SU*
Yazan: Jean RUDHARDT
Çeviren: Adem KOÇ**
Efsanevi hikayelerde s›kça kullan›lan suyun tasviri farkl› durumlarda yer
al›r. Bu makalede ben, onun görüntülerini s›n›fland›rmaya ve çeﬂitli görevlerinin nas›l düzenlenerek yerine getirildi¤ini anlamaya veya araﬂt›rmaya çal›ﬂaca¤›m.
Baﬂlang›ç Zamanlar›nda:
Birçok insan dünyan›n ilk yarat›ld›¤› zamanlarda farkl› oldu¤unu ve de¤iﬂerek ﬂimdiki halini ald›¤›n› söyler.
Avustralyal› gelenekçilere göre, dünya
suyla çevrilmiﬂtir ve onda birçok canl›
bulunmaktad›r. Bu canl›lardan bir tanesinin etkisiyle dünya ›s›nmayla geliﬂmiﬂtir ve ilk insan ondan ortaya ç›km›ﬂt›r. Zuni yerlilerine göre, kar›ﬂ›k su yollar› ﬂebekeleri yer alt›n› dolaﬂmaktad›r
ve ilk Zuni, orada en alt seviyede do¤muﬂtur. Bir çift ikiz güneﬂ taraf›ndan
yarat›lm›ﬂ ve yer yüzüne gönderilmiﬂlerdir. Bir havuz, onlar›n sonunda gün ›ﬂ›¤›n› gördükleri noktay› belirtmektedir.
Kuzey Avustralya efsaneleri Dema Tanr›s›n›n hikayesini anlat›rlar. O¤ullar›ndan bir tanesinin ona m›zrak saplamas›ndan sonra kendini denize atar, orada
baﬂka bir çocu¤u gömülmüﬂ vücudunun
arta kalan›ndan m›zra¤› ç›kar›r. Yolculuk s›ras›nda “Tanr›” iﬂe giriﬂir ve her
yerde huzur buldu¤u bahar ortaya ç›kar.
Sonunda, sular›n›n ormanda derin bölümler oluﬂturmadan, k›m›ldamak için
devam edebilece¤i Victoria nehrine dalar, sonra bir kayan›n alt›nda görülmez
olur. Zaman zaman su yüzüne ç›kar ve
f›rt›nalar yarat›r. Baz› aç›klamalara gö*
**

re, o ya¤murun meydana geldi¤i gök kuﬂa¤› bölgesinde yaﬂamaktad›r.
Bu tür efsaneler bize suyun dünyada eski zamanlardan beri var oldu¤unu
gösterir. Fakat onlar suya birçok farkl›
durum yüklerler. ‹ster topra¤a, ister yer
alt›na s›n›r olsun, su evrensel düzenin
ilk önemli maddesidir. Bazen basit co¤rafi bir özelli¤e ﬂekil verir, bir ülkenin
ﬂeklini s›n›rlayan bir deniz ya da nehir.
Bununla birlikte daha not al›nacak çok
ﬂey var.
Su, ba¤›ms›z canl›n›n dönüﬂüm hareketinde taban baﬂlang›c› olarak al›nmas›yla pasif olabilir. Ve nihayet su, ilk
insan›n do¤umu ve derinliklerinde kaybolduktan sonra f›rt›nalarla ve ya¤murla s›n›rl› kalan Tanr›n›n kaderiyle efsanevi ﬂekilde ba¤lan›r. Bu farkl›l›klar›n
alan›, daha uzun durumlar› düﬂündü¤ümüzde aç›k bir hal al›r. Bütün nesnelerin kökeninin araﬂt›r›lmas›nda, birçok
insan kozmogonik olaylar s›ras›nda suyun nas›l meydana geldi¤inin ba¤lant›s›n› kurarlar. Onlar›n anlat›mlar› üç temel mitsel sisteme bölünür. Birinci sisteme göre, dünya ona tamam›yla üstün
olarak an›lan Tanr› taraf›ndan yarat›lm›ﬂt›r. Bu durumda su, bütün dünya gibi, ilahi bir hareketin ürünüdür. Güney
Amerika “Desana”s›na göre, “güneﬂ evreni yaratt›, o dünyay›, onun ormanlar›n› ve nehirlerini yaratt›. O hatta canl›lar› ve su cinlerini yaratt›.” (Gerardo Reichel Dolmatoff, Desana: Simbolisma de
los Indias Tulcano del Vacipes, Bogota,
1968, pp. 48-49) Bir Afrikal› feryad› ses-
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lenir ki, “Tek sonsuz Tanr›, okyanuslar›n
ve kuru topra¤›n yarat›c›s›, denizdeki
bal›klar›n ve ormandaki hayvanlar›n yarat›c›s›.” (Louis Vincent Thomas, Les religions d’Afrique noire, Paris, 1969, p.
218) ‹kinci efsanenin içeri¤inde, kozmogoni soyun safhalar›nda kullan›l›r. Ayn›
zamanda kozmik ve ilahi vas›flar›n›n torunlar›n›n üretkenli¤inde görüﬂülmesiyle ilk ata bir varl›kt›r. Baﬂtan baﬂa nesillerden sonra do¤an sular›n kendileri de
üretkendir. Yunan sisteminde atadan
kalma dünya, cennete ve tuzlu sudan
oluﬂan deniz krall›¤› Pontos’a can verdi.
Dünya, sonra bu erkek prensiplerinin
her biriyle çiftleﬂir. Onun cennetten gebe kald›¤› ilk çocu¤unun ad› derin girdaplarla dolu taze su ›rma¤› olan Okeanos’tur; o bütün kaynaklar›n ve nehirlerin babas› olmuﬂtur. Nitekim dünyan›n ötesine giden ve onun her yerinde
mevcut olan Tanr›, böylelikle sular›n
içinde de bulunur.
Netice olarak, ruh dünyan›n oluﬂumdaki ilk vekillerden biri olarak gösterilebilir. Mesela Bambara efsanesini
ele alal›m: As›l boﬂlu¤un ve hareketin
d›ﬂ›nda, kuvvet ve sonra can ileri gelir.
Nesnelerin prensipleri düzenlenirken,
kütle düﬂer ve yer yüzüne can verir. Bununla birlikte, ruhun bir parças› yükselir; bu cenneti inﬂa eden Faro’dur. Faro
yer yüzüne su ﬂeklinde düﬂer ve böylelikle ona hayat verir. Hayat›n ilac› olan
su, ilahi ruhun kendisinin gösterisidir.
Bununla beraber kozmogoninin baﬂka
bir tipi olan suyun geniﬂlik ve baﬂkal›k
fonksiyonlar› daha anlaﬂ›l›r bir hal al›r.
Burada su kozmogonik oluﬂumun serbest b›rak›lmas›ndan önce neyin var oldu¤unu ya da dünyan›n kendi tarihinin
ilk safhas›ndaki durumunu sembol eder.
Bu konuda biz birçok de¤iﬂmeler bulabiliriz.
1. Onun ak›c›l›¤›nda ve kaçama¤›nda su, dünyan›n ortaya ç›kard›¤› cisimsizlik ve kar›ﬂ›kl›ktan ﬂeklin yoklu¤unu
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ileri sürebilir. Hareketsiz suyun hiç gücü yoktur; sudan ba¤›ms›z olan tanr› ve
di¤er varl›klar yarad›l›ﬂ›n tek vekili olacaklard›r. Mesela bir sonraki masal Admiralty (Amirallik) adalar›nda anlat›l›r.
Baﬂlang›çta hiçbir fakat büyük bir deniz
ve orada yüzen kocaman bir y›lan. Dinlenebilece¤i bir yer isteyerek der ki: “Bir
kayal›¤›n yükselmesine izin verin.” Sonra sudan bir kayal›k yükselir ve kuru
bir topra¤a dönüﬂür.
Kutsal kozmogoni bu tür efsanelerde suyun anlam›n› aç›klar. ‹ncil beraberinde, çöl, boﬂluk ve karanl›k, uçurum,
tanr›n›n nefesinin etraf›nda dolaﬂan ve
uçurumunu da kapsayan suyun kütlesini de içeren çeﬂitli semboller getirir. Bu
ilahi nefes tek baﬂ›na gerçekli¤i belirtir.
Di¤er tasvirler yokluk fikrini uyand›rmas›yla olumsuz bir de¤ere sahiptirler;
tanr›bilimciler onlarda hiçlik sembolünü
görürler. Vedic dili daha ileriye gidebilir:
Ne varl›k olmayan, ne de varl›k
sonra var olmam›ﬂt›r
Ne hava, ne de yukar›daki gök kubbe var olmam›ﬂt›r
Bu kadar kuvvetle ne hareket etmiﬂtir? Nerede? Kimin korumas› alt›nda?
O derin ve dibine eriﬂilmeyen su
muydu? (Rgveda 10.121.1)
Bu soruda suyun tasviri, var olma
ve olmamay› ay›rt etmeden evvel nesnelerin durumunu ima eder. Biz hâlâ hiçli¤in kendisinden önceyiz.
2. Suyun kendi içinde bir ﬂekli yoktur; fakat nehirlerin yataklar›, denizlerin de tabanlar› vard›r. Bu basit gerçek
birçok mite ilham olmuﬂtur. Burada bir
Sibirya örne¤i:
Baﬂlang›çta su her yerdeydi. Doh,
ilk ﬁaman kuﬂ grubunun bulundu¤u ilk
var olan okyanusa kendini b›rakt›. Dinlenecek bir yer bularak, k›rm›z› gö¤üslü
dalg›ca okyanusa dalmas›n› ve taban›ndan toprak getirmesini söyledi. Dalg›ç
bunu yapt›, üçüncü denemesinde ancak
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gagas›nda biraz çamur getirebildi. Doh,
bundan yer yüzünün meydana geldi¤i
okyanusta bir ada yapt›.
Farkl› bölgelerde benzer aç›klamalar bulabiliriz. ‹ki Hindu gelene¤inde,
Visnu kendisi biraz toprak getirebilmek
için, erkek domuz ﬂeklinde ilk var olan
sular›n dibine gider.
Esas okyanus biraz kat› maddeyi
kapsar. Ayr›ca, ak›c›l›¤›na ra¤men, suyun kendisinin özü vard›r, o kendisi
maddedir. Ve as›l› madde içerebilir. Baz›
mitlerde tanr›lar bu maddeyi yakalarlar
ya da onu yo¤unlaﬂt›r›rlar. Nitekim Atharvaveda’da okuyoruz: “Yer yüzü esasen okyanusun kalbinde bir dalgad›r;
bilgeler sihirleriyle ona bakmaya giderler. Bir ‹ngiliz miti Ha’n›n nas›l büyük
bir çamur denizi yapt›¤›n›, sonra çamuru kat›laﬂt›rarak yer yüzünü yaratt›¤›n›
anlat›r. Kojiki’ye göre, ‹zanagi ve ‹zanami denize m›zrak atarak altlar›nda onu
büyütürler. Onu geri çektiklerinde, kat›laﬂm›ﬂ tuzlu damlalar›n dökülmesiyle
Onogoro adas› olan ilk yeri kurarlar.
Bir Yunan yorumcusu Proteus efsanesinde kendisini daha soyut terimlerle
ifade eder.
Bütün varl›klar›n ﬂekilsiz ve çamurlu oldu¤u bir dönem vard›... Hiçbir
ﬂey yoktu; fakat aç›¤a ç›kar›lm›ﬂ madde
vard›. ﬁekilsiz tembellik, hayat› korumak için etkilenerek ve dünya üzerinde
etkisini kabul ettirerek bütün nesnelere
kadar hüküm sürdü. O, dört elementten
her birinin kendi ﬂeklinde bulundu¤u
san›lan k›tayla denizi birbirinden ay›rarak, yeryüzünden cennetleri ay›rm›ﬂt›r.
(Heraclitus, Homeric Allegories 64 ff. )
Bu tip efsanede su daha fazla hiçli¤i belirtmez; o gerçek varoluﬂa sahiptir.
Tanr›lar onu kullan›r; fakat o hareketsiz
kal›r; onlar tek baﬂ›na hareketlidir.
3. Benzer aç›klamalar ya da çeﬂitli
benzer efsaneler, bununla beraber suyu
kesin kendili¤inden olmas›yla donat›r.
Kuzey Amerikal› Muskogee taraf›ndan
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anlat›lan hikayede bu durum vard›r. Yarad›l›ﬂtan önce derler ki, geniﬂ bir alana
yay›lm›ﬂ su görünebilen tek ﬂeydi ve iki
güvercin dalgalar›n üzerinden uçtu. Bir
sonda, dalgalar›n yüzeyinin üstünde ince uzun yaprakl› otlar›n yetiﬂti¤ini fark
ettiler. Bu ottan yer yüzü derece derece
ﬂekil ald› ve en sonunda adalar ve k›talar son ﬂekillerini ald›lar. Biz bir de Orphic Yunan kozmogonisine baﬂvural›m,
ona göre baﬂlang›çta ilk su çamurlu olarak ortaya ç›km›ﬂt›. ‹çerdi¤i madde, yer
yüzü halini almak için yo¤unlaﬂt› ve
sonra sudan ve yer yüzünden evren yumurtas›n› meydana getirecek olan gizemli Tanr› do¤du. Çok farkl› tarzlar›na
ra¤men, bu mitlerin hepsi bir özelli¤i
paylaﬂ›r: Sudan hariç bir güç araya girmeden, esas sularda bir ﬂeyler oldu. Onlar bunun için kesin as›l güce sahiptiler.
Di¤er mitler bu gücün yap›s›n› anlatmaya devam ederler.
4. Hintli kozmogonilerinde, sular,
tanr›n›n bütün aktivitelerini taﬂ›yan,
suda yetiﬂen ilahi yumurta ya da tohumun deposunu temsil eder. Fakat taﬂ›d›klar› her ﬂeye hayat vermezler. “Baﬂlang›çta, o yaln›zca sular› yaratt› ve sonra sular›n içine tohumunu yumurtlad›.
Ve bu alt›n bir yumurta haline geldi...
Bu yumurtada bütün canl›lar›n atas›
olan Brahma kendi kendine do¤du.”
(Manava Dharmasastra 1.8-9). Böyle sular›n amnioti¤e yaklaﬂ›k fonksiyonunu
yerine getirmesi ilahi ceninin geliﬂmesi
için u¤urludur. M›s›r mitolojisinde de
buna benzer rahibe olarak bilinen suyun
vücudu vard›r. ‹lk baﬂta var olan su kutsal olarak düﬂünülür. O kendi ismini taﬂ›r ve insan niteliklerini üstlenir. Konuﬂabilir ve onun diﬂi eﬂi tanr›ça Naunet’le
bir çift oluﬂturur. Heliopolitan gelene¤inde, güneﬂ tanr›s› rahibenin içinde do¤ar ve sonra dinlenir. Orada yarat›c› ve
üretken aktivitelerine baﬂlar ve orada
belki de ilk tanr›lar›n var oluﬂlar› baﬂlar.
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5. Tanr›n›n do¤umunu ya da ceninin geliﬂmesini, asl›nda gebe ve do¤urgan toprakla çok yak›n olmas›yla destekleyen suyun canland›r›c› tasviridir.
Baz› M›s›r metinleri, rahibenin benim
o¤lum diye ça¤›rd›¤› güneﬂ tanr›s›n›
kendinin meydana getirdi¤i izlenimini
verir. Rahibe böylelikle tanr›lar›n babas›
olarak an›l›r. (Buradaki rahibe erkekmiﬂ) Üretken su tasviri hakk›nda daha
düzgün örnekler bulmak için Babillilere
döneriz. Babilliler cennet ve yer yüzünün oluﬂumunu ilk var eden adlar› Apsu
ve Tiamat olan iki canl›y› tan›rlar. Zaman›n baﬂ›nda ak›nt›lar› tek kütlede kar›ﬂan ve biri erkek biri diﬂi olarak insanlaﬂt›r›lm›ﬂ iki ilahiyat tek ve ayn› zamanda sulard›r. Onlar›n birleﬂimi dönüﬂte kendi torunlar›na sahip olacaklar›
bir çift daha üretir. Bu yüzden Apsu ve
Tiamat bütün yarat›klar›n atas› olmuﬂtur ve bu histe kozmogonik ilerlemenin
ilk yazarlar›d›r. Yunanl›lar›n Hamer’in
korudu¤u benzer bir sistemleri vard›. Eﬂ
zamanl› su ak›nt›lar› ve insanlaﬂt›r›lm›ﬂ
tanr›lar Okeanos ve Tethys çiftleﬂir ve
do¤um yapar; onlar›n torunlar› insanlar›
ya da evreni oluﬂturan, yöneten tüm
canl›lar› kapsar.
Bitkiler, hayvanlar ve insanlar için
gerekli olan su kendisindeki verimlilikle
hayat› taﬂ›yan güçlerle teﬂhis edilebilir.
Yeniden üretken do¤a daha az biyolojik
bir usulde ortaya ç›kar. Satapatha Brahmana da okuruz (11.1.6.1): “Baﬂlang›çta
sular ve okyanus tek baﬂlar›na var olmuﬂtu. Sular›n bir iste¤i vard›: Nas›l do¤urabilir? Bir çaba sarf ettiler. Dünyevi
zevklerden el çekmiﬂ bir ›s›t›c› [tapas]
geliﬂtirdiler ve o oldu, alt›n bir yumurta
ortaya ç›kt›.” Bu yumurta Prayapati içerirdi. Yaln›z su de¤ildi. Do¤urma arzusunda olan (kama), o hatta gerçekten
yarat›c› güç ve dünyevi zevklerden el
çekmiﬂ bir ›s› (tapas) yetene¤ine sahipti.
Daha sonraki dönemlerde dünyan›n
yarat›lmas›nda suyun oynad›¤› role ba-
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karsak, bu incelemelerin do¤ruland›¤›n›
görürüz. Birinin içinde ve ayn› kozmogonik sistemde, sular bize atalar›n zaman›ndaki farkl› sistemleri ay›rmam›za
izin vererek yüklenenleri baﬂar›yla üstlenirler. Mesela, Prajapati’nin ceninin
ilk var olan sularda geliﬂti¤ini görürüz.
Fakat sonra Prajapati kendisi sular›n
yarat›m›n› üstlenir. Satapatha Brahmana’da (11.1.6.16-19) Prajapati’nin o¤lu
olan Paramestin yer yüzündeki bütün
ﬂeyler olmak ister. Bu yüzden su olur.
Benzer ﬂekilde Prajapati nefes, Indra’da
sözcük olacakt›r. Bu bilgiler z›t de¤ildir,
yarad›l›ﬂtaki farkl› safhalar› temsil
ederler. Amniyotik kaliteleri ne olursa
olsun ilk var olan sular, Prajapati içlerinde hala cenin olarak kald›¤›ndan beri
ﬂekilsizdi ve özellikle ba¤›ms›z de¤ildi.
Onun do¤umundan sonra tanr› kendisinin d›ﬂ›ndan daha tan›mlam›ﬂ ve somut
sular yaratt›. Bu yolda metin bize gösteriyor ki tanr› tüm evrenin içine girdi¤i
gibi sular›n içine de girmiﬂtir.
Di¤er anlat›mlarda suyun birbirini
izleyen durumlar› aras›nda daha basit
ayr›mlar yapar. E¤er ilk var olan sular
hareketsiz kütle olsayd› onlar› yöneten
tanr›n›n hareketleri taraf›ndan etkilenmiﬂ yarat›lma süresi boyunca, onlar için
mant›kl› olacakt›. ‹ncil’de, Tanr› üst ve
alt sular diye iki kütleye ay›rd›¤›, esas
sular›n ortas›nda bir yer yarat›r. Kat›
bir kütle yaratt›ktan sonra, deniz ve kuru topra¤› ﬂekillendirmek için aﬂa¤› sudan biraz ay›r›r. Sular, bir de yar› k›ﬂk›rt›lm›ﬂ hareketleri daha belirsiz aç›klamalarla ileri sürerler. Burada bir Afrika efsanesi var: ‹lk hayvanlardan biri,
kaplumba¤a sular›n önüne bir hendek
koyarak dünyaya ilk yap›s›n› vermiﬂtir.
‹lk krizden sonra, bir baﬂka ilk hayvanlardan olan kara kurba¤a, ya¤murun
her ﬂeyi su basmas› tehlikesiyle yap›y›
tamamlad›. Önceki hende¤i açarak, durgun suyla akan suyu ay›rd› ve suya ikinci bir yol açt›. Bir de dünyay› dörde böl-
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dü. Büyük kozmogonik savaﬂlar s›ras›nda birbirleriyle karﬂ›laﬂanlar›n ellerinde
durgun sular hakiki aletler oldu. Hint
mitolojisinde, ﬂeytan Vrtra sular› geri
çekerek dünyay› sulamas›na engel oldu.
Ona karﬂ› zorlu savaﬂlar veren Indra,
sonunda sular› serbest b›rakarak dünyaya hayat verdi ve zaferi kazand›. Mezopotamya mitleri biraz daha kar›ﬂ›k. Tanr› Enlil insanl›¤a zarar vermeye karar
verince ya¤murlar› geri çekti ve yer alt›
sular›n›n yer yüzüne ç›kmas›na engel oldu. ‹kinci giriﬂiminde sular› serbest b›rakarak sele sebep oldu. Buna ra¤men,
onlar› kullanan tanr›lar taraf›ndan geçici olarak yönetiliyormuﬂ gibi görünen
sular, tamamen hareketsiz de¤ildi. Yaln›z Indra’ya savaﬂ›nda yard›m ediyor gibi görünmekle kalmay›p, öncelikle tanr›lar taraf›ndan kullan›ld›lar; çünkü kendilerinin de gücü vard›. Tanr›lar onlar›
al›koydu; çünkü dölleniyorlard›, tanr›lar
onlar› serbest b›rakt›; çünkü zararl›yd›lar. ‹lk var olan sularda fark etti¤imiz
hayat› devam ettirmeye yarayan ve
üretken kaliteler, daha sonra ki kozmogonik dönemlerde anlaﬂ›l›r hale geldi.
Bu nedenle Sümer kozmogonisinin daha
sonraki safhas›nda, Enki, Sümer su tanr›s›, yer yüzüne yak›n tanr›ça Nintur’un
nehir yata¤›na tohumunu b›rakarak onu
dölledi ve tanr›ça Nimu’nun babas› oldu.
Nimu ile Ninkurra’y›, Ninkurra ile Ottu’yu do¤urdu. Benzer ﬂekilde Yunan’da
ister ilk var olan çift olsunlar (Homer’de
oldu¤u gibi) ister cennet ve yer yüzü taraf›ndan do¤rulsunlar (Hesiod’da oldu¤u
gibi), nehir Okeanos ve eﬂi Tethys’in
kaynak ve nehir ﬂeklinde bir sürü torunlar› oldu. Daha sonra bile do¤urdu. Bu
durumda sular geliﬂmemeye katk›da bulunurlar ve evreni zenginleﬂtirirler. Hatta baﬂka bir yolla yaparlar: Enki dünya
organizasyonuna kat›larak, hendekleri,
kanallar› ve ekilmemiﬂ topraklar› suyla
doldurur. Amma, Dogonlar›n yarat›c›
tanr›s›n›n cennet ve suyla yak›n ilgisi
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vard›r. Onun y›lan ﬂeklindeki çocu¤u
Nommo, suya ve as›l söze kat›larak, kozmogonik dürtünün en aktif ve baﬂar›l›
vekilleri olmuﬂtur. ‹lk cinsiyetin do¤umuna katk›da bulunarak, ilk atalar›n
do¤mas›na imkan yaratm›ﬂlard›. Sonrakiler Nommo’nun sayg›nl›¤›n› kazanarak, suyla yak›n ba¤lar›n› korumuﬂlard›.
‹lk ölü insan› yedikten sonra, içlerinden
bir tanesi suyu kusarak, seller ve havuzlar›n ﬂekil öncesi, beﬂ nehrin kaynaklar›
ve do¤rular›n sularla toplumu temel yap›lar›yla kurmuﬂtur. Sonuç olarak, su
bazen insanl›¤›n do¤umuyla daha özel
ba¤lanm›ﬂt›r. Desanalar›n ilk klanlar›n›
do¤urmak için yer alt› göllerinin sular›ndan ç›kan bir alabal›k bir insanla
çiftleﬂmiﬂtir. Baz› yeni Yunan geleneklerine göre, Dema tanr›lar› yer yüzünün
alt›nda yaﬂam›ﬂt›r. Toprakta bir delik
kazan bir tanesi hariç. Di¤erleri bu delikten gelmiﬂtir, daha sonra buras› suyla
dolmuﬂtur ve içinde bal›klar yüzmeye
baﬂlam›ﬂt›r. Kar›ﬂ›k olaylar dizisinden
sonra bal›k insan haline gelmiﬂtir. Sonuçta, Yunan mitolojisinde insan genelde nehirden ç›kar diye bilinir...
ﬁimdi, suyun tahrip edici diye tasvir edilen örneklerini düﬂünelim. Çok
eski yak›n Bat›’da buna birçok örnek bulunabilir. F›rt›na ve ya¤mur tanr›s› Ugaritic Baal hayat›n kuvvetlerini sembol
eder. O periyodik olarak kurakl›k ve ölümün vücut buldu¤u Mot’a karﬂ› mücadele eder. O bir de deniz prensi Yamm ile
savaﬂm›ﬂ ve onu yenmiﬂtir. Bizim bilgi
eksikli¤imizden dolay› dünyan›n mitolojik tarihi içine bu çarp›ﬂmalar› yerleﬂtirmek zor olmaktad›r. Her ne kadar do¤ruysa: Yamm tehdit ediyor ve Baal’›n zaferi evrenin hayatta kalmas› için gerekli. Enuma elish’te olaylar biraz daha
aç›kl›k kazan›yor. Torunlar›n›n do¤urma
ve aktivitelerinden dolay› s›k›nt› çeken,
kar›ﬂan sular› Babil mitlerin ilk canl›lara hayat veren Apsu ve Tiamat, bir gün
geldi kendi torunlar›n› yok etmeye çal›ﬂ-
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t›lar. ‹lk önce deneyen Apsu, Ea’n›n büyüsüyle çabucak yenildi. Ea sonra, Apsu’nun topraklar›n›n üstüne bundan
böyle yerin alt›nda olarak olan tap›na¤›n› kurdu. Daha sonra deneyen Tiamat
daha korkutucuydu; fakat sonunda Marduk taraf›ndan öldürüldü. ‹çine eserek
Tiamat’›n inan›lmaz vücudunu ﬂiﬂirerek,
genç tanr› kutsal sular› yer yüzünden
ay›rd›; tüm evrene emirlerini zorla kabul ettiren o, da¤ nehirlerine giden yolu
açt›. ‹lk var olan canl›lar, bildikleri ilk
devirlerin ay›rt edilmemiﬂ durumlar›nda
bar›ﬂ› sa¤lamak için dünyan›n yükselmesine eﬂlik eden heyecan› yürürlükten
kald›rmak istediler. Onlar›n tembelli¤i
y›k›c›l›¤› kan›tlad›. Tiamat, canavar ordusunda yetiﬂtirilmiﬂ bir canavar olarak
ortaya ç›kt›. Esas ilahi sular›n, örgütlenmiﬂ tanr›lar›n dünyan›n sonuna do¤ru
onlar› arkaya iterek iﬂlerini bitirmelerinden önce zapt edilmesi gerekiyordu.
ﬁimdiki Zamanda Dünyada Su:
Tamamlanm›ﬂ dünyada tuttu¤u pozisyona bakarsak, suyun farkl› kaliteleri, fonksiyonlar› ve güçleriyle karﬂ›laﬂ›r›z. Sular düzenlenmiﬂ evrende en büyük mülklerden biri. Dünyan›n bütün
ça¤r›ld›¤›nda, bir M›s›r masal›, gökyüzünü, yer yüzünü, geceyi, da¤lar› ve sular›
listeler. Rgveda sadece gökyüzünü, sular› ve yer yüzünü kapsar. Fakat görünen
samimi s›n›fland›r›lmalara ra¤men, su o
suretle hissedilebilir görüntüsünü azaltmam›ﬂt›r; bize geçilemez gibi yerleri iﬂgal etmeye devam etmiﬂtir; ﬂüphelenilmeyen kalitelere ve güçlere sahiptir.
Kozmik Sular:
Birçok insana göre sular evrenin s›n›rlar›n› oluﬂturur. Yeryüzünün ortas›nda bir ada gibi yay›lan geniﬂ bir yüzey
oluﬂtururlar. Dünyan›n her iki taraf›nda
iki okyanusa bölünürler ya da Yunan
Okeanos gibi dünyay› dolaﬂan nehre
akarlar. S›kça, dünyan›n alt bölgelerindeki daha fazla ya da az kar›ﬂ›k yer alt›
su yollar› ﬂebekelerini iﬂgal ederler. Ya
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da yeniden, bütün yer yüzünün su üzerinde oldu¤una inan›l›r. Sonuçta su bir
de cennetin yukar›s›ndaki üst bölgelerde
bulunur. Bu yüzden su üç boyutlu uzay›n içinde dünyay› kapsayabilir. Desana
Hintlileri için, suyla y›kanan bir bölge
yeryüzünün alt›nda yay›l›r; su bir de
Milky way (sütlü yol)’in tellerinde dolaﬂ›r. Mezopotamya metinlerinde, Tiamat’›n sular› cennetin üstündeki yeri
iﬂgal ederken, yeryüzü Apsu’nun sular›
üzerinde kurulmuﬂtur.
Sular ayr›ca dünyan›n merkezini
belirlemede yard›mc› olur. Fali mitlerine
göre, bu merkez sulardaki iki aç›k hende¤in kesiﬂmesiyle bulunmuﬂtur. Iroquois mitinden bir karakter, yeryüzünü
büyütmek için bir gölün sular›na akar;
yeryüzü sonra onun ad›mlar› alt›nda geliﬂir. Büyük Ugaritic tanr›s› El, iki okyanusun ortas›ndaki nehirlerin kaynaklar›nda oturur. Guarani yerlileri atalar›n›n esas oturduklar› yeri “F›ﬂk›ran Kaynak” diye ça¤›r›rlar. O yeryüzünün gerçek merkezi, ilk ve son babalar›n›n topraklar›n›n gerçek merkezi. Onlar evrenin büyük önem taﬂ›yan bölgelerini iﬂgal
ettikleri için sular kozmik düzeni tan›mlamaya yard›m ettiler. Satapatha Brahmana kesin olarak der ki: “Sular dünyan›n düzenidir.” (11.1.6.24). Ayr›nt›l› olarak, suyun gruplar› genelde önemli s›n›rlar kurarlar. Çok yayg›n bir görüﬂe
göre, göl ya da nehir canl›lar›n topra¤›n›
ölülerin dünyas›ndan ay›r›r. Bir su grubu örne¤i, Babillilerin dönüﬂü olmayan
topraklar›n›z ve Yunanlar›n Acheron’una ulaﬂmak için geçen nehri içine
al›r. Ayr›ca, bir tanesi ölüm ülkesine girmek için sular›n› geçirmelidir, bir tanesi
de yaﬂayanlar›n topra¤›na girmek için
sular›n geçirmelidir; Ewe insanlar›na
göre, bir çocuk do¤du¤u zaman nehirden
geçmelidir. Bütün insanlar kozmik sular
ve kendi kuvvetlerindeki sular aras›ndan geldi¤ine inan›l›r, e¤er dünyay› saran sulardan de¤ilse, nehirlerin yer alt›
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sular›ndan geldi¤ine inan›l›r. Baz› metinler daha karmaﬂ›k tasvirleri kapsar.
Babil ﬂiirlerinde, kaynaklar ve nehirler
Tiamat’›n cesedinin kafas›ndan yükselir;
sular›n iﬂgal etti¤i dünyan›n üst bölgelerinden geliyor görünür, tabii ki e¤er
bunlar ufkun sonunda yeryüzüne yak›nsalar. Eski Hindistan’da Ganj’›n cennetten ak›p geldi¤i düﬂünülür.
Sular ve Kutsall›k:
Nerede bulunurlarsa bulunsunlar,
sular genellikle ilahi güçlerle ba¤lant›l›d›r. Hint dünyas› genellikle onlara tanr›çalar diye hükmederler. Di¤er durumlarda daha aç›k olarak, deniz, kesin nehirler ve kesin kaynaklar tanr› olarak düﬂünülür. Vedic Hindistan, örne¤in nehirlere kurban adarlar. Tigris ve Euphrates
Hitit tanr›lar›n›n listelerinde ortaya ç›kar. Nehirlere bir Homer yemininde dua
edilir. Bu su tanr›lar›yla ilgili ola¤anüstü ﬂeyler vard›r. Saf do¤al elementlerin
temsillerinden baﬂka ﬂeyler vard›r. M›s›rl› bir rahibe geceleyin ilerleyen bir
güneﬂ botunun üzerinde bir kanalken,
ayn› zamanda bir ansan gibi konuﬂabilir. Benzer olarak Ugaritic tanr›
Yamm’›n isminin manas› denizdir; baﬂka
bir ismi nehir tasvirini uyand›r›r, fakat
bir de kutsal meclise elçiler gönderen
prens ya da hakimin özelliklerine sahiptir. Yunan Pontos tuzlu engin denizken;
yeryüzüyle çiftleﬂen ve torunlar meydana getiren bir erkek canl›d›r. M›s›r’da,
Nil, insanlaﬂt›r›lm›ﬂ tanr› olan Hapi diye onurland›r›l›r. Su, gerçekten s›v› elementin dokunulur görüntüsüyle çat›ﬂmayan kutsal gücün gösterisidir. Yine
de, onun elementin içindeki içkinli¤i o
kadar ki, su kendisi ilahi olarak görülebilir. Baﬂka durumlarda bununla birlikte, sular sadece ruhlar›n ve kutsal güçlerin yeri olarak gösterilir. Baz› ruhlar bir
göl, bir nehir, ya da bir da¤ olarak yaﬂayabilir. Daha geniﬂ bir otorite kurmak
isteyen birçok tanr› ayr› olarak bahsedilebilir. Öncelikle ona sebep oldu¤una
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inan›lan ya¤mur efendileri, sahipleri
vard›r. Bununla birlikte ya¤mur bir de
güçleri ya¤muru kontrol etmekle s›n›rland›r›lmam›ﬂ canl›lara ba¤l›d›r. Ya¤muru ele geçirmek için biri bütün tanr›lar›
ya da güçlü ruhlara sahip gerçek atalar›
bir araya getirmeli. Ya¤mur bazen her
ﬂeye hakin olan canl›dan bir hediye san›l›r, ya da ya¤mur tanr›s›n›n kendisi en
yüksek canl› olarak görülür.
Birçok Akdeniz atas› ve Yak›ndo¤u
insan› bir f›rt›na tanr›s›na sahiptir. Bulutlar› sürükler ve bir araya getirir, gök
gürlemesi ve ﬂimﬂek çarpmas›na sebep
olur ve ya¤muru ya¤d›r›r. Bu f›rt›na tanr›s› tanr›lar aras›nda seçkin bir pozisyona sahip olur; onlar›n üzerinde hüküm
sürer, ﬂehirleri ve onlar›n krallar›n› korur ve tüm evren üzerinde gücünü yayar. Hindu Pantheonu’nda daha az göze
çarpan f›rt›na tanr›s› Parjanya ﬂeytanlar›n yok edicisidir, baz› metinlerde bütün
dünyan›n kumandan› olarak görülür.
Tanr›lar›n sular üzerinde hüküm
sürdü¤ü güçleri daha genel bir tarzda
benzer olarak yayg›nd›r. Uzak bir topraktan denize gelen Yaz tanr›s› Enki,
ikamet ya da evini zorla zapt etti¤i Apsu’nun yer alt› sular›nda kurdu. Enki
sular›n efendisidir. Dünyan›n en büyük
düzenleyicisi ve insanl›¤›n yarat›c›lar›ndan biri olduktan sonra kaderin efendisi
olarak kald›. An ve Enlil ile birlikte üçlü
en yüksek güç oldu. Akkadianl› akran›
Ea için de ayn› ﬂey söylenebilir. Derinli¤in kral›, geniﬂ denizin tanr›s›, karasal
sular›n efendisi olan Ea’n›n yeri kutsal
topraklardad›r ve tanr›lar taraf›ndan
onun dan›ﬂmas›na kulak verilir. Bu yüzden su tanr›s›n›n gücü genellikle suyun
mülküne üstün gelir.
Ters ola¤anüstü ﬂeylerde bulunabilir. Daha evresel tanr›s›n›n otoritesi suda yaﬂayan dünyada ayr›cal›kl› bir ﬂekilde uygulan›r. Veda’da örne¤in, Varuna,
do¤ay›, tanr›lar› ve insanlar› yöneten en
büyük tanr›; nesnelerin dinsel düzenle-
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yicisi olan Rta’n›n muhaf›z›d›r. Genellikle suyla yak›ndan ba¤l›d›r. Mitra ile birlikte suya sebep olur. Indra ile ﬂöyle diyebilir “F›ﬂk›ran sular› büyüten benim”
(Rgveda 4.42) Sular›n üzerinde dinlenir
ve alt›n evi onun üzerinde kurulmuﬂtur.
‹ki okyanus onun iç organlar›d›r, suyun
her bir damlas›nda sakl›d›r.
Bu durum Yunan’da oldukça aç›klanm›ﬂt›r. Deniz tanr›s› Poseidon özellikle suda yaﬂayan bir tanr› de¤ildir. Onun
ismi ve efsaneleri onun yeryüzüyle yak›n iliﬂkileri oldu¤unu ispatlar. Eski
kral Kronos’un o¤luna babas›n›n miras›
paylaﬂt›r›ld›¤›nda sular üzerinde hakimiyet verilmiﬂtir, baﬂka bir kardeﬂine
alt dünya, di¤erine de gök verilmiﬂtir.
Bu yüzden suya kumanda etmiﬂtir ve
f›rt›nalar estirmiﬂtir; fakat onlar›n üzerinde her yerde mevcut de¤ildir. Di¤er
tanr›lar Pontos, Nereus ve Proteus suyla
daha yak›ndan ba¤l›d›r. Fakat Poseidon’un durumunda, egemenlik, mülkün
uyguland›¤› bölgenin üstünde meydana
gelir. Zenginlikleri ve güçleri ne olursa
olsun, sular politik tip güçlerin kayna¤›
de¤ildir. Politik, devlete ait güç gökle yak›nd›r, bunun sebebi f›rt›na tanr›s› taraf›ndan hüküm sürülememesidir.
Suyun Kalitesi ve Güçleri:
Çeﬂitli gösterilerinde, su tanr›lar›
ve sular›n kendilerinin bu dünyadaki sahip olduklar› kalite ve özellikler ilk var
olan kozmogonilerde gördüklerimizle
karﬂ›laﬂt›r›labilir. Dünyan›n üstünde yay›lan ve onu s›n›rlayan sular, baz› durumlarda hiçli¤in kendisi oldu¤u gibi,
boﬂlu¤un sembolü olabilir fakat bu kesin
de¤ildir. Bu uzak sular bazen kutsal sular› besler: onlarda ayn› yo¤unlu¤a sahip olmak zorunda. Suyun ak›c›l›¤› ve
kaçama¤›, kesin suda yaﬂayan ruhlar›n
veya ilahiyatlar›n bulundu¤u baﬂkalaﬂ›m yetene¤inde gösterilir. Bir Vietnamese (Vietnam) masal›nda, su perisi
ayart›c› o¤lan ﬂeklini al›r, Hintli perileri
kuﬂa dönüﬂür, Yunan deniz tanr›lar›,

132

Proteus, Nereus ve k›z› Thetis onlar› geciktiren giriﬂimlerden kaçmay› baﬂarmak için çeﬂitli ﬂekiller al›r. Bu yetenek
devredilebilir. Birmanya anlat›mlar›nda,
su havuzu, onu içen insan ya da hayvan›n, maymun ya da insan kal›b›na dönüﬂtü¤üne yer verilir.
Su insan yaﬂam›nda çok önemlidir;
topra¤›n verimini art›rarak onun beslenmesini sa¤lar. Beslenmekten de öte, beslenmenin kayna¤›d›r. Belki de bu yüzden sütle de¤il de inekle karﬂ›laﬂt›r›labilir. Faydas› yüzünden, hayati kuvvetleri
sa¤layacak bir ayr›cal›k olarak bilinir.
Örne¤in Vendalar, suyu kanla k›yaslarken, Desana nehirlere yerin alt›ndaki
amniyotik sulara kat›lan göbek ﬂeritleri
diye bakar. Hintli ve Afrikal› metinlerde,
sular›n insano¤luna can verdi¤i ve onu
oluﬂturdu¤u s›kça konuﬂulur.
Suyun cinsellikle birleﬂti¤ini bulmam›z›n sebebi Diola’n›n ﬂark›s›d›r,
“Kad›nlar›n cinsel organlar› suyla doludur..., e¤er Ata Sembe bir kad›nla uyursa onu mutlaka hamile b›rak›r.” (Louis
Vincent Thomas, Les Religions d’Afrique
Noire, Paris, 1969, p.202). Bu durumda
sular diﬂi karakter olarak farz edilir.
Hindistan Apsarasalar›, Yunan Naidas
ve Nereids erotik maceralarda bahsedilen genç kad›nlard›. Fakat sular erkek
de olabilir. “Varuna gibi spermlerini suya b›rak›rlar” der Brhadaranyaka Upanisad 3.9.22. Yunan ﬂairlere göre gökyüzü tutkun bir patlama ﬂekline ya¤muru
yeryüzüne tohum olarak gönderir. Nil’in
sel sular› olan M›s›rl› tanr› Hati, hayat›n haz›rlay›c›d›r ve Nil yar› kad›n, yar›
erkek olarak inan›l›r. Sular› erkek ve tar›ma elveriﬂli topraklar› diﬂidir. Birlikte
onlar anne ve babad›r. Yunan’da nehirler kesinlikle erkektir ve f›rt›na ve ya¤mur tanr›lar› gibi bir bo¤an›n özelliklerine sahiptir. Hayati bir kural olarak, su
insanlar›n hastal›klardan korunmalar›na ve ölümü uzak tutmalar›na izin verir.
Su, bitkilerle eczac›l›¤›n geliﬂmesini
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yapt›¤› için ya da onun as›l kalitelerinin
etkileri yüzünden, veda onu ilac›n kökeniyle birleﬂtirir. Özel olarak, suyun y›lan
zehrine karﬂ› çok etkili oldu¤una inan›l›r. Daha olumlu bir durumsa, suyun
güç, kuvvet verdi¤ine, yaﬂl›y› gençleﬂtirdi¤ine ve ömrü uzatt›¤›na inan›l›r.
Suyun ölümsüzlük verme yetene¤i
bile vard›r. G›lgameﬂ, sular›n dibinde,
insanlar›n ölümden kurtulmas›n› sa¤layan hayat otunu bulmuﬂtur. Birçok insan “hayat suyu”nun ölümsüzlük verdi¤ini konuﬂur. Benzer olarak, Thetis o¤lu
Achilles’e sonsuz hayat vermek için,
onun Styx sular›na dalmas›n› istiyordu.
Yunanlar›n Okeanos ve Ambrosia aras›nda genel bir iliﬂki kurduklar› gibi yerliler de su ve soma aras›nda iliﬂki kurdular.
Suyun daha anlaﬂ›lmaz durumlar›
da vard›r: ak›l ve bilgiye sahiptir. Suyun
do¤ruyu araﬂt›rd›¤›n› Vedas’ta okuyoruz.
Bilgelikle dolu olan Mezopotamya su
tanr›s›, tanr›lara ö¤üt da¤›t›r. Hakim
olarak, uçurumda bal›k ﬂeklinde do¤an
efsanevi yaﬂl› bilgeleri korur. En eski
Yunan su tanr›lar› adlar› zekan›n kalitelerini nitelendiren k›z evlatlar›n› meydana getirmiﬂlerdir. Oceanidlerin aras›nda, Metis (basiret, ak›l) ve Idyia (bilen); Nereidlerin aras›nda, Panopeia (gören) ve Nemertes (sad›k olan). Di¤erleri,
babas› gibi ayn› kalitede ruha sahiptir
der Hesiod. Nereus gerçekten, samimi,
sad›k ve naziktir ve daima adaletle ilgilenir. Bugünü, geçmiﬂi ve gelece¤i bilen
Proteus’a benzer.
Suyun bu ak›ll›¤› nereden geliyor?
Bir Guarani anlat›m›, suyun tazeli¤i ve
›l›ml›l›kla eﬂleﬂtirilmiﬂ can›n tazeli¤i
aras›nda bir iliﬂki kurar. Bir Vedic metninde, kötülükleri defeden dalgalar, yalanlar› da uzak tutar. Bir Yunan metni,
bilgi geniﬂli¤ini, denizin derinli¤inin geniﬂli¤iyle birleﬂtirir. Fakat belki de su
tanr›lar›n›n ak›llar› yaﬂlar›n›n bir iﬂlevidir. Hellenic dünyada, onlar›n aras›nda
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en bilge “denizin yaﬂl› adamlar›” diye
ça¤r›l›r.
Sular, kendileri baz› zamanlarda
yarat›c› güç anlam›na gelmesiyle ayn›
zamanda bilge ve üretken kuvvetler olarak bu sözcü¤e yak›nd›rlar. Dogon’a göre, medenileﬂme aktiviteleri ayn› zamanda söz ve ›slakl›kla birlikte medenileﬂme sanat›yla ba¤lant›l› olan Nommo’da su ve söz birleﬂmiﬂtir; baz›lar›
Bambaralar içinde benzer iliﬂkiler bulur.
Rgveda’da 10.125, yarar› kozmik olan
törensel sözcük kendi kendine: “Benim
kökenim sular›n içinde, okyanusun içinde” der. Bununla birlikte su her zaman
yararl› de¤ildir. Günümüzdeki dünyada,
uzak zaman önceki mitlerde y›k›c› oldu¤u gibi, insana düﬂman olabilir. Ya¤mur
ve sel felaketleri olmaktad›r. ‹nsanlar
nehirlerde ve denizlerde bo¤ulmaktad›rlar. Bunlar basit kazalar de¤il, s›v› elementlerle kötü güçlerin beraber gösterileridir. Bir örnek bunu tek baﬂ›na gösterir: Kuzey Avustralyal› yerlilerin kuru
mevsimlerde bulutlarda yaﬂayan y›lan
ﬂeklinde bir ruhlar› vard›. ‹nsanlar› sellerde bo¤an ve batakl›¤›n içine yutup onlar› tehlikeye atan budur.
Suyun olumsuzluklar› baﬂka ﬂekiller alabilir. Desana için, su hastal›¤›n
sembolüdür. Bir Mezopotamya metninde, kötü öksürüklere Apsu sebep olur.
Gabon’dan gelen bir aç›klama daha ileriye gider: su ruhu, ya¤muru, so¤u¤u ve
ölümü ifade eder. Mezopotamya ayr›ca,
hayat suyu oldu¤u gibi ölüm sular›na da
sahiptir.
Bu düﬂman güç bazen canavar ﬂeklindeki yarat›klarda hayat bulur. Desana heybetli bir k›rkaya¤›n denizde yaﬂad›¤›na inan›r; ayr›ca çocuklar› yiyen kötü y›lan ﬂeklindeki yarat›klardan bahsedilir. Pontos’un torunlar› Yunan deniz
tanr›s›, Okeanos’un sular›n›n yan›nda
yaﬂayan Gorgons ve Lerna batakl›¤›nda
yaﬂayan Hydra gibi y›k›c› güçlere sahip
melez canl›lar› kapsar. Tiamat’›n cana-
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var ﬂeklini ald›¤›n› hat›rlar›z. Baz› canavarlar eski ‹srail inançlar›nda yaﬂar;
bunlar büyük su hayvan› Rahab ve ejderha Tannin’dir.
‹brani el yaz›lar›nda, okyanusun
kendisi Yahveh’in rakibi olarak an›l›r.
Tabii ki emirlerini zorla dünyaya kabul
ettirirken Yahveh sular› fethetmiﬂ ve s›¤›nd›klar› yerde canavarlar› zaptetmiﬂtir; o bundan böyle onlar›n efendisidir.
Bununla birlikte onlar›n tehditleri devam eder; deniz canavar› yeniden uyanabilirdi. E¤er bu böyle olsayd› onu izleyen tanr› onu öldürebilirdi.
Baz› zamanlarda yararl›, bazen kötü hayat prensiplerine ve yarat›c› güce
yak›nd›r fakat yine de y›k›c› güce sahiptir, tanr›lar›n ve canavarlar›n akrabas›
olan su bütün dinsel belirsizlikleri taﬂ›r.
O yaln›zca maddi kirleri temizleyen, eriten ve taﬂ›yan de¤il, tasfiyenin vekilidir;
rahats›z edici duygulara yol açan güç bile daha gizemlidir. Bir Babil metnine göre, su kötülükleri vuruﬂmadan fakat önceden söylenen kehanetlerle sürgün
eder. Bir Vedic ilahisinde su insanlar›
yanl›ﬂ lanetlerin sonuçlar›ndan ve iﬂledikleri günahlardan kurtar›r.
Sa¤l›k, su taraf›ndan olumlu bir
özellik olarak görülür. Su insana onun
gerçek erdemlerini götürür. Vedic metnine göre, o önseziye sebep olur. Bir Yunan
efsanesinde, Pherecydes kuyudan biraz
su içtikten sonra deprem olaca¤›n› tahmin eder. Okeanos ve Tethys Glaucus’u
temizlerken ona kendisini tanr›laﬂt›rma
iﬂlemine tabi tutacak yetene¤i verirler.
Bu yüzden, sular bir yere kadar saflaﬂt›r›l›rken bir de kutsallaﬂt›r›l›rlar.
Tart›ﬂt›¤›m›z suyun çeﬂitli nitelikleri ölüm dünyas›nda gösterilir. Kesin Zuni topluluklar› için, atalar bir gölün dibinde bir köyde oturmaktad›rlar. Bu toplulu¤un üyeleri öldükleri zaman uyuyacaklar›n› ve uyand›klar›nda “f›s›ldayan
sular›n” dibindeki köyde genç olarak
uyanacaklar›na inan›rlar. Bu sular yaﬂl›
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hayat›n ve çocuklu¤un kar›ﬂt›¤› mutlu
bir durum olarak görülür. Desana inançlar› daha ileriye gidebilir. Suda y›kanm›ﬂ bölge Axpicon-dia, dünyay› ilk kuran›n geldi¤i yer olan yeryüzünün alt›na
uzan›r. Tüm hayat›n kayna¤›, insanlar›n
do¤du¤u bir çeﬂit göbek ﬂeridine ba¤l›
yer, rahim çevresidir. Desanalar›n en
iyileri öldükleri zaman oraya giderler.
Mutlu ölüm bu yüzden, amniyotik sulara geri dönüﬂ san›l›r. Polynesianslar›n
aras›nda, ölüm denizler aras›nda yer
alan kötü bir bölgede yaﬂar; bununla
birlikte ﬂefler, tanr› Tane’in onlara verdi¤i, onlar› hayata döndüren hayat suyunun bulundu¤u farkl› bir bölgeye giderler.
‹lk var olan su, Nun, M›s›r ölüm
topra¤›na do¤ru akar. Geceleyin, güneﬂ
botu do¤uya do¤ru onun dalgalar›nda gider. Baz› metinlerde, ölüm bu bota biner
ve onunla yolculuk yapar. Baﬂka metinlerde, güneﬂ tanr›s›n›n da dald›¤› Nun’da y›kan›rlar. Ona benzeyerek, tekrar
gelip canlan›rlar. Fakat cehennemi sular
her zaman yararl› ve hayat verici de¤ildir. Onlar, feribot kaptan›n›n botunun
idare ederek temizleyece¤i kayal›klar›
kapsar; tehlikeler içerir ve huzurunu
kaç›r›r. Nun, gizemli bo¤ulmalar›n noktas› farz edilir.
Yunanlar aras›nda Hades nehirleri
ve gölleri içerir. Bu iki nehrin isimleri
yap›lar›n› aç›¤a vurur: Pyriphlegethonun anlam› “yanan ve alevlenen
ateﬂ”tir; Cocytus (Kokutos)’un anlam›
“a¤lama ve inleme”dir. Nehirler, Plato’ya
göre kötü ruhlar›n geçici bir ceza çekti¤i
Tartaros uçurumuyla s›n›rlan›r. Bununla birlikte di¤er ruhlar, yeniden dünyaya
gelmeden önce geçtikleri Acherousias gölünün k›y›s›nda kendilerini ar›t›rlar.
Proclus, Acheron’da ar›nan ruhlar›n daha iyi bir kader kazand›klar›n› daha
aç›k bir ﬂekilde belirtir.
S›kça tekrarlanan bir fikirde ölülerin susam›ﬂ olduklar›d›r. ‹çmek onlar›
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yeniden tazeler, onun sayesinde M›s›r
metinlerinde geçti¤i gibi yeni hayat ﬂeklini kazan›rlar. Bununla birlikte bütün
sular ölüme ayn› derecede yararl› de¤ildir. Gerçek Yunan geleneklerine ait dünyada iki kaynak vard›r; yeni üye onun
Haf›za Gölü’nden gelen sudan içmesi gerekti¤ini bilir. Plato, ‹hmal Gölü’nün bulundu¤u Unutkanl›k Ovas›’ndan bahseder. Cehennemi sulardan biri haf›zay›
bast›r›rken di¤erleri daha önce bahsetti¤imiz ak›l ve bilgi suyu gibi onu sürdürür ve yeniden onaylar. Bu mücadelenin
önemi, önceki yaﬂad›klar›n›n hat›ralar›n› yeniden elde etmelerine izin verilen
Pythagoras ve Empedocles’e ba¤›ﬂlanm›ﬂ
özel bir bölge olmas›d›r. Empedocles’i
okudu¤umuzda bu özel bölgenin yeniden
dünyaya gelmekten kaçan ruhlardan
kald›¤› aç›kça görülür.
Sonuç:
Sonuç olarak, suyun tasviri s›n›rs›z
olarak birçok anlamda verilmiﬂtir ve
farkl› mitlerde verilen z›t anlamlar
uyumlu de¤ildir. Bu çeﬂitli anlamlar geniﬂ bir alanda, suyun do¤al bir olgu olarak bizim tecrübelerimizde çeﬂitlilik göstermesi olarak al›n›r.
Su iki anlaml› olabilir. S›v› olarak,
saf bir yoklu¤u ya da tanr›lar taraf›ndan
kullan›lan ﬂekilsiz bir maddeyi sembol
eder. Olumlu bir iﬂlevi yerine getirebilir.
Y›kan›r, çözülür ve temizlenir. ‹nsan yaﬂam›nda esas olarak ve bitkilerin büyümesi için gerekli olarak su, yarat›c› güce
benzer olarak üretken ve hayat veren
niteli¤i temsil eder. Bu yüzden ilahi ve
kutsald›r. Ayr›ca olumsuz bir rol oynama
yetene¤ine de sahiptir. Tanr›lar onun
dalgalar›n› y›k›c› güç olarak kullan›rlar.
Kendi içinde aktif olarak ister kutsal ister canavar gibi olsun, su ﬂeklini ald›¤›
her ﬂeyi aﬂ›nd›r›r ve kendi içindeki
uyumsuzlukta bu üstünlükleri imha etmeye yönelir. Netice itibariyle, nehirler
ve denizler bir ülkenin d›ﬂ hatlar›n› çizmede katk›da bulunurlar, bu yüzden su-
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lar›n bölünmesi kozmik düzeni tan›mlamada yard›mc› olur.
Bununla birlikte suyun tasviri tek
anlaml› de¤ildir. ‹çinde ﬂekil ald›¤› bütün mitler düﬂünülmeden o asla tercüme
edilemez. Fakat, verilen toplamdaki mitolojik sistemde ald›¤› pozisyonla da tan›mlanamamas› farkl› de¤ildir. Çeﬂitli
somut tecrübede ve say›s›z duyguda haf›zay› aç›¤a ç›karma yetene¤ine sahip olmas›yla, potansiyel bir durum içinde
özel manalar taﬂ›yabilir. Her anlat›m bu
manalardan baz›lar›n› gerçekleﬂtirir.
Suyun anlam›n› günümüz dünyas›nda ya da kozmogonik geliﬂimin ak›ﬂ›
içerisinde, zaman›n kökeninin zihinde
canlanmas›n›n de¤iﬂtirilmemiﬂ olarak
kalmas› gerekti¤i olmas›n› mant›¤›n hiçbir kural› üstlenmez. Di¤er taraftan, çok
derinlemesine çal›ﬂt›¤›m az say›daki mitolojik sistemlerde, çok çeﬂitli olan suyun tasvirinin kullan›m›n›n verilen sistemin tamam›n›n tanr› bilimiyle ilgili
niyetten esinlenmesi sebebiyle uyum
sa¤lamamas› beni çarpm›ﬂt›r.
[Suyla ilgili semboller için bak›n›z,
Bulutlar; Sel; Göller; Ya¤mur; Nehirler;
Tükürük ve Tükürme; Gözyaﬂlar›. Suyu
kapsayan törenler için bak›n›z, Abdest
ve Vaftiz]
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SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL M‹RAS:
YAﬁAYAN KARAGÖZ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
Yeliz ÖZAY*
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›,
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve
UNIMA’n›n deste¤i ile Gazi Üniversitesi
Türk Halkbilimi Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi 27-29 Nisan 2006’da “Somut
Olmayan Kültürel Miras: Yaﬂayan Karagöz Uluslararas› Sempozyumu”nu gerçekleﬂtirdi.
Sempozyum 27 Nisan Perﬂembe sabah› Aç›l›ﬂ Konuﬂmalar› ile baﬂlad›. Aç›l›ﬂ Konuﬂmalar›nda Gazi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Kadri Yamaç, UNESCO Milli Komisyonu Baﬂkan› Prof. Dr.
Ars›n Ayd›nuraz, Kültür ve Turizm Bakan› Müsteﬂar› Prof. Dr. Mustafa ‹sen,
Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araﬂt›rma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Prof. Dr. Öcal O¤uz Karagöz ile ilgili düﬂüncelerini ve sempozyuma dair dileklerini sundular.
Aç›l›ﬂ Konuﬂmalar›n›n ard›ndan
Karagöz ustalar› Orhan Kurt ve Tacettin Diker’in gösterileri ilgiyle izlendi.
‘Hacivat Aç›l›ﬂ Oturumu’ nda Prof.
Dr. Özdemir Nutku ve Tekin Özertem
‘Yaﬂayan Karagöz’ ile ilgili bildirilerini
Hilmi Yavuz’un baﬂkanl›¤›nda sundular.
Ö¤leden sonraki program Yunanl›
Karagöz ustas› Panos Kapetanidis’in
gösterisi ile baﬂlad›. Panos Kapetanidis
“Lanetli Y›lan ve Büyük ‹skender” adl›
oyununu sundu.
‘ﬁeyh Küsteri Oturumu’nun baﬂkan› Prof. Dr. Özdemir Nutku idi. Oturumda Doç. Dr. Nerin Köse, UNIMA Milli
Merkez Baﬂkan› Mevlüt Özhan ve Ün*

ver Oral Karagöz’ün yaﬂat›lmas› ve korunmas› ile ilgili bildirilerini sundular.
Günün son oturumu olan ‘Tuzsuz
Deli Bekir Oturumu’ oldukça yo¤un bir
oturum oldu. Doç. Dr. Nebi Özdemir reklam sektörü ve Karagöz’ü, Doç. Dr. U¤ur
Güdükbay ve Yard. Doç. Dr. Bekir ﬁiﬂman bilgisayar ortam›nda Karagöz’ü,
Doç. Dr. Mehmet Aça Karagöz’ün mizah
dergilerindeki yerini, Yard. Doç. Dr. Selma Baﬂ ve Yard Doç. Dr. Zeki Taﬂtan Karagöz’ü modernleﬂtirme çabalar›na örnek olarak “Üç Karagöz” ve “Karagöz
Ankara’da” oyunlar›n›, Alparslan Santur
ise Karagöz’ün müzedeki yerini de¤erlendiren bildirilerini sundular. Oturuma
Prof. Dr. Metin Ekici baﬂkanl›k yapt›.
‹kinci gün Karagöz ustas› Mustafa
Mutlu’nun gösterisi ile baﬂlad›.
‹lk oturum olan ‘Bebe Ruhi Oturumu’ Doç. Dr. Nüket Tör’ün baﬂkanl›¤›nda sürdürüldü. Oturumda ilk olarak
Yard. Doç. Dr. Mehmet Arslantepe’nin
Karagöz’ün Yeﬂilçam üzerindeki etkisini
de¤erlendiren bildirisi sunuldu. Ard›ndan Prof. Dr. Pakize Aytaç ve Doç. Dr.
Dilaver Düzgün Karagöz Perde Gazelleri ile ilgili bildirilerini sundular. Münir
Canar hayal perdesinin gerçekli¤i üzerinde dururken Günil Özlem Ayayd›n
Cebe Karagöz’ün Karasevdas›n› sorgulad›. Oturum Doç. Dr. Do¤an Kaya’n›n Karagöz Oyunlar›nda Tahir ile Zühre baﬂl›kl› bildirisiyle sona erdi.
Prof. Dr. Pakize Aytaç’›n baﬂkanl›k
yapt›¤› ‘Ferhat ile ﬁirin’ oturumunda
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Karagöz’ün iﬂlevi ve dili meselesi yurt
s›n›rlar› aﬂ›larak de¤erlendirildi. Oturuma Doç. Dr. Nüket Tör ‘K›br›s’ta Karagöz Dilinin Bugünü Yar›n›’, Doç. Dr. ‹rina Driga “K›r›m Karagözü” El Yazmas›:
Karagöz’ün Dünü ve Bugünü, Yard. Doç.
Dr. Suna A¤›ldere ‘Bat›da Türk Gölge
Oyunu-Karagöz’de Yer Alan Gülmece Dilinin Çeviri Sorunu’, Dr.Ülkü Eliuz ‘Toplumsal ‹roni Ba¤lam›nda Karagöz’ baﬂl›kl› bildirileriyle kat›ld›lar.
Günün üçüncü ve dördüncü oturumlar› adlar›ndan da anlaﬂ›laca¤› üzere hayalîlere ayr›lm›ﬂt›. Hayalî Küçük
Ali Oturumunun baﬂkan› Doç. Dr. Nerin
Köse idi. Prof. Dr. Metin Ekici ve Yard.
Doç. Dr. Selami Fedakar Karagöz ustas›
Orhan Kurt’u, Yard. Doç. Dr. Nilgün
Ç›blak Hayalî Cinas’›, Yard. Doç. Dr. Refiye Okuﬂluk ﬁenesen Mahmut Haz›m
K›sakürek’i, Mustafa Gültekin ve P›nar
Dönmez Fedakar Hayalî Hasan Hüseyin
Karaba¤’›, Yard. Doç. Dr. Mustafa Sever
ise Mehmet Saylan’› bildirilerine konu
etmiﬂlerdi.
Doç. Dr. Nebi Özdemir’in baﬂkanl›¤›ndaki Hayalî Katip Salih Oturumunda
ilk iki bildiri yine hayalîler üzerine olan
çal›ﬂmalard›. Yard. Doç. Dr. Ruhi Ersoy
Murat Do¤an ve Oyun Repertuar›n›, Evrim Ölçer Özünel ise Tacettin Diker ve
oyunlar›n› içeren bildirilerini sundular.
Oturumda Yard. Doç. Dr. Göktan Ay ve
Dilek Türky›lmaz Karagöz’ü günümüzde
yaﬂatmak üzerine öneriler getirirken tiyatro sanatç›s› Fikret Terzi ‘Karagöz Çocuklarla Yeniden Soluk Bulmal›’ dedi.
29 Nisan Cumartesi günü Karagöz
ustas› Hasan Hüseyin Karaba¤’›n gösterisi ile baﬂlad›.
‹lk oturum Yard. Doç. Dr. Ali Yak›c›’n›n baﬂkanl›¤›ndaki Kanl› Nigâr Oturumu idi. Oturumda Karagöz; tasvirleriyle Mustafa Mutlu taraf›ndan, giysi

http://www.millifolklor.com

özellikleriyle Yard. Doç. Dr. Fatma Koç
ve Yard. Doç. Dr. Emine Koca taraf›ndan, müzi¤i aç›s›ndan Yard.Doç. Dr. P›nar Somakç› ve Yard. Doç Dr. Murat Karabulut taraf›ndan, postmodernizm ve
Karagöz iliﬂkisi ise ﬁahine Hatipo¤lu taraf›ndan de¤erlendirildi.
Günün ikinci oturumu olan Selvili
Köﬂk Oturumuna Mevlüt Özhan baﬂkanl›k yapt›. Karagöz’ün e¤itim ö¤retim
süreçlerindeki iﬂlevi Zeynep Ayd›n Y›lmaz ve Yard. Doç. Dr. Asiye Duman’›n
bildirileriyle tart›ﬂmaya aç›ld›. Doç. Dr.
G›yasettin Aytaﬂ’›n ‘Karagözde Biz’i anlatan bildirisinin ard›ndan oturum Hasan Hüseyin Karaba¤’›n Karagöz ﬂehrinin ve ad›n›n ortaya ç›k›ﬂ›yla ilgili bildirisiyle son buldu.
Sempozyumun son oturumuna Prof.
Dr. Talat S. Halman baﬂkanl›k yapt›.
Oturumda, “Karagöz Neden Öldürüldü?”
filminin yönetmeni Ezel Akay ve senaristi Levent Kazak filmin haz›rl›k ve sunuluﬂ aﬂamalar› ile ilgili k›sa bilgi verdikten sonra kat›l›mc›lar›n sorular›n›
yan›tlad›lar. Daha sonra oturum baﬂkan› kapan›ﬂ konuﬂmalar›n› yapmak üzere
karagöz ustas› Orhan Kurt’a ve Prof. Dr.
Öcal O¤uz’a söz verdi. Orhan Kurt filmle ilgili olumlu görüﬂlerini bildirdi ve bu
sempozyumun gerçekleﬂmesine yönelik
tebriklerini sundu. Prof. Dr. Öcal O¤uz
ise sempozyumun amac›n›n bilim insanlar›n› ve sanatç›lar› bir araya getirmek
ve onlar›n görüﬂlerinin paylaﬂ›lmas›n›
sa¤lamak oldu¤unu, Karagöz’e iliﬂkin
böyle bir bilgi ve tecrübe birikimine ihtiyaç duyuldu¤unu söyledi. Filmle ilgili
olumlu görüﬂlerini de bildiren O¤uz,
tüm kat›l›mc›lara teﬂekkür etti. Oturum, Talat S. Halman’›n Yaﬂayan Karagöz Sempozyumu ile ilgili görüﬂ ve tebrikleriyle son buldu.
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