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Özet:

Sin kültü antik Ortadoğu paganizminin en yaygõn örneklerinden biridir.

Natüralistik inançlarõn bir uzantõsõ olarak Sin kültü, aya tapõnmayõ öngörür.
Sin, tapõnõlan yüce varlõk konumundadõr. Her ne kadar bütün Ortadoğu’da yaygõn bir kült olsa da özellikle Harran ve civarõ bu inancõn temel merkezidir. O,
her şeyden önce adaletin tanrõsõdõr. Nasõl ay gecede her şeyi aydõnlatõyorsa o da
insanlarõn yaptõğõ bütün eylemleri görür ve açõğa çõkartõr. Sin aynõ zamanda kadõnlarla, kehanetlerle, ahitlerle ve hatta bereketle ilişkilidir.
Anahtar Kelimeler: Sin, Harran, Urfa, Paganizm, Ay Kültü.

Antik ve hatta daha önceki süreçlerden başlayarak Ortaçağlara kadar uzanan geniş bir dönemde, başta Anadolu olmak üzere bütün
Yakõndoğuʹnun tarihi coğrafyasõnõ şekillendiren pek çok önemli
şehir arasõnda Urfaʹnõn1 özel bir yeri vardõr. Urfa’nõn bu ayrõcalõğõ
üç temel nosyon üzerine oturur. Bu nosyonlardan ilki, şehrin Ortadoğuʹyu Kuzey Suriye aracõlõğõyla Anadoluʹya bağlayan ticari ve
stratejik yolun göbeğinde bulunuyor olmasõyla ilgilidir. Geniş an-
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Bu çalõşmada Urfa terimi, yalnõzca Urfa şehir merkezini değil Harran’õ da
içerisine alan günümüz Urfa vilayetini kastetmektedir.
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lamõyla Urfa (antik dönemlerde daha çok Harran) Hindistan, Ortadoğu ve Akdeniz ticaret güzergâhõnõn Güneydoğu Anadoluʹdaki
kesiştiği noktayõ temsil eder. Böylece Asya ve Ortadoğu’dan gelen
mallar, Akdeniz ve Anadolu’ya, Urfa üzerinden açõlmaktadõr.
Ticari ve bununla ilişkili olarak jeopolitik öneminin yanõnda,
ikinci ve daha çok tanõnan bir yanõ şehrin dinler tarihi açõsõndan
oynamõş olduğu roldür. Üç monoteist dinin kurucusu olarak kabul
edilen Hz. İbrahim ve ʺPatriarkʹlarõn yarõ efsanevi maceralarõ bu
topraklarda başlar. Hem tarihsel hem coğrafi anlamda Yahudilik,
Hõristiyanlõk ve İslam’õn kaderi bu noktada kesişir. Şehir bu yanõyla,
inananlarõ için kutsal bir şehirdir.
Üçüncü ve muhtemelen daha az bilinen fakat eski dünya için
önemli olan bir başka yanõ, şehrin -özellikle Harranʹõn- klasik çağlarda gezegenlere ve özellikle ay tapõnõmõna yönelik kültlerin merkezi olmuş olmasõdõr. Urfa MÖ 2000ʹli yõllardan itibaren Ortaçağlara
kadar neredeyse Ortadoğu paganizminin (putperestliğinin) hac
merkezi olmuştur. Şehir, eski çiviyazõlõ metinlerde karşõmõza çõktõğõ
üzere Ortadoğuʹdaki ay tapõnõmõnõn yaygõnlõğõ dolayõsõyla ün yapmõştõr. Burada bizim ele alacağõmõz Urfa, başta ay kültü olmak üzere gezegenlere dayalõ astrolojik inançlarõn kült merkezi olan Urfa
olacaktõr. Bu makale çerçevesinde sorgulayacağõmõz temel konu,
Urfa bölgesinin paganist inançlarõnõn ne olduğudur.
Eski çağlar boyunca Urfa bölgesinin en önemli şehri, aslõnda
bugünkü Urfaʹnõn merkezi olmaktan ziyade Harranʹdõr. Çiviyazõlõ
kaynaklardan Hõristiyan ve Müslüman yazarlara kadar uzanan geniş bir literatür, şehir ve bölge merkezi olarak Harranʹõ gösterir.
Urfaʹnõn önem kazanmasõ sonraki tarihlerde ortaya çõkan bir dizi
olay sonucudur. Harran, yaklaşõk MÖ 300ʹlü yõllarda Seleukos
Nikator tarafõndan Helenistik uygarlõğõn bir şehri olarak kurulan
Urfaʹdan neredeyse 1500 yõl daha eskidir2. Hõristiyanlõğõn bölgeye
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W. W. H. ʺHarranʺ, Encyclopedia Judaica VII. s. 1328; Şüphesiz, geleneksel
Urfa paganizminin, temsilcileri sadece Harran ya da Urfa değildir. Son yõl-
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girişine kadar (MS I. yüzyõl) kültürel anlamda Urfa ve Harran aynõ
ortamõ paylaşmaktadõr. Harranʹa ait Asurca yazõlmõş ilk çiviyazõlõ
metinler Kuzey Suriyeʹdeki Mari dokümanlarõnda ortaya çõkar (MÖ
XVIII. yüzyõl). Fakat Hõristiyanlõğõn başta ay olmak üzere gezegen
kültünün çok baskõn olduğu Harranʹda başarõlõ olamamasõ, buna
karşõlõk Urfaʹda kolayca tutunmasõ iki şehrin dinsel-kültürel anlamda farklõlaşmasõna yol açmõştõr. Bu farklõlaşmaya paralel olarak Hõristiyanlõğõn güç kazandõğõ Urfaʹnõn tarihsel anlamda önemi gittikçe
artarken Harranʹõnki gerilemiştir. Harran, Anadoluʹda Hõristiyanlõkla hemen hiç tanõşmadan pagan kültürden İslamʹa giren tek şehirdir. Moğol işgalleri ile birlikte Harran tamamen tarihten silinmiş ve
Urfa gerek ticaret gerekse siyasal anlamda tamamen baskõn şehir
olmuştur.3 Urfaʹnõn eski dinleri söz konusu olduğunda niçin akla
Harranʹõn gelmesi gerektiği bu sebeple anlaşõlõr hale gelir.
Bugün Urfa şehri içerisinde pagan dönemlerden kalan görünür
herhangi bir iz yoktur. Bununla birlikte Halilürrahman gölündeki
balõklarla ilgili olan inançlar kõsmen eski putperest geleneklerin bir
yansõmasõ olarak düşünülebilir. Özel kaynaklarda beslenen balõklar
paganist kültürlerde bereketle ilgili inançlarõn uzantõsõdõr; herhalde
şehir Hõristiyanlaşõrken bu inanç bir şekilde varlõğõnõ devam ettirmiştir.4 Öte yanda kalenin çevresindeki tepelerde bulunan yazõtlõ
kaya mezarlarõnõn paganist dönemlere kadar uzandõğõ tahmin
edilmektedir. Bundan dolayõ Hõristiyanlõk öncesi Sin paganizmi için
Urfa’nõn önemi eşsizdir.
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lardaki arkeolojik araştõrmalarla ortaya çõkartõlan Sumatar harabeleri de geleneksel paganizmin en mükemmel örneklerini sunar. Sumatar’õn dinsel ve
arkeolojik anlamda yeni bir değerlendirilişi için bkz.: Ş. Gündüz, “Arkeolojik
Bulgular Işõğõnda İkinci Yüzyõl Sumatar mar alahe Kültü”, Ondokuz Mayõs
Üniversitesi, İ.F.Dergisi, VI, 149-159.
T.A. Sinclair, Eastern Turkey. An Architectural and Archeological Survey, IV, s. 1.
Urfa civarõnda ay kültünün egemen olduğu Mabbugʹda (Hierapolis) balõklarõ kutsal olan bir havuz bulunuyordu. Bkz. B. Segal, Edessa, s. 54. Suruçlu
Yakup, Harranʹda kutsal havuz ve balõk kültüne işaret eder.
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Harran en azõndan MÖ 2OOOʹlerde kurulmuş olmalõdõr. Ticaret yollarõnõn önem kazanmaya başlamasõ ile birlikte şehrin önemi
de artmõş, Harran merkez olmak üzere etraftaki şehirler neredeyse
MS XIII. yüzyõla kadar ay tapõnõmõnõn egemen olduğu inanç biçimini sürdürmüştür. Müslüman kaynaklarõn Harranlõ Sabiîler adõnõ
verdiği ve bizim burada ele aldõğõmõz dini gelenek zamanla İslam
kültürüne entegre olarak tarih sahnesinden silinmiştir. Muhtemelen
lokal bir takõm antik gelenekler, İslam’da Hz. İbrahim ile ilgili rivayetlerin oluşmasõna da katkõda bulunmuştur. Aynõ etki, Yahudi
Midraş’õndaki Hz. İbrahim ile ilgili bir takõm anlatõmlarda da görülebilir.
Prehistorik dönemlerden itibaren yerleşilmeye başlanmõş ve
gezegenlere dayalõ inancõn merkezi konumunda olmakla birlikte
Harran, esas uygarlõk biçimini, MÖ iki binli yõllarda bölgeye yerleşen Batõ Sami kabilelerinin kontrolü altõna girdikten sonra almõştõr.
Muhtemelen bu tarihten itibaren Batõ Samîlerine has ve Sami kökenli olmayan Sümerler de dahil bütün Ortadoğuʹda yaygõn olan gezegen kültü bölgede egemenlik kazanmaya başlamõştõr.
Aynõ binyõla ait Asurca belgelerde şehrin ticari önemine dair referanslar görülmeye başlar. Bu tarihlerde Asur kralõ Şamşi Adadʹõn
şehrin ticari güvenliğini korumak üzere bölgede çeşitli önlemler
aldõğõnõ biliyoruz. Asur için Harranʹõn konumu, özellikle merkezi
Kayseri Kültepeʹde (antik adõyla Kaniş Karum) bulunan ve neredeyse Batõ bölgelerine kadar uzanan Anadoluʹdaki Asur ticaret kolonilerinin güvenliği açõsõndan vazgeçilmezdi. Harranʹõn ticari açõdan
stratejisi Eski Ahidʹin çeşitli kitaplarõna girecek kadar önemli olmuştur.5
Harranʹdaki dinsel kültler bölgeye yerleşen Batõ Samîleri veya
Aramîlerin genel inançlarõ ne ise onu yansõtmaktadõr. Bu inançlarõn
başõnda

şüphesiz

gökcisimlerinin

ilahlaştõrõlmasõndan

oluşan

paganist bir teoloji gelir. Fakat bu inanç çerçevesinde Harranʹõn ay-
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Hezekiel: 27/23, II. Krallar: 19/12, Işaya: 37/12.

Antik Urfa’da Sin Kültü

rõcalõklõ yeri, Ortadoğuʹda ay tapõnõmõ ile ilgili kültün merkezini
oluşturmuş olmasõdõr.
Öğrendiğimiz kadarõyla Harran civarõnda ay kültünün geçerli
olduğu diğer şehirlerin başõnda İm-mir-ina ve Şi-ri-na (bugünkü
Serin kasabasõ) gelir. Buradaki şahõs isimlerinin çoğunda Sin (Ay
Tanrõsõ) adõnõn geçmesi bunun en güzel delillerinden biridir.6
Tevratʹta Hz. İbrahimʹin dedesinin babasõ olarak karşõmõza çõkan Serug da (bugünkü Suruç ilçesinin adõnda hâlâ devam eder;
Helenistik dönemde Anthemusia) çivi yazõlõ kaynaklarda Sin
tapõnõmõnõn egemen olduğu bir şehir olarak karşõmõza çõkar. Yine
Hz. İbrahim’in babasõ olan Terah, Til Turaghi adlõ Kuzey Suriye’deki antik şehir adõnda hâlâ yaşar -ki burada ay kültü egemendi.
Hõristiyanlõğõn girişinden sonra bölgede ay tapõnõmõnõn egemen
olduğu bir başka şehir doğar. Bir Hõristiyan olan Antakyalõ İshak,
Diyarbakõr yakõnlarõnda Beth Hur adõnõ taşõyan bu şehrin bütün
halkõnõn putperest olduğundan bahseder.7 II. yüzyõla ait Dea Syria
adlõ bir eserde, IV. yüzyõla ait anonim bir eser olan Addayʹõn înançlarõʹnda ve Suruç piskoposu Yakubʹun (V. yüzyõl) Putlarõn Yõkõlõşõ Üzerine Bir Vaaz adlõ eserinde bölgede ay tapõnõmõnõn olduğu bir başka
şehir Mabbug adõyla geçer.8 Öte yandan Harranʹdan 60 km. ötedeki
Sumatarʹda bulunan mezar anõtõnda ay tapõnõmõnõ içeren kabartmalar ve yazõtlar bulunmuştur.9
Yakut gibi Müslüman tarihçiler Harran yakõnlarõnda ay tanrõsõna ait bir tapõnağõn bulunduğu Tarʹuz ve Salamsin adlõ yerleşmelerden bahseder.10
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R. Zadok, ʺNotes on the historic geography of Mezopotamiaʺ, Abr Nahrain,
XXVII, s. 161.
T. M. Green, The City of the Moon God, s. 55.
Green, a.g.e., s. 57.
Green, a.g.e., s. 66; Ş. Gündüz, a.g.m.
Green, a.g.e., s. 147.
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Eski Urfa paganizminin, başta ay tapõnõmõ olmak üzere gezegenlerin ilahlõğõna inanan ve Batõ Samîlerinin geleneksel dini olan
bir inanç sistemi üzerine temellendiğinden daha önce bahsedilmişti.
Bölge MÖ 2000 civarõnda Batõ Samîlerinden önce Hint-Avrupalõ
kabilelerden olan Mitannilerin egemenliğindeydi. Mitannilerin
proto-Hindu inançlarõna benzeyen dinlerinin Urfa paganizmine etki
edip etmediğini bilmiyoruz.
Antik Urfa paganizmine ait temel kaynaklarõmõzõ dört ana gruba ayõrabiliriz;
a) Çiviyazõlõ kaynaklar: MÖ 1800ʹlerden MÖ 1. bine kadar Mari
ve Nuzi gibi Kuzey Suriye şehirlerde ele geçirilen Semitik dilde
yazõlmõş metinlerde Harranʹdaki inançlara ait referanslar vardõr. Bu
arada İsrailoğullarõ’nõn bu iki şehirle yakõn ilişkisinin olduğu hatõrlanmalõdõr.
b) Hõristiyan kaynaklar: IV. yüzyõla ait anonim bir eser olan
Addayʹõn Öğretileri ve Efremʹin Şiirleri, 5. yüzyõla ait Antakyalõ İsak ʹin
Vaazlarõ, yine V. yüzyõl yazarlarõndan Libanius ve VI. yüzyõlda yaşamõş Suruç Piskoposu Yakubʹun Putlarõn Devrilişi Üzerine Vaazlar
adlõ eseri bu konuda bize değerli bilgiler sunmaktadõr.
c) Müslüman kaynaklar: Çeştli sonraki dönem Müslüman kaynaklar Kurʹanʹda adõ geçen Sabiîler ile Harran inançlarõnõ ilişkilendirerek bu dini Sabiîlik adõ altõnda tanõmlamõşlardõr. Pek çok Müslüman tarihçi Harran dini hakkõnda bilgi vermekteyse de özellikle
İbn-i Nedim, Birunî ve Şehristanî’nin eserleri diğerlerinden daha
önemlidir. Müslüman kaynaklar kendi dönemlerine kadar gelen bu
paganist inançlarõ bize genişçe aktarsa da bu bilgilerin ne kadarõnõn
eski dönem inançlarõndan kaldõğõnõ saptamamõz zordur. Bununla
birlikte onlarõn verdikleri bilgilerin çoğu şüphesiz binlerce yõl önceki inançlarõn atmosferini yansõtõr.
d) Urfa ve civarõnda bulunan arkeolojik belgeler: Urfaʹda ve
Sumatar gibi bazõ antik yerleşmelerde çeşitli rölyefler, kitabeler ve
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sunmaktadõr. 1980ʹlerden sonra Nurettin Yardõmcõ tarafõndan Harranʹda yapõlan kazõlarda ay kültüne işaret eden çiviyazõlõ tabletler
bulunmuştur.
Eski çağlarda Urfa bölgesinin temel dini inancõ, bedevi göçebe
kültürüne havi gök cisimlerinin tapõnõmõnõ içeren astrolojiknatürizmdir. Bu inancõn temelinde gökcisimlerinin tanrõ oluşu vardõr. Muhtemelen kozmik olaylarõn (fõrtõna, deprem, güneş tutulmasõ
vs) gökcisimlerinin hareketi ile irtibatlandõrõlmasõ ve natürel olaylarõn sebep-sonuç ilişkilerinin bilimsel anlamda kavranamamasõ gökcisimlerinin evreni yöneten ilahi varlõklar olarak düşünülmesine yol
açmõştõr. Özellikle natüralizmin sonuna kadar yaşandõğõ çöl kültürlerine has bu tecrübe Urfaʹda yaşayan Batõ Samîlerinin temel
inançlarõnõ oluşturmaktaydõ.
Bu inanç sistemi içerisinde Urfaʹda baskõn kült daha çok ay
tapõnõmõ ile ilgiliydi. Astrolojik-natürizmde bütün gezegenler tanrõ
olarak kabul edilse bile ay tapõnõmõnõn daima daha ayrõcalõklõ bir
yeri- neredeyse Ay monoteizmi- olmuştur. Bunun en temel sebebi
gündelik hayatõn düzenlenmesinde ayõn insanõ diğer gökcisimlerinden daha fazla etkilemiş olmasõdõr. Öte yandan ay/gece periyodunun insanõn sezgisel gücünün yoğunlaşma periyodu ile örtüşmesi, herhalde ay ve insan arasõnda daha yakõn bir ilişkinin oluşmasõna
yol açmõştõr. Son olarak ayõn 30 gün boyunca sürekli olarak şekil
değiştirmesi (dolunay ve hilal arasõndaki değişimler), dünya ve ay
arasõndaki dönme ilişkisinin bilinmediği bir dönemde, mitolojik bir
söylemle onun ilahi yönüne bağlanmõştõ. Gökcisimleri içinde ayõn
diğerlerinden daha fazla ön plana çõkartõlmasõna katkõda bulunan
bir başka unsur da kadõnlarõn oynamõş olduğu roldür. Muhtemelen
kadõnlarõn regl dönemlerini ayõn hareketlerine göre izliyor olmalarõ,
ayõ kadõnlar için özel bir hale getirmiştir. Balõğõn bereketle ilgili bir
kültü yansõtmasõ, bereketin üretken dişi güçle birleştirilmesi bu
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ilişkiyi aydõnlatõr. Urfa civarõndaki Mabbugʹda bulunan yarõ kadõn
yarõ balõk heykeller bu inancõ yansõtõr.11
Urfa civarõna kadar yayõlmõş olan Batõ Samîleri arasõnda Ay, Sin
adõyla bilinmektedir. Çiviyazõlõ kaynaklarda Ayʹa E HULHUL adõ
verilen tapõnaklar yapõldõğõ kaydedilmiştir. Herhalde Ortadoğuʹdaki en büyük Ay Tapõnağõ Harranʹda idi. Bilim adamlarõ en
büyük Sin tapõnağõnõn ya Harran camisinin olduğu yerde ya da
bugün kalõntõlarõ bulunan kalenin eski yerinde olduğunu düşünmektedirler. Ay kültünün ikinci önemli yanõ ay tapõnõmõnõn aynõ zamanda kehanetle ilgili olmuş olmasõydõ.
Ayõn kehanetle ilişkisi muhtemelen birtakõm doğa olaylarõnõn
vuku buluşunun ayõn şeklindeki değişmelerle alakalandõrõlmasõ
sonucu keşfedilmişti. Buna göre deprem-Ay ilişkisi ve mevsimsel
bir takõm değişimlerin, önceden Ay’õn hareketlerinde tespit edilişi
gibi ampirik bazõ gözlemler, Ay’a böyle bir fonksiyon verilmesine
yol açmõş olmalõdõr.
Bu güne kadar elde edilen kaynaklarõn õşõğõnda biz, eski Urfaʹdaki paganistlerin en başta ay tanrõsõ Sin olmak üzere Şemeş (güneş), Baalşemen, Bar Nemre, Bath Nikkal, Tarʹatha, Gadlat ve Uzza
adõnda çeşitli tanrõsal varlõklara taptõğõnõ biliyoruz. Sin diğer tanrõlarõn üzerinde bir pozisyona sahip görünmektedir. Yukarõda sõralanan ilahlardan Bath Nikkal, Tarʹatha, Gadlat ve Uzzaʹnõn tanrõça
olduğu konusunda bütün uzmanlar hemfikirdir. Bath Nikkal tanrõça İştarʹõn bu bölgedeki bir başka adõdõr. Bath Nikkalʹm diğer tanrõlardan ayrõcalõğõ Sinʹden sonraki en önemli tanrõ pozisyonunda bulunuyor olmasõndan kaynaklanõr. Uzza büyük ihtimalle İslam öncesi Arabistanʹda kuzey kabilelerinin taptõğõ ve Kurʹanʹda zikredilen
(53-19) tanrõça Uzzaʹdõr. Urfa civarõndaki Beth Hur şehrinde tapõnõlsa bile, diğer şehirlerde de inananlarõ vardõ. Baalşemen gök tanrõsõydõ. Diğer tanrõlarõn özellikleri tam bilinememektedir. Öte yandan

11

118

MİLEL VE NİHAL
inanç– kültür–mitoloji

B. Segal, a.g.e., s. 54. Havuzlarda yaşatõlan kutsal balõk kültü antik Suriyeʹde
oldukça yaygõndõ. Bkz. F. W. Hasluck, Christianity and islam, I 7, s. 244-249.
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kaynaklar ʺKöpekli tanrõʺ adõnõ verdikleri bir başka tanrõdan daha
bahsetmektedirler. Bu tanrõnõn Mezopotamyaʹda Sinʹin kardeşi ve
ölüler diyarõnõn yöneticisi olan Nergalʹin yerel formu olduğu düşünülmektedir. Muhtemelen burada köpekler, Greklerde Cerberus
gibi cehennemi bekleyen varlõklar pozisyonundadõr. Urfa şehrindeki sitadelin güneydoğu kapõsõnda bulunan köpek motifleri bu tanrõyla ilişkiliydi.12
Ay tanrõsõ Sin yalnõzca Urfa bölgesinin değil bütün Samî kabilelerinin en önemli tanrõsõdõr. Ortadoğu genelinde tanrõ Sin gerçekte
hermofradit’tir. Hilal şeklindeyken erildi, dolunayken (herhalde
gebelik şişkinliği ile ilişkilendirilmiş olmalõdõr) dişil özelliklerine
bürünürdü. Hilal şeklinde olduğunda boğa ile özdeşleştirilmiştir.13
Herhalde boğa boynuzu ve hilal arasõndaki benzerlik ikisinin ilişkilendirilmesine yol açmõştõr. Eski Samîlerde hilalin krallõk sembolü
oluşu ayõn bu özelliğinden kaynaklanõr. Sin dolunayken veya dişilken, Ningal adõ ile ayõn eril yanõnõn karõsõ pozisyonundadõr.14 Sin
dişilken bereketin ve doğurganlõğõn sembolüdür. Kozmostaki
varoluşu devam ettiren ayõn bu yönüdür. Ayõn bu özelliğine insan
kurban edildiği bilinmektedir. (Burada geçmişinde Ay paganizmi
olan Hz. İbrahim’in, oğlunu kurban edişi motifi hatõrlanmalõdõr).
Öte yandan kutsal su ve balõk kültü ayõn bu yönü ile ilişkilidir.
Sinʹin bir başka fonksiyonu ʺahitlerin koruyucusuʺ olmuş olmasõdõr. Eski Samîler arasõnda herhangi bir ahit belli bir tanrõ adõna
yapõlõr, böylece ahdin bozulmasõ halinde o tanrõnõn lanetinin ahdi
bozanõn üzerine olacağõ varsaydõrdõ. Eski Ortadoğu Samîler arasõnda, geceleyin her şeyi gözleyen aydõnlõğõ ile ayõn bütün ahitleri gözlediği, yerine getirilmesini sağladõğõ düşünülürdü. Sinʹin bu özelliği,
en önemli tapõnõm yeri olarak Harranʹa siyasi bir ayrõcalõk kazandõrõyordu. Samî kabileleri ahitlerinde Harranʹdaki Sin üzerine yemin
ederler ve böylece Harranʹa eşsiz bir siyasal öncelik tanõnmasõna
12
13
14

Green, a.g.e., s. 72.
Green, a.g.e., s. 25.
Green, a.g.e., s. 27.
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katkõda bulunurlardõ. Çivi-yazõlõ dokümanlarda ahitlerin Sin adõna
yapõldõğõna dair pek çok delil bulunmuştur. Başa geçen Krallar Sinʹin otoritesini deruhte etmek üzere Harranʹa gelirlerdi. MÖ VI. yüzyõla

ait

Harranʹda

bulunan

bir

stelde

Babilʹin

son

kralõ

Nabonidusʹun annesi Addad-Guppi, oğluna krallõğõ Sinʹin bahşettiğinden bahseder.15 Hammurabi kanunlarõnda da ahdin koruyucu
tanrõsõ olarak Sin gösterilir.16
Biz, Sinʹe, Urfa bölgesinde çok sayõda tapõnakta tapõldõğõnõ biliyoruz. Rahip ve rahibelerin görev yaptõğõ bu tapõnaklar E HULHUL
adõyla bilinirdi. En büyük Sin tapõnağõ Harranʹdaydõ. Bugün Harranʹdaki tapõnağõn tam nerede olduğu bilinmemektedir. Genel kabul gören tez, -yukarõda değindiğimiz gibi- tapõnağõn Harran camiinin yerinde bulunduğunu öngörür. Harranʹdaki büyük tapõnağõn
MÖ IX. yüzyõlda Salmanasar III, MÖ VII. yüzyõl Asurbanipal ve MÖ
VI. yüzyõlda Nabonidus tarafõndan onarõldõğõ bilinmektedir. Sin
dõşõnda diğer gezegenlere de tapõnak yapõlmaktaydõ. Geç dönemlere ait olsa da bu konuda elimizdeki tek kaynak Müslüman tarihçilerin metinleridir. Bu verilere göre her gezegene ayrõ biçimlerde inşa
edilen tapõnaklarda tapõndõrdõ.
Satürnʹün tapõnağõ altõgen, Jüpiterʹin üçgen, Marsʹõn dikdörtgen,
Güneşʹin kare, Venüsʹün dörtgen içinde üçgen, Merkürʹün uzatõlmõş
dörtgen içinde üçgen, Ayʹõnsa sekizgen biçimindeydi. Günümüze
kadar Sin tapõnağõna ait herhangi bir arkeolojik kalõntõ bulunamamõştõr. Bununla birlikte Sumatarʹda bulunan harabeler geniş bir
alana yayõlmõş geometrik biçimlerden oluşan çeşitli yapõlarõ içermektedir.
Yine geç gelenekleri yansõtsa da Müslüman kaynaklarõn bize
ilettiği diğer önemli bir bilgi, Harranlõ Sin tapõnõcõlarõnõn kutsal gün-

15
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J. B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Related to the Old Testament, s. 560,
562.
J. B. Pritchard, a.g.e., s. 199.
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leri ve kutlamalarõ hakkõndadõr. Buna göre yapõlan kutlamalar şu
şekilde özetlenebilir:
1-3 Nisan - Venüsʹe yapõlan kutlamalar ve hayvan kurbanõ töreni,
10 Nisan - Aya hayvan kurbanõ,
20 Nisan - Harranʹdaki büyük Sin tapõnağõna hac, Satürn, Merih
ve Sinʹe hayvan kurbanõ,
7 Haziran - Kadõnlarõn Tanrõ Ta-Uz için ağlama bayramõ,
24 Ocak - Ayõn doğumu kutlamalarõ yapõlõrdõ.
Aralõğõn 4ʹünde Zühreʹye, kendi tapmağõnda bir çadõr yaparlar,
içini meyve doldururlar, çadõrõn önünde hayvan kurbanõ verirler.
Şubatõn 17ʹsinde Suruçʹa gidilir ve elbiseleri yenileme günüdür.
Ağustosta tanrõlara adanan bir çocuk kurban edilir.
Eylülde ʺKuzeyin sõrrõʺ17 için sõcak suda banyo yaparlar ve suya
güzel kokular atarlar. Yedisi ilahlara, biri kuzeye olmak üzere 8
kuzu kurban ederler. Toplu yemek yerler. Her biri 7 kap şarap içer.
Buraya kadar anlatõlmaya çalõşõldõğõ üzere eldeki kaynaklar, Urfaʹdaki antik inançlarõn bölgeyi iskân eden Batõ Samîlerin inanç sisteminden oluştuğunu göstermektedir. Şüphesiz bu inanç sistemi
zamanla daha özelleşmiş ve bölgeye Hõristiyanlõğõn girişinden sonra farklõ inançlardan etkilenmiştir. Muhtemelen kaynaklarõn bahsettiği Harranilerin inançlarõ, bu daha özelleşmiş teolojik sistemi yansõtmaktadõr. Fakat her halükârda bu sistem antik sistemin çok fazla
dõşõnda olamaz. İslamʹõn bölgeye egemen olmasõndan sonra
Harranilerin yavaş yavaş heterodoksal İslam mezhepleri içerisine
entegre olduğunu görmek zor değildir. Bu entegrasyon sonrasõndadõr ki heterodoks İslam ekollerinden biri olarak kabul edilen Nusay-

17

Eski Urfaʹdaki bu inanç sahipleri ibadetleri sõrasõnda kuzeye yönelirlerdi.
Kuzey bölgesi için kutlanan özel bayramlarõ vardõ.
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rilik ortaya çõkmõştõr. Bilindiği üzere Şiiliğin Batini yorumlarõndan
olan Nusayrilik’de, gezegen ve yõldõzlarõn ayrõcalõklõ bir yeri vardõr.
Ayrõca biraz abartõlõ olmakla birlikte bazõ Kitabõ Mukaddes tenkidi uzmanlarõ, Yahudiliğin başlangõcõyla Sin kültü arasõnda bir
ilişki görürler. Buna göre ilk Patriarklar Sin kültünün- monoteistik
Yahve’nin değil- takipçileri olarak görülür. Tevratʹtaki Patriarklarõn
isimlerinin Sin kültünde yaygõn isimler olmasõ [mesela Terah (ay),
Lavan (ʺbeyazʺ, ayõn bir başka adõ)], koşer hayvanlarõn Sin kültünde
de önemli olmasõ (Toynaklõ hayvanlarõn toynağõ, Ay’õn sembolüdür) veya Yakubʹun 12 oğlunun Harranilerdeki burç tasnifine uymasõ gibi gerekçelerle Yahudiliğin başlangõcõnõ bu kültle ilişkilendirmek isterler. Fakat bize göre bu görüşün delillendirilmesi şu an
için imkânsõz bir temele dayanmaktadõr ve bir hayli spekülatiftir.
Aksi takdirde Tevratʹõn içinde Sin kültüne getirilen eleştirileri izah
etmek mümkün olmaz. Bununla birlikte Sin kültünün Ortadoğuʹda
tektanrõlõ bir inanca kapõ açacak derecede birleştirici yanõnõn olduğunu inkâr etmemek gerekmektedir. Fakat bunun sõnõrlarõnõn
nereye kadar uzandõğõnõ şu an için bilmemiz mümkün görünmüyor.
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Sin Cult in Ancient Urfa
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111-123.
Abstract: The cult of Sin is one of the well-known examples of paganism of the
Middle East. The core of this cult is the worship of the moon. In the Middle
East pantheon, Sin seems sovereign over all other deities. His chief center was
Harran, although his cult was spread over all the Near East. He was regarded
as the lord of the month maintaining justice at night. It was believed that he
watched all things under the sky like the moon at night, then he made clear all
things that human did. He also dealt with women, oracles, covenant and even
fertility.
Key Words: Sin, Harran, Urfa, Paganism, Cult of the moon.
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