya sakinleri
karşılaştıkları sıkıntılı birçok durumdan kurtulmak için koruma-sağaltma büyüsü ritüeli
uygulamışlardır. İşte bu durumlardan biri de bir kimsenin âşık olması fakat bu
duygularına bir karşılık bulamamasıdır. Aşkın, Eski Mezopotamya sakinleri tarafından
tedavi edilmesi gereken bir hastalık olarak görülmesi nedeniyle bu büyü türünü koruma217

sağaltma büyüleri başlığı altında ele almayı uygun gördük. Nitekim günümüzde de karşı
cinsten bir kimseye yoğun duygular hissetme yani Türkçe’de “kara sevdaya tutulma”
sözleriyle ifade edilen bu durum, adeta bir hastalığa yakalanma anlamında
kullanılmaktadır.
Bazı çivi yazılı metinlerde, melankoli ile siyah organlar arasında bir ilişki
olduğundan bahsedilmekte ve siyah organlar metinlerde Akadca, ṭulīmu, “dalak”, ve
Sumerce, šà.gi6, “siyah iç organlar” ile bağlantılı olarak geçmektedir. Eski Mezopotamya
sakinleri, bu organların siyah safra ve üzücü duyguların üretildiği yer olduğunu düşünmüş
ve örneğin Babillilerce dalak, “siyah/hasta bir kalp”, mutsuzluk duygularının bulunduğu
yer olarak tasavvur edilmiştir (Couto-Ferreira 2010: 21-22).
Eski Mezopotamya’ya ait koruma-sağaltma büyüsü literatüründe, “aşk
büyüsünün” yaygın bir tema olduğu görülmektedir. Aşk büyüsü, birlikte olunmak istenen
kişinin kalbini kazanmak için birtakım sihirli sözler ve ritüellerden oluşan bir büyü
türüdür ve Eski Mezopotamyalıların, aşk ve evlilikle ilgili problemlerini çözmek için bu
tür yöntemlere sıklıkla başvurdukları anlaşılmaktadır (Goff 1956: 22). Diğer taraftan, aşk
büyüsü, örneğin insanların rakiplerine karşı yaptırdıkları büyüler gibi hayatın zorlu
yüzüyle mücadeleyle ilişkili bir büyü türüdür. Bu özelliğine paralel olarak aşk büyüsü
metinleri, genellikle hem içerik hem de dil açısından diğer koruma-sağaltma büyülerine
nazaran biraz daha kaba bir üsluba sahiptir (Geller 2010: 28). Eski Mezopotamya
Uygarlıklarından kalan çeşitli metinlerde, cinsellik ve aşk birbiriyle yakından bağlantılı
olarak geçmekte ve bu metinlerden anlaşıldığına göre, aşk için duyulan istek, genellikle,
arzulanan kişiyle fiziksel bir birliktelik isteğini de içermektedir. Yanı sıra, cinsellik,
konuyla ilgili metinlerde güçlü sözcüklerle aşk ise daha yumuşak bir tonla ifade edilmiştir
(Heessel 2015: 48).
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Yukarıda da belirttiğimiz gibi Eski Mezopotamya’da aşk, hem kadın hem de erkek
açısından gerçek anlamda fiziksel bir rahatsızlık olarak görülmüş ve (Geller 2002: 129)
Akadca metinlerde bu hastalık için muruṣ râmi, ifadesi kullanılmıştır. Eski Babil
Dönemi’ne kadar izi sürülebilen ve M.Ö. XI. yüzyıl boyunca standardize edilen ve kırk
tabletten oluşan “teşhis ve tedavi” serisinde, aşk hastalığı ile ilgili birkaç kayıt
bulunmakta ve bu metinlerde aşk hastalığının asıl nedeni olarak büyü ve yasadışı cinsel
ilişki gösterilmektedir. Metinlerde belirtilen semptomlar, mide ve sindirim sorunlarının
yanı sıra davranış rahatsızlıklarını da içermekte ve bunlar iki farklı metinde şu şekilde
sıralanmaktadır:
“Eğer onu sürekli sıkıntı basıyor, sürekli nefesi kesiliyorsa, ekmek yiyor
(Ve) su/bira içiyor fakat bu ona yaramıyorsa
Ah midem diyorsa ve kederliyse
O kişi aşk-hastalığı ile hastalanmıştır ve bu erkek ve kadın için aynıdır.”

“[Eğer onun bedeni] ateşli değilse, yeme-içmeğe iştahı yoksa
Onun için ağlamak hastaysa(?)
O sürekli “ben üzgünüm” diyorsa ve kederliyse
Bu adam aşk hastalığı ile hastalanmıştır
Ve bu erkek ve kadın için aynıdır.” (Couto-Ferreira 2010: 33-34).
Akadca yazılmış bir başka metinde aşk-hastalığına yakalanan birinin karşılaşacağı
sıkıntılar ise şöyle anlatılmaktadır:
“Şayet bir adam sürekli unutkanlık yaşıyor
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Ve sözcükler onu başarısızlığa uğratıyorsa
Ya da o sürekli kendi kendine mırıldanıyor ve sebepsiz yere gülüyorsa
O (kişi) aşk hastalığından muzdariptir
Ve bu durum bir erkek ya da bir kadın için aynıdır
Şayet onu sıkıntı basıyor ve o sürekli kendi etrafında dönüp duruyorsa
O yemek yiyor, bira içiyor fakat kilo almıyorsa
“Ah kalbim” diye feryat ediyor ve inliyorsa
O adam aşk hastalığından muzdariptir
Ve bu durum erkek ve kadın için aynıdır.” (Geller 2002: 129).
Her ne kadar aşk-hastalığının metinlerde tasvir edilen belirtileri, başka bir
rahatsızlıkla da ilişkili olabilecek genel durumlar olsa da hastalığın bir tıbbi-teşhis el
kitabında geçiyor olması ve aşk-hastalığı olarak sınıflandırılması, Eski Yakındoğu’da
âşık olmanın çözülmesi gereken bir sorun olarak algılandığını göstermektedir. Bunun
yanında, Mezopotamyalı şifacıların aşk hastalığına yakalanan birinin ızdırabını
dindirecek etkili bir çözüm uygulayıp uygulamadıkları hakkında kesin bir malumat
bulunmamaktadır (Heessel 2015: 49).
Günümüz tarihçileri “aşk büyüsünü”, “aşk şarkılarından” farklı bir tür olarak ele
almaktadırlar. Aşk şarkılarının çoğu, kadın ve erkeğin güzelliğini ve çekiliğini övmek için
yazılmıştır ve bunlar, kutsal evlilik ile bağlantılı olarak İnanan-Dumuzi halkasına dâhil
edilebilse bile karşılıksız aşkı konu edinen şarkılar da vardır. Örneğin, Eski Babil
Dönemi’ne ait bir metinde, bir kadın âşık olduğu adamın çekiciliğini tasvir etmekte ve
onun dikkatini çekmek amacıyla umutsuzca yaşadığı aşk acısını haykırmaktadır:
“Ne söyleyeceğimi unutmak için
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Kendime müsaade etmeye devam ettim, konuşma
Düşüncelerimi kontrol edemedim, bir rüya(daymışım) gibi
Benden önce geleni hatırladım
Sağlıklı bir şekilde çiçek açan ben, tanrım seninle
Bir eş gibi (sana yalvarıyorum), dilenci(?) gibi değil
Sürekli seni düşünüyorum
Tükendim, sarsıldım, hırpalandım(?)
Yine de seni özledim, hep daha fazla endişeyle büyüdüm
(Sonrasında) senin yüzünü gördüm, sen bir tanrısın
Sana yalvarıyorum, izin ver kalbin benden hoşlansın(?).”
(Couto-Ferreira 2010: 34-35).
Sumerce bir koruma-sağaltma büyüsü metninde de benzer bir aşk acısından
bahsedilmekte ve metinde bahsi geçen genç kız, bir aşkın objesi olarak detaylı bir şekilde
tasvir edilmektedir. Burada genç kız ilk olarak sokakta duran hoş bir kız, ardından
İnannan’ın meyhanede takılan bir fahişesi ve sonrasında da bu tür metinlerin bilindik
şiirsel metaforlarındaki gibi aşırı çekici bir kadın olarak betimlenmektedir. O, Enki’nin
bir ambarına ve elma bahçesine benzetilir. Genç kız, meyhanede, kollarını, bacaklarını ve
saçlarını sergiler ve böylece bir erkeğin kalbinin aşkla dolmasını sağlar. Aşağıda
verdiğimiz metinde kız, iltifat amacıyla, “bereketli bir inek” gibi tasvir edilmiştir:
“Aşk-hastalığı için Sumerce bir koruma-sağaltma büyüsü
Güzel kız, sokakta duruyordu
İnannanın fahişesi kız, meyhanedeydi
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O bereketli bir inektir, o bereketli bir inektir
İnek, İnannanın bereketli rahmidir
O, Enki'nin ağustos ambarıdır
Kız oturduğunda, çiçek açmış bir elma bahçesidir
O uzandığında, keyifli kanalında bir gölge yaratılır
Bir sedir dalının yarattığı gölge (gibi)
Saçlarını ona doğru uzattı, saç heyecana yol açar
Elini ona doğru uzattı, el, heyecana yol açar
Ayaklarını ona doğru uzattı, ayak heyecana yol açar
Onun arkası parlıyor, kalçaları lapis lazuli
Kalçası yukarıdan aşağıya indiğinde
Heyecan duygularını yaymak için
Heyecanın önündeki yasakları yıkmak için
Heyecan bir (ziggurat) duvarından iner gibi yukarıdan (aşağıya) yayılır
O, bir dokuma tarağı ile vurur gibi delikanlıyı göğsünden vurur
Asalluḫi, bir bakış attı ve
Tapınaktaki babası Enki’ye, şöyle söyleyerek geldi
Babam, güzel kız sokakta duruyor
Ardından bunu ikinci kez söyledi
Ne yapılması gerektiğini bilmiyorum
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Onu neyin sakinleştireceğini bilmiyorum
Enki, oğlu Asalluḫi’ye cevap verdi
Oğlum, bilmediğin nedir? Ben ona ne ekleyebilirim
Asalluḫi, senin zaten bildiğine kim bir şey ekleyebilir
Ben ne biliyorsam sen de biliyorsun
Temiz bir ineğin tereyağı, evcil bir ineğin sütü
Bir ineğin tereyağı, beyaz bir ineğin tereyağı
Onu taştan sarı bir kabın içine döktüğünde
Onu kızın göğüslerine uyguladığında
Kız, onu açık kapının ardında bırakmamalı
Ve ağlayan çocuğunu avutmamalıdır
Bırak (delikanlı) konuşsun: O, benim peşimden koşsun
Koruma-sağaltma büyüsü.”
Alışılageldiği gibi Sumerce koruma-sağaltma büyüleri, bir problemden
bahsederek başlar. Ardından söz konusu problem Asalluḫi’ye iletilir ve o da sorunu
babası Enki’ye aktararak ondan yardım ister. Nitekim yukarıda verdiğimiz metnin
devamında sorunun ne olduğu şu sözlerle açıklanmaktadır: “O (kadın), genç adamın
göğsüne bir dokuma tarağı gibi vurur”. Bu cümle, aşk hastalığını klasik bir metafor
yoluyla anlatmaktadır. Benzer biçimde, aşk hastalığı daha sonraki tıbbi metinlerde de
sanki karın bölgesi bir çubukla ya da bir iğneyle deliniyormuş gibi acı veren bir hastalık
olarak tasvir edilmiş ve aşk acısı, genellikle insana oldukça keskin fiziksel bir acı veren
sıkıntılı bir durum olarak metinlere yansımıştır. Aşk hastalığını tedavi etmek için bir
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koruma-sağaltma büyüsü ritüeli düzenlenmiştir. Ritüele göre, pak bir ineğin tereyağı
alınmalı ve taş ritüel kabının içine konmalı ve sonrasında bu yağ, nasıl yapıldığını
bilmediğimiz bir şekilde, genç kızın göğsüne sürülmelidir.

Ritüel, şu temenni

cümleleriyle bitmektedir: “Genç kız onu açık kapının dışında bırakmamalıdır”. Bu cümle
ile muhtemelen, “genç kız, onu cinsel anlamda kendisinden uzak tutmasın” anlamı
kastedilmektedir (Geller 2002: 129-130, 137).
ŠÀ.Zİ.GA metinleri içerisinde yer alan ve özel bir ritüel türü olan “šudbubu”, “bir
kadının konuşmasını sağlamak” için düzenlenmekteydi. Tabi ki nihai amaç, kadını,
büyücüye başvuran erkek müşteriyle birlikte olmak için büyü yoluyla ikna etmekti. Büyü,
öncelikle kadın üzerinde “yabancı biriyle konuşması” yönünde baskı kurmakta ve
böylece sonrasında erkekle ilişkiye girebilmesinin önü açılmaktaydı (Geller 2002: 132).
Bu amaçla ilk olarak büyücü eline bir elma, nar ya da başka bir meyve alır ve meyvenin
üzerine üç defa büyülü duayı okurdu. Sonrasında eğer kadın bu meyvenin suyunu emerse
onun adama geleceğine inanılırdı (Goff 1956: 23). Eğer kadın buna karşılık vermezse bu
defa, Tapinnu-unu, nehre atılır ve bilgelik tanrısı EA’ya dua edilirdi. Ardından Dicle ve
Fırat nehirlerinin kıyısından alınan çamurla kadının bir heykelciği yapılır ve onun sol
kalçasına kadının ismi yazılır daha sonra heykelciğin üzerine güneş tanrısı Šamaš’ın
huzurunda üç defa “güzel kadın” duası okunur ve ritüelin sonunda bu figür şehrin batı
kapısının çıkışına gömülürdü. Bu büyünün, aynı gün içerisinde olumlu sonuç vermesi
beklenirdi (Daxelmüller; Thomsen 1982: 37-38):
“Ya bir elmanın ya da bir narın
Üzerine üç defa büyülü sözleri oku
(Meyveyi) kadına ver (ve) sularını içmesini sağla
O kadın sana gelecek, onunla aşk yapabilirsin
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Eğer aynıysa. Eğer kadın (hala) sana gelmiyorsa
Tappinnu-ununu al (ve onu) nehre, kral EA’ya at
Her iki nehrin (kıyısından?) çamur al
(Dicle’nin) en uzak kenarından ve (Fırat’ın) en uzak kenarından
O kadının bir figürünü yap, sol kalçasına onun adını yaz
Šamaš’ın huzurunda, onun (üzerine) “güzel kadın”
Büyülü sözlerini oku, onu batı girişinin dış kapısına göm …
Günün(?) sıcak kısmı boyunca ya da
Gece(?) boyunca o, onun üzerinde yürüyecek
“Güzel kadın” büyülü sözlerini, üç defa oku
O kadın sana gelecek (ve) sen onunla aşk yapabileceksin.”
Başka bir aşk büyüsü metninde ise âşık olunan kadını elde etmek için farklı
tavsiyeler verilmiş ve bazı büyülü sözlerin okunması istenmiştir:
“[Büyülü sözler.] Parlak [Plei]ades! Parlak Pleiades!10
(Sen) [göklerde] konuşlandırılan
(Sen) [göklerde] konuşlandırılan
[…] … NN’in kızı NN’e (gelince)
Bir merkep gibi … devam et, bana vurmaya devam et
Ritüeli: […] ardıç … -ı al

10

Ülker burcunun yedi yıldızı.
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Onun/kadının(?) belinin çevresine keten bir bez bağla
Büyülü sözleri yedi kere onun üzerine oku
Onu kendi yatağının baş tarafına koy
Bir ardıç tütsüsünü, kendi yatağının ayak kısmına koy
Bira akıt ve o sana gelecek
Büyülü sözler. Seni ele geçirdim! Seni ele geçirdim
Ve gitmene izin vermeyeceğim
Tıpkı tekneye yapışan zift gibi
Tıpkı, Ur’a hâkim olan Sin, tıpkı Larsa’ya
Hâkim olan Šamaš gibi tıpkı Ekur’a hâkim olan İštar gibi
Seni zapt ettim ve gitmene izin vermeyeceğim
Giydiğin kıyafetler sana yaprak çöpü(?) olsun
Yattığın yatak sana çadır(?) olsun
Yatak seni yere düşürsün
Yatak sana, “ayağa kalk!” desin
Bilge İšt[ar’ın em]riyle. [Büyü reçetesi]
[Ritüeli]: Büyülü sözleri, bir kumaşın(?) içerisindeki
Biranın üzerine yedi kere oku, [sen …]
Onu [kadına ver] ve o gelecek
[Bunu(?)] 21. günde yap ve (her şey) iyi olacak.” (Biggs 1967: 70-77).
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Eski Babil Dönemi’ne tarihlenen ve muhtemelen Larsa civarında bulunmuş bir
aşk büyüsü metninde, genç bir kadının direncini kırmak ve onu, kendisiyle evlenmek
isteyen erkeğin kurlarına teslim olmaya ikna etmek için büyü yapıldığı anlaşılmaktadır.
Diğer tüm Eski Babil Dönemi büyülerinde olduğu gibi erkeğin adı metne yazılmamıştır.
Büyü metninin kolofonundan, büyünün, IZI.ŠÀ.GA, “kalp yangını” yani kıskançlıkla
ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Böylece talip kişi, sadece kadının ilgisizliğinin değil aynı
zamanda başka bir erkeği tercih etmesinin de üstesinden gelmek zorundadır. Metne göre,
hikâyenin kahramanı üç kişidir: Direngen kadın, kendisinden müşteri olarak bahsedilen
özlem çeken adam ve konuşmacı yani büyücü. Büyücü, arzuladığı kadının kendisine
hediyeler getireceğine dair adama söz vermektedir. Burada kastedilen kadının direncinin
kırılacak olmasıdır:
“Duvar gibi o soğutulmuş, küçük bir dut meyvesi gibi karmaşıklaştırılmış
Bir bahçe meyvesi gibi üzerine basılmış
Bırak Dicle senin için Susa’nın kömürünü
Sangû’sunu, bakırını, kurşununu taşısın
Bırak sangû’yu buraya taşısın! Ah sen! Senin gözlerini kim etkiliyor
Kalp yangını(nı dindirmek) için dua.” (Wasserman 2015: 602-603).
Yine Eski Babil Dönemi’ne ait bir başka aşk büyüsü metninde, bu defa bir erkeği
ikna etmek için çabalayan bir kadın tasvir edilmektedir. Edebi değeri oldukça yüksek olan
metin, kısa çizgilerle üç bölüme ayrılmıştır:
“Bir erkeğin salyası, susuzluğu, açlığı
Suratına bir tokat ile gözünü çevirme görevi
Kafana vurdum, aklını karıştırdım
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Açıklamalarıma göre yargıla, tavsiyeme uy
İştar’ın Dumuzi’yi, Zeraš’ın içkicisini tuttuğunu söylediği gibi
Seni sıkıca tuttum
Seni tüylü ağzımla, idrar-vulvamla bağladım
Salyalı ağzımla, idrar lekemle
Hasım sana gelmemeli
Menteşe taşıyan erkektir, domuzu saklar
Kalçalarımdan tut, tekrar ve tekrar
_____________________
Taze balığın üzerine yağ sürülür, ovalanır
______________________
Bana bak ve bir keman yayı gibi neşelen
Zeraš gönlünü nasıl ferahlatmalı
Her zaman üzerime parıldayan güneş gibi
Ay seni nasıl yeniliyor(sa)
[…] … ve senin aşkın kendisini öyle yeniler”
Metnin ilk cümlelerinde, karmaşık durumlardan bahsedilmekte ve bu satırlar
anlaşılması zor ifadeler içermektedir. Fakat metnin devamında, büyüyü yapan kadının,
âşık olduğu erkeği arzulayan başka bir kadına karşı onu korumaya çalıştığı
anlaşılmaktadır. Büyüye başvuran kadının arzusu, tıpkı tanrıça İštar’ın, genç aşığı
Dumuzi’yi kendisine bağlaması ve ona hükmetmesi ya da bira tanrıçası Siraš/Zeraš’ın,
alkolik birini, bağımlılıkla kendi kontrolü altına alması gibi sevdiği adamı kendisine bağlı
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hale getirmektir. Metnin yazılı olduğu kil tabletin arkeolojik buluntuları da oldukça
ilginçtir. Tablet, İsin kentinin surlarının yakınındaki bir duvarın bir köşesine gömülü,
alçak, kapaklı kil bir çömlekte bulunmuştur. Burada bulunan her şey, gömme alnının
önceden tasarlandığına işaret etmektedir: Tablet bilerek parçalanmış, toprak kabın içine
yerleştirilirmiş ve kalan kısımlar kumla doldurulmuştur. Kil tabletin şekli de oldukça
dikkat çekicidir. Orijinal hali çok sütunlu olan panelin sol tarafı, üzerine yazı yazabilmek
için düzeltilmiş fakat sağ taraf sol kısma göre oldukça kalın halde bırakılmıştır. Üzerinde
metnin yazılı olduğu tabletin bu tuhaf özelliği ve yanı sıra metindeki diğer korumasağaltma büyülerinde geçen şahısların isimlendirilmesi, tabletin muhtemelen özel bir
büyü kumpası düzenlemek amacıyla yapıldığını, sonrasında ise maksatlı olarak etkisiz
hale getirilip dikkatlice yok edildiğini göstermektedir (Heessel 2015: 47-48).
Bir başka aşk büyüsü metni, Akad Dönemi’ne aittir ve Kiş kentinin doğu
kısmındaki Tel İngarra’da, bulunmuştur. Tabletin bulunduğu bölgenin, bir şahsa ait özel
bir ev mi yoksa daha büyük bir idari arşivle bağlantılı bir yer mi olduğu net değildir.
Tabletin üzerindeki metnin hem dilbilimsel hem de epigrafik özellikleri, onun Geç
Sargonik Dönem’e ait olduğuna işaret etmektedir. Metnin, büyücü ile âşık olmuş genç bir
adam arasındaki diyalogdan oluştuğu tahmin edilmektedir:
1-5 (Büyücü)

“EA, İr’emum’u sever
İštar’ın oğlu İr’emum
Onun kucağında oturur, tütsü kokusunun içinde

6-11 (Büyücü)

Siz … , siz iki güzel bakire
Çiçek mi açıyorsunuz, indiğiniz bahçeye
İndiğiniz bahçeye, siz tütsü …
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12-16 (Genç Adam?) Çok uzaklarda ağzını ele geçirdim
Büyüleyici gözlerini ele geçirdim
Vulvanı ele geçirdim, idrardan dolayı kötü kokan

17-20 (Büyücü?)

Sin’in bahçesine kubbe oldum
Onun günü(?) için dallar kestim

21-24 (Genç Adam) Şimşir ağaçlarının arasında etrafımda dolanacaksın
Çobanın sürüsünün etrafında
Keçinin yavrusunun etrafında
Koyunun kuzusunun etrafında
Merkebin sıpasının etrafında dolandığı gibi

25-29 (Büyücü)

Mücevherlerle süslenmiş onun kollarıdır
Yağ ve tibuttum-bitkileri onun dudaklarıdır
Bir yağ testisi onun elindedir
Bir sedir yağı testisi onun omuzundadır

30-31 (Büyücü)

İr’emu onun kafasını bulandırmış
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Ve hatta onu aşk-hastası etmiş

32 (Genç Adam)

Senin ağzını ele geçirdim, artık aşk için uygun

33-38 (Büyücü)

İštar ve İšḫara ile sana yalvarıyorum
Senin boynun ve onun boynu dolaşmadığı sürece
Huzur bulamazsın!”

EA’nın büyü tanrısı ve İštar’ın aşk tanrıçası olmasından hareketle, metinde geçen
İr’emu’nun “aşk büyüsü” anlamında kullanıldığını varsayabiliriz. İr’emu, Grekler’deki
Eros gibi kısmen aşk ve cinsel arzunun kişileştirilmiş halini kısmen de kişileştirilmemiş
gücün kendisini temsil ediyor olmalıdır. Metinde, bir erkeğin aşkına yanıt vermeyen genç
bir kızın inadının, büyü yoluyla kırılmaya çalışıldığı bariz bir şekilde anlaşılmaktadır.
Metnin ikinci pasajında büyücü, bir meyve bahçesine inen iki güzel kadına
seslenmektedir. Bu kadınların, başka koruma-sağaltma büyülerinden de büyücülere
yardımcı oldukları bilinen Anu’nun iki kızı İštar ve İšḫara oldukları açıktır. Yanı sıra
genç adamın, kadının dudaklarını ve gözlerini boyamak için kullandığı boyaları ve hatta
belki de büyüde kullanmak üzere biraz idrarını ele geçirdiğini söylemek pekâlâ
mümkündür. Metnin 25-29 arası satırlarında büyücü, genç kızı ikna etmek için erkeği
bazı süslü ifadelerle övmektedir (Westenholz; Westenholz 1977: 198-212).
Eski Mezopotamya’da, eşlerinin kendilerine olan öfkesini yatıştırmak ve eşleriyle
aralarını düzeltmek için kadınların bölgelerindeki āšipu’ya başvurarak yaptırdıkları bir
aşk büyüsü türü daha vardır. Oldukça ilginç malzemelerin kullanıldığı bu büyü türünde,
karı-koca arasındaki soğukluğun giderilmesi amaçlanmıştır:
“Ritüel hazırlandığında ve tütsü kabı ve onun sunuları tamamlandığında
Kadın aklına ne gelirse (sürekli) söyler
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Ve sen onun kulaklarına [… ile] kutsal yağ sürersin
Ritüeli: Bir ceylanın boyun tendonlarını, erkek-orman-otu ve
Kırmızı yünle birlikte doku
Her 14 düğüm atışında, büyülü sözleri söyle
Ve kadın kordonları beline yerleştirsin
Bu yapılacak ve o sevilecek.” (Geller 2002: 132).

III. 8. İGİ.ḪUL / Ῑnu lemuttu / Kem Göz / Nazar ve
Buna Karşı Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüsü
Sumerce’de İGİ.ḪUL, Akadca’da īnu lemuttu, “kötü bakış, kötü göz” anlamlarına
gelmektedir. Arapça orijinli olan ve “bakma, bakış, göz, ”, anlamlarına gelen “ نظرةnazar”
sözcüğü, bu anlamlarının yanı sıra, Türkçede “kem göz, kötü bakış” gibi anlamlarda da
kullanılmakta ve “nazar etmek/nazarlamak” ifadesi, aynı zamanda bir inanışa işaret
etmektedir. Buna göre, kem göz yani nazar, belirli insanlara has bir özelliktir ve bununla
insana, hayvana veya cansız bir nesneye zarar verilmesi mümkündür. Nazardan
korunmak için örneğin kurşun dökme ya da nazar boncuğu, at nalı gibi koruyucu
olduğuna inanılan objeler kullanma, tüm Ortadoğu toplumlarında olduğu gibi ülkemizde
de oldukça yaygındır.
“İGİ” sözcüğü, Sumerce koruma-sağaltma büyülerinde hem “yüz” hem de “göz”
anlamında kullanılmıştır. İGİ, yüz anlamında kullanıldığında, kötülüğün korkunç yüzü
anlamına gelmekte; göz anlamında kullanıldığında ise bir şeyi “görmek ya da bir şeye
bakmak” anlamlarını taşımaktadır. Bununla birlikte, yüz ya da bakış, hastaya veya
müşteriye sıkıntı veren düşman kişiye işaret etmektedir. Bu durum, Akadca ve diğer
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Semitik koruma-sağaltma büyülerinde bahsedilen “kem göz” olgusundan oldukça
farklılık gösterir. Nitekim Akadca büyü metinlerinde geçen īnu lemuttu, kişisel bir
düşmana göndermede bulunmadan eve giren soyut bir cin anlamında kullanılmıştır
(Geller 2003: 128).
Günümüz Yakındoğu’sunda, örneğin, camdan yapılmış gözler kem göze karşı
koruyucu bir tılsım olarak hem takı gibi kullanılmakta hem de evlerin duvarlarına
asılmaktadır. Eski Mezopotamya’da, kem göze / kem bakışa karşı bir ya da iki gözü temsil
eden boncuk tanelerinin varlığı bilinmekte ve bunlar genellikle tılsım olarak kabul
edilmektedir. Buna karşın çivi yazılı metinler, bu soruna karşı başka çareler de reçete
etmektedir. Örneğin bir koruma-sağaltma büyüsü metninde, Enki oğlu Asalluhi’yi kem
göze karşı bilgilendirmekte ve nazara maruz kalmış birine çare olarak örneğin, bir tutam
yün gibi, oldukça sıradan şeyler kullanmasını önermektedir:
“Onun başının çevresine siyah yün ve beyaz yün bağla.” (Thomsen 1992: 26).
Nazara karşı korunma, Eski Mezopotamya Uygarlıklarına ait büyü metinlerinin
en yaygın temalarından birini oluşturmaktadır. Kötücül güçlerin bir enstrümanı olarak
kem göz / nazar olgusu hem Sumerce hem de Akadca koruma-sağlatma büyülerinin ortak
bir teması olsa da yalnızca kem göze karşı yapılan koruma-sağaltma büyüsü, sayıca çok
değildir (Geller 2003: 116).
Kem

göz

inancı,

Yakın

Doğu'da

köylü-kent

karmaşık

kültürlerinin

evrimleşmesiyle ortaya çıkmış ve buradan diğer coğrafyalara yayılmıştır. Toplumların
gelişmişlik düzeyiyle paralellik gösteren bu tür inançlar, günümüzde de genellikle
sabanla tarım ve mandıracılık yapan ve ayrıca modernizm öncesi kentleşme evresindeki
toplumlarda görülmektedir. Konuyla ilgili metinlere göre, kem bakışlı herhangi bir kişi
ya da bir cadı, düşmanına zarar vermek için bakışlarıyla onu aramaktadır. Eski
Mezopotamya’da kem gözle ilgili kayıtlar, bu olgunun III. binin sonlarından Geç Babil
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Dönemi’ne kadar oldukça uzun bir dönem boyunca kaydedildiğini göstermektedir. İlgili
kaynakların çoğu, bir kısmının Akadca tercümesi de bulunan Sumerce metinlerdir. Eski
Mezopotamya’dan günümüze çok sayıda koruma-sağaltma büyüsü ve ritüel metninin
kaldığı, bunun yanında kem gözle ilgili atıfların görece az olduğu düşünülürse, Eski
Mezopotamya’da nazar inanışının yaygın olduğunu söylemek zor olacaktır. Diğer
taraftan, kem göz cadılıkla ilişkili olmasına rağmen gerçekte cadılar, kurbanlarına
baktıkları gerekçesiyle nadiren suçlanmış buna karşın, örneğin Maqlȗ’daki benzer
koruma-sağaltma büyülerinde, onların “kötü sözlerine” çok daha fazla sayıda
göndermede bulunulmuştur (Thomsen 1992: 20-28).
Her ne kadar kem göz/bakış, bir insana ya da bir cadıya aitmiş gibi düşünülse de
bazı Sumer metinlerinden kem göz sahibi kişinin bakışının, bir hayvan veya muš.huš,
“ejderha” gibi bir canavarın bakışına benzetildiği anlaşılmaktadır. Örneğin, konuyla ilgili
bir metinde:
“Bakışı bir öküz(dür), bir maymundur, vahşi bir aslandır
Adamın bakışı, bir öküz(dür), bir maymundur, vahşi bir aslandır.” denmekte;
bir başka metinde ise:
“Bakışı, bir ejderha(dır), adamın bakışı bir ejderha(dır)
Kötü adamın bakışı bir ejderha(dır).” ifadeleri bulunmaktadır (Thomsen 1992:
25).
Ejderha-gözlü adam, birçok metne göre her nasılsa tüm ülkede meydana gelen
yıkımın sorumlusu olarak görülmektedir. Sumerce bir metne göre ejderha-yüzlü adam,
dağ-yüzlü bir yaratık ve vahşi bir koça ejderha boynuzu yapmış ve yaklaştığı bahçelerin
sebze-meyvesini yok etmiştir:
“(Ejderha-yüzlü adam), dağdan bir dağ-yüz yaptı
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(Yani) o, vahşi koçun kafasına bir ejderha-boynuzu yaptı.”
Metinden anlaşıldığı kadarıyla, düşman, tek boynuzlu at ya da melez bir yaratık
gibi tahayyül edilmiştir. Eski Babil Dönemi’ne ait iki koruma-sağaltma büyüsü de
yukarıdaki Sumerce metne paralel biçimde kötücül unsuru, muš.huš, “bir ejderhanın
bakışı” fakat kötülüğe neden olan şahsa ait bir bakış olarak tarif eden cümlelerle
başlamaktadır. Bu şahıslaştırma, “bakışı” kızgın bir öküzün ya da aslanın ama aynı
zamanda bir insanın bakışı olarak tasvir eden standart dışı koruma-sağaltma
büyülerindeki betimlemeler tarafından da desteklenmektedir. Dahası, bazı metinlerde
bakış, “birçok insana” aitmiş gibi tasvir edilir ve bu tarif, “birçok insana” aitmiş gibi tasvir
edilen “ses” betimlemeleriyle art arda geçer. Bu durum, muhtemelen, hastanın kendisine
tek bir kişinin değil, kalabalık bir grubun ya da iri-yarı birkaç insanın saldırdığını
düşündüğü anlamına gelmektedir (Geller 2003: 120-121).
Kem göz esasında, Eski Mezopotamya sakinlerince kendi başına şeytani bir güç
olarak kabul edilmiş ve örneğin Akadca birçok koruma-sağaltma büyüsü, cadılıktan
bahsetmeden doğrudan kem gözü adres olarak göstermiştir. Bunun yanında, kem göz için
yapılan betimlemeler, genellikle onun art niyetli bir insanın düşmanca ve uğursuz
bakışları olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca, Sumerce koruma-sağaltma büyülerinde
“İGİ.ḪUL”, önemli bir rol oynamakta ve daha sonraki Akadca koruma-sağaltma
büyüleri, cadıyı, kurbanlarına bakmak için sokakta gezinen biri olarak betimlemektedir
(Abusch; Schwemer 2011: 6).
Eski Babil Dönemi’ne ait, Akadca koruma-sağaltma büyülerinde kem göz, bazen
cinlerle eşdeğer tutulmuştur. Buna göre o, bir evin içine ve hatta evdeki tapınım odasına,
išertum, girer. Konuya ilişkin bazı metinlerde evin içerisindeki genel durum şöyle tasvir
edilir: Ailenim iki kadın üyesi, kült odasındaki ocağın önünde oturmaktadır. Fakat daha
öncesinde birbiriyle iyi anlaşan bu iki kadının tabureleri, kem göz tarafından devrilir. Bu
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metne paralel bir başka metne göre ise kem göz evdeki tapınım odasına saldırdıktan sonra
evin tanrısı oradan ayrılır. Her iki metinde de kem göz, hane içerisinde kargaşaya, çocuk
ölümüne neden olur ve ev ekonomisine burnunu sokar. Yine her iki metinde de,
metinlerin sonu “kem bakışa” sahibine geri dönmesi için verilen emirle bitmiş olsa da
bunu yapan art niyetli adam teşhis edilemez (Geller 2003: 119-120).
Yeni A sur Dönemi’ne ait konumuzla ilgili bir büyü metni, kötü niyetli birinin
kurbanına attığı kem bakışı, “bir düşmanın korkunç bakışı” gibi tanımlayarak
başlamaktadır. Nitekim sonrasında bu düşman bakış, babanın bakışları, annenin bakışları,
bir erkek ya da kız kardeşin bakışları, erkek bir komşunun bakışları, kadın bir komşunun
bakışları, bir çocukla ilgilenen ya da bir çocuk taşıyan birinin bakışları olarak
sıralanmaktadır. Gerçekte kem göz/nazar, koruma-sağaltma büyüsü metinlerinde,
kıskanma ya da kara çalma için bir mecaz olarak kullanılmıştır. Örneğin, bir kâsenin
üzerinde bulunan Asurca bir koruma-sağaltma büyüsü metninde aşağıdaki ifadeler
bulunmaktadır:
“Onlar (müşteriyi), kem gözden ve uğursuz bakıştan
Ve kalpteki kötü düşüncelerden ve dilin karalayıcı sözünden
Geride ve uzak tutarak korumalı.” (Geller 2003: 118-119).
Genel olarak bakıldığında, nazara karşı yapılmış ak-büyü metinleri kem gözü,
kara-büyü, cadılık ve art niyetli insanların sebep olduğu diğer kötülüklerle
ilişkilendirmiştir. Fakat diğer taraftan, kara-büyü, genellikle aile içi ya da komşularla
anlaşmazlık, ciddi hastalıklar veya ölüm gibi durumlarla sonuçlanmışken; günlük hayatta
her an karşılaşılabilecek aksilikler, Eski Mezopotamya sakinleri tarafından kem gözün
kötü eylemleri olarak algılanmıştır. Aşağıda verdiğimiz Akadca bir koruma-sağaltma
büyüsü metni, kem gözün sebep olduğu aksilikleri şöyle sıralamaktadır:
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“Sen (kem göz), çömlekçinin fırınını kırdın
Denizcinin teknesinin batmasına neden oldun
Sen, güçlü öküzün boyunduruğunu kırdın
Sen, koşan maymunun bacağını kırdın
Sen, becerikli kadın dokumacının ṣiṣītu’sunu
(Dokuma tezgâhının bir parçası) kırdın
Sen, koşan atın tayını düşürmesine
Ve boğanın yoldaşını yitirmesine sebep oldun
Sen, yanan ocağın alevlerini (etrafa) saçtın
Adad'ın öldürme emriyle vahşi hayvanları yok ettin
Sen, iyi (geçinen) kardeşlerin arasına nifak soktun.”
Bunun yanında, bazı metinler kem gözün neden olduğu kötü durumları,
oldukça genel ifadelerle tasvir edilmiştir:
“Serseri, kötü adamın bir bakışı
Köşeye baktığında, köşeyi boşaltır
Kenara baktığında, kenarı boşaltır
Memleketin yaşam alanlarına baktığında, yaşam alanlarını boşaltır
Serseri adama baktığında, onun boynunu kesik
Ve kırık bir ağaç gibi büker.” (Thomsen 1992: 24-25).

237

Geller’e göre, yukarıdaki metinde ifade edilen kötü adamın köşeye bakması ve
köşenin aniden boşalması durumu, büyücüye başvuran kişinin, muhtemelen, psikolojik
rahatsızlığı olduğuna ve sanrı gördüğüne işaret etmektedir (Geller 2003: 123).
Kem gözün / nazarın sebep olduğu terslikler, benzer ifadeler içeren bir başka
metinde şu sözlerle anlatılmıştır:
“(Kem göz) gökyüzüne yaklaştı, yağmur yağmadı
Yeryüzüne yaklaştı, bitkiler yeşermedi
Öküze yaklaştı, boyunduruğu çözüldü
Sığır ağılına yaklaştı, peyniri mahvoldu
Koyun ağılına yaklaştı, koç uzaklaştı
…..………………………………………..(?)
Genç adama yaklaştı, kuşağı koptu(?)/gücü bağlandı(?)
Genç kadına yaklaştı, giysisini düşürdü
(Kucağında) çocuk olan hemşireye yaklaştı, kolları çözüldü
Sebzelere yaklaştı, marul ve tere bozuldu
Bahçeye yaklaştı, meyve bozuldu.” (Thomsen 1992: 22-23).
Yukarıdaki metinde İGİ, Akadcaya göz olarak çevrilmişken, Sumerce orijinalinde
yüz anlamında kullanılmıştır. Nitekim Geller, Sumerceden tamamını kısmen farklı
çevirdiği aynı metinde, göz yerine yüz sözcüğünü kullanmıştır:
“Ejderha-yüzü, bir adamın ejderha-yüzü(dür)
Kötülüğe neden olan bir adamın ejderha-yüzü
Gökyüzüne yaklaştı (ve) bulutlar yağmur getirmedi
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Yeryüzüne yaklaştı ve bitkiler yeşermedi
Öküze yaklaştı ve onun boyunduruğu açılmadı
Ahıra yaklaştı ve peynir kabını parçaladı
Ağıla yaklaştı ve sürüyü mahvetti
Delikanlıya yaklaştı ve onun (cinsel) gücünü zayıflattı
Bakireye yaklaştı ve onun peşkirini uzağa fırlattı
(Yükü olan) hemşireye yaklaştı ve çocuğun kundağının boydan boya kesti
Asalluhi haberdar oldu (ve babası Enki’ye yaklaştı …)
Ben senin bilmediğin neyi biliyorum
7 defa, öğütülmüş arpayı değirmen taşının arkasında karıştır
7 defa, öğütülmüş arpayı havanın arkasında karıştır
İç yağı ile birlikte onu deriyle bağla
Eridu koruma-sağaltma büyüsünü oku
Onu hastanın boynuna bağla
Nintinuga onun tıbbi kamışını arındırsın
Damu baltasıyla vursun ve Gunura onun teknesinin direğini kaldırsın.”
(Geller 2003: 132-133).
Yukarıda verdiğimiz büyü metninde geçen zahmetli reçetelerin aksine bazı
koruma-sağaltma büyüleri, kem gözden dolayı hastalandığı düşünülen birini iyileştirmek
amacıyla örneğin, “onun bedenini ekmek ile ovun” gibi daha basit tedavi yöntemleri
önermektedir (Thomsen 1992: 26).
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Eski Asur Dönemi’ne ait, Kültepe’de bulunmuş bir koruma-sağaltma büyüsü
metni ise nazarın neden olduğu felaketleri şöyle tasvir etmektedir:
“Ah göz, göz! Alušitu-göz
Gerçekten - fena bir birru-hastalığı
Gerçekten – uykuyu alıp götürdü
Tit tir titreme
Adamın evinin ocağını dağıttı
Kalabalık eve yıkım getirdi
O el koydu
İneğe, ahırda el koydu
Koyuna, yalakta el koydu
Genç adama, duada el koydu
Genç kıza, dansta ele koydu
Çocuğa, hemşirenin kucağında el koydu
Sen kem gözsün
Koruma-sağaltma büyüsü bana ait değil
O koruma-sağaltma büyülerinin efendisi
EA’nın koruma-sağaltma büyüsüdür
Sen, Anum ve Antum, Lahmum ve Dūrum
Geri dönemeyeceğin ve onu ele geçiremeyeceğin ölüler diyarı
Ve orada yaşayanlar tarafından lanetlenmişsin!”
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Barjamovic ve Larsen’e göre, metinde geçen alušȗ ya bir meslek adına, “soytarı
veya palyaço” ya da bir bitki çeşidine atıfta bulunuyor olmalıdır ve ikinci satırda geçen
birrum sözcüğü, kesin olarak birratu yani gözün zar ile kaplanmış bir haliyle bağlantılıdır
(Barjamovic; Larsen 2008: 147-148).
Koruma-sağaltma büyüleri yalnızca nazarın ortaya çıkardığı kötü etkileri ortadan
kaldırmanın yanı sıra bazen kem gözün bir kimseye zarar verememesi için de
düzenlenmiştir. Bu metinlerden biri, kem gözü uzaklaştırmak için yapılması gerekenleri
şöyle anlatılmaktadır:
“[Ritüeli: …]
Bira akıt ve aşağıdakileri söyle
Tanrıma [ya da tanrıçama(?)] ben n[e] yaptım
Dua[lar]ımı dikkate al [ben] de senin ihtişamını [ilan edeyim]
Bu[nu] ü[ç] kere söyle ve buhurdanı nehre at
Kem göz adama [yaklaş]amaz.” (Thomsen 1992: 27).
Geller’e göre, kem göze karşı yapılan koruma-sağaltma büyülerinin nihai amacı,
terapidir ya da daha doğru bir ifadeyle bu ritüeller, hasta kişi tarafından nörotik
anksiyeteye veya psikotik bozukluklara bağlı olarak sergilenen davranışları yatıştırmayı
amaçlayan, psikoterapinin ilkel bir yöntemidir denilebilir. Muhtemelen Eski
Mezopotamya’da bu tür problemler yaşayan hasta, āšipu’ya başvurmuş ve o da hastanın
durumuna göre doğru tedavi yöntemini seçip uygulamıştır (Geller 2003: 117-118).
Eski Mezopotamya sakinleri, kem göze karşı yalnızca büyülü yöntemlerle değil
bitkisel tedavileri de içeren büyülü-şifalı denebilecek yöntemlerle de mücadele
etmişlerdir. Örneğin, birkaç tıbbi metinde kem göze iyi gelecek bazı bitki isimleri
verilmiştir:
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“Azallȗ-otunun tohumu, kem göze (karşı) ilaç
O, bir adama yaklaşamaz
Onu ardıç yağının içine karıştır
Allumzu-otunun tohumu, aynı şekilde, aynı şekilde.” (Thomsen 1992: 27).
Esas itibariyle kem göz / kem bakış / nazar, insanın kıskançlığını ve iftira atmasını
yani kötülüğünü ifade etmek için kullanılan bir metafordur. Fakat Geller’e göre, metinlere
yansımış olan ejder-gözlü adam ve yine bazı metinlerde geçen ve tıpkı kem göz gibi
felaketler getirdiğine inalın “sesler” gibi akıl dışı ifadeler, aslında yalnızca hasta kişinin
kendisinin gördüğü ve duyduğu şeyleri anlatmaktadır. Öyle anlaşılmaktadır ki
“İGİ.ḪUL”, muhtemelen paranoyanın hafif ya da zararsız seyreden oldukça yaygın bazı
türlerine işaret etmektedir. Yine de kem göze karşı yapılan koruma-sağaltma büyülerinin,
paranoyanın daha şiddetli bir türünü tedavi etmek için uygulandığı ihtimalini de göz
önünde bulundurmak gerekir. Eski sağaltımcıların, teknik olarak psikoz, paranoya ve
şizofreni arasında ayrım yapabildiklerini söylemek pek mümkün değildir fakat onlar,
özellikle de genel bir acı çekme korkusunun olduğu durumlarda paranoyanın ağır ve hafif
türü arasında ayrım yapabilmişlerdir. Şiddetli paranoya belirtileri olan, sanrı ve bilhassa
hayali kişiler görme ve sesler duyma, paranoid şizofreninin semptomları olabilir. Nitekim
paranoyanın modern psikolojideki tanımı şöyledir: “Paranoya, yalnızca bir ana
semptomla ilgili, ciddi bir rahatsızlıktır. Bu, son derece iyi sistematize edilmiş vesvesedir
ve genellikle de acı vericidir. Paranoid kişi, ciddiyetle ama yanlış bir şekilde,
başkalarının kasıtlı olarak "onun peşinde" olduğuna inanır. Bu duyguya genellikle,
kendisinin özel ve tanrısal bir kişi olduğu inancı yani megalomanlık hissi eşlik eder.” Bu
durumda paranoyanın anahtar özellikleri, megalomanlık kuruntusu ile içi içe geçmiş,
başkaları tarafından eziyet edilme duygularıyla ilgilidir. Paranoyanın daha şiddetli türleri,
akıl dışı düşünce örneklerini ve canını, yaşama zevkini ve tadını yitirme korkusunu içerir.
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Paranoid şizofreni, "bebeklik ve çocuklukta aşağılanmaya karşı telafi edici bir tepki"
olarak ortaya çıkmış olabilir (Geller 2003: 125-126).

III. 9. Yılan, Köpek ve Akrebe Karşı Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüleri
Eski Mezopotamya kültüründe sıkça karşılaşılan bir diğer koruma-sağaltma
büyüsü türü, akrep sokması ile yılan ve köpek ısırmasına karşı yapılan büyüdür. Eski
Mezopotamya Uygarlıklarına ait büyü metinlerinde, bir akrebin sokması ile bir yılanın
veya bir köpeğin ısırması genellikle aynı kategoride ele alındığından, söz konusu
hayvanlara yönelik uygulanan koruma-sağaltma büyülerini, aynı başlık altında ele almayı
uygun gördük. Şunu da belirtmek gerekir ki, yılan, akrep ve köpeğe karşı tek bir korumasağaltma büyüsü yapıldığı gibi bunlardan her biri için ayrı ayrı büyü yapıldığı da
görülmektedir.
Kendilerine karşı en fazla koruma-sağaltma büyüsü yapılan hayvanların yılan,
akrep ve köpek olması, söz konusu hayvanların büyülü oldukları düşüncesiyle bağlantılı
olmalıdır. Çünkü bu hayvanlar, hem vahşi ve zarar verici olmaları hem de yerleşim
yerlerinde insanlarla birlikte yaşamaları nedeniyle ne tam vahşi ne de tam evcil olarak
görülmüş ve bu durum, muhtemelen, onların sınıflandırılmalarını zorlaştırmış ve bunun
yanında büyülü olabilecekleri düşüncesinin gelişmesine neden olmuştur (Veldhuis 1993:
167-168).
Eski Mezopotamyalılar hastalığa neden olan unsurları dört gruba ayırmışlardır:
- Cinler
- Yılan ve benzeri hayvanlar
- Kaos-canavarları
- Cadılar ile büyücüler
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Bunlardan ilk iki grup, pre-Sargonik Dönemden, üçüncü grup, Yeni Sumer
Dönemi’nden, dördüncü grup ise yalnızca Eski Babil Dönemi’nden itibaren metinlere
yansımış ve Eski Mezopotamya sakinlerince bu varlıkların hepsinin bir şekilde zehirle
ilişkisi olduğu düşünülmüştür. Yanı sıra, cinlere ve kem göze karşı yapılan korumasağaltma büyüleri, içerik olarak yılanlara karşı yapılan büyülere benzemektedir. Çünkü
Eski Mezopotamyalılar, yılanları aynı kavramsal süreklilik içinde, tıpkı ušumgal gibi
yılan-biçimli kaos-canavarları olarak sınıflandırmışlardır. Kötü-ruh kovuculara ait el
kitapları, yılanlara ve akreplere karşı yapılan koruma-sağaltma büyülerini, samana adlı
cine karşı yapılan büyü ile aynı gruba dahil ederek, Eski Mezopotamya düşüncesinde
yılanlar ile kaos-canavarları arasında daha ileri bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır
(Cunningham 1997: 178). Benzer şekilde, Eski Mezopotamya’ya ait dini metinlerde
akrep, sıklıkla yılanla ilişkilendirilmekte ve büyü metinlerindeki bazı ifadelerden, Eski
Mezopotamya sakinlerince adı geçen bu iki hayvanın, birer canavar olarak algılandığı
anlaşılmaktadır (Bidmead 2004: 58). Bunun yanında, Eski Mezopotamya sakinlerinin
sıklıkla başvurdukları, yılan, akrep, köpek ve tarla zararlılarına karşı yapılan korumasağaltma büyüleri, diğer koruma-sağaltma büyülerine göre tanrısal çatının oldukça
dışında kalan kırsal nitelikteki uygulamalar olmuştur. Bu nedenle söz konusu büyü
türlerine, standardize edilmiş büyü külliyatlarından çok daha eskiye tarihlenen yazılı
kayıtlarda rastlanabilmektedir (Binsbergen; Wiggermann 1999: 32).
Babil yaratılış destanı Enūma Eliš’te, Tiamat’ın Marduk’a karşı kurduğu şeytani
orduyu, içerisinde kuduz-köpek canavarı, yılan-ejder ve akrep-adam’ın da bulunduğu bir
takım yaratıklar oluşturmaktadır. Dini ayinlerde okunan duaların yazılı olduğu bir metne
göre, Tiamat’ın öldürülmesinden sonra bu canavarlar, Eridu’nun şifa tanrıları, EA,
Damkina ve Marduk/Asarluḫi’nin kontrolü altına girmişlerdir. Sonraki dönemlerde,
idolleştirilmiş olan kuduz köpek ve diğer canavarlar, Eski Mezopotamya ikonografisinde
kötülüğe karşı, koruyucu güçler olarak yer edinmişlerdir. Örneğin; Sanherib dönemine
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ait bir binanın giriş kapısının her iki tarafında, bir kuduz-köpek ile bir akrep-adam, girişi
kollamaktadır. Yanı sıra, Ninovada bulunmuş bir koruma-sağaltma büyüsü metnine göre,
kuduz köpeğin ve onun, içlerinde zehirli yılan ve akrep-adamın da bulunduğu 12
arkadaşının heykellerinin, kötülükleri önlemek için yapılan büyü ayinlerinde kullanıldığı
anlaşılmaktadır (Yuhong 2001: 37-38). Genel olarak bakıldığında, köpek, yılan ve akrep,
Eski Mezopotamya ikonografisinde, bazen koruyucu bazen de kötücül bir gücün
temsilcisi olarak tasvir edilmiştir (Wiggermann 2007b: 109).
Yılan ısırması ve akrep sokmasına karşı yapılan en erken koruma-sağaltma
büyüleri, Er Hanedanlar Dönemi’ne yani yaklaşık olarak M.Ö. 2400 yılına tarihlenmesine
rağmen söz konusu metinler okunamayacak durumda olduklarından, içerikleri sonraki
dönemlerde yazılan kopyaları sayesinde anlaşılmıştır. Özellikle Eski Babil Dönemi’yle
birlikte, Sumerce bireysel koruma-sağaltma büyülerinin işlevlerine veya kendisine karşı
korunmak istenen cinin adına göre tasnif edilme sürecinin başlaması, bu tür büyülerin
daha iyi anlaşılmasını kolaylaştırmıştır (Black; Green 2004: 126).
Eski Mezopotamya’da, vahşi köpek, zehirli yılan ve öldürücü akreplere karşı
yapılan en erken tarihli koruma-sağaltma büyüsü metinlerine, Fara ve Eblanın yanı sıra
çağdaş dönemlere ait yerleşim yerlerinde bulunan çok sayıda tablet üzerinde
rastlanmıştır. Yerel kötü-ruh kovucular ve gezgin büyücüler, şüphesiz sürekli bu tür
problemlerin çözümüne yönelik taleplerle karşılaşmaktaydılar. Bununla birlikte, yılan
ısırması ve akrep sokmasına karşı yazılan reçeteler, çoğunlukla, geleneksel tıbbi tedavi
külliyatlarına dâhil edilmemiştir. Buradan, söz konusu sıkıntılara karşı tıbbi olarak etkili
bir tedavi uygulanamadığı sonucu çıkmaktadır ve bunun sonucunda Eski Mezopotamya
sakinleri, bu problemlerle başa çıkabilmek için büyülü-şifalı yöntemlere yönelmiştir. Eski
Mezopotamya’da āšipu ve asȗ tarafından tedavi altına alınan ağrıların, hastalıkların ve
rahatsızlıkların büyük çoğunluğu, normal olarak ağır ilerleyen ve genellikle kendiliğinden
iyileşen vakalar olmuş ve bu tür hastaların başucunda daima, tedavi uygulayıcının hastayı
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sağaltmaya yönelik yeni manevralarına imkân tanıyacak şekilde bir yer ayrılmıştır. Buna
karşın, ısırılma ve sokulma vakalarının birçoğunda bu tür bir esneklik olmayacaktır.
Çünkü kudurmuş bir köpek ya da ölümcül bir yılan tarafından ısırılan veya yine öldürücü
olduğu bilinen bir akrep türü tarafından sokulan kişiler, tüm uğraşılara rağmen ölecektir
(Finkel 1999: 213). Örneğin, yılan tarafından ısırılmış bir hidrofobi/kuduz hastasını
iyileştirmek için başvurulan büyülü çarelerden biri, hastaya arındırılmış ve üzerine
büyülü yöntemler uygulanmış saf su içirmek olmuştur. Bu yöntem, muhtemelen,
vücuttaki zehrin etkisini azaltıp onun idrar yoluyla dışarı atılmasını sağlamak ümidiyle
uygulanmıştır. Bununla birlikte, hasta kişi boğazındaki kasılmalar nedeniyle yemekten ve
içmekten korktuğu için bu tedavi şekli aslında sorgulanması gereken bir yöntemdir. Belki
de bu yöntemi uygulama fikri, şayet kuduz olduğundan şüphelenilen köpek tarafından
ısırılan kişi sudan korkmazsa, köpeğin de aslında kuduz olmadığı ve bu durumda hastanın
yaşayacağı varsayımından ortaya çıkmıştır. Şayet hidrofobi hastası suyu içmeyi
reddederse, Mezopotamyalı şifacı tedaviyi uygulayamadığı için “bu hasta ölecek”
diyecektir (Yuhong 2001: 40).
Akrep ve daha ziyade yılanlara karşı yapılan büyülerde, diğer koruma-sağaltma
büyülerinin aksine, cinlere neredeyse hiç göndermede bulunulmamıştır. Bunun nedeni,
yılan ve akrebin zaten kendilerinin birer korku unsuru olmalarıyla ilişkilidir. Örneğin,
konuyla ilişkili bir koruma-sağaltma büyüsü metninde, muhtemelen yılanları daha iyi
tanımak ve onlara karşı daha etkili bir koruma sağlayabilmek düşüncesiyle yapılmış ve
farklı yılan türlerinin sıralandığı uzun bir liste bulunmuştur (Geller 1999: 55).
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III. 9. 1. Yılan, Akrep ve Köpeğe Karşı Ortak Yapılan
Koruma-Sağaltma Büyüleri
Yukarıda da belirttiğimiz üzere, zehirli yılan, kuduz köpek ve akrebe karşı, ayrı
ayrı koruma-sağaltma büyüsü yapılabildiği gibi bu üç hayvan için tek bir ortak büyü de
yapılabilmiştir. Nitekim aşağıda verdiğimiz III. Ur Dönemine ait, akrep, yılan ve köpeğe
karşı yapılmış Marduk-EA tipi bir koruma-sağaltma büyüsü, bu üç hayvanın verebileceği
zarara karşı yapılmış ortak büyüye güzel bir örnek oluşturmaktadır:
“Énénuru
Bir yılanın ısırması, bir akrebin sokması
Kudurmuş bir köpeğin ısırması
Salyasının birinin içine girmesine neden oldu
Asalluhi, babası Enki’ye bir elçi gönderdi
Baba, bir yılanın ısırması, bir akrebin sokması
Kudurmuş bir köpeğin ısırması
Salyasının birinin içine girmesine neden oldu
Bu konuda ne yapmam gerektiğini bilmiyorum
Oğlumun bilmediği nedir
Ben ona ne ekleyebilirim
Kutsal tulumundaki [suyu] arındırdığında ve
Bunun üzerine koruma-sağaltma büyüsünü okuduğunda
Hastalık bulaşmış kişiye bu suyu içirdiğinde
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Salya, kendiliğinden çıksın
Bir yılan tarafından saldırıya uğramış biri
(Bu), hastalık bulaşmış kişinin içmesi gereken su
(için koruma-sağaltma büyüsüdür).” (Veldhuis 1993: 161-162, 164).

III. 9. 2. Yılan Isırmasına Karşı Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüleri
Eski Mezopotamya ikonografisinde çok sık rastlanan yılan simgesi, birçok
tanrıyla ilişkili olarak dinsel sanatta kullanıldığı gibi seküler sanatta da yaygın olarak
görülen bir motiftir (Black; Green 2004: 167). Yılan, deri değiştirme yeteneğine ve aynı
zamanda güçlü ve ürkütücü bir görünüşe sahip olmasından dolayı başka birçok kültürde
olduğu gibi Eski Mezopotamya kültüründe de sağlığın ve gücün sembolü haline gelmiştir.
Sumerlilere ait Gılgamış Efsanesine göre, Gılgamış yaşam bitkisini bulmuş fakat onu bir
yılana kaptırmış ve ardından ölümsüzlük bitkisini yiyen yılan deri değiştirerek daha genç
bir görünüme kavuşmuştur (Black; Green 2003: 87).
Yılan, ister doğada yaşayan isterse de doğaüstü bir varlık olsun, Eski
Mezopotamya sakinlerince hastalığa sebep olan unsurlardan biri olarak algılanmıştır.
Örneğin, Sumerce metinler, engerek yılanı ve yedi başlı yılandan bahsederken; Akadca
metinler hem normal yılandan, ṣerrū, hem de mitolojik bir varlık olarak “altı ağızlı ve
yedi dilli” yılandan bahseder. Bunun yanında, Pre-Sargonik Döneme ait bazı korumasağaltma büyüsü metinleri, Enki’yi çok net olmayan bir bağlamda çeşitli hastalıklarla
ilişkilendirir. Örneğin bu metinlerden biri, “Enki’nin yılanından” bahseder. Bir diğeri,
abzu’nun ortasında bulunan “kara-yılanın mevkiinden”, siyah bir köpekten, boynuzlu bir
yılandan, normal bir yılandan, “ušum”, ve yine Enki’nin kendisinden bahseder. Enki’nin
bu zararlı yılanlarla olan bağlantısı, Eski Babil Dönemi’yle de devam eder. Başka bazı
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koruma-sağaltma büyüleri ise Enki’yi hem hastalığı iyileştiren hem de hastalığın sebebi
olarak gösterir (Cunningham 1997: 37-38, 105).
Yılanlar, Güney Mezopotamya’da görülen firavun faresinin ya da diğer adıyla
hurma faresinin doğal avları olduğundan, onlara karşı yapılan büyülerde bu hayvanlar
kullanılmıştır. Firavun-faresi, Akad metinlerinde tanrı veya tanrıça Ningilin/Ninkilim ile
birlikte geçer. Ningilin’in, erken dönemlerde, yılanları uzaklaştırmak için yapılan
koruma-sağaltma büyülerinde kendisine başvurulan Ningirima ile karıştırılmış olma
ihtimali vardır. Çok bilinen bir Babil anlatısına göre, firavun-faresinden kaçan bir fare,
bir yılanın deliğine girer ve onu kinayeli bir biçimde şöyle selamlar:
“Sana yılan-büyücüsünden selamlar getirdim.” (Black; Green 2004: 132).
Yılan büyüleme uygulaması, oldukça eskidir ve muš.laḫ4 “yılan yürütücü veya
yılan terbiyecisi”, meslek listelerinde en erken Fara Dönemi’nde ortaya çıkmaktadır.
Akadca metinler, mušlaḫḫu ve femineni mušlaḫḫātu’yu tapınak personeli sayım
listesinde zikretmektedir. Meşhur bir Babil efsanesi, bir mušlaḫḫu’nun yılanlara korku
saldığını doğrulamaktadır (Astour 1968: 17).
Nippur’daki ilk dönem kazılarında, taş bir tılsımın üzerinde, üstündeki yazı
muhtemelen kasten eskitildiği için tarihi tam olarak tespit edilemeyen fakat büyük
olasılıkla III. Ur Dönemi sonrasına ait, zehirli bir yılana karşı yapılmış bir korumasağaltma büyüsü bulunmuştur. Söz konusu metin, taş üzerine kazıyarak çivi yazısı ile yazı
yazma sanatının seçkin bir örneğini oluşturmaktadır:
“En-e-nu-ru koruma-sağaltma büyüsü
Yılan, yılanlar ülkesinden tısladı(?)
Gökyüzünün ve yeraltı dünyasının me’si … olan biri
(… …………………………………….-)me’yi,
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Yedi oğlu olan biri, gökyüzünün ve yeraltı dünyasının me’si … olan biri
O, ev için kuyuyu kazdı (?)
O, eve suyu akıttı
O, evin … kabındaki su(yla), onun sağ tarafını çevreledi
Kabındaki su(yla), onun sol tarafını….
O, […]nı geri aldı
Bırak, [yılan(?)] diş(?) … bağlasın
[Bir Er]idu [büyüsü]
[Bir En]ki [efsunu].” (Finkel 1999: 233).
Edebi ve kültürel açıdan bariz biçimde Akad etkisi göze çarpan (Olmo Lete 2011:
257), Ugarit/Ras Şamra’da da yılan ısırmasına karşı Ugarit dilinde yazılmış çok sayıda
koruma-sağaltma büyüsü bulunmuştur. Astour’un İngilizce çevirisinden Türkçe’ye
çevirdiğimiz iki büyü metninin içeriği şöyledir:
1. Metin:
“Aygırın anası, kısrağın
Baharın kızı, taşın kızı
Gökyüzünün ve okyanusun kızı
Šapš’a seslendi, annesine
Ql-bl’nin annesi Šapš’a
İki okyanusun birleştiği yerde
Nehirlerin kesiştiği El ile
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Yılan ısırmasına karşı yapılan koruma-sağaltma büyüsüdür
Yılan sokmasına karşı, pulluya
Ondan, büyücü öldürmeli
Ondan, zehri söküp atmalı
Orada yılanı bağlamalı
Yılanı beslemeli, pulluyu
Bir iskemle koymalı ve oturmalı.” (Astour 1968: 13, 15-16).
O (güneş tannrıçası), Ḥoron’a doğru yüzünü eğdi
Ve onu cinsel gücünden mahrum etti
O, kendisini doğu kentinden uzaklaştırdı
Ardından gerçekten ulu Arašših’e doğru yöneldi
Evet, Arašših suyla doluydu
Ağaçların arasından bir ılgın ağacını kökünden söktü
Evet, çalılıkların arasından, bir ölüm ağacını
Ilgın onu silkeledi
Hurma filizi onu bertaraf etti
Kamış soğanı onu uzaklaştırdı
Yblt-otu onu alıp götürdü
Ḥoron onun evine geldi
Evet, onun avlusuna girdi
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Onun yaşam enerjisi bir sel kadar güçlendi
O, bir dere gibi aktı.” (Astour 1968: 22).
“Onun arkasındakiler, koruma-sağaltma büyüsü evleridir
Onun arkasındakiler, koruma-sağaltma büyüsü odalarıdır
Onun arkasındaki bronz bir binadır
Koruma-sağaltma büyüsünün evini aç
Evi aç ve ben seni takip edeyim
Sarayı ve ben içeri gireyim
Evlilik bedeli olarak yılanları ver
Bir zehirli yılanı, benim evlilik bedelim olarak
Ve engerek yılanının oğullarını, senin aşk hediyen olarak.” (Astour 1968: 26).
2. Metin:
“Šapš’ın alışı zayıflamaz
Yeryüzü üzerindeki kara bulut, galip gelmez
Zehri al
Šapš’ın alışı zayıflamaz
Yeryüzü üzerindeki kara bulut, galip gelmez
Isıranın ağzından çıkan zehri, yok ettiler
Obur bir şekilde yiyenin ağzından çıkan ağıyı, dışarı çıkardılar
Onlar, zehri aldılar, tanrılar

252

İlahlar zehri aldılar
Šapš’ın alışı zayıflamaz
Yeryüzü üzerindeki kara bulut, galip gelmez
Zehri al
El ve Ḥoron, zehri aldılar, Baal ve Dagân zehri aldılar
Anath ve Astarte zehri aldılar
Yariḫ ve Rešef zehri aldılar
Aštar ve ṯtpr zehri aldılar
Ṭṭ ve Km(?)ṯ zehri aldılar
Milk ve Aštartu zehri aldılar
Kušar ve Ḫasis zehri aldılar
Dawn ve Dusk zdehri aldılar
Šapš’ın alışı zayıflamaz
Yeryüzü üzerindeki kara bulut, galip gelmez
Isıranın ağzından çıkan zehri, yok ettiler
Obur bir şekilde yiyenin ağzından çıkan ağıyı, dışarı çıkardılar.” (Astour 1968:
30).
Aynı metnin hayli tahrip olmuş durumdaki arka yüzünde şu ifadeler bulunmaktadır:
“[… ] süngüle(?), parçala aç
Parçala aç ve yılanın ağzı [açıldı(?)]
O zehri ne bilir ne anlar ne de bulabilir
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Zehir onu […],
Ve tahribat onu güçsüz kıldı
Šrġzz bir nöbet geçirdi
Bir çocuk gibi ağladı
[Ve] bir bebek gi]bi [gözyaşı döktü]
Šapš, gökyüzünden ağladı
“[…] neden nöbet geçirdin, [Šrġ]zz
[Bir be]bek gibi gözyaşı döktün
Gözü yaşlı [Šrġzz] cevap verdi
[A]ğrısın[da]n in]ledi](?).” (Astour 1968: 33).
Eski Yakındoğu’daki yılan büyücüleri, yılanların zehir salgılarını uyarıp onu
dışarı çıkarmalarını sağlamak için büyük olasılıkla yılan beslemişlerdir. Yukarıdaki
metinde de buna işaret eden ifadeler bulunmaktadır. Büyücüler, muhtemelen, tıbbi olarak
bir yılanın zehir bezlerini, örneğin neşterle kesip sonrasında dağlayarak, kalıcı biçimde
işlemez hale getirmenin yolunu biliyor olmalıydılar (Levine, Tarragon 1988: 490, 493494, 509-510).
Eski Babil Dönemi’ne ait başka bir metinde ise yine çeşitli yılan türlerinin isimleri
zikredilmekte ve tüm bunların yılan büyücüsü tarafından etkisiz hale getirildiğinden
bahsedilmektedir:
“Tüm yılanların ağzını bağladım, hatta kurṣindu yılanının bile
Efsunlanamayan yılanın, aššunugallu yalanının, burubalȗ yılanının
Šanapšaḫuru yılanının, benekli gözlünün
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Yılanbalığının, tıslayan hatta ıslık sesi çıkaran yılanın
Penceredeki yılanın
O, deliğe girdi, atık su borusundan dışarı çıktı
O, uyuyan ceylana vurdu (ısırdı), kendisini pörsümüş meşe ağacına götürdü
Yılan, (…) kıvrılmış halde yatar
Yılan, sazların içinde kıvrılmış halde yatar
Yılanın ağzı altı tanedir, dili yedi tane
Yedi (ve yedi) ... tanedir onun içinde
Onun tüyleri sert, görünüşü korkunçtur
Gözleri berrak bir parlaklığa sahiptir, korkunçluk onun ağzından yayılır
Onun çok olan salyası, taşı (bile) parçalayabilir
Enenuru koruma-sağaltma büyüsü.”
Yine Eski Babil Dönemine ait, yılan ısırmasına karşı yapılmış bir korumasağaltma büyüsü metni, alışılmadık bir biçimde sadece ritüel kısmından oluşmaktadır:
“Yılantaşını al
Onu parçala ve ısırılan adamın
Kafasının üstüne yığ
Bir … giydir
Sarı bir kabı, deniz suyuyla doldur
Onu, ısırılan adama ver içsin
Zehri, adamdan çıkacak.” (Finkel 1999: 226-232).
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Yılana ve akrebe karşı Ugarit dilinde yazılmış başka bir koruma-sağaltma büyüsü
metninde ise büyü uzmanı müşterisine şu sözleri söylemektedir:
“Kutsal odun parçalarını sallayacağım ve böylece
Yılan sana doğru gelmez, böylece akrep senin altında dikilmez.”
(Lewis 2011: 215).
Eski Babil Dönemine ait, bir başka koruma-sağaltma büyüsü metninde, canlı
tasvirler bulunmakta ve çeşitli yılan türlerinden bahsedilmektedir:
“Uzun biçimli, güzel vücutlu
Onun odun talaşı
Hurma ağacının talaşıdır
Yılan, meskeninde kıvrılmış halde bekler
Yılan, sazlıkların arasında kıvrılmış halde bekler
Yılana gelince, iki tanedir onun kafası
Yedi-çatallıdır dili, yedi tanedir boynunun par’ullu’su
Parbalȗ(?) (yılanının) cezasını verdim
Parakullu (yılanının) bile
Šammānu, orman yılanının
Šubādu, efsunla uzaklaştırılamayan yılanın
Hatta, kendisine karşı çağrılan büyücü ile dalaşan
Şarap-yılanının bile!” (Finkel 1999: 225).
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III. 9. 3. Akrep Sokmasına Karşı Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüleri
Elimizde yılanın yanı sıra sadece akrep sokmasına karşı yapılmış korumasağaltma büyüsü metinleri de bulunmaktadır. Prehistorik dönemlerden beri tasvirlerine
rastlanan akrep, Kassit Dönemi Mezopotamya ikonografisinde, tanrıça İšhara’nın bir
sembolü olarak kudurrular üzerinde tasvir edilene kadar aşikâr bir biçimde dini amaçlı
bir sembol olarak kullanılmamıştır. Ayrıca akrep ve akrep-adam tasvirlerinin hepsinde
kuyruk, tehditkâr bir biçimde kalkık halde resmedilmiştir (Black; Green 2004: 160-161).
Geç Babil Dönemine ait, birilerini, dikkatsizce bir adım atıp akrebin üstüne
basmaktan korumak için yapılmış bir koruma-sağaltma büyüsü metninde, akrebin tasviri
yer almakta ve akrep sokmasına karşı nasıl korunulacağı anlatılmaktadır:
“ÉN Sen öfkeli ve kızgınsın […….]
Öfkeyle, boynuzların sokmak için kalkar(?)
Senin tacını […] ile birlikte zapt edeceğim
Tıpkı bulutların […] zapt etmesi gibi
Tıpkı Adad’ın […] zapt etmesi gibi
Tıpkı kızgın yılanın … […]
Ayağımın altında […]
Ayaklarımın tabanı, […] –dığı zaman
… o […]mayacak
Ve o […]mayacak
… -mamalısın. … Falan
Falanın oğlu ve […]ma,
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Ritüeli: “Bu koruma-sağaltma büyüsünü
Sağ ve sol tabanlarının üzerine üçer defa oku
Ve güven içinde yürüyebilirsin
[…] –e göre.” (Finkel 1999: 236-237).
Eski Babil Dönemine ait, kabaca M.Ö. 18. yüzyıla tarihlenen ve Nippurda
bulunmuş, çeşitli hastalıklara karşı okunacak bazı büyülü sözler içeren bir tıp tabletinde
ise bir kimseyi akrep sokması durumunda ne yapılması gerektiği anlatılmaktadır:
“Eğer bir adam, bir akrep tarafından sokulmuşsa
Boğa salyasını sür ve o iyileşecek” (Geller 2010: 67).
Yine, Mezopotamya kültürünün bir parçasını oluşturan Aramilere ait, Mısırda
bulunmuş Aramice bir koruma-sağaltma büyüsü metninde ise aşağıdaki ifadeler
geçmektedir:
“Bir akrebi afsunlamak için büyü
Babamın eli, Baal’in eli, Attar’ın, annemin eli
Nakarat: Git buradan, Horus’un eşi, Horus’un bir eşinden doğan
Baal’in yüzü! Üstünü kapa, yaralarını (tükürük ile) kapla
Huntress’in yüzü (ve) Baal’in yüzü
Gelin, uzaklaştırın, yıkayın
Düşmanımız bir uzvu acıtıyorsa, onu iyileştirin
Temizleyin ve sıkıp çıkarın, benim kudretlimin yüzleri
Onları tükürükle ıslatılırken parmağının üzerine okumalısın
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Ardından yaranın ağzını onunla (tükürükle) kapatmalısın.” (Steiner 2001: 260261).
Eski Mezopotamya sakinleri, büyücülerin ve hekimlerin tedavi amacıyla zaman
zaman kullandıkları “tükürüğün”, büyülü-şifalı olarak tarif edebileceğimiz bir özelliğe
sahip olduğuna inanmışlardır. Nitekim modern araştırmlara göre, tükürükte bulunan bazı
maddeler antibakteriyel ve antiseptik özelliklere sahiptir. Eski Mezopotamyalı şifacılar
tükürüğün bu özelliğini, büyülü bir etki olarak yorumlamış olmalıdır.

III. 9. 4. Köpek Isırmasına Karşı Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüleri
Eski Mezopotamya’da köpek, doktorların koruyucusu ve bir şifacı olan tanrıça
Gula’nın kutsal hayvanıdır. Gula’ya tapanlar, onun tapınağının kapısına köpek
heykelcikleri bıramışlardır. Bunun yanında, ilahi bir sembol olarak oturur vaziyette
resmedilen köpekler, ilk olarak Eski Babil Döneminde ortaya çıkmış ve bu tasvirler Yeni
Babil Dönemi’ne kadar devam etmiştir. Yanı sıra, Yeni Asur ve Yeni Babil
Dönemleri’nde, oturur vaziyette ya da ayakta tasvir edildiği görülen köpek, özel olarak
herhangi bir tanrıyla ilişkilendirilmeksizin, koruyucu bir tılsım olarak kullanılmıştır. Yine
bahsi geçen dönemlerde, kilden yapılmış ve farklı renklere boyanmış beşerli iki grup
halindeki köpek heykelcikleri, girişlerin her iki yanına muhafız olarak dizilmiş ve bu
girişlere birtakım değerli taşlarla, “durup düşünme, ısır” gibi yazılar yazılmıştır. (Black;
Gren 2003: 130, 92).
Genel olarak köpek koruyucu bir imgeye sahip olmasına karşın Eski
Mezopotamya sakinleri, saldırgan/kuduz köpeklerden korunmak için de korumasağaltma büyüsü yapmışlardır. Örneğin, Eski Babil Dönemi’ne ait bir büyü metninde,
köpeğin şöyle bir tasviri yer almaktadır:
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“Dişlerinden ölüm akıyor
Ağzında dölü taşınıyor
Nereyi ısırdıysa, geride çocuğunu bıraktı.”
Bu dikkat çekici benzetimle, muhtemelen, çenesinden akan salyalar spermlere
benzetilen kuduz bir köpeğe göndermede bulunulmaktadır. Şüphesiz, tarihsel süreç
içerisinde insanlar yaptıkları gözlemler sonucunda, saldırgan bir köpeğin ısırığının,
bugün kuduz denilen hastalığa neden olduğunu anlamış ve bu durum, gözle görülen bol
miktarda “spermin”, zamanla saldırgan ve öngörülemez davranışlar sergileyecek olan
kurbanın vücudunda, köpeğin yavrularının doğmasına neden olduğuna dair inancın
gelişmesine yol açmıştır. Söz konusu bu inanış, aşağıda verdiğimiz koruma-sağaltma
büyüsü metninde şu sözlerle betimlenmekteedir:
“Bir köpek adamı ısırdı şimdi, geçen meltemle konuşur musun
“Köpeğin ısırığı enikler üretmesin! Köpeği gözetim altına al
Bırak köpek ölsün, adam yaşasın!” (Finkel 1999: 214-215).
Eski Babil Dönemi sonlarına ait köpek ısırığını tedavi etmek amacıyla yapıldığı
anlaşılan ve giriş kısmında yukarıda verdiğimiz metindekine benzer ifadeler bulunan bir
diğer koruma-sağaltma büyüsü metninde ise köpeğin canlı bir tasviri yer almaktadır:
“Uzun bacak, mağrur vücut,
Bir … gibi fırlar, bir … gibi yürür
Ağzında spermini taşır
Isırdığı yerde bir yavru meydana getirir
Enenuru sağaltma büyüsü
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Sağaltma büyüsü benim değil
Damu ve GULA’nın sağaltma büyüsüdür
GULA konuştu, (onu) okudum
Enenuru sağaltma büyüsü
Köpek ısırığının içindeki için
Bir kasedeki(?) yağ ile … yağla
Saf yağ sür
Bu sağaltma büyüsünü oku ve o iyileşecek.” (Finkel 1999: 216).
Bir başka büyü metninde ise köpek ısırmasına karşı diğerlerinden farklı bir ritüel
uygulanması önerilmiştir:
“Engalmaḫ’taki ÉN’de GULA yaşıyor
Ve(?) onun tahtı kuruldu, onun yavrusu çömeldi
Bir köpeği fırladı: Isırdı adamı. TU6 ÉN
Ritüeli: “Biraz çamur al
Ve onu yaranın dış tarafına sür
Çamurdan bir köpek yap
Onu kuzey duvarına koy
Doğrudan güneşin önüne
Onun üzerine bu koruma-sağaltma büyüsünü üç defa oku
Ve şu şekilde (yukarıdaki) gibi dua et
Ta ki köpek ıslaklığı terk edinceye (ve)
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Adamın ısırık izi kuruyuncaya kadar

GULA hazinesinden korkan biri olsun
Aslına göre yazılmış ve sıralanmış bir Borsippa tabletinin
Bir kopyası. Küçük biri, Nabȗ-Mukīn-apli’nin oğlu
Başların soyundan Kidinnu-Marduk tableti
Nabȗ ve Gula’nın bile bile onu
Arkada tutmayacaklarından korkmayan biri olsun!”
Yukarıdaki metin, her ne kadar içlerinden vahşi biri, bir insanı ısırmış ve ısırık en
nihayetinde Gula’nın kendisine dayandırılmış olsa da Gula’yı tüm köpeklerin annesi
olarak sunmaktadır. Metne göre, ısırığın şifası da yine aynı yerden yani şifa tanrıçası
olarak kabul edilen Gula’dan beklenmektedir. Büyü ritüeli ayrıca, empatik büyüye de
güzel bir örnek oluşturmaktadır. Zira ısırığın tehlikesi ve kötülüğü, daha sonra köpeğin
kendisi olarak şekillendirilecek olan çamura aktarılmış ve böylece, çamurdan yapılmış
figürün güneşin önünde kuruması gibi kendisinin de yarası kuruyacak olan kurbanın
tedavi edildiğine inanılmıştır (Finkel 1999: 220-221). Benzer şekilde, Yeni Babil
Dönemi’ne ait, Ninurta-pāqidāt, “Köpeğinin Isırığı” adlı öyküde de köpek tarafından
ısırılmış, şifa tanrıçası Gula’nın kentinin nehrinin koruma-sağaltma büyüsü ile tedavi
olmak için İsin’e giden Nippurlu bir adamdan bahsedilmekte ve Gula’nın bu konudaki
rolü vurgulanmaktadır (Yuhong 2001: 40).
Her ne kadar bazı tarihçiler aksini iddia etmiş olsa da Yuhong, kendisine karşı
koruma-sağaltma büyüsü yapılan köpeğin, kuduz köpek olduğu konusunda ısrar etmiştir.
Ona göre, Eski Mezopotamya’da en çok bilinen üç zehirli hayvan, kuduz köpek, yılan ve
akreptir. Zehirli bir yılanın ısırığı ya da bir akrebin sokması, bir insanın hemen ölmesine
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neden olabildiği için zehirli bir yılanınki kadar korkunç bir ısırık, yalnızca kuduz veya
saldırgan bir köpekten gelebilecektir. Yuhong’a göre, Eski Mezopotamya’da kuduz,
oldukça tehlikeli bir hastalıktı ve kurbanını birkaç gün içinde öldürebilirdi. Eski Babil
Dönemi’ne ait bir karaciğer falı metni, kuduz bir köpeğin, kalbu šegȗ, ısırığını, zehirli bir
yılanın ısırması ve öldürücü bir akrebin sokması ile eşdeğer kabul etmektedir. Dahası, iç
organ falları ve diğer birtakım kehanet metinlerine göre, muhtemelen toplum için diğer
iki hayvandan daha tehlikeli olması sebebiyle, bu üç hayvandan sadece kuduz köpeğin
kehanetlerde görülmesi, felaket habercisi olarak değerlendirilmiştir (Yuhong 2001: 32).
Kuduz hastalığı, yılan ısırması ve akrep sokması durumlarının kehanetlerin
konusu haline gelmesi, söz konusu problemlerin Eski Mezopotamya sakinlerini oldukça
rahatsız ettiğine işaret etmektedir. Dönemin tıp bilgisinin bu sorunlarla mücadele etmede
yetersiz kaldığı göz önünde bulundurulduğunda, insanların bu üç tehditten korunmak için
her türlü alternatif koruyucu tedbire başvurma isteği daha iyi anlaşılacaktır.
Kuduz hastalığı bazen Mezopotamya’nın belirli bir bölgesinde, köpekler arasında
bir salgın haline geldiği için kehanet literatüründe sıklıkla bu durumun bahsi geçmektedir.
Hem astrolojik hem de iç organlara bakılarak yapılan kehanetler, dönem dönem bir kuduz
salgını olabileceği kehanetinde bulunmuşlardır. Davranışlara bakarak kehanette bulunan
šumma ālu serisi, kuduz hastalığını önceden haber vermez fakat bu hastalığın başlangıç
dönemini, bir devlete ya da kente musallat olacak öbür felaketlerin bir ön habercisi olarak
kabul eder. Örneğin; iç organlara bakılarak yapılan bir kehanet metninde, karaciğerin
büyümüş kısmında bir delik görülmesi, bir insan ya da bir köpek için kuduz hastalığının
ve bir din adamı ya da kadın din görevlisi içinse ölümün habercisi olarak yorumlanmıştır.
Bir başka karaciğer kehaneti metninde ise karaciğer yolunda bulunan delikler, üç zehirli
hayvanın yani akrep, yılan ve kuduz köpeğin, yapacakları saldırının habercisi olarak
kabul edilmiştir. Kuduz, Eski Mezopotamya’nın en tehlikeli hastalıklarından biri
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olmalıdır ve kuduz köpeğin, tanrıların insanları cezalandırmak için kullandıkları korkunç
bir aracı ya da cin olduğuna inanılmıştır (Yuhong 2001: 35, 40).
Eski Mezopotamya sakinlerinin zihin dünyalarında, yılan, akrep ve köpek
biyolojik varlıklarının yanı sıra imgesel olarak da kötücül ve güçlü varlıklar olarak kabul
edilmiş ve bu durum Mezopotamya Uygarlıkları’nın mitolojisine ve sanatına yansımıştır.
Diğer taraftan, koruma-sağaltma büyüsü ritüellerinde bu üç hayvanın aynı zamanda
koruyucu güçler olarak kullanılması ise bir anlamda kötü bir güce, eşdeğer kötü bir güçle
karşı koyma düşüncesinden hareket edilerek ugulanmış olmalıdır.

III. 10. Hamile Kadınları ve Bebekleri Korumak İçin Yapılan
Koruma-Sağaltma Büyüleri
Doğum yapma ve yeni bir insanın dünyaya gelmesine aracılık etme, insan
neslinin devamını sağlaması açısından, bugün olduğu gibi insanlık tarihinin istisnasız tüm
dönemlerinde büyük bir önem arz etmiş olmalıdır. Buna paralel olarak, bebeğin
doğumdan önce anne karnında geçirdiği süreç yani hamilelik süreci de benzer bir
ehemmiyet arzetmiştir. Konuyla ilgili Eski Mezopotamya’dan günümüze ulaşan metinler
incelendiğinde, özellikle riskli bir hamilelik süreci yaşayan anne adaylarına, bebeğin ve
annenin sağlıklı bir şekilde bu süreci tamamlayabilmeleri adına, çok yönlü bir koruma
sağlanmaya çalışıldığı görülmektedir. Eski Mezopotamya sakinleri, anne ve bebeğini
korumak için tıbbi yöntemlerin yanı sıra koruma-sağaltma büyülerine de sıklıkla
başvurmuşlardır.
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III. 10. 1. Sıkıntılı Bir Hamilelik Süreci Yaşayan Kadınlara Yönelik Yapılan
Koruma-Sağaltma Büyüleri
Kadın rahminde meydana gelen gelişmeler, genellikle, kadın bedenini üretken bir
arazi, özellikle de verimli bir tarla olarak tasvir eden Eski Mezopotamya yaratılış
mitleriyle yakından ilişkili, kozmolojik benzeşimler yardımıyla açıklanmış, söz konusu
mitler rahmi, doğum yapan bir kadın olarak yeryüzüyle ilişkilendirmiştir (Steinert 2015:
24).
Eski Mezopotamya kültüründe, hamile kadının güvenliğini ve rahat doğum
yapmasını sağlayadığına inanılan ve çeşitli isimler altında tapınılan bir “ana
tanrıça/doğum tanrıçası figürü bulunmaktaydı. Söz konusu tanrıçanın temsilleri, korumasağaltma büyüsü ritüellerinde de kullanılmıştır fakat bu tanrıçanın figürlerini, gebeliği
güvence altına almak ve bebeğin rahatça doğmasını sağlamak için yine aynı amaçla
kullanılan, örneğin hamile bir kadın figüründen ayırmak genellikle imkânsızdır (Black;
Green 2004: 132-133). Eski Mezopotamyada, Sumerlilerin en yüce doğum tanrıçası
Ninḫursag’dır. Ninḫursag’ın, Ešnunna’daki Ninazu tapınağında, özellikle doğumla ilgili
bir şapelinin olduğu bilinmektedir. Günümüz Suriye sınırları içerisinde yer alan, Habur
Nehri yakınlarındaki Tell Brakta ortaya çıkarılan “Göz Tapınağında” bulunmuş
materyaller arasında, erkek bir geyikle birlikte kabartması yapılmış, M.Ö. 3000’e veya
biraz daha öncesine tarihlenen ve Ninḫursag’ı sembolize eden bir “göz idolü”
bulunmuştur. Burada ayrıca, yine aynı döneme yani Cemdet Nasr Dönemine ait, kurbağa
şeklinde tılsımlar ortaya çıkarılmış ve bunların, muhtemelen, bereketin ve çocuk
doğurmanın sembolü olarak kabul edildikleri varsayılmıştır. Ayrıca, Habur Bölgesi ve
Çagar Bazarda, M.Ö. 4000 yılına tarihlenen ve doğum-kiremitlerini temsil ettiği
düşünülen çok sayıda çamurdan disk ve yanı sıra doğum yapma pozisyonunda çömelmiş
kadın figürleri bulunmuştur. Zamanla edebi referanslar, her ikisi de genellikle doğum
evinde, bīt šīmāti, kullanılan doğum-kiremiti ve doğum-taşından bahsetmeye başlamış
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olsa da bu konuyla ilgili net kayıtlara yalnızca M.Ö. II. binyıldan itibaren rastlanmaktadır.
Bunun yanında, Eski Mezopotamya inancına göre insanların yanı sıra tanrılar da doğumkiremitlerini ve doğum sırasında bu amaçla yapılmış özel bir evi kullanmış ve doğumla
ilgili benzeri ritüeller uygulamışlardır (Adamson 1985: 176).
Yeni Sumer Dönemi’ne gelindiğinde doğumla ilgili koruma-sağaltma büyüsü
ritüellerinde, Gula, Ašnan ve Nintu’ya dua edildiği görülmektedir. Bunlardan Gula,
öncelikle şifa-tanrıçası olarak kabul edilmektedir ve onun en yaygın lakabı, “yüce hekim”
yani azû-gal’dir. Fakat bunun yanında onun doğumla ilgili konulara uygun olarak “anatanrıçaya” has nitelikleri de vardır. Ašnan, tahıl tanrıçasıdır ve yanı sıra geniş anlamda da
olsa o da doğumla ilişkilidir. Örneğin, “Enki ve Dünya Düzeni” adlı mitte, ondan,
beraberinde cinsel ilişkiyi yeryüzüne getiren kadın olarak bahsedilmektedir. Nintu ise
özellikle doğumla ilişkilendirilen bir tanrıçadır ve örneğin abū ṣalābīḫ ilahi serisi ona
“Nintu ana” diye hitap etmekte ve ayrıca onu doğum-tuğlası ile ilişkilendirmektedir
(Cunningham 1997: 78). Bunun yanında, sonraki dönemlerde Babil tanrıçası Anunītu,
daha erken dönemlerdeki Annunītum’un da doğumla ilişkilendirildiği görülmektedir.
Diğer yandan, Eski Babil kentinin başlıca tanrıçalarından biri ve aynı zamanda
Marduk’un eşi olan Ṣarpānītu’ya da Erua adı altında çocuk-doğum tanrıçası olarak
tapınılmıştır ve Erua isminin, Akkadcadaki erȗ, “hamile olmak” fiilinden türemiş olduğu
varsayılmaktadır (Black; Green 2004: 34, 160).
Marduk ile EA arasındaki diyaloglardan, hamilelik ve doğumla ilgili korumasağaltma büyülerinin asû’dan ziyade bir “kötü-ruh kovucu”, āšipu, tarafından
düzenlendiği anlaşılmaktadır. Çocuk doğurma istisnai bir durum olduğundan, tıp
külliyatında doğumla ilgili koruma-sağaltma büyüleri nadiren bulunmaktadır. Her şeyden
önce doğurma bir hastalık değildir ve sadece kadını ilgilendiren, erkeği ilgilendirmeyen
bir durumdur. Bu nedenle, doğum süresince kadına ve bebeğe yardımcı olması için daha
ciddi bir büyüye ihtiyaç duyulabilmiştir. Buna bağlı olarak, çocuk doğurma ile ilgili tıbbi
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metinlerin, bazı açılardan diğer tür tıbbi metinlere göre daha özenli bir şekilde yazıldığını
söylemek mümkündür (Geller 2010: 96).
Eski Mezopotamya toplumlarında hamilelik ve doğumla ilgili düzenlenen dinselbüyüsel ritüeller, kan bulaşması tabusuyla, mahiyetleri tam olarak bilinmeyen fakat
potansiyel olarak kötü kabul edilen ruhlarla ve çocuğun sağlığını koruma arzusuyla
bağlantılıdır (Adamson 1985: 178).
Bazı koruma-sağaltma büyüleri, plasentalı erkek ya da kız bebeği, değerli akik
taşıyla, yani erkek bebekle ya da lapis lazuliyle yani kız bebekle yüklü, demirlemiş bir
gemiye benzetmektedir:
“[Doğum yapmak üzere olan kadın, gemiyi sular üzerinde yürütüyor.]
… ufuk(tan), doğum yapmak üzere olan kadın
Gemiyi sular üzerinde yürütüyor.
O, bir gemiye parfüm (taşımak için) parfüm yüklemiştir
O, bir gemiye sedir (taşımak için) sedir yüklemiştir
O, bir gemiye sedir kokusu (taşımak için) sedir kokusu yüklemiştir
O, bir gemi(ye) akik ve lapis lazuli (taşımak için)
Akik ve lapis lazuli yüklemiştir
(Henüz) onun akik olup olmadığını bilmese de
Lapis lazuli olup olmadığını bilmese de
Gemi, rıhtımda vakit geçirdikten sonra rıhtımı terk eder
Gemi, ölüm rıhtımında alıkonulmuştur,
Magurru-gemisi, meşakkat rıhtımında zapt edilmiştir
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Büyülerin efendisi, Sîn’in [komutasında], gemi öl[üm] [rıhtımından]
Salıverilsin; magurru-gemisi, [meşakkat rıhtımından] azat edil[sin].”
(Scurlock 1991: 146-147).
Doğumla ilgili Akadca koruma-sağaltma büyüleri, genellikle Sumer büyülerinde
olduğu gibi fetüsü amniyotik sıvının içerisinde yüzen bir geminin yolcusuna, anneyi ise
Sin’in İneği’ne benzetir. Örneğin Yeni Sumer Dönemi’ne ait bir metinde geçen:
“Uzak denizin sularında, kolları bağlı küçük biri var”
ifadeleri, anne karnındaki bebeği tasvir etmektedir (Scurlock 1991: 148, Geller
2010: 96; Cunningham 1997: 107).
Hem hamilelik hem de doğum sürecinde anne ve bebeğini bekleyen en büyük
tehlikelerden biri, Lamaštu adlı dişi bir cindi. I. bölümde detaylı bir biçimde bahsettiğimiz
üzere, Lamaštu, hamile kadınlara musallat olmakta ve onlar ya hamileyken ya da yeni
doğum yapmışken bebeklerini alıp kaçırmakta ve öldürmekteydi. İşte hamile kadınları bu
korkunç varlığa karşı korumak amacıyla da büyülü sözler içeren metinler yazılmış ve yanı
sıra çeşitli ritüeller uygulanmıştır. Bu ritüellerden biri de kadının vücudunun çeşitli
bölgelerine boncuklar yerleştirilmesidir. Söz konusu boncuklar arasında, biri haltutaşından diğeri šubu-taşından yapılmış birer silindir mühür de bulunmuştur. Yine konuyla
ilgili bazı metinlerden, bahsi geçen büyülü mühürlerin bir kadına doğumu esnasında
yardımcı olması amacıyla da kullanıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu taşlardan ve
mühürlerden bahseden kısmen tahrip olmuş bir metinde şu ifadeler geçmektedir:
“… altı defa saracaksın
… sarımsak(?), aynısefa çiçeği, kenevir, …
Örme için yedi ilaç … (on) ilaç …
… ḫalti-taşından yazısız bir mühür … giderecek (?)
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… lapisten, akikten bir mühür(?), … erkek ve dişi ponza sekiz taş …
Eğer hamile bir kadın doğ[um yapıyorsa] … Ay tamamlandığında(?)
… it üzümü … ZA.LA.AḪ tılsımı
keza (karıştır(?), karıştır(?), karıştır(?) …)
Tılsım: “Karıştır(?), karıştır(?) …
Bunun için uygulanacak reçete: … yağda …” (Goff 1956: 25).
Hamilelik sürecinde bazen gaz sorunu ya da kasılma ağrıları gibi problemler de
yaşanabilmiş ve yanı sıra bebeğin varlığı, annenin bağırsaklarında işlev bozukluğuna ve
diyare gibi rahatsızlıklara da neden olabilmiştir. Bunun yanında, hamilelik sürecinde
yaşanan özellikle aşırı kanama durumu, ciddi tedbirlerin alınması gereken bir sorun
olarak görülmüş ve kanamayı durdurmak için doğumla ilgili tanrılara büyülü tılsımlarla
yapılan sunular eşliğinde, ilaçlar, tamponlar, vajinayı buharla dezenfekte etme ve merhem
sürme gibi yollara başvurulmuştur (Scurlock 1991: 137).
Bu süreçte yapılan koruma-sağaltma büyülerinin amacı, anne karnında
savunmasız bir halde doğum anını bekleyen bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkileyecek
durumları ortadan kaldırmaktır.
Eski Mezopotamyalı büyücüler, doğum esnasında karşılaşılan sorunların hem iç
hem de dış kaynaklı olabileceğini düşünmüşlerdir. Bu zorluklardan biri, hamile kadının,
doğum kanalının aşırı dar olmasıdır. Bu tür durumlarda, kadına kara-büyü yapıldığına,
kötücül bir gücün doğumu engellemek istediğine ya da insan nüfusunun aşırı artışını
engellemek için tanrıların duruma müdahale ettiğine inanılmış ve hamile kadına yardımcı
olması için āšipu’dan yardım istenmiştir. Aşağıda verdiğimiz iki metin, bu durumu tasvir
etmektedir:
“Sancısı olan kadının doğumda zorluk yaşıyor
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Bebek kötü sıkışmış
Bebek annenin hayatını sonlandıracak kadar kötü sıkışmış
Kapının sürgüsü sağlam; kapı, süt emen çocuğa karşı oruç tutmuş.”

“Onun ağır demirleme halatı gevşetilsin ve kapalı kapısı açılsın
Geminin bağlama halatı, sağlığın rıhtımına; magurru-gemisinin
Bağlama halatı, yaşamın rıhtımına (demirlesin)
Uzuvlar rahatlasın; sinirler gevşesin
Mühürlü mekânlar gevşetilsin; yavru dışarı çıksın
Ayrı bir beden, beşeri bir varlık
O, tez zamanda dışarı çıksın ve gün ışığını görsün.”
Bebeğin anne karnındaki oluşum süreci ve genel durumuyla ilgili etkileyici
cümleler içeren bir diğer koruma-sağaltma büyüsü metninde ise Asalluḫi’nin dünyaya
gelmesi için bebeğe yardımcı olduğundan bahsedilmektedir:
“Cinsel ilişki sıvılarından bir iskelet meydana getirildi
Kasların dokusundan bir yavru meydana getirildi
Güneşin ortasındaki gözün aydınlatmadığı
Küçük birinin kollarının bağlı olduğu çalkantılı
Ve dehşetli deniz sularında, okyanusun uzak sularında
Asalluḫi, Enki’nin oğlu, onu gördü
Onun çok-düğümlü bağlarını gevşetti
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Onun için bir patika yaptı; onun için bir yol açtı
(Dedi ki): “Patikalar senin için [açı]ldı; yollar, sana tahsis edildi
O (kadın), (…) oturmuş seni (bekler), (…) yaratan kadın
Hepimizi yaratan kadın
O, kilit sürgüsüne şöyle dedi: “Sen serbest bırakıldın.”
Kapının sürgüleri [gevşe]tildi; kapılar, [aç]ık [bırakıldı].
(…) ilerlemesine izin ver
Kendine, çok sevilen bir çocuk gibi dışarı çıkmaya izin ver.”
Bu koruma-sağaltma büyüsü, muhtemelen bazı sorunlu hamilelerin, özellikle de
ilk kez doğum yapan ergen kızların, doğum esnasında yaşadıkları aşırı stresi azaltmak
için kullanılmıştır. Normalde hamile bir kadın, birçok zorlukla karşılaşabilirdi, bununla
birlikte cadılar tarafından yapılan kötü büyüler, işi daha karmaşık hale getirmekteydi.
Eski Mezopotamyalı kötü-ruh kovucular, bu tür entrikaları belirli zanlılara yüklemek için
zaman harcamamışlardır. Onlar, büyüyü dua ve figürlerin ayin yapılarak imha edilmesi
yoluyla mücadele edilebilecek şeytani bir güç olarak ele almışlardır. Gerçek zanlı her
kimse onun cezalandırılması, güvenle tanrılara havale edilmiştir. Örneğin, tanrı Šamaš’a
yapılan bir duada ondan, güvenli bir şekilde doğum yapabilmesi için kara-büyücünün
hamile kadının rahmine yaptığı düğümü çözmesi istenmektedir:
“Bu kadın, tanrısının kızı, tanrılığının huzurunda
Onun (rahminin) düğümünün çözülmesine izin ver
Bu kadın sağ salim doğursun; o doğursun ve yaşasın
Onun bebeği çekinmeden gelsin; o, sağ salim doğursun
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Ve böylece sana methiyeler dizsin; büyü (ve) şeytani entrikalar
Senin tanrılığının huzurunda defolsun.”
Kadının rahminin, doğumu engellemek amacıyla bağlandığı düşüncesi, “Tufan
Efsanesinin” Babil versiyonuna da yansımıştır. Efsaneye göre, insan nüfusunun aşırı
artışından sorumlu tutulan kadın rahmi, bebeklerin doğum kanalının içinden geçmesini
engellemek amacıyla, tanrılar tarafından bağlanmıştır (Scurlock 1991: 142-144).
Eski Babil Dönemi’ne ait, doğumu zorlu geçen bir kadının doğumunu
kolaylaştırmak amacıyla yapılmış Marduk-EA tipi bir koruma-sağaltma büyüsü metninde
yine yukarıda verdiğimiz metinlere benzer biçimde, hamile kadın bir gemi kaptanına,
geminin yükü ise parfüm, sedir ağacı, akik ve lapis lazuli’ye benzetilmektedir. Metnin ön
yüzünde:
“Doğum yapmak üzere olan kadın
Gi-gemisini suların arasından yürüttü
Arınmış İnanna, Gi-gemisini suların arasından yürüttü
Ninḫursag, Gi-gemisini suların arasından yürüttü
Parfüm taşıyan bir teknedeki gibi parfüm yüklenmiştir
Sedir ağacı taşıyan bir gemideki gibi sedir ağacı yüklenmiştir
Gemide akik ve lapis lazuli olması (için) o, akik ve lapis lazuli yüklemiştir
Kadın (………………..)
Asalluhi onu gördü
Ve [babası] Enki’nin evine girdi
[Ona aşağıdakileri söyleyerek:]. ”
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ifadeleri geçmekte, büyük ölçüde okunamayacak durumda olan arka yüzünde ise
kadının kolay doğum yapabilmesi için okunacak bir koruma-sağaltma büyüsü ve
içeriğinde, kamış, saf yağ, akik ve lapis lazuli sözcükleri geçen bir ritüelden
bahsedilmektedir (Farber 1984: 314-315).
Zorlu doğum sürecini kolaylaştırmak amacıyla yapılan belki de en ilginç korumasağaltma büyüleri, “Ay Tanrısı ve İneğin” hikâyesini konu edinen büyülerdir. Mite göre
bir zamanlar Ay tanrısı Sîn’i kendisine meftun edecek kadar baştan çıkarıcı bir inek vardır
ve tanrı Sîn onunla birlikte olma arzusunu bir boğaya dönüştürmüştür:
“Sîn’in bir ineği, adı, “Sîn’in hizmetçisi(dir)”
O cömertçe süslenmiştir; o, aşırı biçimde süslüdür
Sîn onu gördü ve ona aşık oldu
Onun (ineğin) ilahi sevgilisi, ineğin, sığırtmacının ardında
İyi göründüğünü fark etti ve arzusunu, görünmez ama güçlü
Bir boğaya dönüştürdü: “O, Sîn’in parlayan (…) onun (ineğin)
Üzerine koydu. Onu, aldı sürünün lideri yaptı
Kendisi onun ardından giden çoban oldu
Onu (ineği), en sulu çayırlarda otlattılar
Ona içmesi için en doyurucu suvarma yerlerinde su verdiler
Çobandan gizlendi, çoban görmeden, dinç bir semiz (boğa)
İneğin üzerine çıktı; onun kuyruğunun(?) (üzerine) yükseldi
Onun (ineğin) günlerinin sonu geldiğinde
(Ve) ayları tamamlandığında, inek korktu; o, sığırtmacını korkuttu
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Onun (sığırtmacın) yüzü düştü; tüm çoban çocuklar
Onunla birlikte yas tuttu
Onun (ineğin) böğürmeleri üzerine
Onun doğum sancısı esnasındaki bağırışları üzerine
O, kendisini yerlere attı
Çok şükür ki Ay tanrısı ineğin bağırışlarını duydu
Ve ona yardım etmek için bir pūru-tasındaki yağ ve suyla donanmış
Koruyucu kadın tanrıçaları gönderdi
Gökyüzündeki hilal, Sîn, onun bağırışını duydu
O, ellerini gökyüzüne doğru kaldırdı
İki koruyucu tanrı gökyüzünden aşağı indi ve onlardan biri
Bir pūru-tasında yağ taşıyordu
Diğeri, doğum suyunu indirdi
Bu önemli kişiler, yağı onun alnına sürdüler
Ve ona su serptiler ve üçüncü uygulamada o
Sağlıklı bir inek doğurdu: “Onlar, bir pūru-tasındaki yağı
Onun alnına sürdüler
Doğum suyunu onun tüm vücuduna serptiler
İkinci kez, pūru-tasındaki yağı onun alnına sürdüler
(Ve) doğum suyunu onun tüm vücuduna serptiler
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(Onlar) üçüncü defa onu sürer(ken) inek
Yavru bir ceylan gibi yere yıkıldı
O, onun adını “emen buzağı” koydu
Aynı şekilde, ebenin yeni bebek için bekletilmemesi ümit edildi
Tıpkı Sîn’in kadınının hemen doğurması gibi
Zorluk çeken ergen de doğum yapsın
Ebe kadın, beklemeye devam etmesin, hamile kadın iyi olsun.”
(Scurlock 1991: 147-148).
Pre-Sargonik Dönem’e ait hamilelik ve doğumla ilgili koruma-sağaltma büyüleri
de azgın boğa ve inek gibi hayvanların Enlil’in ahırına nasıl girdiklerini tasvir etmektedir.
Örneğin, Yeni Sumer Dönemine ait bir koruma-sağaltma büyüsü, bir damızlık boğaya ve
arınmış bir ağıla göndermede bulunur. Yanı sıra Akad Dönemi’ne ait bir büyü metninde:
“İnek hamiledir, inek Šamaš’ın ağılında
Sumuqan’ın yuvasında doğuruyor”
ifadeleri geçmektedir. Doğumla ilgili koruma-sağaltma büyüsü ritüellerinde
kullanılan, hamile kadının bir ineğe benzetildiği tasvirler, muhtemelen, içerisinde azgın
bir boğa olarak betimlenen Sîn’in, Amatsîn adında bir ineği hamile bıraktığını ve akabinde
ineğin doğum yaptığını anlatan Geç Akad Dönemi’ne ait doğumla ilgili koruma-sağaltma
büyülerinde geçen mitolojik bir öyküyle ilişkilidir. İçerisinde, bahsi geçen benzetmelerin
yer aldığı ve yukarıda farklı bir versiyonunu verdiğimiz Marduk-EA tipi başka bir büyü
metninde, yine zorlu bir doğum süreci yaşadığı anlaşılan hamile bir kadına, bebeği kolay
doğurabilmesi için ne yapılması gerektiği anlatılmaktadır:
“Koruma-sağaltma büyüsü
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Damızlık boğa bu kadının ağılda
Arınmış yuvanın içinde hakkıyla üzerine çıktı
İnsanlığın tohumunu hakkıyla rahme akıttı
Sperma, şekil alıp adama bir yavru vererek rahme döküldü
Kadın bal-otunu yedi (ve) onunla doydu
O, bal-otunu, sevdiği yemeği yedi (ve) onunla doydu
Tam da doğum zamanıydı. O, çömeldi
Çığlık gökyüzüne ulaştı, çığlık yeraltı dünyasına ulaştı
Tüm çığlıklar ufku bir örtü gibi kapladı
O (kadın), tıpkı bir en-rahibinin gemisi gibi yelken açtı
O, kralın gemisini mallarla doldurdu
O, šu-lú gemisini akik ve lapis lazuli ile doldurdu
Hasta kadının rahminden bir kordon sarktı
Asalluḫi’nin dikkatini çekti
Tapınakta bulunan babası Enki’ye yaklaştı
Ona (şöyle) dedi
Baba(m), damızlık boğa ağılda
Arınmış yuvanın içinde hakkıyla üzerine çıktı
İnsanlığın tohumunu hakkıyla rahme akıttı
Sperma, şekil alıp, adama bir yavru vererek rahme döküldü

276

Kadın bal-otunu yedi (ve) onunla doydu
O, bal-otunu, sevdiği yemeği yedi (ve) onunla doydu
Tam da doğum zamanıydı: O, çömeldi
Çığlık gökyüzüne ulaştı, çığlık yeraltı dünyasına ulaştı
Tüm çığlıklar ufku bir örtü gibi kapladı
O (kadın), tıpkı bir en-rahibinin gemisi gibi yelken açtı
O, kralın gemisini mallarla doldurdu
O, šu-lú gemisini akik ve lapis lazuli ile doldurdu
Hasta kadının rahminden bir kordon sarktı
Bu konuda ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Onu ne rahatlatır
Enki, oğlu Asalluḫi’ye cevap verir
Oğlum, bilmediğin nedir, ben ona ne ekleyeyim
Ben ne biliyorsam sen de onu biliyorsun
Önden buyur, arınmış bir ineğin iç yağı
Agrun’un kurulmuş evinde teslim alınmış
Anne bir inekten kaymak
Önden buyur, kordonun sarktığı sorunlu kadının rahminin üzerine
Eridu koruma-sağaltma büyüsünü kullan
Belki o, gökyüzünden akan yağmur gibi salıverilir
Belki o, gider borusundaki su gibi yüksek bir damdan sıvışıp gider
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Belki o, lagüne dökülen bir nehir gibi […]
Belki o, kırılmış bir çömlek gibi paramparça olur
Eğer o bir erkekse, kahramanlığın gücü elinde
Bir silah (ve) balta olsun
Eğer o bir kızsa, elinde iğne ve saç tokası olsun
Dikkatli elleriyle adil yönetici Gula
Göbek bağını kesti, kaderi belirledi
Koruma-sağaltma büyüsü.”
Metinde geçen “Agrunun evi” ifadesi, muhtemelen tapınak türü bir işleve sahip
bir ritüel mekanına işaret etmektedir. Söz konusu ev, dünyevi mekânlardan farklı olarak,
tanrılarla iletişim kurulabilen bir yer gibi kabul ediliyor olmalıdır. Yanı sıra, metinde
doğumu sıkıntılı olan bir kadın için “MUNUS.LA.RA.AḪ”, büyü ritüelinin uygulanıyor
olması, söz konusu büyünün problem yaşanmayan doğum süreçlerinde uygulanmadığını
göstermektedir. Metinde, hamile kadının çeşitli gemilere yük yüklemesi ise yukarıda
değindiğimiz gibi, fetüsün anne karnındaki amniyotik sıvıdaki yolculuğuna mecazi bir
gönderme yapmaktadır (Cunningham 1997: 71-73, 108).
Eski Asur Dönemi’ne ait Kültepe’de bulunmuş bir koruma-sağaltma büyüsü,
hamile kadını bu defa “vahşi bir ineğe” benzetmekte ve düşük yapmayla ilgili ifadeler
içermektedir:
“Vahşi bir inek gibi bir kadın, eğer düşük yaparsa
Yere düşen bir asma yılanı gibi
Tanrı tarafından reddedileni uzaklaştırır
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Koruma-sağaltma büyüsü benim değil
Koruma-sağaltma büyülerinin efendisi ve uzmanı Nikkilil’indir
Belki rahimlerin hanımefendisi [onu okur!]
O (eril), gerçekten yeşildir
O, (dişil), gerçekten yeşildir
Yeşil meyve bahçelerinin gölgesinde
Benekli keçi otlamaya başlar
Ona bir silah fırlattım, (fakat) onu ele geçiremedim
Ona bir çobandeğneği fırlattım fakat onu yakalayamadım
Ona biraz bira ekmeği, kekik ve tuz attım ve
Onu kesinlikle sabit pozisyonundan çıkardım.” ifadeleri geçmektedir (Michel
2004: 398).
Sumerce bir koruma-sağaltma büyüsü metninden anlaşıldığı kadarıyla, Eski
Mezopotamya sakinlerine göre, hamile kadınlarda görülen aşırı kanamanın nedenlerinden
biri Samana adlı bir cindir. Bu durum, ayrıca, Eski Mezopotamyalıların kadınlardaki adet
kanamalarını normal kabul ettiklerini göstermektedir. Tedaviyle ilgili metinler, Babilli
şifacıların özellikle hamilelik süreciyle doğumdan sonra görülen aşırı kanamayı sorun
olarak gördüklerini ortaya koymaktadır (Steinert: 2015: 22).
Eski Mezopotamyalılara göre, hamile kadınlarda görülen aşırı kanamanın bir
diğer nedeni ise kara-büyüyüdür. Kanamayı durdurmak için yapılan bağlama ritüellerinin
manyetit/mıknatıs taşı içermesi ve hazırlanan ilaçların içerisinde çömlek parçalarının
bulunması, bu ritüelleri, düşüğe neden olan büyüyü önlemek için hazırlanan reçetelerle
ilişkilendirmektedir. Hamile kadının düşük yapmasını önlemek ve onu kara-büyüden
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korumak için yapılan bir koruma-sağaltma büyüsü ritüelinde, farklı türede birçok
malzemenin kullanıldığını görmekteyiz:
“Eğer kara-büyünün hamile bir kadına yaklaşmamasını
(Ve) kadının düşük yapmamasını (istersen)
Manyetit, antimon, toprak, šubȗ-taşı ve tilki üzümünü ez
(Hazırladığın macunu) dişi bir angut kuşunun kanıyla karıştır
Ve (onu) servi yağıyla kapla ve (onu) kadının göbeğine
Alt karın bölgesine ve rahminin üstüne sür ve (onu)
Kırmızı renkli yünden (yapılmış) bir giysiden (elde edilmiş) bir bezle bağla
(Ya da bir kavşağın kenarında (bulunmuş) bir çömlek parçası al
Ve onu kapı eşiğinin içine göm ve büyü kirişte tutulacak)
Ve erkek šȗ-taşını kadının sol eline koy.”
Bu tür büyülerde manyetit kullanılması, bebeğin ana rahminde, metal talaşların
mıknatıs tarafından çekilmesine benzer bir yolla sabit durduğu düşüncesinden
kaynaklanıyor olmalıdır. İçerisinde manyetik taşların bulunduğu bezin kadının göbeğine
bağlanmasından, bebeğin çıkış yolunun hem fiziksel anlamda hem de büyü yardımıyla
engellenmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır (Scurlock 1991: 140).
Yeni Asur Dönemi’ne tarihlenen bazı koruma-sağaltma büyüsü metinleri, bir
kadının hamilelik sürecindeki yaşadığı aşırı kanamayı durdurmaya yönelik neler
yapılması hakkında yukarıdaki metinden farklı reçeteler sunmaktadır:
“(Bir kemiğin boşluğunda zayi olan iksir için
Koruma-sağaltma büyüsü ve bir çare)
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Bu yirmi bitkiyi birlikte ez …, sarı [mineral boya], kızıl mineral boya
Ş[ap], manyetit (mıknatıs taşı), [gümüş boncuklar], altın [boncuklar]
Siyah anzaḫḫu-cam hamuru (ve) tarla faresi dili
Balla, sadeyağ ve buzağının içyağı ile karıştır
Koruma-sağaltma büyüsünü üç defa oku
Ve (onu) onun göbeğine ve rahminin ağzına sür.”

“Kanaması olan bir kadın, kırmızı renkli yünü, mavi renkli yünü
Kaşağılanmış yünü, ölmüş bir inekten alınmış sinirleri
Bir dişi ve bir erkek geyikten alınmış sinirleri
(Ve) erkek ašlu-hasır otunu (ve) şu dokuz taşın parçacıklarını
Ḫaltu-taşı, sağ elle kullanılan šubȗ-taşı
Sol elle kullanılan šubȗ-taşı, dişi ve erkek šȗ-taşı
Kan-kırmızısı akiği kapāṣu-kabuğunu, ianibu-taşı
(Ve) zibtu-taşını birlikte sarmalasın
Sen yedi ve yedi defa (yani on dört defa kordona) düğüm at
Tenha-otunun yumrularını (ve) arınmış tohumlarını kopar
(Onu) düğümlerin ve taşların arasında kırmızı renkli yünle sarmala
Onun üstüne üç defa koruma-sağaltma büyüsünü oku
Ve sonrasında onu kadının göbeğine bağla.”
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“Bir kavşakta duran bir çömlek parçası al
(Onu) suyla yıka (onu) yağla ov (onu) kırmızı renkli bir yün ile sar
Onu evin içerisinde, kapının arkasında tenha bir yere koy
Evin alt kısımlarına su serp
Bir ardıç (ve) atāʼišu-bitkisi tütsüsü hazırla
O kadın diz çöksün ve kollarını arkasına koysun
Koruma-sağaltma büyüsünü üç defa oku
Kadın üç defa feryat figan etsin
(Ama) kendisini (henüz) yerlere atmasın
Bunu tam olarak yaptığınızda
Bal ve sadeyağdan (yapılmış) bir karışımı (ateşte) kızdır
Bir libasyon yap. (Ardından) kadın kendisini yerlere atsın
(Ritüeli) üç gün tekrar et
Bunu tamamladığınızda, kadına (bahsi geçen) [ila]cı içir
Ona (bahsi geçen) merhemi sür (ve) (bahsi geçen) taşları ona bağla
Dördüncü günde kapıda, pelin otu(?), argānu-kozalağı
(Ve) sagapenum(?) dağıt
Kadın kapının önünde feryat figan etsin
O, tanrıça İš[tar]’ın huzurunda feryat figan etsin
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Eğer sen koruma-sağaltma büyüsünü üç defa okursan o [iyileşe]cek.”
(Scurlock 1991: 137-138).
Hamile kadınlarda görülen aşırı kanama durumlarına karşı, yukarıdaki metinlerde
gördüğümüz detaylı tavsiyelerin yanı sıra diğer bazı koruma-sağaltma büyüsü metinleri,
söz konusu sıkıntının giderilmesi için oldukça basit, başka birtakım yöntemlerin
uygulanmasını salık vermiştir. Örneğin, Eski Babil Dönemi’ne ait bir koruma-sağaltma
büyüsü metni, Enki’nin tavsiyesiyle hamile bir kadının yaşadığı kanamaya karşı kadının
kızılcık ile temas ettirilen nesnelerle, bir diğeri ise kadının kamış ile ovulmasını reçete
etmektedir (Cunningham 1997: 113).
Geç Babil Dönemi’ne ait bir koruma-sağaltma büyüsü ise hamilelik ve doğum
esnasında kanaması durmayan bir kadına, Eski Mezopotamya tıbbında arındırıcı özelliği
nedeniyle yaygın bir biçimde kullanılan “çöven/sabun otu”, maštakal otu verilmesini
reçete etmiştir:
“Maštakal (ve) simbirru-otu?, dedikleri gibi
Hamile bir kadının ateşini dindirmek içindir
(Onu), doğum yapmış ve kanaması durmamış bir kadına reçete et
(Onu, ona ver). (Onu), üçüncü ya da dördüncü ayında olan
Ve kanaması devam eden hamile kadına reçete et
Sen (onu) tüm (gün) boyunca(?), hayırlı bir günde reçete et
(Ya da) sen (onu) … bir günde, böylece onun bedenini soğutacak
(Ateşini düşürecek) ve kanı duracak…” (Steinert 2012: 79).
Tıp ile büyünün içiçe geçtiği Eski Mezopotamyada, bazı bitkilerin şifalı-büyülü
olduğu inancına paralel olarak, bunlar, büyü ritüellerinde de sıklıkla kullanılmışlardır.
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Bunun yanında, yukarıdaki metinde geçen “bunu hayırlı bir günde yap” talimatından,
Eski Mezopotamya sakinlerinin, büyünün işe yaramasını garantilemek için inançsal
olarak da bazı tedbirler aldıkları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu metin, Eski
Mezopotamya’da tıp-büyü-inanç olguları arasındaki yakın ilişkiye iyi bir örnek teşkil
temektedir.
Kara-büyü tehdidi altında olan hamile kadını sakinleştirmek için tasarlanan bazı
koruma-sağaltma büyüleri, bu amaçla hazırlanan tılsımlardan bahsetmektedir. Aşağıda
verdiğimiz metinde, ittamir-taşı denilen bir taştan kara-büyüye karşı nasıl tılsım
yapılacağı anlatılmaktadır:
“Bir ittamir-taşının, üstünü, altını ve ortasını altınla çevrele
Onu siyah yünden bir bezle kapla
Bir altın halka ile birlikte iki parça manyetiti
İki hurma taşını ve ḫubur-otundan (yapılmış) iki lapayı
(Palmiyenin) içini (ve) yirmi deva-otunu üzerine koy
Onların her iki tarafını ittamir-taşı ile kapla
(Kolyelerin) her iki tarafına, her biri mavi yün ile sarılmış
Bir tane küçük düğüm yap
(Onun) her iki tarafını yedişer defa düğümle
(“Kadın bir düğümle bağlandı, [onun rahminin] ağzı [ve] ön tarafı
Senin bağladığın düğümler üzerinden bağlandı”
Koruma-sağaltma büyüsünü oku)
Onun üzerine üç defa: “Onlar, yere indiler” duasını oku
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Ve (tılsımı) hamile kadının boynunun aşağısına bir kolye gibi yerleştir
Ve onu kadının boynunun etrafına sıkıca sar
Ve onun (doğum) [ayında] onu kadının boynundan çıkar
Ve doğum yaptıktan bir ay sonrasına kadar kadını görmemelisin.”
Taş türlerinin sıralandığı eski listelere göre, ittamir-taşı, pişmemiş öküz kanı
rengindedir ve taşın üzeri demir beneklerle kaplıdır. İçine altın yerleştirilip her iki tarafı
büyülü taşlar, bitkiler ve yedi kere yedi düğümle biten küçük düğümlerle çevrelenerek bir
tılsım şeklinde hazırlanıp, düşük tehlikesi yaşayan kadının boynuna asılmasının nedeni,
muhtemelen, söz konusu taşın görünüşünün rahimde korunmak istenen kısmen
biçimlenmiş fetüsü andırıyor olmasıdır. Düğümler, fetüsün erken doğumunu engellemek
amacıyla atıldığı için gerçek doğum anında uzaklaştırılmaları gerekmekteydi (Scurlock
1991: 141-142).
Doğum yapma süreci, hem anne hem de bebek için hayati riskler barındırdığından,
Eski Mezopotamya sakinleri bu süreyi olabildiğince kısaltmak için çeşitli yollara
başvurmuşlardır. Mesela, hamile kadına yağ sürmede kullanılan bazı büyülü objeler vardı
ve bunlar, genellikle benzeşim yoluyla doğuma yardımı olacağına inanılan çeşitli
maddeler içerirdi. Örneğin, bir daha asla gökyüzüne geri dönemeyecek olan bir dolu
tanesi gibi doğacak bebek de çıktığı yere dönemesin diye dolu taneleri, duvardan düşmüş
biri gibi göğsünü ters çeviremesin diye çökmüş bir duvarın siperinden alınmış toz ve yine
suyu tutamayan çatlamış bir atık borusu gibi annesinin hiç suyu kalmasın diye sızdıran
bir atık borusundan alınan toz kullanılıyordu. Bunun yanında, talimatnameye göre
āšipu’nun doğum esnasında sıradan bir sopa değil, kızılcık ağacından yapılmış
çobandeğneği ya da ucu kesilmiş ve içi yağla nemlendirilip büyülü tozla doldurulmuş
kalın bir kamış kullanması gerekmekteydi. Hamile kadının göbeğine bir şey sürülürken
ya da doğumu hızlandırmak amacıyla kullanılacak iksirler hazırlanırken, Eski
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Mezopotamyalı ak-büyücüler, doğum sancısı çeken kadına doğaüstü bir yardım sağlamak
ve onu ölüme mahkûm olmadığına ikna ederek yaşama şansını arttırmak amacıyla
birtakım koruma-sağaltma büyüleri okumuşlardır. Bu koruma-sağaltma büyüleri
genellikle acı çeken hasta için dokunaklı ifadeler içermekteydi. Örneğin, Orta Asur
Dönemi’ne ait bir büyü metninde hamile kadın, savaş esnasındaki hengâmeyi yaşayan bir
savaşçıya benzetilmiştir:
“Anne ölüm tozuyla kuşatılmıştır
Tıpkı bir savaş arabası gibi savaşın tozuyla kuşatılmıştır
Bir kürek gibi ormanın tozuyla kuşatılmıştır
Mücadele içindeki bir savaşçı gibi kanını yere dökmüştür
Onun gözü kararmıştır; o göremez
Onun dudakları kapalıdır (onları) açamaz
Onun gözleri ölümcül bir kader(le) gölgelenmiştir; o, göremez
Onun (…) sürekli titrer; kulakları duymaz
Onun göğsü sıkı(ca sutyenle bağlanmamıştır)
Onun yatak örtüleri dağınıktır
Onun üzeri bir örtü ile örtülmemiştir
O mahcup değildir
Merhametli Marduk, yanında ol ve (…)
Bu kargaşa ile mi çevrelendim, öyleyse bana gel
Mühürlenmiş olanı ver, tanrıların yarattığını, insanların yarattığını
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Onun

dışarı

çıkmasına

ve

ışığı

görmesine

izin

ver.”

(Scurlock 1991: 145-146).
Etkileyici benzetimler içeren bu metin, tıpkı savaş meydanındaki bir askerin
ölümle sürekli burun buruna olması gibi doğum yapan bir kadının da aynı riskle karşı
karşıya olduğunu vurgulamaktadır. Doğum yapmak üzere olan kadının, çektiği acıdan
dolayı yaşadığı yarı-bilinçli hali, kalabalıklar içerisinde can derdine düşmüş bir
savaşçının, savaş meydanındaki durumuna benzetilmektedir.

III. 10. 2. Doğum Esnasında Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüleri
Hamilelik süreci bittikten sonra sıra bebeği annesinin karnından sağ-salim dışarı
çıkarmaya gelmekteydi. Bu süreçte yapılan büyülerin amacı, doğum esnasında hem
annenin hem de bebeğin zarar görmesini önlemekti.
Oldukça hassas bir süreç olan doğurma aşamasıyla ilgili koruma-sağaltma büyüsü
metinleri, çoğunlukla koruyucu niteliktedir ve hamile kadının yaşayacağı öngörülebilir
komplikasyonları tedavi etmek için kullanılmıştır. Bu ritüellerde, doğumdan önce hamile
kadının kollarının ve bacaklarının etrafına bağlamak için üzerine koruyucu taş boncuklar
yerleştirilen yün kordonlar önemli bir rol oynamıştır (Schwemer 2007b: 36).
Eski Mezopotamya sakinlerinin anne karnındaki bebeğe zarar vermesinden
korktukları bir diğer varlık, Kūbu adındaki bir cindi. Kūbu, özellikle yeni doğmuş
bebekleri hedef alan korkunç bir belaydı. Lamaštu’yu anımsatan Kūbu’nun, çocuklarda
neden olduğu rahatsızlıklar, çivi yazılı bir metinde şöyle anlatılmaktadır:
“Eğer bebeğin tüm vücudunda ateş varsa
Ve onun üst karnı dışarı doğru çıkık durumdaysa
Bu Kūbu’nun elidir
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Eğer bebeğin göğüs kasları kırmızı ve yeşil noktalarla benekliyse
Bu Kūbu’nun elidir. Eğer bebeğin iç kısımlarında kramplar varsa
Ve yeşil noktalarla benekliyse, bu Kūbu’nun elidir
Eğer bebek daima soğuksa ve dişlerini gıcırdatıyorsa
Onun hastalığı uzayacak, o Kūbu tarafından ele geçirilmiştir
Eğer o, gece boyunca kesintisiz ağlıyorsa ve süt içmek istemiyorsa
Bu Kūbu’nun elidir. Eğer (bebek), yatırılmadan önce
Hırlayarak nefes alıp veriyorsa, bu Kūbu’nun elidir
Eğer o, sürekli ağlıyor ve hırıldıyorsa, bu Kūbu’nun elidir.”
Kūbu, adeta tatmin edilmemiş arzuların sevimsiz bir yansıması gibidir. Kūbu’dan
bahseden bir diğer metne göre:
“Kūbu, bir mezara gömülmemiştir
Hiçbir zaman annesinin sütünü emme fırsatı olmamıştır
(O,) kendi adını dahi bilmeyen
Ve hiçbir zaman güneşi görememiş küçük biri(dir).”
Bu metinden anlaşıldığı kadarıyla Kūbu, ölü doğmuş bir bebeğin şeytanlaştırılmış
bir yansıması gibidir (Scurlock 1991: 151-152).
Yeni Babil Dönemine tarihlenen bir metinde ise Kūbu’nun, ölü doğan ya da düşük
sonucu ölen bebeğin tabiatında mevcut olan kötücül bir cin olduğundan bahsedilmektedir.
Muhtemelen aynı cinin, bir bebeğin ölü ikizi olarak ya da ölü bir fetüse benzer bir tehlike
taşıyarak plasentaya, ipu, silītu, yerleştiğine inanılmıştır. Bu cin ayrıca, kendisinin
yaşayan bebeğe yönelik tehditlerini etkisiz hale getirmek için düzenlenen “doğum288

kiremiti” adlı koruma-sağaltma büyüsü ritüellerinin de konusu olmuştur. Örneğin,
Hititlerin başkentinde bulunmuş metinlerden bilinen bazı ritüellerde, düşüğe karşı
düzenlenen büyü ritüelleri esnasında Kūbu’ya hitap edilir ve onun evinin konumu olarak
yer altı dünyası gösterilir. Yine Babilce bir koruma-sağaltma büyüsü, bebeğe zarar
vermek amacıyla yapılan büyülü uygulamalar olarak, “Kūbu’nun altındaki” ve
“Kūbu’nun evindeki” yanmış heykellerden bahseder. Neticede, Kūbu ile ilişkili ritüeller
ya düşük ve doğumun tehlikelerine ya da onun hastalık taşıyan ölümcül gücüne karşı
yapılmıştır (George; Taniguchi 2010: 115).
Bebeklere yönelik bu tehditkâr yönüyle Kūbu, hayattaykan bir erkekle birlikte
olmadan ölen ve ruhu kinci bir hayalete dönüşen Ardat lilî’yi anımsatmaktadır. Tıpkı
Ardat lilî gibi Kūbu da tanrıların kendisine reva gördükleri kadere içerlemiştir ve adeta
tanrılara gücü yetmediği için bunun intikamını, tanrıların gözde varlıkları olan
insanlardan almaya çalışmaktadırlar.
Düşük yapma riski atlatıldıktan sonra sıra, anneyi doğum anının tehlikelerine karşı
korumaya gelirdi. Bebeğin doğumu, doğal olarak, baştan savma bir yolla olmamış ve
efsaneye göre insanoğlunun tanrıça Bēlet-ilī tarafından ilk yaratılışını yad etmek amacıyla
düzenlenen bir ritüel eşliğinde gerçekleşmiştir. Bir kural olarak erkeklerin belki de
onların oradaki varlığı hoş karşılanmadığı için doğum yapılan odada bulunmaları
yasaklanmış gibi görünmektedir. Doğuma normalde bir ebe, šabsūtu veya qadištu, eşlik
eder, doğum anı yaklaştığında hamile kadının başını kapatır, belini sarar ve ardından
neşeli ve sevinçten parlayan bir yüzle dualar okur ve üzerine pişmemiş bir tuğla konulan
undan bir halka çizerdi. Şayet doğum esnasında her şey yolunda giderse bebek sadece
onun ustalığıyla teslim alınır, eğer bir takım zorluklarla karşılaşılırsa āšipu çağrılmak
zorunda kalınırdı (Scurlock 1991: 142).
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Çivi yazılı kaynaklar, Eski Mezopotamya sakinlerinin doğum esnasında, tanrıça
Ninhursag ile ilişkilendirilen ve “doğum kiremidi” adı verilen bir objeden
bahsetmektedir. Bu tuğla, doğum için bir oturak olarak işlev görmekten ziyade,
muhtemelen, bebeğin göbek bağını kesmek için bir platform olarak kullanılmıştır. Roth
ve Roehrig’e göre, Eski Mezopotamya’ya ait bazı yaratılış hikâyelerinde bahsedildiği
üzere, insanoğlu tıpkı bir tuğla gibi çamurdan yaratıldığı ve plasentanın rengi kızıl-kahve
ve şekli bir tuğlanınki gibi bir yüzeyi düz diğer yüzeyi dış bükey olduğu için tuğlalar
kadın rahmindeki hem bebekle hem de plasenta ile ilişkilendirilmiş gibi görünmektedir
(Roth; Roehrig 2002: 138).
Scurlock’a göre de bu tuğla, doğum esnasında tabure olarak kullanılan bir objeden
çok daha fazlası gibi görünmektedir. Çünkü söz konusu tuğla, yedi veya dokuz gün
boyunca doğum tanrıçasının onuruna, kadının doğum yaptığı yerde bırakılmıştır. Doğum
tuğlası, doğum için yapılan hazırlıklardan sonra yapılmış ve doğumu müteakiben çocuk
bu tuğlanın üzerinde teslim alınmıştır. Göbek bağı kesildikten ve anne ile bebek
temizlendikten sonra plasenta, zaruri gün sayısı boyunca doğum odasında bulunan
tuğlanın üzerine bırakılmış ve sonrasında hem tuğla hem de plasenta birlikte gömülmüş
ya da imha edilmiştir. Eski Mezopotamya metinleri, bu eylemlerin anlamını
açıklamamaktadır. Bununla birlikte günümüz uygulamalarına bakarak bir çıkarsama
yapmak mümkündür. Plasenta, bugün İran ve Irak coğrafyalarında, bebeğe göbek
kordonu yoluyla bağlı, onun çifti ya da bir çeşit ikizi olarak düşünülmektedir. Bu ikizin,
canlı bir varlık olarak doğmaması, onu, şekil bozukluğuyla ve ölü doğan bir çocuk olarak
bebeğe zarar vermeye çalışan bir tür şeytani eylem için birincil aday yapmaktadır. Başka
bir deyimle onun, yaşama tutunma konusunda başarısız olmuş, bebeğin ikizi gibi bir canlı
olarak, onu öldürmek için çaba sarf edeceğine inanılmıştır. Bu durum, büyülü tuğlanın
rolü için muhtemel bir açıklamayı akla getirmektedir. Mezopotamya’daki kehanetler,
plasentaya ait parçaları çamura ya da büyük olasılıkla görüntüsü kanlı bir çamura
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benzediği için tuğlaya benzetmişlerdir. Nitekim gerçekte de plasenta, Mezopotamya
yaratılış mitine göre, insanlığın yaratıldığı kanlı çamurdan gelmektedir. Dahası, ölü
doğmuş fetüsün mitolojik bir varlığa dönüşmüş hali olan Kūbu, muhtemelen anne
rahminde pişmiş kilden bir insan olduğundan, arzu edilen nitelikte cilalı tuğla yapma
hünerine sahip uygun bir aday olarak düşünüldüğü için cilalı tuğla yapımının efendisi
olarak görülmüştür. Bu açıdan bakıldığında, şayet plasentaya ait parçalar ve fetüsler
tuğlalara benziyorsa, bu durumda bir tuğla, özellikle de eğer bebeğin onunla teması
sağlanırsa, bebeğe çok açık bir vekâlet sağlayacaktır. Sırasıyla, plasentanın tuğla ile temas
haline getirilmesi, her ikisinin birlikte bir yere bırakılmaları, büyünün etki edebilmesi için
gerekli gün sayısı kadar güvenli bir biçimde undan bir halkanın içine hapsedilmeleri ve
nihayetinde birlikte gömülmeleri ya da imha edilmeleri, aslında plasentaya, göbek bağı
kesildiğinde kendisinden ayrılmış olan bebeğin yerini alması için başka bir ikizin
verildiği anlamına gelmektedir (Scurlock 1991: 152-153).
Elimizde, Eski Mezopotamyada kille ilişkili üretim yapmak ile insan üremesi
arasındaki kavramsal bağlantıya işaret eden çok sayıda metin bulunmaktadır. Bu
bağlamda karşımıza çıkan Sumerce’deki TU/DU2 işareti, anlamsal olarak hayli kapsamlı
olmasına karşın en belirgin olarak, “çark üzerindeki kile şekil verme”, “doğum yapma”
ya da “doğuma yardımcı olma” gibi anlamlara gelmektedir. İnsanın, bu iki yaratıcı
etkinlik alanı arasındaki bağ en dolaysız biçimde Atrahasis Destanı’nda ortaya
konmaktadır. Söz konusu hikâyede tanrıça Mami, insan yaşamının yaratıcısı olarak
belirtilmiş ve onun insanı yaratması, seramik üretimi gibi tasvir edilmiştir:
“(O/tanrıça Mami elini) kilinin (üzerine) koydu
O, (on dört) parça kil kıstırdı
Yedisini sağa koydu, (yedisini) sola koydu
Onların arasına tuğlayı yerleştirdi … göbek bağını kesen …
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Doğum-tanrıçası, kaderin yaratıcısı
Mami, insan ırkına ilişkin düzenlemeleri tasarladığı için
Onlar onun huzurunda, onları çiftler halinde tamamladılar
Hamile kadının lohusalık dönemindeki kadının evinde
Tuğla yedi gün boyunca yerinde kalsın.”
İnsanların çocuk yapması ile kili şekillendirip ondan seramik yapma özelliklerinin
ilişkilendirilmesi, sadece Eski Mezopotamya’da değil, komşu uygarlıklarda da
karşılaşılan bir durumdur. Örneğin, Eski Mısırda tanrı Khnum, hem insanın hem de
çömlekçiliğin yaratıcısıdır. Bazı metinlerde Khnum’dan, insanı bir çömlekçi çarkında
çamurdan yaratan tanrı olarak bahsedilmektedir (McGeough 2006: 309-310).
Doğum gerçekleştikten ve bebek teslim alındıktan sonra sıra bebeğin
temizlenmesine ve diğer bazı büyülü faaliyetlere gelirdi. “Ninisinna ilahisinde”
belirtildiğine göre, doğumu gerçekleştiren ebe akabinde şunları yapmalıydı:
“Bir erkek çocuğa yapmak üzere
Onu ilk önce yüksek sesle çığlık atması için uyluğundan tutmak
Onun batınını yere doğru yatırmak
(Ve) kafasının yerini değiştirmek (yani baş aşağı etmek).”
“Enki ve Dünya Düzeni” adlı mitten anlaşıldığına göre, doğumdan sonra çocuğun
göbek bağı, immanaku-taşı ve büyük olasılıkla kanı durdurmakta kullanılan pırasa
eşliğinde kesilmiştir. Söz konusu mitte, ebenin yeni doğan bebeğe ne yapması gerektiği
şu sözlerle ifade edilir:
“O (ebe), onun (yeni doğan bebeğin), göğsünü yağla ovalar
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O, parmağını onun ağzına yerleştirir
O (bebek), amniyotik sıvıyı(?) çıkaracak.”
Doğumla ilgili son ritüel olarak, bebeğin eline onun cinsiyetine uygun olarak bazı
objeler yerleştirilmiştir: Erkekse silahlar; kız ise iğ ve kirissu ya da yüksük (Scurlock
1991: 149-150).
Doğum gerçekleştikten sonra yeni doğan bebek, ritüel bir temizlik ya da banyo
yaptırılarak temizlenmiş ve ardından dikkatlice bezlerle sarılmıştır. Bu doğru bir şekilde
tamamlandıktan sonra sadece başı dışarıda kalacak ve kolları ile bacakları hareket
edemeyecek biçimde sıkıca kundaklanmıştır (Adamson 1985: 178).
Şayet hamile kadın zorlu bir doğum süreci yaşamışsa onun doğum sonrasındaki
bakım işleri āšipu’nun sorumlulukları arasındaydı. Eğer doğum esnasında gösterdiği
çabalar, kadının karın zarının yırtılmasına neden olmuşsa öğütülmüş deniz kabuğu veya
akasya reçinesi içeren bir merhem uygulanır, pöçük düşmesi durumunda ise meşe (?)
yaprağı ihtiva eden bir merhem ya da şurup kullanılırdı. Doğum yapan kadının normal
şartlarda doğuma eşlik eden plasenta ve/veya amniyotik sıvıyı ve kanı vücudundan
atamaması, doğum sonrası ağrıları olması, yüksek ateş ve/veya iç iltihaplanmaya işaret
eden şeyler yaşaması durumlarında bazı eylemler gerçekleştirmek gerekirdi. Maharetli
büyücü, doğum yapmış bir kadını rahim akıntısından kurtarmak için bir günlüğüne veya
rahatsızlığın bitmek üzere olduğunun belirtileri fark edilinceye kadar hastayı içi bitkiyle
dolu duman tüten kavanozlara oturtur, ona tıbbi olarak işlem görmüş tamponlar
yerleştirir, onu özel olarak hazırlanmış iksirlerle besler, onun alt kısmını yağ ile ovalar,
genital yıkama uygular ya da alt kısımlarını tıbbi olarak ıslatılmış bezlerle bağlardı.
Plasentanın ve amniyotik sıvının dışarı çıkmasını sağlamak için büyücünün uyguladığı
bir diğer yöntem, hasta kadını bir mezarın içine sokmaktı. Kulağa oldukça tuhaf gelen bu
uygulamanın amacı, muhtemelen kadına aşırı bir korku duygusu yükleyip onun sinir
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sisteminde bir reaksiyon ortaya çıkarmak ve böylece içinin boşalmasını sağlamaktı
(Scurlock 1991: 150-151).

III. 10. 3. Bebekleri Avutmak İçin Yapılan Koruma-Sağaltma Büyüleri
Eski Mezopotamyada bebekleri avutmak ve onların rahat bir biçimde uyumalarını
sağlamak için de büyülü-ninni diyebileceğimiz birtakım sözlerden faydalanılmıştır.
Mezopotamya mitolojisinde “gürültü”, rigmu, ve “velvele” ḫuburū, değişmez bir
şekilde tanrıların öfkelenmesine neden olan unsurlardır. Özellikle Atra-ḫasīs öyküsü
üzerinden, gürültünün insanların günahları için kullanılan bir metafor mu olduğu yoksa
sadece kontrolsüz bir şekilde artan insan nüfusu tarafından mı üretildiği konusunda
tartışmalar yaşanmıştır. Bu bağlamda, ağlayan bir bebeğin çıkardığı gürültü ciddi bir
rahatsızlık yaratmış ve bu durum muhtemelen oldukça kötü bir olayın habercisi olarak
yorumlanmıştır. Çünkü söz konusu sorunu çözmek için koruma-sağaltma büyüsü
okuyacak bir ritüel uzmanına ihtiyaç duyulmuştur. Mantıksal olarak düşünüldüğünde, bir
bebeğin sürekli ağlaması ve tedaviye yanıt vermemesi, açlık, susuzluk gibi sıradan
sorunlardan daha ciddi bir sıkıntısı olduğuna işaret etmektedir. Böyle bir durumda en akla
yatkın düşünce, bebeğin bir hastalığa yakalanmış olduğudur. Bebeğin anlaşılmaz bir
şekilde ağlaması ve bu durumun ebeveyni üzerindeki etkileri göz önüne alındığında,
bebeği avutmak için okunan koruma-sağaltma büyülerinin/ninnilerinin, günümüzde
“bebek koliği” olarak adlandırılan ve en büyük nedeni gaz sancısı olan rahatsızlığı
gidermeyi amaçladığı söylenebilir. Her ne kadar Eski Mezopotamyadaki tıbbi bilgi söz
konusu hastalığı teşhis edecek düzeyde olmasa da bebeklerin ve çocukların ağlaması,
Mezopotamya tıbbında bir hastalığın semptomu olarak kabul edilmiştir. Ayrıca şunu da
biliyoruz ki Eski Mezopotamya’da hastalıkların çoğunun cinler, büyücüler ve benzeri
kötücül güçlerden kaynaklandığına inanılmıştır (Heffron 2014: 83, 89).
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Bebekleri avutmak için okunan bir ninninin koruma-sağaltma büyüsü olarak
kullanılması, bebeğin ağlamasının yıkıcı ve genellikle kolayca açıklanamayan veya
tedavi edilemeyen şeytani bir taşkınlık veya büyücülük ya da benzeri bir şeyin sonucu
olarak görüldüğü anlamına gelmemektedir. Aksine, büyülü koruma ve yardım, hiçbir
şekilde sadece şeytan çıkarma ve şeytani güçlere karşı savunma durumlarıyla sınırlı
olmamış aksine kısa bir dua formunda, dini inançlarla ya da sadece sıradan “dünyevi bir
ninniyle” de bağlantılı olabilmiştir (Farber 1990: 147).
Transkripsiyonunu da aşağıda verdiğimiz, Eski Babil Dönemi’ne ait, bir bebeğin
uyuması için okunan büyülü-ninninin sözleri şöyledir:
“Ṣeḫrum wāšib bīt ekletim
lū tattaṣam tātamar nūr šamšim
ammīn tabakki ammīn tuggag
ullikīa ammīn lā tabki
ili bitim tedki kusarikkum iggeltêm
mannum idkīanni mannum ugallitani
ṣeḫrum idkīka ṣeḫrum ugallitka
kīma šātȗ karānim kīma mār sābītim
limqutaššum šittum.”

“Karanlığın evinde ikamet eden ufaklık
Eh, artık dışardasın, güneş ışığını gördün
Neden ağlıyorsun, neden bağırıyorsun
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Neden oradayken ağlamadın
Evin tanrısını uyandırdın, Kusarikkum uyandı
“Beni kim uyandırdı. Beni kim ürküttü”
Ufaklık seni uyandırdı, ufaklık seni ürküttü
Şarapçıların üzerine olduğu gibi, akşamcıların üzerine olduğu gibi
Onun üzerine (de) uyku çöksün!”
Metnin başlangıcında geçen “karanlığın evi” tabiriyle, açıkça annenin rahmine
göndermede bulunulmaktadır. Yine evin tanrısı olarak adı geçen Kusarrikkum, Eski
Mezopotamya inancına göre, insan başlı bir bizon/boğa görünüşüne sahip, evi koruyan
hayırsever ve koruyucu bir ruhtur (Farber 1990: 140). Sumercesi gud-alim olan
Kusarriku(m), muhtemelen soyu tükenmiş ve daha sonra “boğa-adam” için bir terim
haline gelmiş bir bizon türüne verilen addır. İnsan başlı ve insan gövdeli fakat bedeninin
alt kısmı, bacakları ve boynuzları bir boğanınki gibi olan “boğa-adam” figürü, ilk olarak
söz konusu varlığın silindir mühürler üzerinde yaygın olarak görüldüğü Erken
Hanedanlık Dönemi’nin ikinci safhasında ortaya çıkmıştır. Eski Babil ve Kassit Dönemi
sanatında, güneş tanrısı Šamaš’ın yanında görülen boğa-adam, muhtemelen Kassit
Dönemi’nden itibaren büyülü güçlere sahip koruyucu bir cin figürü haline gelmiştir. Yeni
Asur Dönemi’nde, Šamaš’la olan bağı zayıflamış görünmekle birlikte, onun kanatlı
diskinin destekçisi olduğu anlaşılmaktadır. “Boğa-adam” aynı zamanda, kötü güçleri
engellemek amacıyla yapıların içerisine konan anıtsal ve küçük ölçekli heykelleri olan
genellikle yardımsever varlıklar arasında yer almaktadır (Black; Green 2004: 48-49).
Yine Eski Babil Dönemi’ne ait, geceleri ağlayarak hane halkını rahatsız ettiği
anlaşılan yeni doğmuş bir bebeği avutmak için okunan bir başka koruma-sağaltma
büyüsü/ninnisi, bebeği uyutmaya yönelik ilginç sözler içermektedir:
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“Hey sen oradaki, ufaklık, yeni doğmuş insan
Gerçekten de dışarı çıktın, güneş ışığını gördün
Neden oradayken annene hiç böyle davranmadın
Babana iyi davranmak
Annene normal bir hayat sürdürmeye müsaade etmek yerine
Dadını ürküttün, sütnineni rahatsız ettin
Senin ağlaman yüzünden evin tanrısı uyuyamıyor
Evin tanrıçası uykusuz kalıyor
Gece saatlerini üç olarak ayarlayan
Enkidu’ya kimi göndermeliyim
“İzin ver ceylanı alt eden kişi onu da alt etsin
İzin ver ceylanın yavrusunu bağlayan kişi onu da bağlasın
Taşrada tanıştığı biri ona uykusunu versin
Bir öküz çobanı ona uykusunu versin
Annesi onu uyandırıncaya kadar o uyanmasın.” (Farber 1990: 142-143).
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SONUÇ
Sumerliler tarafından yazının bulunduğu M.Ö. 3200’lere kadarki insanlık tarihine
“tarih öncesi devirler” veya “karanlık çağlar” denmektedir. Bilim insanları bu tabiri, söz
konusu onbinlerce yıl süren dönemlerde, insanoğlunun nasıl bir yaşam sürdüğüne dair
elimizde net bilgilerin olmaması nedeniyle kullanmışlardır. Karanlık çağlarda
atalarımızın nasıl yaşadıkları, maddi ve manevi olarak neler ürettikleri, doğayla nasıl
mücadele ettikleri ve bu mücadeleyi nasıl kazandıkları hakkında sahip olduğumuz
bilgiler, onlardan kalan aletler, yapılar, silahlar ve mezarlar gibi maddi kültür kalıntılarına
dayanmaktadır. Diğer taraftan, tarihsel gelişmelerin nasıl seyrettiğine ve süreç içerisinde
fikirlerin ve maddi unsurların nasıl evrildiklerine dair, yazının icadından bu yana yaklaşık
olarak beş bin yıllık, bir deneyimin sunduğu görece daha net bir bakış açısı söz
konusudur.
Geçmiş ve bugünkü yaşamları karşılaştırıldığında, insanoğlunun kaygılarının
odağında benzer unsurların olduğunu görmek mümkündür.

Bunların başında ölüm

kaygısı gelmekte ve aç kalma, hastalanma veya barınaksız kalma gibi diğer endişelerin
altında bu ana kaygı yatmaktadır. Akıllı insan yani homo sapiens, yeryüzünde yaklaşık
olarak 300.000 yıl önce ortaya çıkmış ve açlık, kıtlık, savaşlar, dondurucu veya aşırı sıcak
iklimler, vahşi hayvan saldırıları, salgın hastalıklar vb. daha birçok zorluğa rağmen
bugüne kadar hayatta kalmayı başarmıştır. Peki, insanoğlu bunu nasıl başarmıştır? Bu
soruya, birçok kişi “çünkü insan akıllı bir varlıktır” cevabını verecektir. Elbetteki zekâ
kapasitesinin büyüklüğü, insanı diğer canlılardan ayıran en belirgin farklılıktır fakat bu,
insanı hayatta tutmaya tek başına yeterli olmamıştır. Diğer taraftan günümüzde bile, her
ne kadar kendi içerisinde tutarlı bir yaklaşım olsa da, “ineğe tapan” insanların yaşıyor
olması, insanın sanıldığı kadar da zeki bir varlık olmadığına işaret etmektedir. O halde
zekâ dışında başka bazı nedenler bulmak gerekmektedir. Bana göre bu sorunun cevabı,
insanoğlunun diğer canlılardan farklı olarak “inanma” yetisine sahip oluşunda
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yatmaktadır. Bu durum ilkel insanlarda, doğaüstü gizil güçlere inanma şeklindeyken,
eskiçağda çok tanrılı bir inanışa dönüşmüş ve sonrasında tek tanrılı bir inanç ortaya
çıkmıştır. İnsan psikolojisi hakkında bildiklerimiz, iyi motive olmuş ve bir amaca
odaklanmış kişilerin, yaşama daha bağlı olduklarını göstermektedir. Dolayısıyla insanı
tüm olumsuzluklara rağman bugüne kadar ayakta tutan ve yaşamın zorluklarını onun için
katlanılabilir yapan şey, bu hayatın kendisinden üstün varlık ya da varlıklar tarafından var
edildiği ve insanoğlunun onun/onların kontrolü ve gözetimi altında olduğu” inancıdır.”
Bu düşünce, başedilmesi oldukça zor olacak olan, hayatın başıboş ve anlamsız olduğu
düşüncesinin aksine, insana ekstra bir yaşam enerjisi ve üstün bir motivasyon sunmuş,
ona en zor zamanlarında sığınacağı bir liman olmuştur.
Büyü konusuna gelecek olursak, arkeolojik verilerden ilk olarak ilkel insanlarda
ortaya çıktığı bilinen bu inancın ana mantığını, çok istenilen birşeyin, bu şey doğa
kanunlarına aykırı olsa bile, gerekli şartlar sağlandığında elde edilebileceği düşüncesi
oluşturmaktadır. Bu inanç, yukarıda söylediğimiz düşüncelerle bağlantılı olarak,
insanların hastalıklar, felaketler, salgınlar gibi zor koşullar altındayken her zaman bir
çıkar yol olduğuna inanmalarını sağlamış, dahası onlarda, karşılarına çıkan sıkıntıları yani
kötü kaderi, değiştirebilecekleri düşüncesini ortaya çıkarmıştır. Bu yaklaşım, doğal olarak
insanoğluna umut aşılamış ve onun zorluklarla başetme gücünü arttırmıştır.
Kimi modern araştırmacılar, büyü inancının dinsel inancın ilk basamağını
oluşturduğunu iddia etse de günümüz dindar toplumlarında bile hala bu inancın devam
ediyor oluşu, bu yaklaşımı geçersiz kılmaktadır. Büyü ilkel insanlarda, hayatta kalma
savaşının yöntemlerinden biri olarak yani daha açık bir ifadeyle yiyecek bulmak ve
sağlıklı olmak için ortaya çıkmış olsa da tarihsel süreç içerisinde bunların yanı sıra birçok
farklı amaç için de kullanılmaya başlanmıştır. Zamanla, “ak-büyü” ve “kara-büyü” olarak
iki farklı ve birbirinin zıddı uygulamaya dönüşen büyü ritüelleri, ilk zamanlardaki görece
basit ve daha kolay anlaşılabilir olma özelliğini yitirmiş, zamanla oldukça karmaşık ve
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detaylı ritüeller halini almıştır. Diğer taraftan, din ve büyü arasında ince bir ayrım söz
konusudur. Dini ritüellerde okunan sözlerde yani dualarda, tanrılara karşı acziyet
içerisinde yalvarma söz konusu iken, büyü ritüellerinde, bazen okunan duaların tanrılar
üzerinde baskı kuracağı ve neticede onları hasta kişiyi iyileştirmeye mecbur bırakacağı
inancı hâkimdir.
Eski Mezopotamya Uygarlıkları’nda büyünün konumunu anlayabilmek için
öncelikle bölge sakinlerinin hayatı algılayış biçimlerini anlamak gerekmektedir. Bu da
söz konusu insanların dinsel inançlarını ve tıp/hastalık bilimine nasıl yaklaştıklarını
bilmekle mümkün olacaktır. Çünkü modern insanın olduğu gibi eskiçağ insanının da
düşünce yapısı birçok bileşenden oluşmakta ve onun hayata bakış açısını tüm bu
bileşenler birlikte belirlemekteydi. Eski Mezopotamya Uygarlıkları’ndan günümüze
ulaşan dini ve mitolojik metinler, burada yaşayan insanların zihinlerinin arka planını
anlama noktasında bizlere oldukça detaylı bilgiler sunmaktadır. Eski Mezopotamya
insanının yaşam algısına göre, gökyüzünde ve yerin altında, aralarında bir hiyerarşi
bulunan oldukça fazla sayıda tanrı ve tanrıça yaşamaktadır. Mezopotamya sakinleri,
insanoğlunu ve diğer canlıları, gezegenleri, dağları, denizleri kısacası tüm kâinatı söz
konusu tanrıların yarattığına ve yanı sıra insanların kaderlerini belirlediklerine
inanmışlardır. Bunun yanında, onların zihin dünyasında cinler, hayaletler, canavarlar gibi
insanlardan üstün fakat tanrılardan aşağı birtakım kötücül varlıklar bulunmakta ve bunlar,
insanlara, tanrıların isteğiyle, işledikleri günahların cezası olarak zarar verebilmekte ya
da onların hastalanmalarına neden olabilmektedir.
Eski Mezopotamya toplumlarının kader inancına göre, bir insanın başına gelen iyi
ya da kötü her şey, örneğin, hastalık ya da sağlık, işyerinde kar veya zarar etme, iyi bir
makam elde etme ya da makamından olma, mahkemede rakibini alt etme veya davayı
katbetme vb. durumlar, tanrıların isteği ve müdahalesiyle gerçekleşmiştir. Eski
Mezopotamya sakinlerinin “kader” anlayışlarıyla ilgili iki önemli kavram söz konusudur.
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Bunlar, ME ve NAMTAR’dır. “ME”, parṣu, evreni oluşturan yapı parçalarını ifade
etmektedir. ME’ler, tanrıların ve insanların iradelerinden bağımsız, evrenin temel işleyiş
yasalarını ifade etmektedir ve bunların değiştirilmesi imkânsızdır. NAMTAR, šīmtu, ise
tanrı Enlil tarafından belirlenmiş kuralları ifade temekte ve bunlar dünya hayatının
idaresiyle ilgili hükümlerden oluşmaktadır. İnsanların kaderlerini de kapsayan
NAMTAR, Enlil’in elinde bulunan “Kaderler Tabletinde” yazılıdır ve “sır” niṣirtu olarak
adlandırılmıştır. Eski Mezopotamya inancına göre, “sırra” vakıf olan kişi, sözleriyle
kadere hükmedebilecektir.
Mezopotamya mitolojisine göre, yeryüzünün hâkimi ve yöneticisi olan tanrı
Enki/EA, “sırrı” bir ölümlü olan Adapa’ya öğretmiştir. Mezopotamya mitolojisine göre
Adapa, yaratılan ilk insandır ve çalışmamızda da belirttiğimiz gibi Sumere medeniyet
getiren tufan öncesinde yaşamış “yedi bilgeden”, apkallū, biridir. Kaderlere hükmetme
ve onları değiştirme yeteneği yani “büyü yapma sanatı”, böylece tanrılardan insanlara
geçmiştir. Sonraki süreçte yazıya geçirilen ve çok iyi korunan “sır”, kâtiplik okulları
vasıtasıyla kötü-ruh kovuculara ve kâhinlere öğretilmiştir. Eski Mezopotamyalılar “sırrı”
yani kötü-ruh kovuculuk sanatını, āšipūtu, kullanım amacına göre farklı metin serileri
halinde birleştirmişlerdir. Bunların en çok bilinenleri, Maqlu, Šurpu ve Namburbi gibi
ritüel serileridir. Bunların dışında özel bazı amaçlar için kullanılan fakat hepsini
çalışmamızda ele alamadığımız başka birçok büyü serisi günümüze kadar ulaşmıştır.
Büyü, Eski Mezopotamya düşüncesini oluşturan ana parçalardan biridir. Örneğin,
günümüzde bilimsel düşünceye sahip insanlar, büyünün safsata olduğunu ve dolayısıyla
yaratacağı etkinin “plasebo etkisinden” öteye gidemeyeceğini düşünmektedirler. Fakat
bu durum, Eski Mezopotamya sakinleri için geçerli değildir. Yani büyü, o dönemde
yaşayan insanların zihin yapısını ve hayatı kavrayış biçimlerini etkileyen temel
faktörlerden biridir ve bu düşünce biçiminin dışında farklı bir düşünce biçimi söz konusu
değildir. Bu da demek oluyor ki, Eski Mezopotamya insanı için büyü, tıpkı inandıkları
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tanrılar, cinler, hayaletler ve diğer doğaüstü varlıklar gibi gerçektir. Dolayısıyla, büyü
ritüelinin işe yaramadığı durumlar, büyü inancının sorgulanmasına neden olmamış,
“tanrılar hastanın iyileşmesini istemedi” yaklaşımıyla açıklanmıştır.
Eski Mezopotamya sakinleri, hastalıklarla mücadele etmek için hem ilkel tıp
biliminden yani hekimlikten hem de ak-büyü ya da koruma-sağaltma büyüsü dediğimiz
büyü ritüellerinden faydalanmışlardır. Eğer hastalığın nedeni, cin, hayalet, kara-büyü ya
da bir tanrının öfkesi gibi doğaüstü bir güce bağlanıyor ya da dönemin tıp bilgisiyle
açıklanamıyorsa āšipu, eğer fiziksel bir nedene bağlanıyorsa hasta kişiyle asȗ
ilgilenmiştir. Fakat bunun yanında bazen her iki uzmanın da aynı anda hasta kişiyle
ilgilendiği durumlar olmuştur. Asȗ tedavi esnasında, ağırlıklı olarak şifalı bitkiler
kullanmışken; āšipu, hasta kişiyi iyileştirmek için büyü ritüelleri düzenlemiş, ritüel
esnasında hastalığın nedenine göre tedavi yöntemleri uygulamış ve yanı sıra büyülü
sözler okumuştur.
Koruma-sağaltma büyüsü ritüellerini yürüten büyücüler, āšipu/mašmaššu, üst
sınıflara mensup kişilerden seçilmiş ve sıkı bir eğitimden geçirilmişlerdir. Kötü-ruh
kovucu olarak adlandırdığımız bu kişilerin görevi, doğaüstü nedenlerden dolayı
hastalanan kişileri büyü ritüelleri vasıtasıyla eski haline getirmektir. Kötü-ruh kovucular,
din adamları sınıfına dâhil ve tapınağın tüm imtiyazlarından faydalanabilen kişilerdir.
Onlar, ellerindeki talimatnamelere harfiyyen uymuş ve hastalığın tedavisi esnasında
kendi inisiyatiflerini kullanmamışlardır. Ayrıca kötü-ruh kovucular büyünün yasal ve
meşru uygulayıcılarıdırlar ve sundukları hizmete karşılık bir ücret almışlardır. Diğer
taraftan, kötü-ruh kovucuların müfredatında kehanet ve tıpla ilgili temel bilgiler de yer
almıştır.
Genel olarak bakıldığında koruma-sağaltma büyüsü ritüellerinde, şu yöntemler ve
maddeler kullanılmıştır:
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-

Hasta kişiyi etkileyen kötü ruh, soğan veya sarımsak kabuğu ya da bir tutam
yün gibi bir nesneye aktarılıp sonrasında ateşe atılmış

-

Eğer hastalığın nedeni kara-büyü ise kara-büyü, cadının yanıcı bir maddeden
yapılmış heykelciğine aktarılmış ve bu ritüelin sonunda heykelcik yakılmış

-

Hastayı arındırmak için üzerine büyülü sözler okunmuş su kullanılmış

-

Ritüellerde arındırıcı olarak un kullanılmış ve bununla hastanın vücudu
ovulmuş

-

Hastaya şifalı-büyülü olduğu düşünülen ve belirli büyülü işlemlere tabi
tutulmuş yiyecekler ve içecekler verilmiş

-

Eğer hastalığın nedeni, kızgın bir hayalet ise onu sakinleştirmek için cenaze
sunuları gibi gerekli şeyler yapılmış

-

Eğer kızgın bir tanrı ise hasta tarafından ihmal edilen kült görevi yerine
getirilmiştir.

Koruma-sağaltma büyüsü ritüelleri, hem sıradan halk tarafından hem de kral,
ailesi ve saray çevresi tarafından, başta hastalıklar olmak üzere hemen hemen her türlü
sorunun çözümü için kullanılmıştır.
Hastaları iyileştirmek ve kötü ruhları kovmak için uygulanan ritüellerin yanı sıra
aşk-büyüsü, “manipülatif” büyü diyebileceğimiz fakat araştırmacıların koruma-sağaltma
büyüsü başlığı altına yerleştirdikleri bir büyü türüdür. Burada amaç, kendisini arzulayan
kişinin duygularına karşılık vermeyen kadın veya erkeği, çeşitli büyülü yöntemlerle
manipüle ederek, elde etmektir.
Eski Mezopotamyalılar, koruma-sağaltma büyüsü ritüellerinin yanı sıra, kötü
ruhlardan korunmak, sağlıklı bir yaşam sürmek ve iş hayatında kazanç elde etmek gibi
amaçlar için başka bir büyülü yöntem olan tılsım/muskayı da yaygın olarak
kullanmışlardır. Tılsım olarak bazen uğur getireceğine inanılan taş, metal, kemik gibi
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doğal objeler bazen de üzerinde onu taşıyacak kişiye sağlık ve afiyet getirmesi dileği
içeren bir metin bulunan takı ve mühür gibi yazılı nesneler kullanılmıştır. Tılsımlar
sadece takı olarak kullanılmamış yanı sıra binaları koruması için yapıların temellerine
gömüldükleri de olmuştur.
Bugün elimizde, Eski Mezopotamya Uygarlıkları’ndan kalan kara-büyü külliyatı
olarak adlandırabileceğimiz bir külliyat ya da müstakil bir metin yoktur. Fakat ak-büyü
metinlerinden, o dönem insanlarının kendilerine kara-büyü yapıldığına inandıkları
anlaşılmakta ve bu metinlerde kara-büyünün nasıl yapıldığıyla ilgili bazı açıklamalar
bulunmaktadır. Buna göre cadı, kurbanının çamurdan bir figürünü yapmış ve buna pis
maddeler bulaştırarak ya da onu, insanlar üzerine basıp geçsin diye yolların altına
gömerek ve üzerine büyülü sözler okuyarak, kara-büyü uygulamıştır.
Eski Mezopotamya Uygarlıkları’nda “ak-büyü”, yasal ve meşru fakat tam tersi
yani insanlara ve eşyaya zarar vermek amacıyla yapılan “kara-büyü” suç olarak kabul
edilmiştir. Ur-Nammu ve Hammurabi Yasaları gibi Eski Mezopotamya’nın yazılı
yasalarında, kara-büyü yapmanın cezası ölümdür. Bunun yanında, bir kimseyi mesnetsiz
olarak kara-büyü yapmakla suçlamak da aynı şekilde idamla cezalandırılmıştır. Karabüyü yapmakla suçlanan kişi su ordaline tabi tutulmuş, cadılıkla suçlanan kişi, söz konusu
suç somut kanıtlarla ıspatlanamadığından, nehre atılmış ve onun hakkındaki hükmü Nehir
Tanrısının vermesi istenmiştir. Eğer boğularak ölürse onun suçlu olduğuna ve Nehir
Tanrısı tarafından cezalandırıldığına inanılmış, nehirden sağ salim kurtulursa bu defa da
suçlamayı yapan kişi idamla cezalandırılmıştır. Yasanın bu şekilde sert olması haksız
suçlamaların önünü kesmiştir.
Modern araştırmacılara göre, Eski Mezopotamya’da kendileri için korumasağaltma büyüsü uygulanan kişiler, genellikle psikolojik rahatsızlığı olan insanlardan
oluşmaktadır. Bu insanlar ya hayalet gördüklerini ya da onun sesini duyduklarını, içlerine
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kötü bir cinin girdiğini veya sürekli kötücül bir güç tarafından takip edildiklerini iddia
ederek kötü-ruh kovucuya başvurmuşlardır. Bu tür şikâyetler farkedileceği üzere belirli
bazı psikolojik rahatsızlıklara işaret etmektedir. Diğer taraftan, bazı insanlar, yüksek ateş,
titreme, bilinç bulanıklığı, iştahsızlık, halsizlik gibi bugün sıtma olarak bilinen hastalığın
belirtileriyle āšipu’ya başvurmuşlardır. Bu da o dönem insanlarının, sebebini bilmedikleri
birtakım bedensel ve ruhsal şikâyetlerini de doğaüstü güçlere bağlamış olduklarını
göstermektedir.
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ÖZET
Eski Mezopotamya’da büyü, inanç sisteminin bir bileşeni durumundaydı ve
mitolojik metinlerde sıklıkla işlenen bir konuydu. Büyü ritüelleri, Mezopotamya sakinleri
için günlük hayatın bir parçası konumundaydı. Çalışmamızda ele aladığımız “akbüyü/koruma-sağaltma büyüsü ritüelleri”, cinler, hayaletler ve kara-büyü gibi metafizik
varlıkların neden olduğuna inanılan rahatsızlıkları tedavi etmek kullanılıyordu. Eski
Mezopotamyalılara göre bu sıkıntılar, onlara, işledikleri günahlar nedeniyle tanrılar
tarafından ceza olarak gönderilmekteydi. Söz konusu ritüeller, hemen hemen her soruna
karşı āšipu ya da mašmaššu denilen bir uzman tarafından uygulanmaktaydı. Bunun
yanında, nedeni bilinen fiziksel rahatsızlıkları tedavi etmek için asȗ tarafından yürütülen
hekimlik hizmetleri vardı. Yanı sıra, bazen aynı hastaya āšipu ve asȗ tarafından birlikte
tedavi uygulanıyordu. Koruma-sağaltma büyüsü ritüellerini yöneten āšipu/ak-büyücü,
zorlu bir eğitim süreci sonunda bu unvanı almakta ve sonrasında yasal bir görevli olarak
hizmete başlamaktaydı. Eski Mezopotamya düşüncesine göre “sözle” kaderi değiştirme
yani büyü yapma yeteneği tanrı Enki tarafından, tufan öncesi dönemde yaşamış “yedi
bilgeden” biri olan Adapa’ya öğretilmiştir. “Yeryüzünün ve gökyüzünün sırrı” denilen bu
bilgi, daha sonra yazıya geçirilerek ve katiplik okulları vasıtasıyla nesilden nesile
aktarılmıştır.
Bu çalışmada, modern dillere çevrilmiş çiviyazılı metinler ve günümüz
araştırmacılarına ait bilimsel eserler incelenerek, büyünün Eski Mezopotamya
sakinlerinin düşünce ve inanç dünyalarındaki konumu belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca
koruma-sağaltma büyüsü ritüellerinin, günlük hayatta başlıca kullanım alanları hakkında
bilgi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eski Mezopotamya, Sumerliler, Akadlılar, din, tıp, büyü,
koruma-sağaltma büyüsü, āšipu, mašmaššu.
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ABSTRACT
Magic was a component of belief system in ancient Mesopotamia and was often
handled in mythological texts. Magic rituals were a part of everyday life for the
inhabitants of Mesopotamia. The “incantation rituals” that we dealt with in our study were
used to treat ailments believed to be caused by metaphysical entities such as demons,
ghosts and witchcraft. According to ancient Mesopotamians, these troubles were sent
them as punishments by gods/goddesses because of their sins. These rituals were
performed by a specialist called āšipu or mašmaššu against almost any problem.
Otherwise, there were medical service conducted by asȗ, to treat known physical
ailments. Besides, sometimes the same patient was treated by both āšipu and asȗ. The
performer of the incantation rituals, āšipu, took this title at the end of a difficult training
process, and then started to serve as official. According to the thought of ancient
Mesopotamia, the ability to change fate by "word", that is, to cast spells, was taught by
the god Enki to Adapa, one of the "seven sages" who lived before the flood. This
knowledge, which is called “the secret of the earth and the sky”, was later written and
transferred from generation to generation through scribe schools.
In this study, it has been tried to determine the position of magic in the worlds of
thought and belief of Ancient Mesopotamians, by examining the cuneiform texts about
magic, and the scientific works of today's researchers. In addition, information was given
about the main uses of incantation rituals in daily life.
Key Words: Ancient Mesopotamia, Sumerians, Akkadians, religion, medicine,
magic, incantation, āšipu, mašmaššu.
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EKLER

Resim I: Hamile kadınları Lamaštu’ya karşı korumak için kullanılan tılsımlı Pazuzu başı bronz
kolye. (Niederreiter 2017: 111).
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Resim II: Kanatlarının arkasında, “Ben dağlardan şiddetle doğan ve çok fazla tahribat yaratan
rüzgarın kötü ruhlarının kralı Hanpa'nın oğlu Pazuzu'yum” yazısı bulunan Pazuzu heykeli
(https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/statuette-demon-pazuzu-inscription)
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Resim III: Her iki elinde birer yılan tutar vaziyette, bir merkebin üzerinde, sağ göğsünü bir
köpek/çakal, sol göğsünü bir domuz yavrusu emerken tasvir edilen dişi cin Lamaštu’ya karşı
yapılmış ve üzerinde tamamlanmamış bir metin bulunan, Yeni Asur Dönemi’ne ait bir tılsım.
(https://research.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?as
setId=32627001&objectId=369097&partId=1)
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Resim IV: Alt tarafta görülen Lamaštu’ya karşı hasta kişinin yatağına asılması için yapılan tılsım.
Tılsımın üst tarafında kafası ve elleri görülen Pazuzu, Lamaštu’yu geldiği yere geri dönmesi için
zorlamakta.
(https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/plaque-protection-against-female-demon-lamashtu)

329

Resim V: Yeni Asur Devleti kralı II. Asurnasırpal’in (yaklaşık olarak M.Ö. 883-859)
Nimrud’daki sarayının duvarında bulunmuş Apkallu kabartması. Muhtemelen bir
koruma-sağaltma ritüeli esnasında elindeki kutsal suyla arındırma yaparken tasvir
edilmiş. (https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/70575)
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Resim VI: Kaderler Tableti’ni çalan Anzȗ’dan onu geri almaya çalışan Ninurta
illüstrasyonu. (http://melammu-project.eu/database/gen_html/a0001235.html)

Resim VII: Yeni Asur Dönemi’ne ait, muhtemelen kara-büyüye karşı gece düzenlenen bir Maqlȗ
koruma-sağaltma büyüsü ritüelini tasvir eden silindir mühür.
(https://www.helsinki.fi/en/news/language-culture/mesopotamian-anti-witchcraft-rituals)
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Resim VIII: Yeni Asur Dönemi’ne ait, balık kıyafeti içinde āšipu kabartması.
(https://www.metmuseum.org/art/collection/search/324161)
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Resim IX: Çömelmiş halde tasvir edilen ve tılsım/muska olarak kullanılan kadın figürü.
(Yaklaşık olarak M.Ö. 3300-2900). (https://www.metmuseum.org/art/collection/search/327380)
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Resim X: Namburbi Ritüel serisinden bir tablet. (https://ccp.yale.edu/P461166)

334

