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Eski Mezopotamya ve Anadolu’da Uğursuzluk İnancı ve Bununla 

İlgili Büyü Ritüelleri 
The Belief of Bad Luck in Ancient Mesopotamia and Anatolia and Related Magic 

Rituals 

Yrd. Doç. Dr. Nurgül YILDIRIM 
Mustafa Kemal Üniversitesi - Hatay 

Öz: Bu makale eski Mezopotamya ve Anadolu’da kullanılan büyü ritüallerini incelemektedir. Eski 

Mezopotamya ve Anadolu inanç sisteminde, hastalık ve uğursuzlukların kötü ruhlardan (demon/çin) 

kaynaklandığı inancı hakimdir. Bu kötü ruhları ve onların yarattığı uğursuzlukları ortadan 

kaldırmak amacıyla, ya bilicilere/falcılara ya da her birinin uzmanlık alanının farklı olduğu bilinen 

büyücülere başvurulmuştur.  Eski Mezopotamya uygarlıkları ve Hititlerde “ak/iyi büyü” ya da 

“kara/kötü büyü” olarak iki tür büyü kullanılmıştır. Bu makalede Kültepe tabletlerinde geçen 

büyüler  hastalık veya uğursuzluklara karşı alınması gereken önlemlerden oluştuğu için “ak/iyi 

büyü” olarak nitelendirilmektedirler. 

Anahtar Sözcükler: Eski Mezopotamya, Anadolu, İfrit, Büyü, Bilicilik 

Abstract: This article examines the magic rituals used in ancient Mesopotamia and Anatolia.  In 

ancient Mesopotamian and Anatolian belief systems it was predominantly believed that sicknesses 

and bad luck were caused by bad sprits or genies. In order to remove spirits and the bad spells they 

left, people reached out to specialized fortunetellers or magicians.  The ancient Mesopotamian 

civilizations and the Hittites used “white/good magic” or “black/evil magic”. This article presents 

that because the magic rituals in Kültepe tablets consisted of precautions against sicknesses and 

bad lucks, they should be classified as “white/good magic”. 

Keywords: Ancient Mesopotamia, Anatolia, Demon, Magic, Incantation, Oracle 

İnsanlık tarih boyunca maddi varlığa egemen olma çabası gütmüştür. Bu çabada istediği 

ilerlemeyi kaydetmiş olsa da, manevi dünya ya da bilinmezlikle mücadelesinde istediği 

aşamaya ulaşamamıştır. İnsan bu noktada, deneyimleri ve hayal gücünün yardımıyla kendini 

korumaya almıştır. Yaptıkları büyüler, ödedikleri kefaretler ve zaman içerisinde 

gelenekselleşmiş bazı fal metotlarıyla uğursuzluklara ve bilinmezliklere karşı kendilerini 

korumaya çalışmışlardır.  

“Büyü” çiviyazılı belgelerde, genellikle, ÉN (Akadaca šiptum, Hititce alawantazar) 

sözcüğü ile ifade edilmiştir. Ninkil yani Ea/Enki büyülerin ve sanatın tanrısı olarak bilinmekte, 

ayrıca büyücülerin ve sihirbazların başı olarak kabul edilmektedir.1Büyüleri uygulayan 

büyücüler ise, kullandıkları metotlara göre sınıflandırılmış olmalıdır. Büyücü-rahip ya da yara 

sağaltıcı-tedavi eden rahip gibi kullanımlar, tıbbın ve büyü ritüellerinin uygulanış biçiminin 

yakın olduğunu gözler önüne sermektedir. Bütün bu faaliyetlerin en genel anlamda 

sınıflandırılması ise şöyle yapılmıştır: 

                                                           
1Tanrı Ea/Enki’nin (Su ve bilgelik tanrısı) tapınım merkezi Sumerler zamanında Eridu’dur. Babil İmparatoru 

Hammurabi zamanında Tanrı Ea’nın oğlu Marduk baştanrı olduğunda, Tanrı Ea için kült merkezi olarak Babil 

uygun görülmüş; falcılar ve büyücüler de burada toplanmışlardır.  Jean Oates, Babil, Arkadaş Yayınları, İstanbul 

2004, s. 74.  
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1) Din ve dolayısıyla rahiplerin hüküm sürdüğü toplumlarda büyüyle tedavi. 

2) Savaşçı toplumlarda “bıçak” ile tedavi, yani cerrahî müdahale. 

3) Tarımla uğraşan toplumlarda şifalı otlarla tedavi. 

Bu sınıflandırmada, erken dönem Hititlerde uygulanan büyü ile tedavinin, daha çok, şifalı 

bitkilerle gerçekleştirildiği düşünülmüştür.2 Genel olarak Mezopotamya Uygarlıklarında, 

yukarıda yapılmış olan üç grup tedavi metodunun da uygulanmış olduğunu söyleyebiliriz.3 

Mezopotamya Uygarlıklarının aksine, Anadolu’daki çiviyazılı büyü belgeleri4 

incelendiğinde büyücülerin, falcıların/bilicilerin çoğunlukla kadın olduğu gerçeği karşımıza 

çıkar. Hititlerde de gözlemlediğimiz büyü ritüellerindeki kadın egemenliği, farklı alanlarda 

uzmanlaşmış kadın büyücüleri karşımıza çıkarmıştır. Örneğin; ordu içinde salgın olduğu 

zaman Ašhella’ya5,sıkıntılı geçen yıllara karşı Hantitaššu’ya6, aile bireyleri arasında 

geçimsizlik olduğunda Maštikka’ya7 başvurulmuştur. 

 Mezopotamya’da kadın büyücülere míUŠ.ZU dua ile ruhları kovan, cinci kadınlara 

ašiptum8;bilici/kâhin kadınlara šā’iltum9 adı verilmiştir. Anadolu’da bulunan Kültepe 

tabletlerindeki kayıtlar değerlendirildiğinde, Anadolu’da falın10 da, daha çok kadınların 

                                                           
2Ahmet Ünal, “Hitit Tıbbının Ana Hatları”Belleten Cilt XLIV, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1980. s. 480. 
3 Mezopotamya’da büyüler, özellikle, rahip sınıfından kişilerce yapılırdı. Yani bu büyücülerin belli bir denetimle 

işlerini sürdürdükleri bilinmektedir. Büyü yapan bu rahip sınıfının kullandığı çeşitli bitkilerin (anamerum, 

anhullum, ardadillum,  vs.) varlığıçiviyazılı belgelerce kanıtlanmıştır. Ayrıca yaşanılması olası bazı kötülükleri 

uzaklaştırmak için yapıldığı bilinen Namburbi büyü ritüelinde bıçak kullanılmıştır. Jean Bottero, Mezopotamya 

Yazı, Akıl ve Tanrılar, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2003, s.166. 
4 Anadolu’da bulunmuş Yeni Asurca belgeleri bu alanda değerlendirebiliriz. Bu belgelerin içeriği daha çok 

Mezopotamya kökenli kaynakların Yeni Asurca kopyaları olarak incelenmiştir. Bunlar içerisinde, Sultantepe 

höyüğünde bulunmuş bazı büyü metinleri mevcuttur. Şanlıurfa’nın güneydoğusunda yer alan Sultantepe 

(Huzirina)’den şu ana kadar yapılan kazılarda 407 adet tablet ele geçmiştir ve tabletler şu an, Ankara Anadolu 

Medeniyetleri Müzesi ile Şanlıurfa Müzesi’nde sergilenmektedir. Bunlardan 63.tablet: Tanrı Šamaš adına dua, 

kertenkelelerle ilgili bir büyü ve Namburbi ritüeli, 64.tablet: Namburbi ritüeli, köpeklere karşı yapılan büyü ve 

Tanrı Šamaš’a dua, 235. ve 236.tabletler: Namburbi ritüeli ve kötü kehanetlere karşı oluşturulmuş bir metin, 

242.tablet: Namburbi ritüeli, 246.tablet: Asurca rüya kitabından kırık bir parça, 302. tablet: Bir yıl boyunca göksel 

hareketlerin izlenmesi ve bu doğrultuda gerekli ritüellerin yapılması, 308.-320.tabletler: Karaciğerle bakılan 

kehanetler, 321-322.tabletler: Yılanın hareketlerine, 323.tablet: Kertenkelenin hareketlerine göre belirlenen bir 

kehanet konusunda bilgiler içermektedir. Nurgül Yıldırım, “Anadolu’da Bulunan Yeni Asur Devri Tabletleri”, A.Ü. 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009. Sultepe Tabletleri için bkz. Oliver Robert 

Gurney-Jacop Finkelstein, The Sultantepe Tablets I, (BIAA), London, 1957; Oliver Robert Gurney-Peter Hulin, The 

Sultantepe Tablets II, (BIAA), London, 1964.   
5 Ali Dinçol, Ašhella Rituali (CTH 394) ve “Hititlerde Salgın Hastalıklara Karşı Yapılan Majik İşlemlere Toplu Bir 

Bakış”, Belleten, Cilt: 49, Sayı:193, Ankara 1985. 
6 Ahmet Ünal, The Hittite Ritual of Hantitašš from the City of Hurma Against Trouble some Years, Türk Tarih 

Kurumu Yayınları, Seri VI-No. 45, Ankara 1996. 
7 Esma Reyhan, Hitit Kaynaklarında Kizzuwatna’lı Kadın Maštikka’ya Ait Ritüel Metinler, (Yayımlanmamış 

Doktora Tezi), Ankara 2002. 
8CAD A/II, s. 431. 
9 CAD Š/I, s. 109-110.Eski Babil Devri metinlerindeki kayıtlarına örnekler verilen šā’iltum’un profesyonel bir 

bilici/yorumcu olmaktan çok o dönem için popüler bilici/yorumcu oldukları tartışılmıştır. Günümüzde “medyum” 

olarak adlandırılan insanlara karşılık gelebileceği söylenebilir. 
10Anadolu kavimlerinde fal metinleri hastalık nedenlerinin ve bu hastalığı yapan tanrıların araştırılıp bulunması ile 

ilgili olarak sorularla doludur. Bunlara örnek olarak şu kayıtlar, (K U B X X I II85.5vdd.) Puduhepa, eniştesi 

Tattamaru'ya bir mektubunda şöyle diyor: "Sen Tattamaru, kız kardeşimin kızını zevce olarak almıştın. Ancak talih 

tanrıçası (Gulšeš) sana kızdı ve o senin için öldü. Bir diğer fal metninde ise, kral bu sene mi,yoksa 2., 3., 4., 5., 6., 

7., 8., senede mi öleceğini tanrısından soruyor. (K U B V I 7 + X V I II 58 III 2 vdd). Ayrıca, Hititler’in çeşitli fal 

teknikleri kullandıkları görülmekte olup, bunlar:1-Karaciğer falı (KUŠ), 2-Kuş uçuşu falı (MUŠEN), 3-Talih falı 

(KİN), 4-Hurri kuş falı (MUŠEN HURRİ), 5-Yılan falı (MUŠ) şeklinde sıralanabilir. Daniel Schwemer, “Karaciğer 
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ilgilendiği bir alan olduğu ve falın kötü ruhların neden olduğu hastalıklara karşı tedavi 

amacıyla uygulandığı gözlemlenir. Bu tabletlerde bilici kadın šā’iltum’a ek olarak 

bāriātum11denilen bir başka bilici/yorumcu kadın da yer almıştır. 

šā’iltum, Zikrilka adlı bir kadın tarafından Hititum’a yazılmış bir Kültepe mektubunda 

(BIN 6, 93), yaşanılan hastalıkla ilgili danışılacak kişi olarak aranmaktadır. Bu kayıt metinde 

şöyle yer almıştır: 

16) …a-naWa-ah-šu-ša-na1217) a-li-kà-ni li-bi4
18) [a]-di ha-am-ší-šu19)  im-ra-aṣ20) a-ma-kam 

ša-il5-tám21) ša-li-ma22)  té-er-tí-[ki]23)li-l[i-kam]… 

“16-19)…Wahšušana’ya geldiğimizden beri 1 haftadır hasta 20-23) Sen orada bir kadın bilici 

araştır ve haberini bana yolla…” 

Asur’lu tüccar Pušūken’e Tarišmatum ve Belatum tarafından yazılmış bir mektupta ise 

šā’iltum’a, ölümcül bir hastalığa yakalanmış kadın kölenin düzelmesi için başvurulmuştur. 

İnceleyeceğimiz bu metinde geçen “adak parası” ifadesine Kültepe tabletlerinde sık 

rastlanmaktadır.13 Bu uygulamayla insanlar sağlıklarının kefaretini daha hastalanmadan önce 

tanrı ya da tanrıçalarına ödemiş oluyorlardı. Eğer adak yerine getirilmemiş ise tanrı ya da 

tanrıçaları tarafından cezalandırılıyorlar, hasta, zayıf düşüyorlardı. Şöyle ki: 

1)a-na Pu-šu-ke-en6
2)qí-bi-ma um-ma Ta-ri-iš-ma-tum3) ù Bé-lá-tum-ma4) ṣú-ha-ra-tumša 

Puzur4-Ištar5)ú Ú-ṣur-ša-A-šur6) im-ra-ṣa-ma mu-a-tí-iš7) i-li-kà a-naša-i-la2-tim8) ni-li-ik-ma 

um-ma9)i-lu-um-ma ik-ri-be2
1410)látù-qá-i-a… 

“1-3) Pušūken’e Tarišmatum ve Belatum şöyle der! 4-6)Puzur-İštar ve Uṣur-ša-Aššur’un 

kızları ölümcül hastadır. 7-8) Onu geldiğinde kadın biliciye götürdük ve tanrı şöyle dedi: adak 

paraları ödenmedi…” 

Bu metinden hareketle, Eski Mezopotamya ve Anadolu toplumlarında hastalık kaynağı 

olarak görülen kötü ruhlara ek olarak, Kültepe metinlerinde adağın yerine getirilmemesinin de 

bir hastalık sebebi olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Ancak hastalığın kaynağının ne 

olduğunun saptanması noktasında šā’iltum ve bāriātum’un danışmanlığına ihtiyaç duyulduğu 

Kültepe metinlerinde açıkça belirtilmiştir. 

                                                                                                                                                                        
Falı, Talih Falı, Kuş Uçuşu Falı ve Düş Yorumları-Alamet Yorumunun Türleri ve İşlevleri”, Hititler ve Hitit 

İmparatorluğu-1000 Tanrılı Halk, Bonn 2002, s. 453-455. 
11Hans Hirsch , Untersuchungen zur Altassyrichen Religion, Graz, Osnabrück 1972, s. 81. 
12Wahšušana,  Koloni Devri metinlerinde hem wabartum hem dekārum olarak kaydedilmiştir. Bakır ticareti için 

önemli bir güzergâh olan Durhumit-Purušhattum hattının Wahšušana aracılığıyla bağlandığı bilinmektedir. Jean 

Gerrit Dercksen, The Old Assyrian Copper Trade in Anatolia. İstanbul 1996.s. 64-67.Nashef, Wahšušana’nın Niğde 

yakınlarında aranması gerektiğini öne sürmüştür. Hayri Ertem, “EinVersuchUber Den Namen Külhüyük in Den 

Keilschrift texten Der Assyrischen Hondels kolonien und Der Hethiter”, Archivum Anatolicum 1, Ankara 1995, s. 

88-100.Hitit kaynaklarında Wahsus[ana] olarak geçen Wahšušana, kralî merkeze ulaşımı sağlayan yol üzerindedir 

ve bu nedenle Kızılırmak karşısında, Kaniš’in güneydoğusunda, yâni Tuz Gölü’nün kuzeyinde yer almalıdır. Gojko 

Barjamoviç, A Historical Geography of Anatolia in the Old Assyrian Colony Period, Leiden 2011, s. 346-350. 
13 Tanrı ve tanrıçalar adına ödenen adak/kurban paraları hakkında detaylı bilgi için bkz. Jean Gerrit Dercksen, “The 

Silver of the Gods on Old Assyrian “ikribū”, ArchicumAnatolicum3, s. 95-96, 1997 Ankara, s. 95-96. 
14 Adak ya da bağışın, Kültepe metinlerindeki karşılığı, “ikribum” dur. (CAD İ: 62.) ikribum“adak, bağış, takdis” 

kelimesinin kökeni ise karābum “dua etme, kutsamak, takdis ve hayır işlemek” fiilinden oluşturulmuştur. ikribu 

kelimesi tekil olarak “kutsanma, takdis” karşılığındayken, ikribū kelimesi, çoğul halde “dua etme ve özel bir tanrıya 

adakta bulunma” anlamları kazanmıştır. (CAD İ: 64a.) Tanrı ve tanrıçalar adına ödenen adak/kurban paraları 

hakkında detaylı bilgi için bkz. Jean Gerrit Dercksen, “The Silver of the Gods on Old Assyrian “ikribū”, Archicum 

Anatolicum 3, s. 95-96, 1997 Ankara, s. 95-96. 
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šā’iltum ve bāriātum’un birlikte kaydedildiği bir Kültepe metninde(TCL 4, 5), bu iki 

bilici kadına ek olarak eṭemmum adında başka bir görevlinin daha olduğunu görmekteyiz. 

Metnin ilgili satırlarında bu görevliler şöyle kayıtlıdır: 

…4) a-na-kam ša-il5-tim ú ba-ri-a-tim e-ṭé-mi-im nu-ša-al-ma…“4) biz burada šā’iltum, 

bāriātum ve eṭemmu’ya danıştık! 

Bu kayıtlar ışığında šā’iltum ve bāriātum’un bilici/yorumcu kadınlar olduğu; “ölü ruhu, 

hayalet” olarak tanımlanan eṭemmum’un15 ise bir çeşit ruh çağırıcı aracılığıyla ulaşılan ölü 

ruhu olduğu düşünülebilir. 

Yukarıda adlarını saydığımız uzmanlık alanları birbirinden farklı bu kadınların 

uyguladıkları fal ya da büyü ritüelleri sırasında, neler yaptıkları, hangi malzemeleri 

kullandıkları yeterince açık değildir. Bu noktada, bilgi edinebileceğimiz Mezopotamya 

kaynaklarında, büyü ritüellerinde büyünün uygulanacağı kişinin öncelikle dinsel bir arınmayı 

gerçekleştirmiş olması gerekmektedir.16 Ardından büyünün içeriğine uygun olarak ilaç, 

merhem, tütsü (çoğunlukla sedir çubuğu, tamarisk dalı), tütsü kabı, çeşitli müzik aletleri, büyü 

ipleri ve amuletler (insan veya hayvan figürleri olan bir tür muska) gibi malzemeler 

kullanılır.17 Büyü metinlerinden anlaşıldığı kadarıyla, büyünün içeriğiyle ilgili sözler şiirsel 

olarak ardı ardına tekrarlanarak, büyü ritüeli gerçekleştirilir.18Hitit uygarlığında da büyü sözle 

ya da eylemle ayrı ayrı olabildiği gibi ikisinin birlikte uygulandığı çiviyazılı belgelere 

rastlanmıştır. Bilindiği üzere Hitit büyüleri çeşitli yöntemlerle uygulanmıştır. Bunlar içinde en 

sık kullanılanı analojik büyülerdir. Bu büyü sembolik olarak yapılan eylemle veya ifade edilen 

efsunlayıcı sözlerle kötülüğü yapan yaratıklar arasında ilişki kurarak gerçekleştirilmiştir. Bu 

büyü uygulamasına, kuyruk yağı ve uğursuzluk arasında benzerliğin kurulduğu şu uygulamayı 

örnek olarak verebiliriz: kuyruk yağının eritilmesi ve “ve işte bu yağ nasıl eriyip gittiyse, 

kötülük de aynı şekilde erisin gitsin…”19 

Bilinen en eski büyü metinlerinde insanlar, başlarına gelen bir uğursuzluğun düşmanları 

tarafından yapıldığını ve bunu önlemenin yollarından biri olarak da, büyüyü yakmayı 

düşünmüşlerdir.20 Yine benzer metinlerde çeşitli hayvanların organlarından fal bakılarak 

                                                           
15CAD E s. 397. 
16 Su kullanılarak yapılan bu arınma şu ifadelerle kayıtlıdır: (MaqluVII 119.) amsi qātiia ubbiba zumrī ina mê naqbi 

ellūti “ellerimi yıkadım, suyun içinde bedenimi temizledim.” Bkz. CAD E, s.5. 
17Muazzez İlmiye Çığ,  Uygarlığın Kökeni Sümerliler II, Kaynak Yayınları, İstanbul 2012, s. 194-195.  
18amatu/awatu “söz, konu, hüküm” anlamı verilen bu sözcük, büyü törenlerinde formüle edilerek kullanılmıştır. 

CAD A/II, s. 36. İki dilli (Sumerce-Akadca) yazılmış olan bir büyü metninde, büyü tanrısı Ea’nın sözlerinin 

söylendiği bilgisi yer almıştır. Şöyle ki;  109)tu6-du11-ga inim-dEn-ki-ka-ke4= inatu-du-ke-ea-matilEa… “109) Tanrı 

Enki’nin (Ea) sözlerine göre büyü formülleriyle…” Bkz. Mebrure Tosun, Kadriye Yalvaç “Sumer Dili ve Grameri” 

Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1981-Ankara. Ayrıca bir Kültepe tabletinde bu sözcük şöyle kaydedilmiştir: ( CCT 

4, 1a) a-wa-at DİNGİR.Hİ.A ta-am-tí-ši… “Tanrıların buyruğunu unuttun mu?...” 
19Ahmet Ünal, “Hititlerde Büyü”  Arkeo Atlas 2011/01, s. 333. 
20Üzerinde yalnızca Sumerce büyülerin yazılmış olduğu altmışa yakın tablet vardır. Bkz. Samuel Noah Kramer  

2000, s. 218. Bu metinlerden ayrı olarak daha edebî bir dille yazılmış ve büyünün yakılarak ortadan kaldırılacağı 

inancından yola çıkılarak adlandırılan Maqlu ve Šupru metinlerine değinmekte fayda görüyoruz. Bu iki metin de 

daha önceden yapılmış büyüye karşı yeni bir büyü girişimini simgeler. M.Ö. 1750-1150 yılları arasında Babilce 

yazılmış bu metinlerde, büyünün geçerliliği adına üç şahıs bulunmalıydı. Bunlar, büyü için yemin eden, yemine tâbi 

tutan ve yemin sahibidir. Maqlu,  dokuz tabletten oluşmuştur. Bu tabletlerde, kısa büyü sözcüklerinden sonra, bu 

sözlerle ilgili ritüeller yerine getirilir. Büyüye uğrayan kişinin deneyimlerini şiirsel bir anlatımla sunduğu ilk 

satırlarda şu ifadeler kayıtlıdır: 1)ÉN al-si-ku-nu-ši DİNGİR.MEŠ 2)it-ti-ku-nu al-si mu-ši-tu4kal-la-tu ku-tùm-tu4 

3)al-si ba-ra-ri-tu4 qab-li-tu u na-ma-ri-tu4
4)aš-šu míUŠ.ZU ú-kaš-šib-an-ni 5)e-li-ni-tu ub-bi-ra-an-ni  6)ili-ia5 ù İštar-

ia5 ú-šiš-su-ú eli-ia5 
 7)elî a-mi-ri-ia5 am-ru-uṣ a-na-ku 8)im-di-ku la sa-la-lu mûša ù urra 9)qu-ú im-ta-na-al-lu-ú pi-

ia5  
10)u-bu-un-ti pi-ia ip-ru-su 11)mē maš-ti-ti-ia ú-mat-tu-ú 12)elî li-nu-bu-ú hi-du-ti dug-gub-ti si-ib-ti… “1-3) Size 

sesleniyorum! Gelin gibi örtülü gecelerin tanrıları, Size sesleniyorum, alacakaranlıkta, gece ve tan ağardığında.  4-5) 

Çünkü büyücü kadın beni büyüledi, cadı bana iftira etti. 6) Tanrım ve Tanrıçamı benden uzaklaştırdılar. 7) Artık ben 
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gelecek yorumu yapıldığını ve gelebilecek uğursuzluklara karşı önlem alınabildiğini görmek 

mümkündür.21 Ancak bu hayvanların organları yalnızca fal bakmak amacıyla değil, aynı 

zamanda büyü törenlerinde bir tür kurban/adak olarak da kullanılmıştır. Örnek olarak, başı 

ağrıyan bir hasta için, bir hayvanın başının kesilmesi, hastaya sıkıntı yaratan kötü ruhun/cinin 

kesilen hayvan başına geçeceğine olan inanç verilebilir. Gerek Akadca, gerekse Hititce büyü 

metinlerinde bir kurban kullanımının söz konusu olduğu bilinmektedir.22 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, büyüler en genel anlamda “ak büyü” ve “kara büyü” olarak 

iki başlık altında incelenmiştir. “kara büyü” insanlara zarar verme amacıyla yapılmış, 

içerisinde kötü niyet barındıran büyülerdir. Mezopotamya’da çoğunlukla kullanıldığı 

gözlemlenen23 kara büyüye karşı, kanunlar çerçevesinde bazı yasaklamalar getirilmiştir. 

Bunlar Hammurabi (Ch&2) ve Asur Kanunları’nda (&47) “kötülük için büyü yapanlar 

kanıtlanınca öldürülecektir.” olarak belirlenmiştir.24 

Hitit Kanunlarında kara büyünün tanımı şu şekilde yapılmıştır: “Kişi kültsel temizliğin 

ardından kalanları yakmak yerine onları başka birinin evine ya da tarlasına koyarsa (§44/b)” ya 

da “kişi bir yılanı öldürür ve bunu yaparken başka birinin adını söylerse (§170)” kara büyü 

yapılmış kabul edilir ve bu suçun cezası ölümdür. Yine Hititlerde kral ve ailesine karşı “kara 

büyü” yapıldığına dair bir örnek olarak, II.Tuthaliya  karısı Nikalmati ve oğluna karşı, ablası 

Ziplantawiya tarafından yaptırılan büyüyü verebiliriz. (KBo15.10; KBo 20.42 I 33-37): “Bu 

kötü büyülenmiş diller, beyi karısı, çocukları, evi ile çevrelesin”.25 Hitit toplumunda “kara 

büyü” ne kadar önlenmeye çalışılmışsa da, tamamen ortadan kaldırılamamıştır. Ancak 

                                                                                                                                                                        
hastalıklı görünüyorum. 8) Gece ve gündüz uykumu çaldılar. 9) Ağzıma saman doldurdular. 10) Rızkımı kestiler. 11) 

içtiğim suyu azalttılar. 12) Sevincim feryattır, neşem matemdir…” Babil büyü yakma geleneklerinden bir diğeri de 

Šurpu metinlerinde kayıtlıdır. Bir günah veya bir ihmal nedeniyle tanrılara karşı işlenmiş bir günah sonucunda 

hastalandıklarına inananlara uygulanırdı. Bu büyünün uygulanabilmesi için, kişinin tanrıları neden kızdırdığını 

bilmemesi gerekmekteydi. Bu kişiler ya da hastalar, ilginç belirtilerle rahip büyücülere başvururlardı. Bu belirtiler; 

ağız köpürmesi, baş ağrısı, şiddetli titreme veya dil tutulması olabiliyordu. Ayinde işlenmesi muhtemel bütün 

günahlar tek tek sayılırdı. Metinde geçen çarpıcı ifadelerden biri de şöyledir: “Büyü, fena bir lanet, bir insanı cinin 

yakaladığı gibi çarpar…” Carl Wendel, Die Grienchisch-römische Buchbeschreibung verlichen mit del des Vorden 

Orients1949 (Hallische Monographien 3.) ; MebrureTansuğ-Özel İnanlı, “Sümerlilerin Dünya Görüşü ve Babil 

Edebiyatına Toplu Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Dergisi, XVIII,3-4, Ankara 1960. 
21Ludlul Bēl Nēmeqi, hastalıktan yeni kurtulmuş birinin hem hastalık süresince yaşadıklarını hem de kurtulduğu 

için tanrılarına şükranlarını ifade ettiği metindir. Metnin II. Sütununda şu bilgiler kayıtlıdır: 3) Kötülük üzerimde 

çoğalır, iyilik bulamam. 4) Tanrımı çağırdım bana yüzünü dönmedi. 5) Tanrıçama yalvardım başını kaldırmadı. 6) 

Bakıcı ciğer falında bir hükme varamadı. 7) Ruhları çeken bakıcı hakkımı belirtmedi… 12) Sanki tanrıma kurban 

sunmamışım”. Tansuğ-Özel, agm. s. 575. 
22Hititce tabletlerde yer alan şu ifadeler, özellikle büyü ritüellerinde hangi hayvanların kullanıldığı hakkında detaylı 

bilgi sunmaktadır:  (KUB 29.7 Rs.59-61) “… Şöyle söyler: ‘Tanrının huzurunda, kötü söz, yemin, lanet, kirlilik, her 

ne yapılmış ise nakkušši’ler onu tanrı için uzağa götürsünler. Tanrı ve de kurban sahibi o meseleden temizlenmiş 

olsunlar.” Bu tarz vekalet yoluyla uğursuzlukları ortadan kaldırma büyülerinde koyunun sık kullanıldığı 

bilinmektedir. Ayrıca Hititlerde yavru köpek, fare, boğa ve eşeklerin kurban olarak kullanımları ve detaylı bilgi için 

bkz.Esma Reyhan, “Hitit Büyü Ritüellerinin Uygulama Şekilleri Üzerine Bir İnceleme”, Archivum Anatolicum, Cilt 

VI, Sayı 2, Ankara 2003, s. 118-136. 
23Eski Babil döneminde takpirtu adı verilen bir tür seremoni ile, bazı hayvanların kullanılmasıyla, özellikle domuz, 

bazı yaşam alanları lanetlenmiştir. Bir tür “kara büyü” olarak düşünülen bu ayinde, lanetlenen yerde bir daha inşaat 

yapılamayacağına ve bu yerin toprağından verim alınamayacağına inanılmıştır. Bkz. CAD T, s. 86; Tansuğ-Özel, 

agm.s. 575. 
24Hammurabi Kanunları öncesinde de büyü yasalar çerçevesinde önlenmeye çalışılmış ve Ur-dNammu 

Kanunlarında şu maddeyle yer almıştır: 270) tukum-bi 271) nám-uš (?)-zu 272) lú lú-ra 273) in-da-ab-lá 274)  di7-lú-RU-gú-

šè 275) in-túm… “270-275)Eğer bir adam, bir adamı büyücülükle itham ederse nehir tanrısına (onun adaletine) götürülür 

(nehre atılır). Mebrure Tosun-Kadriye Yalvaç, Sumer, Babil, Asur Kanunları ve Ammi-Saduqa Fermanı, Türk Tarih 

Kurumu, Ankara 1981. 
25 Esma Reyhan “Eski Anadolu Kültüründe Büyü ve Büyücülük” Gazi Akademik Bakış, Cilt 2;Sayı 3 2008 Ankara. 

s. 229-231.  
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“ak/olumlu büyü” neredeyse bir kamu görevi haline getirilmiş saray ve eşrafı tarafından da 

bilhassa kullanılmıştır. 

Hastalıklara, kötü cin/iblislere, kötü/kem göze karşı ve kişiler arasındaki uzlaşmazlıkları 

çözümleme adına yapılan büyülere “ak/olumlu büyü” adı uygun görülmüştür. Bu tür 

uğursuzluk kaynaklarına, Anadolu’da tarihî devirlerin başlamasına sebep olan, Asur Ticaret 

Kolonileri Devrine ait tabletlerde de rastlanmıştır.261948 yılı Kültepe kazılarında ulaşılan 

tabletlerden biri olan (Kt. a/k 611) belgede küçük bir kervanın “kara bir köpeğe” karşı 

korunması amacıyla hazırlanmış büyü kaydedilmiştir. Metnin ilgili kısmını inceleyelim; 

1)da-mu-um da-ma-mu-um 2)kà-al-bu-um 3)ṣa-al-mu-um 4)i-ṭí-li-im ra-bi-iṣ 5)ú-qá-a 

ELLATtám 6)pá-ri-is-tám… 

“1-3) Kan! Kan! Bir kara köpek 4-6) yukarıda pusuya yatmış bekliyor, küçük kervanı…” 

Bir diğer Kültepe tabletinde (Kt. 94/520) ise kötü/kem gözün doğurduğu sıkıntılı 

durumlar şöyle ifade edilmiştir:  

e-nu-mi e-nu-um27alulutum ki-ša bir-rum la-am-nu-um ki-ša ši-it-tum a-bi-ik-tum ti-ir-

rum… 

“Ey göz, göz! Alulutum göz!... Gerçekten kötü bir illet! Gerçekten alıp götürülmüş uyku! 

Titreme!... 

Bazı hastalıkların ve uğursuzlukların nedeni olarak görülen cinler, iblisler (demon)  ya da 

en genel tanımla kötü ruhlar pek çok belgede büyülerin direk muhatabı olmuşlardır. Bu kötü 

ruhlar arasında en iyi bilineni, aynı zamanda bir tanrıça da olan, Lamaštu’dur.28Lamaštu, Tanrı 

                                                           
26Detaylı bilgi için bkz. Hakan Erol, “Kültepe’de Bulunan Büyü Metinleri”, Aktüel Arkeoloji,  2013/35, s. 66-67. 
27 Kötü/kem göz ile ilgili olarak, Suriye’nin kuzey doğusunda bulunan Tel Barak tapınağının yıkıntıları arasında çok 

sayıda göz figürü bulunduğunu ve burada bulunan bir tablette “Ey göz! Ey göz! Düşman göz! O kadının gözü! O 

erkeğin gözü! O komşunun gözü! O düşmanın gözü! Ey göz! Sen bir eve girince fırındaki çanak çömleği 

paramparça edersin…” ifadelerinin kayıtlı olduğunu eklemek isteriz. Burada yer alan tapınağın, çok sayıda göz 

figürini bulunmasından dolayı, göz tanrısı için yapılmış bir tapınak olduğu düşünülmektedir. Bkz. Ryan Foster, 

From Distant Days, Myths, Tales, Poetry of Mesopotamia, Maryland 1995,.s: 427.Bu göz şeklindeki nazarlıklara 

Anadolu’da da rastlanmıştır. Kültepe tabletlerinde geçen ve agat taşı olduğunu düşündüğümüz pappardalûm-

taşından yapılmış bu malzeme metne şöyle yansıtılmıştır:  (ICK 1, 161) 9)14 GÍN KÙ.BABBAR10) ší-im e-na-tim 11) 

pá-pá-ar-da-li-im… “9) 14 šeqel gümüş, 10-11) göz şeklindeki pappardalûm-taşının fiyatıdır…” Nurgül Yıldırım, 

“Kültepe Tabletlerinde Geçen Asurlu Tüccarlara Ait Altın Kült Eşyaları” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 

Coğrafya Fakültesi Dergisi, Sayı 3, Ankara 2013. 
28Lamaštum (dDÌM.ME), “female demon/kadın şeytan” ve  “bir tür hastalık” olarak  tanımlanmıştır. (Bkz. CAD L, 

s. 66.) Yukarıda bahsi geçen Maqlu metinlerinde de Lamaštum geçmiştir. Maqlu I. Tablette 134-137. satırları 

arasında, ÉN anašiši ti-pa-ruṣalmânimeš-šu-nu a-qal-luša ú-tu-kuše-e-dura-bi-ṣu e-tim-mu la-maš-ti la-ba-ṣi ah-ha-

zu… “Ben meşaleyi kaldırdım ve Utukku (iyi ve kötü ruh), Rabiṣu (iblis/kötü ruh), Etemmu (iblis/ kötü ruh), 

Lamaštu, Labaṣu (bir tür hastalık iblisi) ve Ahhazu’ya (bir tür hastalık iblisi) âit heykelleri (alâmetleri) yaktım…” 

Bkz. Erica Reiner 1958:3-4. Lamaštu, iki dilli (Sumerce-Akadca) olarak yazılmış bir büyü metninde, …11) gíš-pàr-

nu-dib-ba hul-gál-šèdù-a 13) sa-pàr-nu-è-a hul-gál-šèlá-e 15) udug-hul hé-a a-lá-hul hé-a dingir-hul hé-a maškim-hul 

hé-a 17) ddìm-me hé-a  ddìm-me-a hé-a ddìm-me-rin hé-a…21) nam-tar-hul-gál hé-a [azag] gig-ga hé-a tu-ra-nu-dùg-

ga hé-[a] 23) a-sur-ra dEn-ki-ke4 sag-bi in-gá-gá 25) [gi]š-pàrdEn-ki-ke4 hé-ni-íb-dib-dib-bi… “11-12) aşılamayan tuzak 

ki, o kötüye bağlanmıştır, çıkılamayan ağ ki, o kötüye yönelmiştir. 15-17) ister kötü utukku olsun, ister kötü alu (kötü 

cin), ister kötü etimmu (ölülerin ruhu), ister kötü gallu (kötü cin), ister kötü tanrı, ister kötü rabiṣu (bir çeşit cin) 

olsun, ister Lamaštum, ister labaṣu (bir çeşit hastalık cini), ister ahhazu (bir tür hastalık) olsun…21-23-25)ister kötü 

namtaru (kader belirleyen ruh), ister hasta asakku (bir hastalık cini), ister iyi olmayan hastalık olsun, Tanrı Enki 

(Ea)’nın çağlayan taşkın sularına başını koyanı, Tanrı Enki (Ea)’nın ağı onu yakalasın… Bkz. Tosun-Yalvaç age. s. 

44. Sumerce yazılmış, ilgili satırlarını incelemeye çalıştığımız bu metinde Lamaštu, tıpkı diğer büyü metinlerinde 

olduğu gibi, çeşitli kötü ruhlar ve hastalık cinleriyle birlikte anılmıştır. Lamaštu’nun olumsuz etkisinden Pazuzu adı 

verilen küçük figürinlerle korunmaya çalışıldığı bilinmektedir. Leick Gwendolyn, A Dictionary of Ancient Near 

Eastern Mythology, Routledge, New York 1991. 
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Anum’un29 kızıdır. Koloni Çağın’a ait metinlerde de yer alan Lamaštu’nun, BIN 4, 126 no’lu 

belgede gücü ve etki alanı ile ilgili şu önemli bilgiler kayıt altındadır: 

1)iš-t[í]-a-at e-lá-at 2)a-pu-la-at 3)mu-uš-ta-ba-ba!-at! 4) ù-tù-kà-at 5)lam-na-at bu-un-tù 6)i-

li-im 7)ma!-ar-tù A-ni-im 8)a-na ṭé-mì-ša lá dam-qí-[im] 9)ma-al-ki-ša 10)pá-ru-im A-nu-um 11)a-

bu-ša iš-tù 12)ša-ma-e i-pu-ṣa-ší 13)qá-qá-ar-šu-um 14)a-naṭé-mì-ša lá dam-qí-im 15)ma-al-ki-ša 

sà-ah-i-im! 16)pè-ra-sà wa-ša-ra-at 17)da-du-ša ša-ah-ṭù 18)a-na be-el lá i-li-im 19)i-ša-ru-um 
20)té-šé-er šé-er-‘a4-an 21)lá-áb-i-im tù-ra-mì 22)šé-er-‘a4-an ṣú-ha-ri-im 23)wa-lá-i-im 24)ta-ra!-

šu 

“1)O (Lamaštum) (aslında) eşsiz bir tanrıçaydı.2)Geç doğmuştu 3-4)(Ancak) Muštababbum 

ve Utukku gibi kötüydü. 5-7) Tanrının kız çocuğuydu, Tanrı Anu’nun kız çocuğuydu! 8)Niyeti 

iyi değildi.9-13) Onunla ilgili ilahî karar verildi ve babası Tanrı Anu, onu gökyüzünden 

yeryüzüne attı. 14)Niyeti iyi değildi. 15)İlahî karara karşı çıktı. 16-17) Bu nedenle saçları dağıtıldı, 

bedeninin bir bölümü (basen kısmı?) açıktaydı. 18-19)O mutsuzluğa doğru yol alıyordu. 

(Tanrının yoluna yönelmedi.) 20-21) O, gücüyle bir aslanı felç eder, O, gücüyle küçük çocukları 

ve bebekleri hasta eder!...” 

Yine Kültepe tabletlerinden muska şeklinde hazırlanmış olan belge ile (Kt. 94/k 

821)30Lamaštum’dan korunmak amacıyla yapılacak büyünün detaylarına ulaşmamız 

mümkündür. Bu detaylar metne şöyle yansıtılmıştır: 

1) e-za-at pu-ul-ha-at 2)i-lá-at na-ku!-ra-at 3)ba-ar-ba-ra-tum 4)ma-ra-at A-ni-im 5)i-nasà-

sí-im 6)mu-ša-bu-ša 7)i-na el-pé-tim 8)ru-da-ba-sà 9)eṭ-lá-am lá-sí-ma-am 10)ta-kà-lá 11)ma-ra-

am ar-ha-am 12)ta-na-sà-ha-am 13)zí-ba-sú ṣa-hu-ru-tim 14)na-pu-ṣú-um tù-na-pì-iṣ 15)ší-bu-tum 

ta-ša-qí-a-me 16)me-e bi-iš-ri-im 17)ší-ip-tumlá i-a-tum 18)ši-pá-at Ni-ki-li-il5 
19)be-el ší-pá-tim 

20)Ni-kà-ra-ak 21)ta-dí-ší-ma 22)a-na-ku al-qé-ší 

1-4) O (Lamaštum), öfke ve korku veren, kötülüklerin tanrıçası, dişi kurt, Tanrı Anu’nun 

kızıdır. 5-9) O sazlıkların/ağılların içinde yaşar ve (buraların) içi onun sığınağıdır. 9-10) Hareketli 

genç adamı yakalar. 11-12)Yeni doğmuş erkek bebekleri hasta eder. 13-14) Küçükbaş hayvanlara 

zarar verir. 15-16)Büyü, cenin suyu içilmesidir. 17) Büyü benim değildir. 18-22)Büyülerin efendisi 

Ninkil’in büyüsüdür. Nikarrak31 (bunu) biliyor. Ben ondan aldım.”32 

                                                           
29 Tanrı An/Anum “Gök Tanrı” olarak adlandırılmış ve Sumerpanteonunun en önemli tanrısı olarak kabul edilmiştir. 

Tanrı An’ın kült merkezi Uruk’tur. Akad İmp. Döneminde kült merkezi Der şehri olmuştur. 
30Cecile Michel“Une Incantation palèo-assyrienne contre Lamaštum” , Or-661997: 59-60. 
31Sumer panteonunda “sağlık/şifa tanrıçası” olarak geçen Ninkarrak/Gula’nın tapınım merkezi İsin şehridir. 

Özellikle Eski Babil ve Yeni Asur Devri metinlerinde sık karşılaşılan Nikarrak’ın, büyü metinlerinde kötü kadın 

demonlara karşı tılsımlı sözcüklerinin var olduğu bilinmektedir. Walter Farber, Civilizations of The Ancient 

NearEastern, Volume III. New York. s. 1897;  Wilfred Lambert, "The Gula Hymn of Bullutṣa-râbi." Orientalia 36, 

1967, s. 105-32. 
32 Metinlerdeki ifadeler ve daha sonrasında Anadolu kültürünün etkileriyle Lamaštum, “kötülükler tanrıçası, cadı, 

lohusa humması ve al karısı tanımlarını da alacaktır.  İncelediğimiz BIN 4, 126 ve Kt. 94/k 821 no’lu tabletlerde, 

Lamaštum için yapılan tanımlamalar ile Sibel Özbudun’un, Anadolu’da Alkarısı/Alkızı İnancı üzerine yaptığı 

antropolojik bir çalışmadaki benzerlikler dikkat çekicidir. Şöyle ki; Alkarısı lohusa kadınlara, bebeklere ve atlara 

musallat olan çirkin, uzun saçlı ve uzun tırnaklı bir mahlûk olarak tanımlanır. Dahası,  bu mahlûk ahırlarda, viran ve 

ıssız evlerde, sazlıklarda yaşar. Sibel Özbudun, “Bir Söylence Üzerine Çözümleme Denemesi: Anadolu’da 

Alkızı/Alkarısı İnancı” Ankara Üniversitesi Antropoloji Dergisi /13-s. 218. 1998 Ankara. 
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Kültepe tabletlerinde kaydedilmiş olan diğer demonlar/cinler utukku33 ve eṭemmu’dur. 

KTS 24 no’lu metinde adağını yerine getiremeyen Belatum adlı kadının bu kötü ruhlar 

tarafından hasta edilerek cezalandırıldığı bilgisi kayıtlıdır. Şöyle ki:  

1)a-na Pu-šu-ke-en6 
2)qí-bi-ma um-ma Ta-ri-iš-ma-tum 3)ù Bé-lá-tum-ma 4)a-šu-mì 

KÙ.BABBAR ša ik-ri-bi4 
5) a-na-kam Bé-la-tum 6)ta-am-ra-aṣ i-na ú-tù-ki 7)ù i-na e-ṭá-me 8)ša-

am-ṭù-a-ni 

1-3)Tarišmatum ve Belatum Pušuken’e şöyle söyler: adağımızdan dolayı Belatum burada 

hastalandı. 4-8) Biz kötü utukku ve eṭemmular tarafından hasta/zayıf düşürüldük. 

SONUÇ 

Eski Mezopotamya ve Anadolu’da bulunan çiviyazılı büyü metinlerini ve bu büyülerin 

hangi amaçla kullanılmış olabileceğini incelemeye aldığımız bu çalışmamızda, Anadolu’da 

büyülerin hastalıklara neden olan kötü ruhlara ve bunlardan kaynaklanan uğursuzlukları 

ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirildiğini gözlemledik. Çoğunlukla Mezopotamya 

kaynaklı olan bu kötü ruhların ve bunların yarattıkları uğursuzluğun insanları büyüye ve fala 

ittiğini, farklı ritüellerle önlem almaya ya da “tedavi” olmaya çalıştıklarına şahit olduk. 

Kültepe metinlerinden insanların, hastalık veya yaşanan bir uğursuzluk ile ilgili uzmanlaşmış 

kişilere başvurduklarını, Hititler’in hem ak büyü, hem de kara büyüyü uyguladıklarını ve geniş 

bir bilicilik inancına sahip olduklarını söylemenin yanlış olmayacağı kanaatindeyiz. Genel 

olarak döneme ait çiviyazılı belgelerde, hem büyücülerin ve bilicilerin hem de hitap ettikleri 

kitlenin kadınlardan oluştuğu açıktır. Hititlerin yalnızca mitolojide değil aynı zamanda büyü 

ritüellerinde de Mezopotamya’dan etkilendikleri, büyü ile ilgili tanrıçaların varlığından 

anlaşılmaktadır. Yine Mezopotamya kaynaklı olan büyü ritüellerindeki kurban kullanımının 

Hititlerce de uygulanmış olduğu ve Hititler’in hayvanlardan yalnızca kurban olarak değil, 

bilicilik amacıyla da yararlandıkları ortaya çıkmıştır. Yaşanması olası uğursuzluklara karşı, 

önlem olarak bazı muskaların, nazarlıkların kullanımının ve uğursuzluğu taşıyan bazı kötü 

ruhların Mezopotamya’dan Hititlere, Hititlerden de günümüze kadar ulaşmış olduğu 

görülmektedir. Genel hatlarıyla ele aldığımız uğursuzluklara ya da olası uğursuzluk 

alametlerine karşı büyü ve uygulanış biçimleri için son olarak, bir uğursuzluğun veya 

hastalığın gerçekleşme olasılığına karşı ya da hastalığın neden kaynaklandığını anlamak için 

bilicilere başvurulduğunu, gerçekleştiği anda ise büyücülerin devreye girdiğini döneme ait 

çiviyazılı belgeler aracılığıyla söyleyebiliyoruz. 
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