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Eski Asurlu kolonistler Anadolu'yu terk ettikten bir süre sonra,  

I. Hattuşili devletin başkentini Neşa (Kaniş)'ten Hattuşa (Boğazköy)'ye taşımıştır. 
 

Koloni Çağının sonlarına doğru  Kuşşara Kralı  
Pithana ve oğlu Anitta Anadolu’daki  şehir 
beyliklerini egemenliği altına alarak, M.Ö 1750 
yılında Anadolu’da merkezi sistemle idare edilen ilk 
devleti kurar. Başkenti Kuşşara’dan Kaniş’e (Neşa)  
taşımışlardır.  

KÜLTEPE
Neşa (Kaniş-Kültepe)  

Hitit Başkenti Hattuşaş 
Boğazköy (Çorum) 

http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCltepe


Hititler 

• Hititler; M.Ö 165O yıllarında kurulmuş ve M.Ö 13.yy da 

ise en görkemli dönemini yaşamıştır. 

Hint-Avrupalı bir toplum olan Hititler, Anadolu tarihinde 

ilk siyasi birliği kuran devlettir.  



 Hititçe;  Hint-Avrupa  dil grubundandır. Hititler yazı olarak çivi 
yazısı  ve hiyeroglif  yazısı kullanmışlar, resmi yazışmalarını ise 

Akadca yapmışlardır.  

Resim yazısı Çivi yazısı 



Katip 



Hitit Panteonunda; 

 
 

- Hititler yendikleri  komşularının tanrılarını kızdırmamak 
ve lanetini almamak için kendi panteonlarına katmışlar, 
ve onların tanrılarına tapınaklar inşaa etmişlerdir. 

 

- Hint-Avrupalı tanrılar ( Hitit-Luvi-Pala), 

- Asianik tanrılar  (Hatti-Hurri-Sümer),  

- ve İndo-Ari tanrılar (Eski Hint)  yer almaktaydı. 

     



Dağ Tanrısı 
Güneş Tanrısı 

Savaş Tanrısı Bereket Tanrısı 

Hitit tanrıları; 



Sular, gökyüzü, toprak, ay, güneş gibi öğelerde 

ilahlaştırılmış ve onlar adına anıtlar yaptırılmıştı. 

 

Eflatunpınar 
Konya - Beyşehir. 

Fasıllar. 
Konya –Beyşehir. 

 

İvriz. 

Konya Ereğli 
Karabel Anıtı. 

İzmir 



          Hititlerde inanç Sistemi; 

 
  

Kaderlerini tanrıların yönettiğine, yaşamları boyunca 
başlarına gelen tüm iyi ve kötü olayların, hastalık ve 
sağlığın onlar tarafından verildiğine inandıklarından, 
tanrılarını hoşnut etmeye, çok sayıda kurban ve bayram 
törenleri, dua ve adaklarla onlara karşı görevlerini 
eksiksiz yerine getirmeye  son derece özen 
göstermişlerdir.  

 
Hititler’in başkenti Çorum- Boğazköy  kazılarında ele 
geçen ve devlet arşivlerine ait olan binlerce çivi yazılı 
kil tabletin çoğunluğunun dini içerikli olmasının nedeni, 
tanrılara karşı duyulan bu korku ve saygıdır. 



HİTİT’LERDE FAL 

• Dinsel konularda yapılan hatalar ve işlenen çeşitli suçlar, 
tanrıların öfkelenmesine yol açacağından, insanlar için kötü 
sonuçlar doğurabilirdi.Bu bakımdan, tanrıların isteklerini 
öğrenmek ve kızmışlarsa da nedenlerini araştırıp, bularak 
öfkelerini gidermek, Hititlerce çok önemli idi. 
 

• Hititler bu nedenle doğadaki bir takım olağanüstü olayları 
tanrıların verdiği işaretler, isteklerinin belirtileri olarak 
yorumlama yoluna gitmişlerdir.Fakat bir tür kehanet olan bu 
işaret gözlemlerini yeterli bulmayarak, tanrıların isteklerini, bir 
şeye öfkelenmişlerse, nedenlerini öğrenmek, yada kendileri ile 
ilgili bazı somut sorulara cevap alabilmek amacıyla “fala” 
başvurmuşlardır.  
 

 



Falcılık; 

• Gelecek korkusunu yenmek, tanrıların 

gizli niyetlerini ve bilinmeyeni öğrenmek 

amacıyla kullanılıyordu. 

 

 



Faldaki Amaç; 

 

   Tanrılarla bozulan ilişkileri yeniden 

kurabilmek, işlenmiş olan günahları bulup 

çıkarmak, kefaret vererek, özür dileyerek 

ve adaklar sunarak tanrıyla barışmaktı. 



Falcılık nerelerde kullanılıyordu? 

 
• Askeri seferlerin zamanı, takip edilecek yollar, kışın 

geçirileceği garnizonların belirlenmesi, 

• Salgın hastalıkların ne zaman ve nerede çıkacağı, nedenleri 

ve önleme yöntemleri, 

• Kral veya Kraliyet ailesi mensuplarının ne zaman ölecekleri, 

• Tapınak ya da başka yerlerde kaybolan , eskiyen veya 

çalınan eşyaların aranıp bulunması, 

• Faili meçhul cinayetler, 

• Saray entrikaları, oğlan çocuklarının kadın kılığına sokularak 

ajan olarak saraya sızdırılması, 

 



Falda uygulanan yöntem; 

• Sorulan fal sorularına doğru yanıt aranırken her olumsuz 

yanıt alındığında, alternatif sorular yöneltilirdi. Böylece Hitit 

sarayında veya hastalanan kişiyle ilgili son zamanlarda 

yapılmış yanlışlıklar, hatalar veya işlenen  günahlar birer 

birer sayılır, her defasında tanrıya «bu yüzden mi kızdın?» 

diye sorulurdu.  

• Alınan yanıt olumsuz ise, bu defa başka hatalar ve günahlar 

sayılmaya devam edilir, konular dallanıp budaklandıkça 

konuyla ilişkisi olmayan başka bir sürü olumsuzlukluklar  da 

birer birer ortaya çıkar ve büyük bir titizlikle kayıtlara 

geçirilirdi.  

• Yani fal metinlerinde; skandallar, entrikalar, hırsızlıklar, 

cinayetler, hırsızlıklar,namussuzluklar, kısacası bir nevi 

resmi olmayan tarih saklı idi. 

 



FAL UZMANLARI 

 • Falcılıkta tıpkı  büyücülük gibi iyi kazanç sağlayan bir 

meslekti. Uzman kişilerin pek çoğu Babil kökenliydi. Bu 

meslek grupları şunlardı: 

 

• LUHAL “kahin,sihirbaz,ciğer ve talih falcısı”, 

LUMUSEN.DU, LUIGI.MUSEN “kuş yakalayıcısı,falcısı”, 
SALENSI “kadın rüya falcısı, kahin”, 

•  LUAZU “doktor,ciğer falcısı”,  

• SALSU.GI “yaşlı kadın,falcı,talih falcısı,yılan 

falcısı,büyücü”,  

• LUASIPU “büyü uzmanı”. 

 



Fala baktıracak kişi; 

• Törenin başında hazır bulunur, elini koyunun üstüne koyar 

ve “eğer dilerse ciğer falına baksınlar” der, ama falın 

akışını etkileyecek hiçbir eylemde bulunmazdı. 

• Koyun ondan uzak bir yere götürülür, orada kurban edilir 

ve iç organlarına bakılırdı. 

 



Hitit falcılığı 

• Sadece idareci zümrenin gereksinmeleriyle sınırlı idi. 

• Fala baktırmak sıradan insanların   ödeyemiyecekleri kadar 

pahalıydı. 



İki tür falcılık vardır: 

• 1. Kehanet (omen)  denen ve tanrıların kendiliklerinden, 
gönüllü olarak verdikleri karmaşık işaretlerin yorumlaması 
idi.    Bu tür fala bakma yöntemi Hattuşa’ya Babil’den 
gelmiştir.Karmaşık terminolojisinin tamamı da Babilce’ dir. 

 

• 2. fal türü ise; pek çok öğeleri Anadolu kökenli olan , 
alınacak karşı önlemlerde geç kalmamak için, tanrıların 
verecekleri işareti beklemeden ya doğada tabii olayları 
yerinde gidip gözlemeye, ya da onları yapmacık olarak 
yaratıp, tanrı iradesini çok  daha önceden haber almakla 
uğraşan koludur. 



Boğazköy’de bulunmuş Babil kökenli omen türleri 

• Astrolojik omenler (ay,güneş,yıldızlarla ilgili) 

• Hayvan iç organları ve karaciğer bakıcılığı omenleri, 

• Çocukların doğum aylarına göre yapılan kehanetler, 

• Hatalı doğumlar ile ilgili omenler, 

• Hayvanların davranışlarına göre yapılan omenler, 

• Rüya tabiri omenleri,takvim omenleri,gökgürültüsü ve 
zelzele omenleri, 

    Bu omenlerden Hititler tarafından en çok kullanılanı 
astrolojik omenlerdir. Bunlar;ay,güneş ve yıldızların 
işaretleri,ay-güneş tutulması, kuyruklu yıldızın işaretleri gibi 
türlerdir.Ay ve güneş omenleri Boğazköy’de çok sayıda ele 
geçmiş olup, genellikle tehdit edici, kötüye yorumlanan 
kehanet türleridir. 



• KBo VIII 47,9 : 

  “ 3’üncü ay, 14 üncü gün ay tutulursa; kral ölür,  ve oğlu 

babasının tahtına geçer.” 

  Hititlerde ay ve güneş tanrıları tarafından verilen 

işaretlerin özellikle kral ve ailesi için felaket haberi 

olmasından korkulduğunu ve bunun nedenini aramak için 

çeşitli fallara başvurulup, koruyucu ritüeller (ayinler) 

yapıldığını görmekteyiz. 

   Ay tutulması ile ilgili bir omen; 

Değişik Omen Türleri  



Doğum sırasında meydana gelen ve uğursuz sayılan bazı 

belirti veya olayların gözlendiği ve bunları gidermek için 

yapılan ritüel; 

 

Bu tablette, doğum sırasında 

doğum iskemlesinin ayağının 

kırılmasının nedeni olarak 

doğum yapan kadının dinsel 

olarak temiz olmaması ve 

tanrıları kızdırmış olması

gösterilmekte, bu durum fal 

yoluyla sorulmaktadır.



Hatalı doğum omenlerine bir örnek; 

 
   « Eğer bir kadın iki erkek çocuk birden doğurursa, o 

kadın kötü bir hastalığa yakalanacak, eşi   zengin ise 
fakir , fakir ise zengin olacaktır.» 

  « Eğer bir kadın iki kız çocuk birden doğurursa, o kadın 
ölecek ve evi de mahvolacaktır.» 



HİTİTLERDE KULLANILAN FALLAR 

• Karaciğer falı  

• Kuş uçuşu falı  

• Talih Falı  

• Kızıl Keklik Falı  

• Su Yılanı falı  

http://www.falbakma.com/zar/zar-fali.php


KARACİĞER FALI 

  

• Babil orjinli bu fal , Hurriler aracılığı ile Anadolu’ya 
gelmiştir. 

 

Hurri terminolojisi hakimdir. 

 

 Hurriceye ait terimler ilk heceleri şeklinde yani; 
ki=keldi, şi=şintahis, ta=tananis gibi kısaltılımış olarak 
kullanıldığından anlaşılması en zor fal tekniğidir.  

 

• Bu kısaltmaların yanı sıra az da olsa Akkadca ve 
Sümerce terimlere de yer verilmiştir. 

 
• Falın uygulamasında; tanrılara sunu olarak yeni 

kesilmiş ve hala seğirmekte olan bir koyunun 
karaciğerine bakılmaktadır. 
 

• Bu fal türünde amaç; kendi sordukları somut sorulara 
olumlu ya da olumsuz yanıtlar bulmaktır. 

 

 



KUŞ UÇUŞU   FALI 

 

 

 

• Anadolu kökenlidir. 

• Anadolu’dan Etrüskler aracılığı ile İtalya’ya kadar yayılmıştır. 

• Fallarına bakılan kuşların sayısı kırktan fazladır. 

• Kuşlar; dağ- bayır, ırmak vadileri, göllerde büyük bir titizlikle 
gözetlenmişlerdir. 

• İsimleri belirlenebilen fal kuşlarından biri kartaldır. 

• Fal; LU MUŠEN.DU “kuş bakıcısı” tarafından uygulanır. 

• Kuşların uçuş şekillerine, kanat çırpmalarına, ağaçlara veya 
yere konma şekillerine, kalkış ve inişlerine, uçtukları yönlere, 
pike yapmalarına, birbirleriyle döğüşmelerine, ötmelerine, 
kuluçkaya yatmalarına, dışkı çıkartmalarına, gaga ve 
ayaklarını tutuş şekillerine özel anlam verilmiştir. 

 
 
 

Fal Bakıcısı 



TALİH FALI 

• Yerli Anadolu kökenli olan Talih falı, Eski Hitit Devrinden beri 
kullanılmaktadır. 

• Teknik özellikleri henüz bilinmemektedir. 

• Zar, bakla taneleri veya mikado çubukları atmaya benzer. 

• Atılan sembollerden her biri; iyilik, selamet, kötülük, yok olma, 
hayat, yaşam gücü, günah, hastalık, barış, gelişme, koruma, 
dua, hayırlı şey, uğursuz şeyler, olumluluk, olumsuzluk, öfke, 
ruh, düşünce, veba salgını, savaş, yıl, uzun yıllar, çözülme, 
görme gücü gibi soyut kavramları ,  

• Taht, sandalye, silah, yol, kale, ülke ,askerler, ateş, kan, 
ekmek,içki gibi somut kavramları ifade etmektedir. 

• “Oyun taşları” iyi ve kötü olarak iki genel kategoriye ayrılmakta, 
iyilerin çoğunlukta olduğu durumlardan “olumlu sonuç” EVET, 
kötülerin çoğunlukta olduğu durumlarda da “olumsuz sonuç” 
HAYIR çıkarılmaktaydı. 

• Bu falı, SAL SU.GI “Yaşlı kadın”, “fal rahibesi”  uygulamaktadır. 

http://www.falbakma.com/zar/zar-fali.php


HURRİ KUŞU FALI; 

 

 
 

• Hititler bu falı Kizzuwatna’da yaşayan Hurri’lerden 
almışlardır.  

• Babilliler özellikle güvercin ve toy kuşlarını yakalayıp, 
onların iç organlarına bakıyorlardı. Yani bu kuşların 
tıpkı kurbanlık koyunlar gibi iç organları 
gözetleniyordu. 

• Burada irice bir kuş söz konusudur. 

• Bu kuş; Çukurova’da hala var olan ve en iri kuşlar 
arasında sayılan “toy kuşudur”. 

• Bu fal; LU HAL “fal bakıcısı” tarafından uygulanır. 

Toy Kuşu 



            YILAN FALI 

 
• Su yılanları çok sayıda parsellere bölünmüş ve çeşitli 

adlar verilmiş bir havuzun içine atılır. 

• Yılan veya yılan balıklarının bu bölümler arasındaki gelip 

gitmelerinden fal sonuçları çıkarılırdı. 



Karaciğer  falı ile ilgili metin örnekleri; 

• “Majesteleri bu sene kışı Hattuşa’da ikamet ettikleri 

sürece, majestelerinin elinden çıkabilecek bir günahtan 

korkmamızı gerektiren bir şey yoksa, et falı iyi olsun.” 

Birinci et falı olumsuz olsun, sonraki olumlu olsun. 

• İlk ciğerin kalınlaşmış bölümü yukarı baktı: Olumsuz. 

Sonraki ciğerin ni,si, ki ve (yol)’un sol tarafında bir bere 

var; GAR içine büzülmüştür. On iki bağırsak kıvrımı: 

Olumlu.”. 

• Fal sonucu istenildiği gibi çıkmış ve Kral için bir tehlike 

görülmemiştir. 

 



Hitit Kralı III.Hattuşili’nin göz rahatsızlığı ile ilgili 

şikayetlerinden dolayı, tedavisiyle ilgili  Talih 

falı metni şöyledir;  

 

           “ Aya’nın kızı ve Memiya ve (diğer) hekimlerin 
bildikleri şifalı otların sayısı çok fazla olduğundan, 
bu otlardan hangisinin benim için yararlı olacağını fal 
vasıtasıyla araştıracağım. Keza hangi hekimin benim 
için (şifalı ot) tespit edeceğinide araştıracağım; işte 
(ancak) o (hekim), ilgili (şifalı otu )majestelerinin 
gözlerine sürecektir. Şimdi talih falı iyi olsun!”  



II.Murşili’nin veba salgınına karşı olan dua ve fal 

metni: 

       II.Murşili dua metninde, ülkeyi saran korkunç bir salgın 
hastalık yüzünden tanrılara yakarmaktadır. 

  “Siz tanrılar efendilerim Hatti ülkesinde salgın oldu.Hatti ülkesi 
salgın yüzünden baskı altında tutuldu.O çok sıkıştırıldı.Yirmi 
yıldan beri Hatti ülkesi çok sayıda kayıplarla ölüme 
sürüklendiğinden aklıma Tuthaliyanın oğlu genç Tuthalia 
konusu geldi.Tanrıdan fal yoluyla gerçeği öğrenmeye 
çalıştım. “ 

  Veba salgınının sebebi ya fal yoluyla saptansın ya da onu 
rüyada göreyim ya da tanrısal irşada ulaşmış bir kişi 
söylesin! diyerek çözüm yolları aramıştır. 

  II.Murşilinin babası  I.Şuppiluliuma Tuthaliya’yı öldürerek 
Hitit Büyük Kralı ünvanını aldığı için tanrılar gazaba 
gelmişlerdir. 

  Burada Hitit Kralı II.Murşili, tanrıdan gelen 

   salgının sebebinin önceden işlenen bir cinayetin bedeli olup 
olmadığını fal yoluyla araştırmaktadır. 

   
 



   

   Büyük salgın hastalığının nedenleri olarak falda 
aşağıdaki olasılıklar sayılmakta ve bunlar arasında yer 
alan asıl sebebin bulunmasına çalışılmaktadır. 

 

1.Tanrı kurbanlarının ihmal edilmesi 

2.Genç Tuthaliya’nın babası Suppiluliuma tarafından 
gaddarca öldürülmesi, 

3.Mısır ile yapılmış olan bir antlaşma hükümlerinin 
çiğnenmesi, 

4.Fırat(Mala) nehrine düzenli olarak sunulması gereken 
kurbanların ihmali. 

5.Babası I.Suppiluliuma’nın Kuzey Suriye ve Mısır 
seferlerinden Hatti ülkesine getirmiş olduğu savaş 
tutsaklarının bu hastalığı da birlikte getirmiş oldukları, 

      



   Asıl gerçek olanda en son sayılan ihtimaldir. Mısırlı savaş                       

tutsaklarının bu bulaşıcı hastalığı Hatti ülkesine taşımış olmalarıdır. 

Hititler bu basit gerçeği görememişler ve ancak fal soruları 

vasıtasıyla ortaya çıkarabilmişlerdir.   

Falda; genç Tuthaliya konusu tespit edilmiştir.   

 

«GençTuthaliya’nın II.Murşili’nin babası Suppiluliuma tarafından 

gaddarca öldürüldüğü, yani babasının işlediği günah yüzünden 

tanrıların  veba salgını ile II.Murşili’yi  cezalandırdığı  fal yoluyla 

saptanmıştır.» 

 



        KARACİĞER  FALI 



HİTİTLERDE KARACİĞER FALI 

 



• İncrement, : ur,büyüme 
• Yoke: bağ, çatal 
• Station: yer, durak, merkez 
• Path: yol, geçit, rota 
• Crucible ( top surface): üst yüzey 
• Strength: kuvvet, güç, can, 

direnme gücü 
• Gate of palace: saray kapısı 
• Well-being: iyilik, refah, 

mutluluk. 
• Gall bladder: safra kesesi 
• Pouch:kese, torba 
• Path on the left of the gall 

bladder: safra kesesinin 
solundaki yol, geçit 

• Base of the throne: taht kaidesi 
• Finger:parmak 
• Weapon:silah 
 

 

KOYUN KARACİĞER ANATOMİSİ 

q 

Weapon 



Karaciğer Fal Metinlerinde; 

 

• Üslup ve grafik açısından bakıldığında, kısa anlatım 
biçiminde deyimler,  telgraf stili diyebileceğimiz kısa 
yazılışlar vardır. Örneğin; ki=keldi,  şi=şintahis, 
ta=tananis gibi.  

• Bunun nedeni; Katiplerin gözle izlenilebilmesi bile güç 
olan çok kısa süredeki olayları protokol şeklinde, 
çabucak ve kısaltarak yazma zorunluluğudur. Bu bir 
futbol maçını seyrederken çivi yazısıyla anında kaleme 
almak kadar güç bir iştir. 

 



Niye Koyun Karaciğer Tercih Edildi? 

  
• Mezopotamya ve Anadolu da koyun oldukça fazlaydı ve büyük 

baş hayvanlara göre daha ucuzdu.Koyun hem daha temiz hem 
de daha sağlıklı bir hayvandı.Bu yüzden de fal için en uygun 
hayvan olarak tercih edilmiştir. 
 



Babilde-Hepatoskopi  
 
 

• Hepatoskopi, Genellikle kuzu ve keçi ciğeri olmak üzere 
hayvan karaciğerlerinin incelenmesine dayanır. 

• Günümüzde bir çeşit fal gibi tanımlanan hepatoskopi, 
Mezopotamya'da bir tıbbi yöntem olarak kullanılıyordu 

• Fal soruları;genelde Güneş Tanrısı Şamaş’a ve Hava Tanrısı 
Adad’a yöneltilirdi; çünkü bu tanrılar Babil inacında kehanet 
tanrıları olarak görülmekte ve bu tanrılar geleceği iç organlara 
işlerlerdi. 

• Baru; Öldürülen bir koyunun karaciğer ve akciğerleri inceleyen 
uzman rahiplere verilen isimdir. Baru; özgür bir adamın 
soyundan, aynı zamanda da bedensel ve zihinsel olarak 
sağlıklı olmalıydı.  

 

http://www.turkcebilgi.com/mezopotamya/ansiklopedi
http://www.turkcebilgi.com/mezopotamya/ansiklopedi


Roma’da- Haruspex 

     Hayvanların iç organlarına bakarak kehanette bulunanlara  
"haruspex" adı verilirdi. Bu kişiler, hayvanların iç organlarına 
bakarak; tanrıların, kendilerinden ne istediğini bulmaya çalışırlardı. 

  
   

Haruspex   
 (çömelmiş vaziyetteki bir kişi karaciğeri incelemekte) 

Roma tarihçisi Titus Livius, ( İ.Ö 
340) yılında; "Roma ordusunun, 
savaşmadan önce bir kurban 
adadığını; haruspex’in, bu 
kurbanın karaciğerini inceleyerek; 
o dönemin konsülü 
Decius’a, tanrıların kendi 
yanlarında olduğunu söylediğini ve 
bunun üzerine, Roma ordusunun 
savaşa girdiğini" yazar. 



Etrüsklerde- Netsvis 

Etrüsk Dönemi. Bronz plaket. 

Etrüskler tarafından netsvis olarak isimlendirilen 
din adamı, karaciğerin vücuttaki olağan yerini, 

rengini ve biçimini bilmekte, organın farklı 
bölgelerine ait özelliklerin ve olağan durumdan 

sapmaların tanrıların isteklerine tercüman 
olduğundan hareketle, tanrısal iradeyi 

belirlemekteydi. 

 



Karaciğer falına bir örnek; 

          M.Ö 14.yüzyılın ilk yarısında yaşamış  bir Hitit rahibi Kantuzili’nin 

duasından bir bölüm; 

   “Ama (şimdi) tanrım kalbinin derinliklerinden gelerek isteğini ve           

rızasını açsın! O bana hatamı (açıklama) lütfunda bulunsun ve 

bende hatamı kabul edebileyim! Tanrım ya düşümde benimle 

konuşsun, bana isteğini açsın.(Bana) (hata)mı tanıtsın da, ben de 

bileyim! Ya da falcı kadın benimle konuşsun, ya da kurban falcısı 

karaciğeri (okuyarak) bana seslensin! 

     Yakardığı tanrı tarafından terk edildiği anlaşılan duacı, tanrısal 

hiddetin olası nedenlerini araştırmaktadır. Tanrının duaya verdiği 

yanıt, fal yöntemleriyle anlaşılmaya çalışılmaktadır. 



Hitit Başkenti Hattuşa’da ele geçen Karaciğer 
şeklinde Fal Tabletleri; 



Karaciğer Şeklinde Fal Tabletleri 



Karaciğer Şeklinde Fal Tabletleri 



Karaciğer Şeklinde Fal Tabletleri 



Boğazköy Karaciğer Tabletleri ve Tercümeleri 



Bo. 104/g 

 
 
a.  Yerin  üstünde, ortada bir silah yere  
     düşer (ise); 
     Silah, isyanın. 
b.  Safrakesesi bir zar ile kaplı olup,  
     sıvı onu serbest bırakmıyor ise, 
     biri şehrin ortasından  
     şehre girecek ve  
     şehri terk etmeyecek. 



Bo. 20/k 

a.1 (Eğer) mevkii  koyu renk (ip, çizgi)? ile 
kaplıysa; çekirge saldırısı ya da büyük bir 
ordunun saldırısı olacak, 

b.1 Eğer safra kesesinin  düz yüzeyi  koyu renk 
ise; Kral’ın askeri yenilgisi ya da  şehir beyinin 
çevresinden biri hastalanacak ve ölecek, gece 
yas  tutulacak. 



Bo. 321/d 

Eğer sağlıklı bir safrakesesi  
mevcut ise,  düşman şehri 
kuşatacak fakat  bozguna 
uğrayacak. 
 
İki parmak mevcut ise; sağ 
taraftaki normal?, birisi ise üç 
kez gevşedi; “bir kişi kaçak gibi 
düşman ülkesine girecek.” 

Bo. 321/d 



Bo. 10/e 

Safrakesesi koyu renk ise; yağmur yağacak,  ve 
Tanrı Adad ülkeleri fethedecek. 
Sol tarafta “parmak” ikiye bölünmüş ise; Düşman 
ordusunda salgın hastalık ortaya çıkacak. 



Bo. 42/d 

• Mevkii  parça parça ise; ….ölecek, 
ya da Kraliçe ölecek. 



Mevkii  beyaz lekelerle 
kaplıysa; 
Tanrı Adad tarlaları tahrip 
edecek, 
insanlar açlık/kıtlık çekecek. 

Bo. 340/f 



Bo. 367/n 

Eğer bir silah parmağa dönük ise, silahlı ayaklanma olacaktır. 



Bo. 65/n 

Kralın oğlu? da babasının tahtını ele geçirecek. 



Babil 
France,Louvre Museum 

Israel Museum. 

London,British Museum. 
 
Paris-Loure Müzesi 
 

YURT DIŞINDAKİ MÜZELERDE BULUNAN 
 KARACİĞER ŞEKLİNDEKİ TABLETLER     

http://www.lessing-photo.com/dispimg.asp?i=03030231+&cr=1&cl=1
http://www.lessing-photo.com/dispimg.asp?i=08021056+&cr=2&cl=1
http://www.lessing-photo.com/dispimg.asp?i=08050216+&cr=3&cl=1


       Romalı düşünür M.T.Cicero   
“dünyada falcılığı kullanmayan ne  

    bir toplum, ne de bir Kral vardır” 



Beni Dinlediğiniz İçin  

Teşekkür Ederim. 


