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YENİ BASKIYA ÖNSÖZ

İlk basımı 2015 senesinde yapılan bu kitabın gördüğü ilgi 
ve Destek Yayınları’ndan yeniden basılıyor olması beni çok 
sevindirdi.

Ülkemizde Mezopotamya ve Mısır mitolojileri ile ilgili bir-
çok kitap yayımlanmış olmasına rağmen bu konuları paga-
nizm bağlamında inceleyen ilk eser olması da kitaba olan ilgiyi 
artırmıştır.

Yeni basımda, okuyuculardan gelen istekler ve paganizm 
ve mitoloji derslerimizdeki deneyime dayanarak, oldukça fazla 
genişletme, ekleme ve açıklama yaptık ve yeni görsellerle aydın-
latmaya çalıştık.

Bu baskıda Paganizm 2 adını kullanmamamızın nedeni ise, 
çeşitli kültürlerin paganizmi konusunda birçok kitabın çıkacağı 
ve Paganizm 2 adlı kitabımızın, farklı bir konu üzerine olması 
gerektiği. Bu nedenle okuyucularımızın eski baskılardan farklı 
olduğuna dikkat etmesi gerekiyor.

Her zaman söylediğimiz gibi, dinler tarihi, ezoterizm anla-
şılmadan bugünkü siyaset anlaşılmaz; paganizm kitaplarımızın 
bu konuda bir ışık olması en büyük dileğimiz.

Ülkemizde bu tür kitapların daha da artmasını umarak bu 
seriye devam etmek en büyük niyetimiz, gerisi okurun katkısı.

Haziran 2018, İstanbul
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ÖNSÖZ

Paganizm serisinin bu ikinci kitabıyla çeşitli kültürlerin pa-
gan inançlarını incelemeye başlıyoruz.

Bu inceleme genel olarak Mezopotamya ve Mısır kültürleri-
nin mitolojileri hakkında yapılan çalışmalardan farklı olacaktır. 
Mitolojiler yazılı kültürün ve Paganizm-1 (Altunay, 2018) kita-
bımızda anlattığımız gibi ritüellerin ürünüdür. Paganizm araş-
tırmamız ise mitolojilerin yanı sıra mitlerden haberi olmayan 
ve kırsal yörelerde yaşayanların inançlarını da kapsayacaktır.

Mitler yıllar önce üniversitelerde “insanların Doğa olayla-
rını açıklamak için uydurdukları öyküler” olarak öğretilirdi. 
Zaman içinde mitolojik metin incelemeleri çok büyük bir keşfe 
imza attı. Mitler antik çağ insanının uydurduğu öyküler değil, 
aksine, insanın bilinçdışına ve sembolik diline bir yolculuktu. 
Arkeoloji, antropoloji gibi bilim dalları sayesinde, mitlere eşlik 
eden pagan inançları, daha geniş bir alanda araştırılmaya baş-
landı. Çünkü insanın sembolik dili ve özü, çoğunluğun kolayca 
burun kıvırabileceği o mitolojik öykülerde yatıyordu. Öyle ki 
bu sembolik dili ve özü bilenler çağlar boyunca insanlığı iyi ya 
da kötü yönde etkilemeyi başardılar. Hâlâ da etkilemeye devam 
ediyorlar, hiç kuşkunuz olmasın.

Bu nedenle, konuya farklı bir şekilde ve dini tercihlerden 
bağımsız olarak eğilmek gerektiğini düşünüyoruz. Karşılaştır-
malı ve tarafsız bir bakış açısıyla dinler tarihi içinde geçmişe 
yolculuk yapacak, bizi efendi ya da köle yapan sisteme ait kod-
ların önemli bir kısmının izini süreceğiz.
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Günümüzde, “Dünya’yı yöneten güçler” olarak tanımlanan 
grupların sapkın inançlarının anlaşılması, oynadıkları oyu-
nun deşifre olması için, insanın sembolik dilini ve bu dilin 
bilinçdışındaki etkilerini bilmek gerekiyor. “Komplo teorisi” 
adı altında dezenformasyon yapılıyor olsa da, para akışı ve 
ekonomik birikimin dağılımı göz önüne alındığında, gerçek-
ten bazı grupların dünya üzerindeki ekonomik gücünden ve 
egemenliğinden söz edebilir durumdayız. Bizim açımızdan 
komplo teorilerinin getirdiği açıklamaların ötesine geçemeyen 
bu grupların sapkın inançları gerçekten nelerdir ve temelleri 
nerelere dayanır?

Dünya’nın içinde bulunduğu küresel kapitalist sistem 
Doğa’yı ve yaşamı yok ederken, arka planında sapkın dinsel 
inançlarını da yaymaya çalışıyor. Ekonomik gücün ve paranın 
akışının eski inançlarla harmanlandığı bu sistemi önlemek ve 
tedbir alabilmek için öncelikle çok iyi anlamamız gerekiyor.

Burada ekonomik gücün dışında tanımını yaptığımız “para-
nın akışı”, karşılığı olmayan, faiz gelirlerinden doğan, karşılıksız 
basılan ya da elektronik olarak dolaşımda olan “sanal paranın” 
sisteme girmesidir. Bu sanal paranın sisteme girmesi petrol, si-
lah ticareti, uyuşturucu ve hatta savaşlar yoluyla olmaktadır. Bu 
akışı izlemek, ekonomi dediğimiz sanal sistemi anlamak için de 
gereklidir.

Öte yandan bu grupların sadece maddi kazanç amacında 
olmadığı, aynı zamanda içinde metafizik öğelerin bulunduğu 
sapkın bir inanca da sahip oldukları görülmektedir. Bu sapkın 
inanç, çıkış noktasını “Kutsal Kitap” adı verilen Tevrat, İnciller 
ve dini yazılardan almakla birlikte, başta Mezopotamya ve Mısır 
olmak üzere çeşitli kültürlerin pagan inançlarını ve büyü yön-
temlerini de içinde barındırmaktadır. Mısır ve Mezopotamya 
“büyü formülleri” özellikle Rönesans döneminden sonra ezote-
rik örgütlerde çok popüler olmuş ve günümüze kadar gelmiştir. 
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Günümüzde işgalci güçlerin ilk olarak müzeleri yağmalamasının 
kökeninde de bu vardır.

Mezopotamya ve Mısır paganizmini anlamak, hem insanlı-
ğın ilk zamanlarından gelen kadim dilini ve bilgeliğini öğrenmek 
hem de sapkın inançlıların bunlardan nasıl etkilendiğini bilmek 
için önemlidir. Bu kitapta konu hakkında Akademik araştırma 
yapanlardan amatör araştırmacılara kadar herkese faydalı olma-
sını umduğumuz birçok önemli bilgiyi bulacaksınız.

Paganizm serisi, hem bugün Dünya’nın içinde bulunduğu 
durumu ve bu sapkın inancı anlamak, hem de asıl amacı gereği 
insanın özünü kavramak için okuyucuya sunulan bir anahtar 
olarak tasarlanmıştır. Her kitap başlı başına bir bütün teşkil 
eder ve devirlere ait belirli ipuçlarını taşır. Serinin sonuna ge-
lindiğinde ipuçları birleştirilecek ve resim tamamlanacaktır.

Bundan sonrası okuyucunun yorumuna ve araştırmasına 
kalmış.

Ekim 2015, Roma
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GİRİŞ

Mezopotamya paganizmi, paganizm araştırmaları içinde 
çok önemli bir yer tutmaktadır.

Mezopotamya hem yazılı uygarlığın hem de ilk devlet bi-
çimlerinin beşiği olmasının yanı sıra bölge coğrafyasının mi-
tolojisinin bir bölümüne kaynaklık ettiğinden Batı uygarlığı ve 
paganizmi için önemli bir yer olarak her zaman ilgi çekmiştir.

Mezopotamya paganizmini anlamak aynı zamanda bütün 
paganizm çalışmaları için kaynaklık edecek ve kökenlerin bi-
linmesine büyük katkıda bulunacaktır.

Burada Mezopotamya ve mitolojisini genel olarak incele-
mekle beraber, paganizmin temel öğelerini bu ışık altında ince-
leyeceğiz. Özellikle, devlet biçimlerinin Mezopotamya’da çıkış 
sürecinde, gerçek pagan düşüncenin devlet biçimleri oluşurken 
nasıl değişim gösterip devlet ritüellerine dönüştüğü ancak halk 
arasında nasıl korunduğu çok iyi görünmektedir.

Bu kitabı okurken bilinmesi gereken en önemli husus, yazılı 
kaynakların devlet ve üretim biçimleri ile olan ayrıştırılamaz 
ilişkisidir.

Bu hususu açıklayan iyi bir örnek olarak, bir devletin diğer 
bir devlete üstün gelirken o devletin tanrısının da yenilen dev-
letin tanrısına üstün gelişi, pagan düşüncenin devlet biçimleri 
ile nasıl yozlaştırıldığının da bir göstergesidir.

Devlet hegemonyası, siyasi ilişkiler ve üretim biçimleri kuş-
kusuz yazılı kaynakları etkilemiştir ancak tapınaklarda saklanan 
daha çok “değişmeden kalan” metinler bize yol gösterecektir.
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Öte yandan Mezopotamya inançlarının ezoterik yönünün 
bugün dünyayı şekillendiren gruplara ilham vermesi ve bazı 
inanç motiflerinin sapkın inançlarına kaynaklık etmesi de bu 
konu üzerinde durulması gerektiğini göstermektedir.
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GENEL BAKIŞ

Mezopotamya sözcüğü Eski Yunanca “İki nehir arası” de-
mek olan Mesopotamia ( ,  nehir) sözcüğünden 
gelir.

Bu bilgiyi ilkokul sıralarından beri biliriz ancak haritaya 
baktığımızda Türkiye topraklarından başlayan ve körfeze kadar 
uzanan bir bölge görürüz. İşte Fırat ve Dicle nehirleri arasında 
kalan bu büyük bölge Mezopotamya’dır.

Bu bölgenin tarihini ve inançlarını Anadolu’dan soyutla-
mak olanaksızdır. Anadolu ile Mezopotamya arasında kül-
türel alışveriş her zaman olmuş, Anadolu Mezopotamya’dan 
her zaman etkilenmiştir. Dicle ve Fırat nehirlerinin Anadolu 
kaynaklı olması da kültürel bağın bir başka boyutunu oluş-
turmuştur.

Mezopotamya’nın eski sakinlerinin Purattu adını verdikle-
ri Fırat Nehri ile İdilgat ismini verdikleri Dicle Nehri, Türkiye 
hudutlarından çıktıktan sonra güney-doğu yönünde akarak 
Basra Körfezi’ne dökülürler. İşte bu iki nehir, arasında bulunan 
bu topraklara 100.000 kilometrekareden fazla büyük bir tarım 
olanağı bağışlamış ve uygarlığın doğmasını sağlamıştır.

Tabii ki burayı en eski zamanlarda bizim bugünkü haritada 
gördüğümüz gibi düşünmemek gerekiyor. Doğal olarak bölge-
nin coğrafyası eski zamanlarda çok daha farklıydı.


