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 I 

ÖNSÖZ 

 

Bir dinî inanış veya düşünceyi anlamak o inanışın 

veya düşüncenin kozmoloji görüşünü anlamakla 

mümkündür. Menşei ne olursa olsun bütün dinlerin 

yaratılışla ilgili oluşturdukları efsaneler, mitler ve dinî 

tasavvur şekilleri aynı zamanda onlar için bir dünya 

görüşü ve hayatı algılama biçimi olarak da tezahür 

etmiştir. 

Đnsanoğlu yüzyıllardır, evrenin mahiyeti ve yaratılışı 

üzerine düşünmüş ve bu konuyu çeşitli inançlar -bu 

inançlar genellikle dinî karakterli olmuştur- çerçevesinde 

açıklamalarla ortaya koymaya çalışmıştır. Bu açıklama 

çalışmaları veya düşünceleri bize mitler, dinî metinler ve 

çeşitli tarihî vesikalarla -yani yazılı veya yazısız 

kaynaklarla- günümüze ulaşmıştır. Bu kaynaklar içinde 

mitoloji metinleri önemli bir yer teşkil etmektedir. 

Mitoloji metinleri aynı zamanda dinî metinler olarak da 

algılanmışlardır. 

Mitoslar, bir toplumun manevî değerlerini yansıtan 

ciddî öykülerdir. Bu öyküler bir toplumun dünya 

görüşünü ve önemli inançlarını temsil ettikleri için o 
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toplumun kültürü tarafından değer verilen ve korunan 

insanî deneyimlerin birer simgesidir. 

Mitoslar, gereksinim ve arzuları, umut ve 

korkularıyla, insanın doğasını, insanlık durumunu 

yansıtmaktadır. Yaratılış mitosları köken sahibi olma 

duygusunu cevaplamışlardır. Mitoslar, her zaman 

önemini koruyan sorulara verilen kültürel yanıtları 

içermekle birlikte insanları birleştiren ortak konulara 

ilişkin farklı yaşam biçimlerini yansıtırlar. 

Dünya mitolojilerini incelemek, insanın bilgisini, 

anlayışını ve başkalarını değerlendirme olanaklarını 

zenginleştirir. Dünya mitolojisini inceleyen bir kişi her 

kültürün ayırt edici yönlerini öğrenir. Đnsanların coğrafi 

dağınıklıklarına rağmen zaman içinde ne kadar benzer 

olduklarını görür. 

Her medeniyet varlığın temel kaynağını kutsal ile 

açıklar, zira yaratılış tanrısal bir eylemdir. Tanrı 

tasavvurlarıyla da irtibatlı biçimde ilk oluşum, ilk ilke, 

kendisinden her şeyin oluştuğu ana yapı ve bu oluşumun 

nasıl gerçekleştiği farklı şekillerde açıklanmak 

istenmiştir. Mitoslarda genellikle bu ilk nesne 

detaylandırılmaz, hatta hakkında çok az bilgi verilir. 
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Yaratılışa dair farklı açıklamaların ortak sağlama alanı 

yani açıklamalarına delil getirdikleri yer, dünyanın içinde 

bulunduğu durumdur. Madem ki denizler vardır, demek 

ki onun var oluşunu açıklayan mitos doğrudur. 

Topraktan, taştan, bitkiden ve sudan doğum mitleri 

gibi mitlerin altında yatan ana düşünce hayatın yani 

gerçekliğin kozmik bir özde bulunduğu ve bu özden 

doğrudan veya dolaylı olarak tüm canlıların türediği 

inancıdır. 

Biz çalışmamızda; kültürlerarası karşılaştırma 

imkanı sağlayarak benzerlik ve zıtlıkları ortaya çıkarmak 

amacıyla her kültürden yaratılış mitlerini açıklamaya 

çalıştık. Her mitin girişinde o mitin ait olduğu kültürün 

genel özellikleri, o mitlerin kaynağı olan metinleri ve o 

toplumun tanrı inancı hakkında genel açıklamalar 

vermeye çalıştık. 

Mitoslarda Yaratılış Motifleri adlı çalışmamızda 

mitolojik ve dinî metinlere dayanarak evrenin ve insanın 

yaratılışını incelemeye çalıştık. Çalışmamız giriş, dört 

bölüm ve sonuç kısmından oluşmaktadır. Birinci 

bölümde Mitos hakkında genel bilgiler verdikten sonra 

ikinci bölümde Avrupa ve Afrika üçüncü bölümde Asya 
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ve üçüncü bölümde Amerika mitoslarında yaratılış 

konularını ele almaya çalıştık. Sonuçta ise çalışmamız 

boyunca ulaştığımız genel hükümler hakkında 

mukayeseli bir sonuç ortaya koymaya çalıştık. 

Çalışmamız boyunca desteğini esirgemeyen başta 

danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Galip Atasağun Bey’e, 

kıymetli fikirleri ve yol gösterici önerilerinden dolayı 

Prof. Dr. Mehmet Aydın Bey’e teşekkürlerimi sunarım. 

Ayrıca bu konuyu çalışmam için telkinlerde bulunan ve 

desteğini esirgemeyen değerli hocam Zülküf Kara’ya, 

Türk Mitolojisi hakkında çeşitli kaynak tavsiyesinde 

bulunan ve fikirler veren Prof. Dr. Harun Güngör 

hocama, Đngilizce kaynakların tercümesinde yardımını 

esirgemediği için Gazi Üniversitesi Yabancı Diller 

Bölümünden Murat Özcan’a, Gazi Üniversitesi Merkez 

kütüphanesinden tezle ilgili bütün kitaplara ulaşmamda 

usanmadan bana yardım eden Selman Süreyya Sungur’a, 

teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi istişaresinden ve 

yol göstericiliğinden dolayı kıymetli hocam Dr. Đbrahim 

Sümer’e şükranlarımı sunarım. 

Tevfik AKSOY 

Ankara-2007 
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GĐRĐŞ 

 

 

 

I- Konunun Önemi ve Amacı: 

Nesnelerin tabiat ve kökenini bilme arzusu insanda 

doğuştandır ve ilk insanla birlikte çeşitli şekillerde ifade 

edilmeye çalışılmıştır. Bu durum tarih boyunca hemen 

her toplumdaki bütün fertlerin merakını uyandırmış ve 

onları çeşitli sorulara sevk etmiştir. Bu konuda çeşitli 

fikirler ileri sürülmüş, tahminlerde bulunulmuştur. Bu 

fikirler ve tahminler çeşitli şekillerde ifade edilmeye 

çalışılmıştır. Đlk önceleri sözlü olarak dilden dili dolaşan 

mitler daha sonra yazıya geçirilerek korunmuş ve 

günümüze kadar varlığını korumuştur. Đşte bu mitoloji 

metinleri inançları ifade etme araçlarının en önemli 

vasıtalarından biri olarak kendini ifşa etmektedir. 

Günümüzde mitoloji Yunan mitolojisine dayanılarak 

tarif edilmeye çalışılmaktdır. Ancak Yunan tarihinde 
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mitoloji tamamen mitolojilikten uzaklaşmıştır ve bugün 

mitoloji denince akla yalan ve safsata geliyorsa bunun 

tek nedeni Yunan düşüncesinden kaynaklanmaktadır. 

Oysa gerçekte “yaşayan mitoloji” daima bir kültüre 

bağlıdır. Aynı zamanda bir dinî davranışı 

doğrulamaktadır. Mitoloji özellikle Yunan ve Roma 

mitolojisi kalıpları içinde daraltılmaya çalışılmış olsa da 

o, Kızılderililerden Đnkalara, Mayalardan Kıptîlere, 

Hindulardan Japonlara, Türklerden Sümerlilere, 

Babillilerden Araplara kadar yeryüzündeki tüm insanların 

ortak kültürünü teşkil etmektedir. 

Günümüzde mitolojinin insanların hayal ürününün 

mahsulü olduğu görüşü varlığını devam ettirmektedir. 

Ancak son yarım asırda mitlerin büyük hakikatleri temsil 

eden semboller ve mecazî hikayeler olduğu görüşünü 

savunan fikirler de kendini göstermektedir. 

Mitolojik düşünce yapısını anlamak için, mitolojinin 

yaşayan bir şey olduğunu ve dinî hayatın bizzat desteğini 

oluşturduğu kültürleri incelemek gerekir. Burada mitoloji 

bir yalanı ifade etmekten öte mükemmel bir hakikati 

ifade etmektedir. 
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Her hangi bir okuyucunun Dinler Tarihiyle ilgili 

genel bir çalışmayı incelediğinde, işlenen konuların 

hemen hepsinin yaratılışla başladığı ve Mircea Eliade’nin 

(ö.1986) dediği gibi “yeni bir yaratılışla sonuçlanıyor” 

olması, Dinler Tarihinde yaratılışa verilen önemi açık bir 

biçimde ortaya koymaktadır. Daha ileri düzeyde ifade 

etmek gerekirse konunun uzmanları tarafından dahi 

konuya yaklaşıldığında hemen bütün dinî inanış ve 

düşüncelerin kendilerine has bir biçimde yaratılışla 

ilişkili olması konunun anlaşılması yönünde önemli bir 

göstergedir. 

Mitlerde yaratılış anlayışı inanç sistemlerinin 

kendilerine has bir evren algısı oluşturmalarının bir 

zorunluluğu olarak tarih boyunca Dinler Tarihi’nin 

önemli bir konusunu teşkil etmiştir ve etmeye devam 

etmektedir. Her inanç sistemi kendi düşünce yapısına 

özel olan mikrokozmoz ve makrokozmoz bir evren ve 

insan algısına sahiptir. Bu algı da o dine veya inanışa 

sahip olan kişilerin zihnî gelişmişlik düzeyine bağlı 

olmuştur. Ancak bu inanç sistemlerinde ortaya konan 

kozmoloji görüşleri her zaman akıl çerçevesinde ortaya 

konan ifadeler olmamıştır. 
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Bir kozmogoninin orijinal olabilmesi için bu 

görüşlerin hepsinin aynı millete ait olması mitos bilimi 

araştırmalarının bir zorunluluğu olarak zuhur etmektedir. 

Yüksek düşünce ürünü olan kozmogonilere sahip 

halklarda zihnî yönden büyük gelişmeler olmuştur. Örnek 

olarak belirtmek gerekirse Sümer mitolojisindeki 

kozmoloji görüşü o toplumda hem kültürel hem de sosyal 

ve siyasî açıdan topluma büyük etkiler yapmış ve 

kendinden sonraki dinî inanç sistemleri üzerinde büyük 

ölçüde etkili olmuştur. Ancak kabile ölçekli kozmoloji 

inanışları sadece o toplum üzerinde etkisini göstermiştir. 

Örnek olarak Afrika, Avustralya ve Amerika yerlileri 

arasındaki inanışları belirtebiliriz. Nitekim bu bölge 

halkları daha çok kendi atalarının ortaya çıkışıyla 

kozmogoni inanışlarını özdeşleştirmişler ve daha 

evrensel bir inanç sistemleri ortaya koyamamışlardır. 

Bir dinî veya inanç sistemini anlamanın en kısa ve en 

önemli yolu o dinin kozmoloji inancını anlamakla 

mümkündür. Konunun bu açıdan önemine binaen bu 

konuyu çalışarak dinî düşünce sistemlerinin ve düşünce 

yapılarının anlaşılması konusunda faydalı olmayı 

amaçlamaktayız. 
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Çalışmamızda; kültürlerarası karşılaştırma olanağı 

sağlayarak benzerlik ve zıtlıkları ortaya çıkarmak 

amacıyla hemen her kültürün yaratılış mitlerinden 

çeşitlemeler sunarak konuyu açıklamaya gayret ettik. 

 

II- Çalışmada Takip Edilen Metot ve Konunun 

Kaynakları: 

Çalışmamızda yaratılış mitosları aktarılırken sosyal 

bilimler metotlarından nitelendirici metodu 

kullanmamızın yanında bölüm sonlarında ve sonuç 

bölümünde karşılaştırma metodunu kullandık. Ayrıca 

mitoloji kelimesinin tahlilini yaparken kısmen de olsa 

linguistik metodu kullandığımızı söyleyebiliriz. 

Çalışmamızda yaratılış konusunu ele alırken 

günümüzde yaşayan veya yaşamayan inanç sistemleri 

gibi bir ayrım gözetmeden dünyanın bütün bölgelerinden 

çeşitli yaratılış mitleri seçmeye gayret ettik ve bu mitleri 

evrenin yaratılışı ve insanın yaratılışı olarak iki şekilde 

incelemeye dikkat ettik. Her mitolojide yaratılış 

konusunu ele almadan o mitolojinin ait olduğu toplumla 

ilgili genel ve belirleyici bilgiler vermenin faydalı 

olacağını düşünerek açıklayıcı bilgiler vermeye çalıştık. 
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Bununla birlikte o toplumun yaratıcı olarak inandıkları 

tanrılar hakkında bilgi vermenin zorunlu olduğunun 

bilincinde olarak da tanrılar hakkında bilgi vermeye 

gayret ettik. Ayrıca işlenen mitolojinin giriş kısmında o 

mitolojinin kaynaklarını da belirtme ihtiyacı 

duyduğumuz için genel olarak kaynaklar hakkında da 

bilgiler vermeye çalıştık. 

Çalışmamızda bugün mevcut olan ve genellikle de 

dilimize kazandırılan kaynaklardan faydalanarak çeşitli 

kültürlerde yaratılış konusunu ana metinlerine dayanarak 

incelemeyi amaçladık. En genel kaynaklar olarak, Mircea 

Eliade’nin Kabalcı Yayınevi tarafından dilimize 

kazandırılan üç ciltlik Dinsel Đnançlar ve Düşünceler 

Tarihi isimli eserinin yanında yine aynı yazarın dilimize 

kazandırılan hemen bütün eserlerinden istifade ettik. 

Ayrıca, Đmge Yayınları tarafından Türkçeye tercüme 

edilen Donna Rosenberg’e ait Dünya Mitolojisi isimli 

eserden ve yine aynı yayınevi tarafından tercüme edilen 

Joseph Campbell’in (ö.1987) Tanrının Maskeleri 

(Yaratıcı Mitoloji, Đlkel Mitoloji, Batı ve Doğu Mitolojisi) 

isimli dört ciltlik eserinden faydalandık. Đngilizce 

kaynaklardan sık olarak başvurduğumuz iki eserden ilki; 
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Charles H. Long tarafından kaleme alınan ve George 

Braziller Yayınevi tarafından basılan Alpha: Myths of 

Creation isimli eser oldu. Đkinci ise Robert Graves’in 

editörlüğünü yaptığı ve Paul Hamlyn Yayınları 

tarafından basılmış olan New Larousse Encyclopedia of 

Mythology isimli eser oldu. Bunun dışında 

faydalandığımız bütün eserlerin ayrıntılı künyesini 

bibliyografyada vermeye gayret ettik. 

 

III- Konunun Kapsam ve Sınırları: 

Mitoslarda yaratılış konulu çalışmamıza; mitosun 

tanımı, mitolojinin tarihi süreç içinde nasıl algılandığını 

ve açıklandığını ortaya koyarak başladık. Mitosların 

neleri ortaya koyduğunu belirtikten ve mitosun işlevleri 

hakkında kısa bilgiler verdikten sonra mitos çeşitlerini 

zikrederek, daha ziyade konunun da yaratılış olmasından 

dolayı yaratılış mitoslarının çeşitlerini detaylı bir biçimde 

incelemeye çalıştık. 

Çalışmamızda dünya mitolojilerinden genel seçkiler 

sunmaya çalıştık. Bu seçkilerde genel olarak evrensel 

özellikler taşıyan ve aynı zamanda bulunduğu bölgede ön 

plana çıkan mitleri incelemeye çalıştık. Örneğin Hint 
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mitolojisinde Hint kıtasında ortaya çıkan inanç 

sistemlerini tek tek incelemek yerine bir örnek sunması 

açısından genel olarak Hint mitolojisi olarak ele aldık. 

Afrika mitolojisinde ise konunun kapsamlı olmasından 

dolayı bir örnek sunması açısından Mısır mitolojisinde 

yaratılış konusunu inceledik. Mitosların çeşitleri 

bölümünde yaratılış mitoslarını detaylı olarak incelerken 

ilkel olarak adlandırılan kabilelerin yaratılış görüşlerine 

de göndermeler yaptık. 

Konunun kapsamlı olmasından dolayı ilahî olarak 

bilinen Yahudilik, Hıristiyanlık ve Đslam açısından 

yaratılış konusunu, bu konuda yapılan çeşitli çalışmalar 

da olmasından dolayı inceleme gereği duymadık. 
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I. BÖLÜM 

 

I-a- MĐTOS, OLUŞUMU, KONUSU ve ĐŞLEVĐ 

Yunanca kökenli bir ifade olan “mitoloji”,1 mit 

(mythos) kelimesine, söz anlamına gelen “logos” 

kelimesinin eklenmesiyle türetilmiştir.2 Kelime anlamı 

itibarıyla “mit bilimi”3 olarak çevirebileceğimiz mitoloji 

kelimesinde önem arz eden husus “mit” ifadesinin ne 

anlama geldiğidir. Mit kelimesi, Yunanca “mutos” 

kelimesinden türetilmiştir.4 “Mutos”un, “ağız, konuşmak, 

                                                 
1  Phılıppe Borgeaud, Karşılaşma Karşılaştırma -Dinler Tarihi 
Araştırmaları-, Ter.: Mehmet Emin Özcan, Dost Kitabevi 
Yayınları, Ankara, 1999, s. 104; Paul Tillich, Đmanın 
Dinamikleri, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000, s. 50; Kees 
W. Bolle, “Myth”, E.R. (I-XVI), Editör: Mircea Eliade, 
Macmillan Publishing Company, New York, 1987, X/261. 

2  Şefik Can, Klasik Yunan Mitolojisi, Đnkılâp Kitabevi, Đstanbul, 
1994, s.1; Yves Bonnefoy, Antik Dünyada ve Geleneksel 
Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü (I-II), Ter.: Levent 
Yılmaz, Dost Kitabevi, Ankara, 2000, s. V; M. Edom, Tarih-i 
Esatir, Ter.: Mustafa Nuri, Aragıs Matbaası, 1329, s. 12. 

3  Bilge Seyidoğlu, Mitoloji Üzerine Araştırmalar Metinler ve 
Tahliller, Dergâh Yayınları, Đstanbul, 2002, VII. Baskı, s. 15; 
Eric J. Sharp, 50 Key Words Comparative Religion, Lutterworth 
Pres, Vırgınıa, U.S.A., 1971, s. 44. 

4  Myth kelimesinin kökeni mitos olduğu için ve Türkçede mit ve 
mitos kelimeleri kullanıldığı için çalışmada zaman zaman mit ve 
mitos kelimeleri kullanılacaktır. 
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hikâye” anlamları bulunmaktadır.5 Grekler, “mutos” 

kelimesini, “anlatılan hikâye, söylenmiş söz” anlamında 

kullanmışlardır.6 Aristo (ö.M.Ö.322) Poetica’da bu 

kelimeyi “oyunun teması” anlamında kullanmıştır.7 

“Muthio” ise “hikâyeler” demektir. Grekler bu kelimeyi 

tanrı ve kahramanlarla ilgili geleneksel öyküleri ifade 

etmek için kullanmışlardır. Bu kelime Platon 

(ö.M.Ö.347) zamanına kadar, bu hikâyelerin gerçek 

olmaması ya da yalan olmasına dair bir anlam ihtiva 

etmemiştir.8 “Muthologia” kelimesini hikâyeler 

anlamında ilk defa kullanan Platon’dur.9 

Mit kelimesi bazı araştırmacılar tarafından ilkel 

toplumlar için olay “fable”, “fiction” karşılığında da 

kullanılmaktadır.10 

                                                 
5  J.P. Vernant, Eski Yunanda Söylen ve Toplum, Ter.: Mehmet 
Emin Özcan, Đmge Yayınevi, Ankara, 1996, s. 194; Sedat Veyis 
Örnek, Đlkellerde Din Büyü Sanat Efsane, Gerçek Yayınevi, 
Đstanbul, 1995, s. 190. 

6  G.S. Kirk, Myth: Its Meanings and Functionsin Ancient and 
Other Cultures, Cambridge Üniversitesi Press, Oxford, 1974, s. 8. 

7  G.S. Kirk, The Nature of Grek Myths, Middlesex, Penguin Boks, 
1980, s. 22. 

8  Sedat Veyis Örnek, a.g.e., s. 191; G.S. Kirk, The Nature of Grek 
Myths, s. 22. 

9  G.S. Kirk, Myth: Its Meanings and Functionsin Ancient and 
Other Cultures, s. 8. 

10  Bilge Seyidoğlu, a.g.e., s. 15. 
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Logos kelimesi ise; ilk defa Heraklit (ö.M.Ö.475) 

tarafından M.Ö. V. yüzyılda “evreni düzenleyen akıllı 

güç” anlamında kullanılmıştır. Daha sonraki filozoflar 

rasyonel düşünce, rasyonel tartışma, Yahudi-Hıristiyan 

ilahiyatçıları ise, evreni idare eden güç anlamında 

kullanarak “tanrının buyruğunu” ifade etmek için “logos” 

kelimesini kullanmışlardır. Böylece, muthoi ve logos 

kelimeleri birlikte “rasyonel olan hakkında konuşmak” 

anlamına gelmektedir. Mitin asıl manası “gerçek hikâye” 

ve bunun ötesinde “sahip olunan çok değerli şeyler, 

kutsal, değerli ve manalı olandır.”11 

Mit bilimi anlamına gelen mitoloji, bugün ise hayal, 

tasavvur, gerçeğin bozulması anlamına gelmektedir. 

Etnologlar, sosyologlar, tarihçiler ve din adamlarına göre 

ise “kutsal gelenekler, ilkel inanışlar, örnek modeller” 

anlamında kullanılmaktadır.12 Mitolojiyi masal ya da 

sıradan bir hikâyeden ayıran yönü, mitoslarda anlatılan 

öykülerin kutsal olması ya da kutsal olarak kabul 

edilmesidir. 

                                                 
11  Bilge Seyidoğlu, a.g.e., s. 15. 
12  Bilge Seyidoğlu, a.g.e., s. 15. 
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Mitos, tarih içinde Yunan mitolojisiyle özdeşleşmiş 

gibidir. Yunan mitosunun yazıya geçirilmesi Homeros 

(M.Ö.9-8. yy.) ve Hesiodes ile başlar.13 Bu şekilde yazın 

türlerinin çoğalmasıyla mitoslar da yeni anlatım ve 

yorumlarla zenginleştirilmiştir. 

Mitosun tanımına dair yapılacak her tanımlama eksik 

kalacaktır. Hem de bütün mitosları kapsayacak bir tanım 

olmayacaktır. Araştırmalar ilerledikçe her kural için bir 

istisnanın ortaya çıkması, mite dair yeni özelliklerin 

keşfedilmesi de bu durumun oluşmasının nedenlerinden 

biridir. Bu durumlar mitlerin değişik formlarda, hayalî ve 

detaylarda gevşek olmasından da kaynaklanmaktadır. 

Öyle ki, bir mitin vurgusu, yıldan yıla, nesilden nesile 

değişebilir niteliktedir.14 Ancak mitle uğraşan hemen 

herkesin kabul edebileceği gibi, mitin ön plana çıkan 

temel özelliği kutsala atıfta bulunmasıdır. Başka bir 

ifadeyle kutsal bir öyküyü anlatmasıdır. Bu çerçevede 

                                                 
13  Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, Ter.: Sema Rifat, Simavi 
Yayınları, Đstanbul, 1993, s. 146; Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 
Remzi Kitabevi, Đstanbul, 1984, s. 6; J. Slok, “Myth and 
Mythology”, New Catholic Encyclopedia, The Catholic 
University of Amerika, Washington, 1981, X/185-186. 

14  Bilge Seyidoğlu, a.g.e., s. 16; G.S. Kirk, The Nature of Grek 
Myths, s. 28. 
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mit, evrenin bütününün veya parçalarının yaratılma 

sürecini anlatır. Mit bir yaratılış öyküsüdür. Bu öykülerde 

bir şeyin nasıl var olduğu anlatılır. Bu oluşumu veya 

yaratılışı gerçekleştirenler ise doğaüstü varlıklardır.15 

Platondan, Fontenelle’den16 (ö.1757), Schelling17 

(ö.1854), Bultman’a (ö.1976) kadar felsefeciler ve 

ilahiyatçılar, mitolojinin birçok tarifini yapmışlardır. 

Fakat bunların ortak yanı, Yunan mitolojisine dayanarak 

mitolojiyi tarif etmiş olmalarıdır. Ancak Yunan tarihinde 

mitoloji tamamen mitolojilikten uzaklaşmıştır ve bugün 

mitoloji denince akla yalan ve safsata geliyorsa bunun 

tek nedeni Yunan düşüncesinden kaynaklanmaktadır. 

Oysa gerçekte “yaşayan mitoloji” daima bir kültüre 

bağlıdır. Aynı zamanda bir dinî davranışı 

                                                 
15  Kees W. Bolle, a.g.m., X/264; Bilge Seyidoğlu, a.g.e., s. 15; 
Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, s. 12-13. 

16  Fontenelle’ye göre mitlerin hiçbir hakikat temeli yoktur. Ve onlar 
bir alegori bile değildir. Yine Fontenella mitlerde insan zihninin 
hatalarının tarihi dışında başka bir şey aramayalım, diyerek mitin 
kökenini açıklamaya çalışmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz., Paul 
Veyne, Yunanlılar Mitlerine Đnanmışlar mıydı?, Ter.: Mehmet 
Alkan, Dost Kitebevi, Ankara, 2003, s. 81. 

17  Schellig’e göre mit, aynı içeriğin farklı sözlerle söylenmesidir. 
Mit, her şeyden evvel tarihi fenomen özelliği taşır. Bkz., Mehmet 
Ateş, Mitolojiler ve Semboller, Aksisade Matbaası, Đstanbul, 
2002, II. Baskı, s. 14; Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş, Karam 
Yayınları, Çorum, 2005,  s. 44-45. 
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doğrulamaktadır.18 Mitoloji özellikle Yunan ve Roma 

mitolojisi kalıpları içinde daraltılmaya çalışılmış olsa da 

o, Kızılderililerden Đnkalara, Mayalardan Kıptîlere, 

Hindulardan Japonlara, Türklerden Sümerlilere, 

Babillilerden Araplara kadar yeryüzündeki tüm insanların 

ortak kültürünü teşkil etmektedir.19 

Günümüzde mitolojinin insanların hayal ürününün 

mahsulü olduğu görüşü varlığını devam ettirmektedir. 

Ancak son yarım asırda mitlerin büyük hakikatleri temsil 

eden semboller ve mecazî hikayeler olduğu görüşünü 

savunan fikirler de kendini göstermektedir.20 

Mitolojik düşünce yapısını anlamak için, mitolojinin 

yaşayan bir şey olduğunu ve dinî hayatın bizzat desteğini 

oluşturduğu kültürleri incelemek gerekir. Burada mitoloji 

bir yalanı ifade etmekten öte mükemmel bir hakikati 

ifade etmektedir.21 

                                                 
18  Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, Ter.: 
Mehmet Aydın, Din Bilimleri Yayınları, Konya, 2004, III. Baskı, 
s. 79. 

19  Joseph Campbell, Đlkel Mitoloji, Ter.: Kudret Emiroğlu, Đmge 
Yayınları, Ankara, 1995, s. 11-13. 

20  Fred Gladstone Bratton, Yakındoğu Mitolojisi, Ter.: Nejat 
Muallimoğlu, ĐFAV Yayınları, Đstanbul, 1995, s. 21. 

21  Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, s. 79. 
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Mitoloji iki farklı anlam ifade etmektedir. Đlk olarak 

bir bilim olması dolayısıyla mitleri incelemektedir. Mit 

üzerinde yapılan bilimsel çalışmaları ifade etmektedir. 

Bu çalışmalar belli bir mitoloji çevresinde varlık, önemli 

karakterler ve eylemlerin açıklanması olarak farklı 

biçimlerde yapılabilmektedir. Đkinci olarak, bir grup 

mitosu içinde barındıran (Hint, Mısır, Sümer, vs.) yapı 

arz eden bir olgudur.22 

Mitosun tanımındaki karışıklık, yorumlanma 

aşamasında basit bir problem olmaktan çıkmakta ve daha 

karmaşık bir hal almaktadır. Mitler herhangi bir yazar 

tarafından aktarılmadan önce de var olan anlatılardır. 

Ancak anlam katmanları itibariyle kendi içine 

hapsedilmiş değildir. Her zaman değişkenleri mevcuttur. 

Mitleri anlatanlar, koşullara, dinleyicilere ya da kendi 

tercihlerine göre seçebilir, kısaltabilir, genişletebilir, 

istediği gibi değiştirebilir. Mitlerin tek bir formu ve 

kendine göre şekillendiği kurallar listesi yoktur. Mitler 

kültürden kültüre, dönemden döneme değişebilir. Bunlara 

rağmen Claude Levi-Strauss (ö.1908) nereye ait olursa 

                                                 
22  G.S. Kirk, Myth: Its Meanings and Functionsin Ancient and 
Other Cultures, s. 8. 
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olsun mitlerin hemen anlaşılır olduğunu vurgulamaktadır. 

Zira mitler diğer hiçbir anlatı türüyle karıştırılamayacak 

kadar belirgindirler. Bir yazarı yoktur, bireysellik de arz 

etmezler.23 

Mitolojinin temel konusunu, kutsal (ya da doğaüstü) 

olan şeyin, dünyaya çeşitli, kimi zaman da heyecen verici 

akınları teşkil eder. Bunlar dünyayı gerçek anlamda 

kurmuşlardır. Dünyanın bugün bu halde olmasının 

sebebidirler. Mitlerdeki konulardan biri de bir halden 

diğer bir hale geçişin -insansız bir dünyanın nasıl insanın 

yaşadığı yer haline geldiği, insanların nasıl ölümlü, 

cinsiyetli ve çalışmak zorunda olan varlıklar haline 

geldikleri- nasıl yaşandığıdır.24 Bunun yanında mitler 

kutsal hikâyeleri ihtiva ederler. Đlkel zamanlarda 

meydana geldiğine inanılan bir olayı anlatırlar. Mitlerde 

her zaman bir yaratma söz konusudur. Bazı şeylerin nasıl 

meydana geldiğini ve oluştuğunu ele alırlar. Gerçek olan 

şeyi anlatırlar. Kısaca mitler çeşitli kutsal, olağanüstü 

                                                 
23  J.P. Vernant, Evren Tanrılar ve Đnsanlar, Dost Kitapevi, Ankara, 
2001, s. 13-14. 

24  Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, s. 13. 
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değerleri açıklarlar. Bütün bunlar dünyayı kuran ve 

bugüne getiren değerlerdir.25 

Mitlerin konuları arasında, doğaüstü varlıkların 

başarıları, bir gerçekliğin var oluşu, bir yaratılışın 

öyküleri sayılabilinir. Mit, genelde hayat, özelde 

toplumun içinde bulunduğu hayat hakkında mesajlar 

verir, hayatın önemli aşamalarına dair işlevler icra eder.26 

Kısaca ifade etmek gerekirse, dünyanın yapısı, 

hayatın gizemli anlamı, dünyanın işleyişi, toplumsal 

kurumların oluşma süreci, dünyanın bugün böyle olması 

ve onun içindekilerin yaratılışının, insan için örnek 

davranışların, kahramanlıkların öykülerini içermektedir. 

Toplumsal kurumların ve geleneklerin kurucusu, ilkel bir 

eğlence, görev taksimi ve iletişim aracıdır.27 Mitler, 

kültürel-sosyolojik bilgiler içermesinin yanında hem 

psikolojik hem edebî hem de tarihî bilgiler içermektedir. 

Mit kutsal bir öyküyü içerir. Bu öykü, en eski 

zamanda, “başlangıçtaki masallara özgü zamanda” olup 

bitmiş bir olayı konu edinmiştir. Bir başka deyişle mit, 

                                                 
25  Bilge Seyidoğlu, a.g.e., s. 16. 
26  G.S. Kirk, The Nature of Grek Myths, s. 28. 
27  G.S. Kirk, The Nature of Grek Myths, s. 28. 



 18 

doğaüstü varlıkların başarıları seviyesinde, ister isteksiz 

olarak bütün gerçeklik, isterse onun bir parçası olsun, bir 

gerçekliğin nasıl meydana geldiğini anlatır. Mit, her 

zaman bir yaratılışın öyküsüdür; bir şeyin nasıl 

yaratıldığı, nasıl var olmaya başladığını anlatır. Mit, 

ancak gerçekten olup bitmiş, tamamıyla ortaya çıkmış 

olan şeyden söz eder. Mitlerdeki kişiler doğaüstü 

varlıklardır. Mitler, bu kutsal varlıkların yaratıcı 

etkinliğini ortaya koyarlar. Kısaca mitler, kutsal olan 

şeyin dünyaya çeşitli ve kimi zamanda heyecan verici 

akınlarını betimlerler. Đşte dünyayı gerçek anlamda kuran 

ve onu bugün içinde bulunduğu duruma getiren de 

kutsalın bu akınıdır. Đnsan bugün ölümlü, cinsiyetli ve 

kültür sahibi bir varlık olma özelliğini doğaüstü 

varlıkların müdahalelerinden sonra edinmiştir.28 

Đlkel mitolojiler ilk seyyahlar, misyonerler ve 

etnograflar tarafından sözlü gelenekte yaşarken 

keşfedilmiş, bir yaratıcı deha tarafından yüksek kültürün 

etkisi ile işlenerek yazıya geçirilmiştir.29 

                                                 
28  Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, s. 13. 
29  Bilge Seyidoğlu, a.g.e., s. 15. 
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Mitlerin nasıl doğduğu tarih boyunca sürekli 

tartışılmıştır. Mitlerin doğuşu ve oluşumu ile ilgili görüş 

belirten ilim adamlarından bilinen ilk kişi M.Ö. IV. 

yüzyılda yaşamış olan Yunanlı filozof Evhemeros’tur. 

Evhemeros halk tarafından uydurulan mitlerin gerçeklik 

boyutunun olduğuna inanmaktaydı. Ona göre, mitlerde 

anlatılan tanrıların daha önce yaşamış önde gelen 

şahsiyetlerin faziletlerinin veya kötülüklerinin bir 

yansıması olduğuna inanmaktaydı.30 

Đlkçağ filozoflarından sofistler ve neoplatoncular, 

mitleri birer alegori (mecaz) örneği olarak kabul edip, 

ahlakî ve ruhî gerçekliği sembolize ettiklerini,31 bu 

nedenle de literal anlamlarıyla anlaşılmalarının yanlış 

olacağını ifade ettiler. Platocular ve Epikürcüler ise, 

mitlerin kaynağında tarihî gerçekliklerin halktan 

saklanmasının bulunduğunu, mitlere bu nedenle 

başvurulduğunu32 ve bu özelliğin mitlerin kaynağını 

                                                 
30  Kees W. Bolle, a.g.m., X/268; Şefik Can, a.g.e., s. 2; Mircea 
Eliade, Mitlerin Özellikleri, s. 146; F. De Graeve, “Myth, 
Literary”, New Catholic Encyclopedia, The Catholic University 
of Amerika, Washington, 1981, X/182. 

31  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 21. 
32  Kees W. Bolle, a.g.m., X/268; Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 
21; F. De Graeve, a.g.m., X/182. 
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oluşturduğunu düşünerek, mitlerin reddedilmesinin 

uygun olacağı görüşünü benimsediler. M. S. III. yüzyılda 

gelen Plotinos (ö.270) ve Porphyrios (ö.305) ise mitlerin 

felsefî düşünceler, gelenekler ve dinî amaçları yansıtan 

birer sembol olduğunu vurguladılar. 

XVII. yüzyıldaki bazı bilginlerin düşüncesine göre 

mitler dinî geleneklerin şekil değiştirmiş halidir.33 

Aydınlanma döneminin Fransız rasyonalistleri ise, mitleri 

hurafe ile eşdeğer kabul edip reddettiler.34 XVIII. ve 

XIX. yüzyıllarda ortaya çıkan Romantikler ise mitlerin 

dinî unsurları bünyelerinde barındırdığına 

inanmaktaydılar. Örneğin; Schielling (ö.1854) mitlerin 

sembol şeklinde açıklanmasına karşı çıkarak mitlerde 

ilahî bir boyutun olduğu üzerinde ısrarla durmuştur.  

Hegel (ö.1831) ise mitlerin medeniyetin gelişmesinde 

önemli bir safha olduğu görüşünü savunmaktadır.35 XX. 

yüzyıl düşünürleri, mitlerin kaynağının insanın bilinçaltı 

                                                 
33  Şefik Can, a.g.e., s. 2; J. Slok, a.g.m., X/188. 
34  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 21; Bronislaw Malinowski, 
Büyü Bilim ve Din, Kabalcı Yayınları, Đstanbul, 1990, s. 84-85; 
Şehmus Demir, Mitoloji Kur’an Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, 
Beyan Yayınları, Đstanbul, 2003, s. 14. 

35  Kees W. Bolle, a.g.m., X/269; J. Slok, a.g.m., X/188; Fred 
Gladstone Bratton, a.g.e., s. 22; F. De Graeve, a.g.m., X/182. 
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olduğu görüşündedirler. Freud (ö.1939) ve takipçilerine 

göre mitler, insan bilinçaltında bulunan istek, korku ve 

güdülerinin bir yansımasıdır ve insan ırkının gündüz 

düşlerinden ibarettir.36 Joseph Campbell gibi düşünürler 

ise mitleri ortaklaşa ve evrensel bilinçaltlarının bir 

tezahürü37 olarak tanımlamışlardır. Yine Campbell, 

mitosun hayatın temeli olduğunu, zamansız bir şema 

sunduğunu ve bilinçaltının içinden çıkardığı izlerin 

yeniden üretilmesiyle hayatiyetini sürdürdüğünü 

belirtmektedir.38 Andrew Lang (ö.1854) ise mitlerin 

kaynağının insanın kendisi olduğu görüşünü ortaya 

koymuştur. Genel bir ifadeyle insanın hayal dünyası 

mitlerin kaynağını oluşturmaktadır.39 Lang mitolojilerde 

ve dinlerde rasyonel olan ve rasyonel olmayan olmak 

üzere iki yön üzerinde vurgu yapar. Mitler arasında 

                                                 
36  Fuzuli Bayat, a.g.e., s. 45-46; Bronislaw Malonowski, Đlkel 
Toplum, Ter.: Hüseyin Portakal, Öteki Yayınları, Ankara, 1998, 
s. 101. 

37  Kees W. Bolle, a.g.m., X/270; Şehmus Demir, a.g.e., s. 15; 
Donna Rosenberg, Dünya Mitolojisi, Büyük Destan ve 
Söylenceler Antolojisi- Ter.:. Koray Atken- Erdal Cengiz- Atıl 
Ulaş Cüce- Kudret Emiroğlu- Tuluğ Kenanoğlu- Tahir 
Kocayiğit- Erhan Kuzhan- Bengü Odabaşı, Đmge Kitabevi, 
Ankara, 2000, II. Baskı, s. 25. 

38  Joseph Campbell, Đlkel Mitoloji, s. 26. 
39  Şefik Can, a.g.e., s. 3. 
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geçen, dinin etik yanına aykırı olan unsurlar, irrasyonel 

unsurdur. Rasyonel ve anlaşılır olan unsurlar, dini 

belirler, anlaşılmaz, dinin etik yapısına ters, irrasyonel 

olan unsurlar, mitolojiyi belirler.40 

XX. yüzyılın bilginleri mitleri başka şekillerde de 

yorumlamışlardır. Bu bilginlerden Mircea Eliade, 

mitlerin ciddî dinsel deneyimlerden ortaya çıktıklarını ve 

dinin özünü oluşturduklarını savunmaktadır. Yine ona 

göre mit kutsal bir öyküyü anlatır. Mit her zaman bir 

yaratılışın öyküsüdür. Bir şeyin nasıl yaratıldığını, nasıl 

var olmaya başladığını anlatır. Mitler kutsal olan şeyin 

dünyaya çeşitli, kimi zamanda heyecan verici akınlarını 

betimler. Kutsal olan bu öykü gerçek bir öyküdür. Çünkü 

mit, her zaman gerçekliklere başvurur.41 

Antropolog Paul Radin (ö.1959), mitleri ekonomik 

bakış açısıyla açıklamaya çalışmıştır. Radin’e göre, 

bireyin yetersiz yiyecek ve zayıf teknolojiden doğan 

ekonomik belirsizliğe karşı verdiği hayatta kalma 

mücadelesi, hayatın mutsuz ve kısa olacağı yönünde bir 

                                                 
40  Mehmet Şahin, Andrew Lang’ın Eserlerinde Folklor, Mitoloji, 
Din ve Yüce Varlık Anlayışı, SÜSBED, Konya, 2002, VIII/310. 

41  Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, s. 15-16. 
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korku yaratır. Dinî önderler genelde toplumun siyasal 

önderleriyle işbirliği yaparak bu korkuları, kendi maddî 

çıkarları için istismar ederler.42 

Claude Levi-Strauss, mitleri deneyimlerin birer 

simgeleri ya da aktarılan birer hikâye olmaktan çok soyut 

kurgular olarak açıklar. Yine ona göre tüm insanların 

düşünce yapıları tek tiptir ve sorunları hep aynı yollarla 

çözmeleri de bunu ortaya koyar. Belli bir mitin anlamını 

keşfetmek için simgesel anlamı veya metin içeriğinden 

çok, altındaki düşünce yapısı içinde odaklanmak 

gerekir.43 

Mite farklı bir yorum getiren Alman doğa ekolü, 

miti, şu şekilde tanımlamaktadır. Mit; doğa olaylarının 

alegorik (mecazi) bir anlatımıdır. Đlkel insan doğa 

olaylarına çok güçlü bir ilgi duymaktadır. Bu ilgi, 

kurumsal düşünceye dalma ve şiirsel düzeydedir. Onlara 

göre mitos, şu ya da bu olayın çekirdeği ya da en son 

gerçeği olarak bir masalın içine özenle katılmış, çoğu 

zaman tümüyle örtülmüş ya da silinmiş bir derecede 

                                                 
42  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 26. 
43  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 26. 
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bulunmaktadır. Bu ekolün mensupları arasında en meşhur 

olanı Max Müllerdir (ö.1900).44 

Tarihsel ekole göre mit, tarihte yaşanmış bir takım 

olayların, savaşların kutsal bir tarzda anlatılmasıdır. 

Tarihte yaşanmış olaylar, tarihsel gerçeklik boyutundan 

çıkarılarak hayal gücü ve kutsal düşüncesinin 

eklenmesiyle oluşan kurgudur. Yine de her mitte 

kronolojik bir sıralama aramak yanlış olur. Mesela 

eskatoloji mitosları henüz yaşanmamıştır, gelecekte olana 

dair anlatılardır.45 

Dünyanın her tarafında bulunan çeşitli mitlerin genel 

itibariyle benzer konuları incelemeleri, ortaklaşa 

bilinçaltı ürünü46 olduklarının bir göstergesidir. Ayrıca 

mitler gereksinim ve arzuları, umut ve korkularıyla 

insanın doğasını yansıtmaktadır.47 Bu ve benzeri 

açıklamalar mitlerin insan kaynaklı olduğunun birer 

göstergesidir.  

                                                 
44  Bronislaw Malinowski, Đlkel Toplum, s. 98. 
45  Bilge Seyidoğlu, a.g.e., s. 18; Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve 
Sosyal Fonksiyonu, s. 81; Şinasi Gündüz, Mitoloji ile Đnanç 
Arasında: Ortadoğu Dinsel Gelenekleri Üzerine Yazılar, Etüt 
Yayınları, Samsun, 1998, s. 27-28. 

46  J. Slok, a.g.m., X/188-189; Donna Rosenberg, a.g.e., s. 25. 
47  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 15. 
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Mitler, mitsel unsurlar etrafında kurulmuş 

öykülerdir. Mitsel öğeler, toplumun ihtiyaçları, zihnî 

değişimler neticesinde bu ihtiyaçları dönüştürmedikçe, 

bu öğeler tek başına bir anlam ifade etmezler. Toplumsal 

ihtiyaçlar, belli nesne ya da olgulara karşı zaman içinde 

gelişen hassasiyetler, maddî ya da manevî şartlarda 

meydana gelen büyük değişimler sonucunda bazı mitsel 

öğeler etrafında hikâyeler oluşmaya başlar. Ancak bu 

süreç belli bir toplumsal alt yapıyı ve zaman içinde 

toplumsal kabulü gerektirmektedir. 

Mitin geleneksel oluşumu iki şekilde yorumlanabilir. 

Mitin geleneksel toplumlara ait olması veya mitin 

gelenekselleşmiş olması. 

Mitin oluşum sürecinde etkin olan unsurların 

başında, insanın tarihe reddiyesi48 gelir. Büyük zaferler, 

ya da geri dönüşü mümkün olmayan yıkımlara sebep 

olmuş tarihî mağlubiyetler; tarih sahnesinden çıkarılır, 

kahramanları kişiliklerinden soyutlanır ve artık üzerinde 

insanın değişim yapabileceği bir alana çekilmiş olur. 

                                                 
48  Mircea Eliade, Ebedi Dönüş Mitosu, Ter.: Ümit Altuğ, Đmge 
Yayınları, Ankara, 1994, s. 148. 
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Kollektivitenin belleği tarih dışıdır. Tarihsel bir olay 

ya da gerçek bir kişiliğin anısı halkın belleğinde en fazla 

iki-üç yüzyıl varlığını sürdürür. Kolektif belleğin 

işlenişine aracı yapılar, olay değil kategoriler, kişilikler 

değil arketiplerdir.49 

Mitosun oluşum aşamasında olduğu gibi aktarımı 

aşamasında da dönüşüme uğraması mümkündür. Bunu da 

mitin ikicil oluşum aşaması olarak değerlendirmek 

mümkündür. Bu dönüşümler sırasında çok değişik hatta 

asıl öyküden oldukça uzaklaşmış varyantlar ortaya 

çıkmıştır. Ancak bunun sonucunda yeni bir mitin 

oluşumundan da bahsetmek mümkün değildir.50 

Mitlerin oluşumunda insanların ben merkezli olması 

da etkili olmuştur. Đnsan evreni kendi tecrübeleri 

aracılığıyla kavradığından dolayı tanrıları da insan 

şeklinde tasavvur etmişlerdir. Mitolojiler etnolojik 

açıklamalardır. Đnsanların bilinmeyeni açıklama 

ihtiyacından ortaya çıkmışlardır. Mitlerin geneli gerçek 

dünyadaki bir şey için bir açıklama ve neden önerirler. 

                                                 
49  Mircea Eliade, Ebedi Dönüş Mitosu, s. 55; Joseph Campbell, 
Đlkel Mitoloji, s. 31-37. 

50  Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, s. 138. 
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Andrew Lang, mitlerin ilkel-bilim olduğunu ve hangi 

şekilde olursa olsun bir “açıklama” oldukları görüşünü 

ortaya koymuştur. Malinowski (ö.1942) ise mitin gelenek 

ve sosyal kurumlar için bir garanti belgesi olduğu 

iddiasındadır. Geleneksel toplumda her gelenek ve 

kurumu mit düzenlemektedir. Ancak mitin mantıksal ya 

da felsefî bir vurgusu yoktur.51 

Mit, zamanın geriye dönülemezliğine karşı insanın 

bulduğu bir kaçıştır. Bütün mitler, zamanın olmadığı, 

zamanın ötesinde, yaratılışın başlangıcında gerçekleşir. 

Mitlerde insan bu yaratıcı çağa dönebilir. Böylece 

zamanın yıpratıcılığından ve yapıp ettiklerinin kötü 

sonucundan kurtulabilecektir.52 

Đnsan, bilimin olmadığı dönemlerde, meydana gelmiş 

ve gelmeye devam eden olaylara bir açıklama getirmek 

amacıyla, gerçek ile hayali, kimi zaman karıştırarak ve 

çeşitli inanış biçimlerini bir birine katarak, dünyanın 

kökeni ve sonu, tanrılar, insanlar ve benzeri konularla 

                                                 
51  G.S. Kirk, The Nature of Grek Myths, s. 60; Fuzuli Bayat, a.g.e., 
s. 41; Ayhan Bıçak, Tarih Düşüncesinin Oluşumu (I-IV), Dergâh 
Yayınları, Đstanbul, 2004, I/63. 

52  Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, s. 138. 
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ilgili çeşitli öyküler oluşturarak, mitlerin meydana 

gelmesini sağlamıştır.53 

Mitlerde her zaman bir yaratılıştan bahsedilmesi, 

bazı şeylerin nasıl meydana geldiğinin anlatılması ve 

mitlerdeki karakterlerin olağanüstü varlıklar olması, 

mitin kutsal ve olağanüstüyü konu aldığının bir 

göstergesidir. Bu nedenle mitlerin kutsal bir içeriğe sahip 

olduğunu, kutsal ve olağanüstü değerleri açıkladıklarını 

söylemek mümkündür.54 

Mit, yalnızca insanların ortaya koydukları eylemler 

açısından değil, insanların paylaştığı ortak kader 

açısından da bir örnek oluşturur. Genelde gerçek hayattan 

alınan bir örnektir. “Tanrıların başlangıçta yaptıklarını 

yapmamız gerekir” böylece tanrıların yaptıklarını 

insanlarda yapmış olmaktadır.55 

Mitler; kökenleri, doğal olayları ve ölümü konu 

edinebilir. Đlâhların özellik ve işlevlerini betimleyebilir. 

Ya da kahramanlık öyküleri anlatarak, kahramanca ve 

                                                 
53  J. Slok, a.g.m., X/185-188; Korhan Kaya, Hint Mitoloji Sözlüğü, 
Đmge Kitabevi, Ankara, 1997, s. 16.  

54  Kees W. Bolle, a.g.m., X/262; Bilge Seyidoğlu, a.g.e., s. 4-5; 
Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, s. 13; J. Slok, a.g.m., X/185. 

55  Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, Ter.: Lale Arslan, Kabalcı 
Yayınevi, Đstanbul, 2003,  s. 398. 
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erdemli davranışlara birer model oluşturabilir. Đnsanları 

büyük bir evrenin bütünleyici bir parçası olarak tanımlar 

ve hayatın içindeki gizemli ve görkemli her şey için huşu 

duygusu verirler. Mitler, her kültürün gelişmişliğinin 

öteki kültürün tavır ve aksiyonlarına bağlı olduğu bir 

dönemde kendi kendimizi ve başkalarıyla olan ilişkimizi 

anlamanın en önemli yollarından biridir. Mitler bireyler 

ve onların evrendeki yeriyle ilgilidir.56 

Mitler, arkaik insana sahip olduğu ve sorması 

mümkün bütün sorularına cevap verebilecek bir 

kapsayıcılıktadır. Mitler ortaya çıktıkları toplumun dünya 

görüşünü ortaya koyarlar. Mit, insana varoluşsal 

bakımdan oluşturulmuş en eski öyküleri öğretir. 

Varlıkların kökenini açıklamanın yanında, insanın bugün 

içinde olduğu duruma kadar olup biten önemli olayları da 

anlatır, onun ölümlü, cinsiyetli, toplum halinde örgütlenmiş, 

yaşaması için uyması gereken kurallar bulunan bir varlık 

durumuna gelmesine kadar olup biten önemli olayları 

anlatır. Arkaik insan için insan, bugünkü haliyle, bu mitsel 

olayların sonucudur. Örneğin, balıkçılıkla geçinen bir 

kabile, balıkçılıkla geçiniyor olmasını, doğaüstü varlıkların 
                                                 
56  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 17. 
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atalarına balıkların nasıl yakalanıp nasıl pişirildiğini 

anlatmış olmasından dolayı, olduğu inancındadır. 

Đlkel mitler, tanrıların, evrenin, insanların yaratılış ve 

ortaya çıkışlarının yanı sıra ilk günahı; ölümün kökenini, 

tanrıların insanları nasıl cezalandırdıklarını avcılığın ve 

hayvancılığın başlangıcını, bitkilerin ilk olarak nasıl ortaya 

çıktıklarını, ateşin elde edilişini, cinsel hayatın başlangıcını, 

yeryüzünün ilk çiftini, ilk aileyi, âdetlerin, kurumların, 

törenlerin, teknik bilgilerin kökenini ortaya koymaktadır.57 

Mit kahramanları doğaüstü kahramanlar oldukları 

için, mitler kutsal öyküleri oluşturur. Bu yüzden arkaik 

insan hem mitsel öyküyü öğrenmek zorundadır, hem de 

zaman zaman onu gerçekleştirmek durumundadır. Arkaik 

insan için başlangıçta olup bitenler, âyinlerin gücü 

sayesinde yenilenmeye elverişli hale getirilmiştir. Önemli 

olan mitleri öğrenmektir; bu, hem varlığın kökenindeki 

sırrı ifşa edecek hem de tanrıların yaptıklarını tekrar 

yapma gücünü arkaik insana sunacaktır. 

                                                 
57  Kees W. Bolle, a.g.m., X/265-267; Sedat Veyis Örnek, a.g.e., s. 
190-191; Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, s. 138; Mircea 
Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, s. 86; Samuel Noah 
Kramer, Sümer Mitolojisi, Ter.: Hamide Koyukan, Kabalcı 
Yayınevi, Đstanbul, 1999, s. 61-67; Ayhan Bıçak, a.g.e., I/63; 
Mehmet Ateş, a.g.e., s. 14; Fuzuli Bayat, a.g.e., s. 86-87. 
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Mitleri bilmekle evrenin sırları kavranabilir, insan 

tanrıların yaptığını tekrar edebilir, bu bilgilerle bitkilerin 

üzerinde hâkimiyet kurabilir. Mitlerin bilgisi, hem 

varoluşsal sorunlara hem de pratik ihtiyaçlara dair 

cevaplar taşımaktadır. 

Mitleri tanımakla belli bir toplumun davranışlarını, 

isteklerini, zevklerini anlamak mümkündür. 

Her mit kozmogoniyle ilgilidir. Çünkü her mit tüm 

zamanlar için model oluşturan bir ilksel olayın veya yeni 

bir kozmik “durumun” ifadesidir. Mitlerin 

sınıflandırılması ve bunların olası kökenlerinin 

araştırılması, ilkel insanların manevî deneyimlerinin 

yapısının ve işlevinin incelenmesinden geçmektedir.58 

Bugünkü insan, şeklini mitolojik zaman içinde 

almıştır. Bu zaman içinde o, sadece şekillenmemiş ve 

ataları tarafından eğitilmemiş, aynı zamanda o, atalarının 

in illo tempore (kutsal olan zamanda) yaptıkları bütün 

                                                 
58  J. Slok, a.g.m., X/187; Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal 
Fonksiyonu, s. 86; Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, s. 397-
398.  



 32 

şeyleri tekrar etmek zorunda kalmıştır. Mitoloji bu kutsal 

ve yaratıcı tarihi ortaya koyar.59 

Dünya mitolojisinde şu konular ortaktır: Đlk ana-

baba, sıklıkla yeryüzü ve gökyüzü tanrılarıdır. Yaratıcı, 

ilk insanı genellikle ağaç, kaya, bitki ve çamur gibi 

yeryüzü elemanlarından yaratır. Tanrılar ölümlülere ait 

en az bir dünyayı büyük bir tufanla yok ederler. Doğada 

olduğu gibi evrende de doğum, olgunluk ve ölümden 

sonra genellikle yeniden doğuş gelir. 

Joseph Campbell’a göre mitosların; gelişme, sosyal, 

kozmolojik ve dinî olmak üzere dört temel işlevi vardır. 

Mitosun gelişme fonksiyonu insana ruhani gelişme 

yolunu gösterir. Sosyal fonksiyon sosyal yapıyı ve 

toplumun üyeleri arasındaki alakayı korurken, mitin 

kozmolojik ve dinî fonksiyonu insanlığın kozmozda 

yerini ve kozmoz karşısındaki sorumluluğunu temin 

eder.60 

Malinowski’nin, Büyü, Bilim ve Din adlı 

çalışmasında mitoslar hakkında ortaya koyduğu 

                                                 
59  Şefik Can, a.g.e., s. 10-11; Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve 
Sosyal Fonksiyonu, s. 90-91; Samuel Noah Kramer, Sümer 
Mitolojisi, s. 131-132. 

60  Fuzuli Bayat, a.g.e., s. 25. 
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verilerden, onların üstlendikleri işlevler şu başlıklar 

altında toplanabilir; 

Köken; topluluğun kökeni ilk atanın yaratılışı, kadın 

ve erkeğin farklılıkları, ölümün ortaya çıkışı ve öte dünya 

gibi toplumun yaşayışında ve düşüncesinde etkili olan 

unsurların kökenini ortaya koyarlar. 

Sosyal Düzen; Ahlaki temeller, iş bölümü, 

meşruiyet, hukuk, iktisat, evlilik şartları, akrabalık 

ilişkileri, erginlik törenleri, savaş şartları, gündelik hayatı 

anlamlandırma gibi unsurlar da mitoslar tarafından 

açıklanmıştır. 

Coğrafi özellikler; Yaşanan çevrede bulunan 

dağların, ırmakların göllerin kültürdeki anlamları, bitki 

ve hayvan türlerinin özellikleri ve manevi değerleri 

mitoslarca dile getirilmişlerdir. 

Kültürel Düzen; Mitos gerçek olduğundan onun 

konu edindiği olay da gerçektir. Bu anlayış efsanenin 

toplumsal işlevini ortaya koyar. Bütün konuların 

mitoslarla dile getirilmesi, toplumsal düzenin 

oluşmasında da büvük katkı sağlar. Mitos, ilkel insana bir 

tür bilimsel dürtü ve bilgi açlığıyla donanması yanında, 

soyun manevi öğretisi olarak, ilkel insana yardımcı olan 
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güçlü bir araç olarak görev yapar. Kültürel geleneğin 

yerine getirilmesinde yol gösterici ve kural koyucudur. 

Ayrıca mitosun, ilkel kültüre son derece önemli 

hizmetlerinin dini ayinle, ahlaki etkiyle ve sosyolojik 

ilkelerle bağlantı içinde gerçekleştirildiği görülür. 

Mitosların diğer bir görevi de kültürel düzenin 

kurulmasını sağlamaktır. Kültürel düzen, toplumun yapıp 

etmeleri, inançları, düşünceleri kısacası mitosların 

görevleri olarak sunulan herşeyin birbirleriyle ilişki 

içinde sunulmasıdır. Bu ilişkinin merkezinde, ilk atanın 

Tanrı’nın yardımıyla kökende, zamanın başlangıcından 

önceki dönemde, kültürel varoluşun gerçekleşmesi 

bulunur. Kökende gerçekleşen her şey, mutlak hakikat ve 

mükemmeldir.61 

Mitoslar; kutsalı ve metafizik âlemi anlamaya 

yöneliktir. Đnsanlar mitoslarla, tecrübe dünyasına egemen 

olmakla birlikte onun dışında olan kutsalları; tanrısal 

varlıkları, varlığı kabul edilen ruh, hayalet ve benzeri 

doğaüstü varlıkları, metafizik yapıdaki çeşitli üstün değer 

                                                 
61 Ayhan Bıçak, a.g.e., I/67-69. 
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ve ilkeleri, ilâhi âlem ya da âlemleri algılamaya yönelik 

temayüllerini ifade ederler.62 

Đnsan isteklerini de simgelerle ifade eder ve bunun 

anlaşılmasını karşılığının kutsal güçler tarafından 

verilmesini ister. Mesela, evrenin yenilenmesi isteği rit 

kulübeleri ile ifade edilirdi. Evreni, ritüel kulübeleri 

temsil ederdi. Kutsal kulübenin çatısı gök kubbe, tabanı 

yer, dört duvarı uzayın dört yanını simgelerdi. Evrenin 

yok olması korkusu, rit evinin onarılması ya da yeniden 

inşa edilmesi -evrenin yeniden yaratılması- ile bertaraf 

edilirdi.63 

Kutsal ataların ilk faaliyetlerini taklit, pratik ve 

ruhsal problemlere çözüm olur. Arkaik insan en 

anlamsız, en sıradan işlerini, günlük faaliyetlerini taklit 

ile normalleştirir. Onlara tinsel bir değer kazandırır.64 

Mitlerde kullanılan dile gelince, mitler insanın dünya 

ile konuşabileceğini öngörür. Konuşma simge ile 

gerçekleşir. Dünya insanla doğa olayları ve yıldızlar, 

                                                 
62  Şinasi Gündüz, Mitoloji ile Đnanç Arasında: Ortadoğu Dinsel 
Gelenekleri Üzerine Yazılar, s. 26. 

63  Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, s. 48. 
64  Mircea Eliade, Ebedi Dönüş Mitosu, s. 19; Mircea Eliade, Dinler 
Tarihine Giriş, s. 55. 
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bitkileri, nesneleri ile etkileşim kurarken; insan da ritsel 

ve düşsel yaşamı ile cevap verir.65 

Arkaik insanlar dileklerini dışa vurmada ve mitte 

anlatılan yaratılışları tekrar etmede mitlerin sembollerini 

ritlerde kullanmayı tercih etmişlerdir. Yeniden yaratma, 

yaratmanın başlangıcına dönüş için yok etme, zamanın 

geriye doğru tüketilmesi vs. ritlerde ifadesini sembolik 

olarak bulmuştur. 

Claude Levi-Strauss’a göre her mit bir sorunla 

yüzleşir. Đnsan, karşısına çıkan ve çıkabilecek problemler 

ve bilinmeyenlerle mücadelesinde, mitlerde kaosun 

kozmoza dönüşümün anlatılışından dolaylı ya da 

dolaysız çözüm önerileri çıkarmada faydalanabilir. Yine 

Claude Levi-Strauss, mitlerde ilkel-simetrik hâdiseler ve 

olaylar arasındaki zıtlığı gösterir. Mit elementlere 

parçalanır ve içerisinden eksik elementler seçilir. 

Elementler mitin muhtelif varyantlarından seçilebilir. 

Mit, bu varyantların toplanmasıdır.66 

Mitlerde kullanılan üslup tartışmaya mahal 

vermeyen, doğrudan vakıanın anlatıldığı bir söylemdir. 

                                                 
65  Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, s. 136. 
66  Fuzuli Bayat, a.g.e., s. 47-48. 
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Mit, konunun farklı yönlerini tartışmaz. Bilgiyi sunar, 

olanı anlatır. Cümleleri “Tanrı, evreni ve cenneti yarattı.” 

şeklinde kesin ve tartışma üstüdür. Mit metinlerinde, 

modern kitapların analiz edici, sistematik ya da tanrının 

yaratısını tartışan üslubuna rastlanmaz.67 

Mitlerde dünya kozmoz olarak algılanır. Mitler 

kozmogoniden toplumsal kültürle ilgili kurumların 

oluşmasına kadar bütün olup biteni açıklar. Mitler 

evrendeki yapıların bir halden diğerine geçişini anlatır. 

Mitler insansız bir dünyada insanların ve toplumların 

nasıl varolduğu, yaratılış öncesi kaosun nasıl kozmoza 

dönüştüğü, zamanın başında ölümsüz olan canlıların nasıl 

ölümlü hale geldikleri, birliğin çokluğa dönüşmesine, 

insanların kabile-millet ve topluluk hayatına ya da kadın-

erkek olarak cinsiyetli olmasına, günah ve ölümün 

kötülüğün kutsal yaratılışta kendine bir yol bulmuş 

olmasına cevaplar sunar. Mit böylece hem bir teodise 

hem de bir dünya görüşü içerir. Bu yüzden mitler, 

şeylerin neliğine ve nasıl var olduklarına dair bir eleştirel 

ve genetik referans oluştururlar. Davranışların tavırların 

ilk örneklerini sunarlar. Direkt ya da dolaylı olarak 
                                                 
67  Kees W. Bolle, a.g.m., X/264. 
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insanın biyolojik hayatının kritik değişimleri doğum, 

evlenme, hastalık ve ölüm evrelerine ışık tutar.68 

Varlığı açıklaması bakımından mitolojinin 

ontolojiyle sıkı bir bağlantısı vardır. Đnsan, ilk olarak 

kendine yabancılaşmaktan kurtulur. Hayatının kritik 

kararlarında ve aşılmaz görünen sorunlarında, mitler, 

arkaik insana bir model sunmaktadır. Mitlerde insanın 

sorun olarak gördüğü şeyin daha önce yapılmış olma 

güvencesi vardır. Yabancı ve vahşi bir toprağa 

yerleşmekten korkmamalı, sadece kozmogoniye ilişkin 

ritüeli yinelemek yeterlidir; böylece yabancı toprak 

(kaos) kozmoza dönüşür. Kurallara uygun, yasallaşmış 

bir oturma yeri haline gelir.69 

Mite uygun düşünme, arkaik insana, açılabileceği 

yeni bir dünya sunar. Bu dünyada insan, kutsala 

katılabilir, kozmik bir boyuta geçiş yapabilir. Böylece 

mitlerin sundukları modeller insanı, kaosla mücadeleye 

teşvik ederken, onu kendini aşmaya, bu dünyanın 

ardındaki kutsal olana katılmaya da zorlar.70 Varoluşunu 

                                                 
68  Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, s. 82. 
69  Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, s. 134-135. 
70  Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, s. 138. 
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anlamlandırmaya muhtaç olan insan, bunun cevabını 

mitte bulur ve görür ki, ancak kutsala dâhil olarak gerçek 

olabilir. 

Miti yaşayan insan için etkinliklerin sebebi, 

açıklaması basit fakat sağlamdır; “Çünkü atalar böyle 

buyurmuştur.”, “Ve çünkü kutsal halk bunu ilk böyle 

yapmıştır.”71 

Başlangıçta olup bitenlerin bilinmesinin, gelecekte 

de olup biteceklerin bilinmesini sağladığına inanılırdı.72 

Arkaik insan için mitler, geçmiş yaşantılarının arasında 

kendi öz tarihçesini de bulabileceği yegâne kaynaktır.73 

Mitler böylece geçmiş-gelecek ve şimdi bağlamında 

arkaik insanın bütün varoluş alanlarına dair bir anlam 

taşır. Mitlerdeki özellikler ve işlevleri genel olarak beş 

sınıfta toplayabiliriz. Maddî ve manevî dünyaya dair 

açıklayıcılıkları, manevî olan, kutsal, metafizik âlemi 

anlamaya yönelik açıklamalar sunar. Bu açıklama ayrıca 

                                                 
71  Bilge Seyidoğlu, a.g.e., s. 16; Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, 
s. 13. 

72  Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, s. 75-76. 
73  Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, s. 86. 
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insanın dünyanın varoluşu ve kendi kimliğine dair 

sorularına da yanıt teşkil eder.74 

Mitosun tecrübe dünyasına dair geniş bilgi veriyor 

olmasına rağmen, mitostaki gerçek amaç dünyanın 

objektif bir resmini sunmak değil bilakis insanın içinde 

yaşadığı dünyada kendisini anlamasının yorumu ve 

bilgisidir. Mitoslar bu açıklamaları tecrübî dünyanın 

somut obje ve güçleriyle ifade eder. Mitler, insanın 

maddî âlem ve günlük hayattaki olayları anlaması için, 

bunların kaynak ve sebeplerini bilmesini sağlayan 

açıklamalar sunar. Bu açıklama çoğu zaman o hâdiseyi 

kutsalla bir şekilde irtibatlandırmaktan ibarettir. Bu 

düşünceye göre insanın dış âlemde karşılaştığı her olayın 

bir modeli, bir örneği tanrısal âlemde mevcuttur. Mitos, 

bu modelin prototipini insana sunar. Bütün kültürlerde 

mitoslar birey ve onun evrendeki yeri hakkında bilgi 

sunarlar. Evrenin doğasını açıklayarak hayatta kalmak ve 

acı çekmemek için insanın ihtiyacı olan şeyleri insana 

sunarlar. Ayrıca insanların yediği yiyeceklerin, 

                                                 
74  Cengiz Batuk, a.g.e., s. 23. 
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kullandıkları tarım aletlerinin nereden geldiğini 

açıklarlar.75 

Kısaca mitoslar, bilincin bu evreni, ürpertici bir 

gizem olarak olduğu gibi kabul etmesini sağlar. Diğer bir 

ifadeyle varlığın gizemi karşısında insanda huşu duygusu 

uyandırır ve bu duyguyu besler. Ayrıca mitos, insanın 

gizemi yorumlamasına yardımcı olan bir imge 

geliştirmesini sağlar. Bu doğaya bir tür ayna tutma 

eylemi varlığın gizemine ve gizemin varlığına bağlı 

evrenin simgesini oluşturur. Bu ise bir tür kozmolojinin 

oluşmasını sağlar.76 Bu da Bultmanın da ifade ettiği gibi, 

insanın dünya ve amacı konusundaki sorularına ilişkin 

açıklamaları ya da bulduğu cevaptır.77 

Mitoslar dış dünyayı bilmeyi bu dış dünyaya uyum 

sağlama imkânını ve bu dünyadaki olayların menşeini 

neden ve nasıllığını bilmeyi de sağlar.78 Böylece insan 

dış dünyayla çatışmamasının yanında cevapsız soruların 

                                                 
75  Dona Rosenberg, a.g.e., s. 13-15; Alice Marriot- Carol K. 
Rachlin, Kızılderili Mitolojisi, Ter.: Ünsal Özünlü, Đmge 
Kitabevi, Ankara, 2003, IV. Baskı, s., 93-192. 

76  Joseph Campbell, Đlkel Mitoloji, s. 433-435. 
77  Cengiz Batuk, a.g.e., s. 33. 
78  Şinasi Gündüz, Mitoloji ile Đnanç Arasında: Ortadoğu Dinsel 
Gelenekleri Üzerine Yazılar, s. 27. 



 42 

kalmadığı ve sahip olunan cevapların kutsal bir kaynak 

tarafından ve kati bir surette olmasının rahatlığını da 

yaşamaktadır. 

Mitoslar, insanoğlunun çeşitli beklentilerine, istek ve 

arzularına karşılık verir. Yeryüzünün düzene kavuşması, 

kötülük ve adaletsizliğin olmaması, barış, düzen, adalet 

ve iyiliğin sağlanması gibi arzu ve iradelerin ifade 

edilmesini de sağlar.79 

Đletişim araçlarının olmadığı bir dönemde, mitler bir 

tür eğitim kurumu işlevini de görmüşlerdir. Mitoslar o 

insanları eğitmiş, onların duygularının sükûna ermesini 

sağlamış en önemlisi, iletişim araçlarının olmadığı bir 

dönemde toplumun kültürlenmesini, ortak bir bilinç ve 

kültür düzeyinin meydana gelmesini sağlamıştır. 

Teknolojik hiçbir vasıtaya sahip olmayan o dönemdeki 

insanların ürettikleri mitosların nasıl olupta birbirine 

oldukça fazla benzeyen olayları, kahramanları ve yerleri 

kapsadığı ve bütün dünya mitolojilerinin ortak birkaç 

                                                 
79  Şinasi Gündüz, Mitoloji ile Đnanç Arasında: Ortadoğu Dinsel 
Gelenekleri Üzerine Yazılar, s. 27-28. 
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özellik etrafında birleşebildiği pek çok araştırmacıyı 

hayretler içinde bırakmıştır.80 

Mitos eski insanın eğitim sistemidir. Dünya ve 

çevredeki olaylar insanı eğiten, onu yaşama hazırlayan 

birer felsefi kanıtlar rolündedir. Bu anlamda mitos 

gerçekliğin yansıması gibi anlam bildiren mitolojik 

bilgiye dönüşmüştür. Aslında mitos olayları değil, 

olayların ortaya çıkma sebeplerini açıklar, gerçek 

dünyanın resmini çizmez bu alemin sembollerle 

kavranılmasını sağlar.81 

Ahlâkî müeyyideler, toplumsal kurallar, günah 

kavramı, suçun ne olduğu ve neleri kapsadığı, işlenen 

suçların karşılıklarının ne olduğu, aile kurumu, aile içi 

ilişkilerde uyulması gereken kurallar, toplumsal hiyerarşi, 

bireyin toplumdaki yeri, otorite ve otoriteyi temsil 

edenlere itaat; kuşaktan kuşağa mitlerle aktarılan bilginin 

muhtevası olarak ifade edilebilinir.82 

                                                 
80  Fuzuli Bayat, a.g.e., s. 5. 
81   Fuzuli Bayat, a.g.e., s. 5. 
82 Mitosların arkaik insan toplukları hayatındaki, cinsellik ve benzeri 
konularda oynadığı roller için bkz., Bronislaw Malinowski, Đlkel 
Toplum, s. 119. 
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Mitler, konusu ister tanrıların etkinlikleri, isterse 

diğer doğaüstü varlıklar olsun, bizi “Her şeyin 

başlangıcı”na götürürler. Bu algı, farklı bir zaman 

kavramı üretir; kronolojik ve akıp giden zamandan farklı, 

kendine has özellikleri olan bir zamandır. Özgün zaman, 

tüm zamanların modelidir. Bir gün gerçekleşen her gün 

tekrarlanır. Hayatı anlamak için miti bilmek yeterlidir.  

Dünyanın ve hayatın durumunun korunması, ancak, 

mitlerde anlatılan ilk zamanlara ilişkin olayların ibadet ve 

törenlerde yenilenmesine bağlıdır.83 

Đnsan, mitleri yaşarken, kutsal olmayan zamanın, 

kronolojik olanın dışına çıkar. Nitelik açısından farklı bir 

zamana, hem en eski hem de sonsuza dek 

yakalanabilecek olan “kutsal” bir zamana açılır. 

Başlangıcın tekrarlanabilmesinin nedeni, mitin yaşandığı 

zamanın geçmiş kabul edilmemesidir. Mit aynı zamanda 

“bugün” ve “gelecek”tir.84 Mit ile yakalanan tarihin 

başlangıcıdır. Bu dönemde herşey mümkündür. Türlerin 

henüz belirlenmediği, biçimlerin oluşmadığı zamandır. 

                                                 
83  Sedat Veyis Örnek, a.g.e., s. 191; Mircea Eliade, Ebedi Dönüş 
Mitosu, s. 31-35. 

84  Kees W. Bolle, a.g.m., X/264-268. 
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Bu dönem yaratıcıdır. Tekrar edilebilir ve her türlü 

olasılığın ötesinde bulunmasına, bir anlamda sonsuzlukta 

olmasına, yani tarih üstü kabul edilmesine rağmen bu 

kutsal zamanın, tarihte bir “başlangıcı” yani kutsal olanın 

bu dünyayı yarattığı ya da düzenlediği bir an, uygarlığı 

getiren kahramanın ya da kutsal atanın eyleme başladığı 

bir zamandır.85 

Đnsanüstü özellik göstermeyen bir inanış, hiçbir 

anlam ifade etmez. Bütün arketipsel eylemler 

kaydedilmiş tarihin dışında gerçekleşmiştir. Bunlar 

ortaya çıktığında kutsal olmayan zamanı kırarlar ve 

mitsel zamanı başlatırlar. 

Zamanın yenilenmesi, yıllık ya da bazı olaylara bağlı 

olarak gerçekleşebilir. Zamanın yenilenmesi, aslında 

yaratılışın yenilenmesidir.86 

Mitosların sıraladığımız özellikleri ile insanların 

hayatında bazı işlevleri yerine getirdikleri kesindir. 

Kısaca çoğu zaman bir ritüel, bir tören ya da toplumsal 

                                                 
85  Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, s. 378-379. 
86  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz., Mircea Eliade, Ebedi Dönüş 
Mitosu, s. 61-94; Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal 
Fonksiyonu, a.g.e., s. 80; Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, s. 
383-389. 
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kural veya ahlak eksikliği, gerçekliğin ve kutsallığın 

haklılığı istendiği zaman ortaya çıkan mitos; bireyin 

bütünlük içine kuşkusuz bir biçim de yerleşmesini 

sağlayarak bireyin kendisiyle, kültürüyle, evrenle ve 

metafizik âlemle uyum sağlamasında katkılarda 

bulunur.87 

 

I-b- MĐTOS ÇEŞĐTLERĐ 

Mitoslara dair pek çok sınıflama yapılmıştır. 

Mitoslar arasında çok kesin hatlarla belirlenmiş bir ayrım 

yapmak oldukça güçtür. Ancak genel olarak mitosları üç 

sınıfa ayırmak mümkündür. Yaratılış Mitosları, Köken 

Mitosları, Yeniden Doğuş Mitosları.88 

I-b-I- Kozmogoni (Yaratılış) Mitosları 

Yaratılış mitlerini açıklamaya başlamadan önce 

kısaca yaratılış konusunda bilgi vermenin faydalı olacağı 
                                                 
87  Bronislaw Malinowski, Đlkel Toplum, s. 110; Joseph Campbell, 
Yaratıcı Mitoloji, Ter.: Kudret Emiroğlu, Đmge Yayınevi, 
Ankara, 1994, s. 13-16; Joseph Campbell, Batı Mitoloji, Ter.: 
Kudret Emiroğlu, Đmge Yayınevi, Ankara, 2003, III. Baskı, s. 
433-435.  

88  Değişik bir sınıflama için bkz., Eric J. Sharp, a.g.e., s. 44; Fuzuli 
Bayat, a.g.e., s. 8-11; Samuel Henry Hooke, Ortadoğu Mitolojisi, 
Ter.: Alâeddin Şenel, III. Baskı, Ankara, 1995, s.10-15; Cengiz 
Batuk, Tarihin Sonunu Beklemek: Ortadoğu Dinlerinde 
Eskatoloji Mitosları, Đz Yayınları, Đstanbul, 2003, s. 36-48. 
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düşüncesindeyiz. Dinler Tarihi açısından kabul 

edilebilinir bir tanım olarak: Đlâh ya da ilâhlar tarafından 

belli bir anda varolan herşeyin yaratılması ve bu 

aşamadan sonra “gökleri”, “yeri”, “denizleri”, “bitkileri”, 

“hayvanları”, “insanları”, vs. meydana getirmesini 

inceleyen mitolojik ağırlıklı bir inceleme alanı olduğunu 

söylemek mümkündür. Budist inancında olduğu gibi 

yaratılışta ilâhların hiçbir katkısı olmadığına inanan dinî 

inançlar da mevcuttur. Bu aşamada yaratılışı tanımlarken 

“ex nihilo (yoktan)” veya “circular (devrî) creation” 

olarak iki kısma ayırmanın da çok faydası yoktur. Ex 

nihilo (yoktan) yaratılış inancını üç monoteist olarak 

kabul edilen (Yahudilik, Hıristiyanlık, Đslâm belki 

Zerdüştlük) dinler kabul etmektedir. Bu yaratılış 

inanışına göre varlığın hiç bulunmadığı bir an mevcuttur. 

Ancak bu inanç sistemleri dışındaki diğer inanç 

sistemlerinin (politeist dinler) hemen hepsinde ya bu 

yaratılış safhası üzerinde hiç durulmamış ya da 

sonsuzdan beri varola gelen, ama çeşitli anlarda, değişik 

şekillerde yenilenen bir varoluş inancını benimsenmiştir. 

Olayı tarih felsefesi terimleriyle açıklayacak olursak 

linear (doğrusal) bir tarih kabul edilen inanç 
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sistemlerinde (Yahudilik, Hıristiyanlık, Đslâm belki 

Zerdüştlük) ex nihilo (yoktan) yaratılışın yanında circuler 

creation; circular (devrî) bir tarihe inanan sistemlerde ise 

sadece “circuler creation” yaratılış modellerinin var 

olduğunu söyleyebiliriz.89 

Kozmos, dünyanın düzeni ya da bir düzen olarak 

evren fikrine atıf yapar. Kozmoloji kaos halinden 

kozmoz haline bir yaratılış sürecini ortaya koymaktadır. 

Kozmogoniler hayali bir zamanda ve mekanda, insanların 

yaşama alanı haline gelmeden önceki bir oluşumu anlatır. 

Bunlar algılama, prensipler, düzenleme, kültürel 

hayattaki bütün yaratıcı aktivitelere temel teşkil etme 

bakımından renkli ve farklı stiller ihtiva eder. 

Kozmogoni mitleri, dünyanın nasıl var olduğunu 

anlatması bakımından etnolojik (sebep-sonuç ilişkisini 

araştıran ahlak disiplini)’tir. Bu nedenden dolayı kültürün 

en önemli miti kabul edilir. Bu mitle anlatılan yaratılış, 

her tür üretim için bir model teşkil eder. 

                                                 
89  Kürşat Demirci, Tekvindeki Yaratılış Kıssalarının Çivi Yazılı 
Kaynaklardaki Yaratılış Kıssalarıyla Mukayesesi, MÜSBE, 
Đstanbul, 1995, (Basılmamış Doktora Tezi), s. V-VI. 
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Farklı medeniyetlere ait yaratılış mitlerinde yaratılış 

olayı farklı şekillerde anlatılabilir. Bazen bir tanrı evreni 

yoktan yaratır, bazı mitlerde varoluş öncesinde kaosun 

varlığı ve bunun kosmosa dönüştüğü anlatılır. Bazı mitler 

dünyanın içinde ya da sudan metamorfozla evrimleşmesi 

şeklinde yaratılışı ortaya koyar. Bazen de tanrıların kendi 

aralarındaki kavga ve savaşlarından evren oluşmaktadır. 

Bir değer yaratılış formu da kozmik yumurtadan 

yaratılıştır. 

Mitlerin hemen hepsinde bir kopuşa sebep olan bir 

olay anlatılır. Öyle ki; bu olay eski halle insanların 

varolduğu yeni hali bir birinden ayırır. Bu olay, insan 

öncesi bir canlının unutkanlığı, bilgisizliği, ya da kutsal 

varlıklara itaatsizliği durumunda vuku bulmuş olabilir. 

Sonuç olarak kozmogoni her yaratıcı durumun örnek 

modelidir. Đnsanın yaptığı her şey, bir bakıma en üstün 

olguyu, yaratıcı tanrının ilk örnek sayılan eylemini, yeni 

dünyanın yaratılışını yineler. 

Dünyanın bugünkü şeklini almadan önce başlangıcını 

hikâye eden merkezi bir mitoloji dünyanın hemen her 

bölgesinde mevcuttur. Bu da daima bir ilk tarih 

bulunduğunu ortaya koymaktadır. Kozmogonik mitoloji 
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veya bize dünyanın ilk durumunu takdim eden mitoloji, 

başlangıçtan bahseden mitolojidir.90 Yeterince korunarak 

bize ulaşan mitolojiler sadece bir başlangıçtan değil, 

tabiatüstü varlıkların, kahramanların ve ataların son 

tezahürleri ile çevrilmiş bir de sonu ihtiva eder. 

Kozmogoni mitleri evrenin yaratılışını anlatan 

mitlerdir. Bu mitlerde anlatılan yaratılış formları çeşitli 

şekillerde tezahür etmektedir. Bu tezahürleri şöyle 

sıralayabiliriz: 

I-b-I-1- Yoktan Yaratma (Ex Nihilo/ Creation 

From Nothing): Hemen bütün mitik düşüncelerde 

belirsizlik, boşluk ya da yoktan yaratma ve her şeyi 

önceleyen aşkın bir varlığa yer verilmiştir. Mesela; Mısır, 

Maya metinlerinde ve Rig-Veda’nın X/129. bölümünde 

hem yaratma eylemi hem de yaratılışın nasıl 

gerçekleştiğine eşit vurgu vardır. Ancak, Hesiod’un 

Theogoni’sinde yaratıcı eylem vurgulanırken, aşkın 

varlığa hiç değinilmemiş veya yaratıcı gücün neliği çok 

kapalı kalmıştır. 

Bu mitlerde dört temel özellik aranır: 

                                                 
90  Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, s. 82. 
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1- Yaratıcı tanrı, kendisine ortak kabul etmeyen, en 

büyük güç unsurudur. 

2- Tanrı kendi kendine var olmuştur, bu boşluk ya da 

mekanda gerçekleşmiş olabilir. Onu zaman ve güçte 

önceleyen bir madde ve gerçeklik yoktur. 

3- Yaratma eylemi, bilinçli ve düzenli bir eylemdir. Belli 

bir plan doğrultusunda gerçekleşmiştir. 

4- Tanrı ondan önce varolan ve onu aşan bir gerçeklik ve 

güç bulunmadığı için eylemlerinde tamamen özgürdür.91 

I-b-I-2- Kaostan Varoluş (Creation From Chaos): 

Yakındoğu ve Hint Mitolojisinde örneği bulunabilecek 

olan kozmogonilerde, evrenin varoluş öyküsü kaosla 

başlar.92 Yaratılış, düzensizlikten düzene geçiş ile 

gerçekleşir. Örneğin, Babil mitolojisinde Marduk’un 

Tiamat’ı öldürmesi ile evrenindeki kaos düzene 

dönüşmüştür. 

Mısır’da karmaşa, karanlık ve su gibi kavramlarla 

belirsizlik ve ihtimal düşünce ifade edilir. Kaos, tanrıların 

varlığından önceki bir dönemdir. Yaratma eyleminde 

                                                 
91  Charles H. Long, Alpha: Myths of Creation, George Braziller, 
London, 1963, s. 149-162. 

92  Charles H. Long, a.g.e., s. 111. 
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kullanılan malzeme ise, hep varmış gibi kabul edilir. 

Kaos içinde, potansiyel olarak bu malzeme mevcuttur.93 

Kaos, bilince kavuşmamış olan kozmozu ve her olasılığı 

içinde barındırır. Tarihin öncesinde kaosun kozmoza 

dönüşmüş olması, kaosa asla geri dönülmeyeceği 

anlamına gelmez. Kaosun güçleri evrendeki düzeni 

devamlı tehdit altında bırakır. Mesela, su (denizler, 

okyanuslar) tedbirin ve tehlikenin ilksel sembolü olarak 

varlığını sürdürür.94 

I-b-I-3- Kozmik Bir Yumurtadan Çıkış 

(Creation From the Cosmic Egg): Evrenin 

yaratılışında önemli olan inanışlardan biri de kozmik 

yumurta inancıdır. Bu yumurta ilk denizin dibinde 

bulunmaktadır. Çeşitli yaratıklar daha ziyade kuşlar 

tarafından denizin dibinden çıkarılan yumurta ikiye 

bölünmekte; üstü gökyüzünü, altı da yeryüzünü 

oluşturmaktadır.95 Cemiyet adalarının kozmogoni 

mitinde “tüm tanrıların atası” ve evrenin yaratıcısı 

Taaroa’nın “ezelden beri karanlıkta kabuğunun içinde 

                                                 
93  Charles H. Long, a.g.e., s. 109-110. 
94  Charles H. Long, a.g.e., s. 111. 
95  Sedat Veyis Örnek, a.g.e., s. 194. 
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oturduğu” anlatılır. Polinezya’daki bu kozmogonik 

yumurta temasına, Afrika, Eski Hindistan, Endonezya, 

Đran,  Çin, Yunanistan, Fenike, Letonya, Finlandiya96, 

Estonya ve Japonya mitolojilerinde rastlamak 

mümkündür. Bu inanış Endonezya’dan ya da 

Hindistan’dan yayılmış olabilir. Yumurta hayatın 

potansiyel kaynağıdır. Bu mitlerde çıkış mitlerine benzer 

bir sembolizm kullanılır. Ayrıca eşyanın başlangıcı bütün 

cinsleri de kapsayan, zıtları bir araya getiren bir bütünlük 

içinde algılanır. Okyanusya’da insanın yumurtadan 

doğduğuna inanılır.97 Pek çok yerde yumurta doğanın ve 

bitkilerin yenilenmesiyle ilgili amblemlerde ve 

simgelerde yer alır. Đran’da renkli yumurtalar, özel yeni 

yıl hediyeleridir; bu hediye geleneği günümüze kadar 

“kırmızı yumurtalar bayramı” adı altında varlığını 

korumuştur. Balkan ülkelerinde Paskalya’da dağıtılan 

kırmızı yumurtalar da benzer dinsel törenlerin parçasıdır 

                                                 
96  Finlandiyalılar dünyayı üst tarafı gökyüzü; sarısı, yeryüzü; 
çevresini saran şeffaf sıvı ise denizler olan bölünmüş bir yumurta 
olarak tasarlamışlardır. Bkz., John Fiske, Mitler ve Mit Yapanlar, 
Ter.: Utku Tuğlu, Öteki Yayınları, Ankara, 2002, s. 22. 

97  Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, s. 395; Charles H. Long, 
a.g.e., s. 116. 
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ve amaç baharın gelişini kutlamaktır.98 Ayrıca yumurta, 

yapılan ayin veya kutlamalarda, “doğum”u değil, 

“dönüş”ü ve “yenilenme”yi ortaya koyarak yeniden 

yaratılışı kanıtlamakta ve simgelemektedir.99 

Yumurtanın kullanıldığı bazı ayinlere örnek verecek 

olursak şunları dile getirebiliriz: Öncelikle yumurta tarım 

ayinlerinde her zaman varlığını ve önemini korumuştur. 

Tohumların büyümesi için Finlandiya köylüleri tohum 

ekme dönemi boyunca cebinde yumurta taşımaktadır ya 

da ekili tarlaya yumurta koymaktadır. Estonyalılar ekim 

sırasında güç bulmak için yumurta yemektedirler. 

Đsveçliler ise ekili tarlaya yumurta atmaktadırlar. 

Almanlar keten ekerken tohumun içine yumurta koyarlar 

veya yumurta yerler veyahut tarlaya yumurta koyarlar. 

Yumurta yeraltı tanrılarına sunulduğu kadar ölülere de 

sunulan bir adaktır. Ama yumurta asıl önemini hiç 

kaybetmez: “in illo tempore” canlılara yaşam veren 

yaratılışın tekrarını sağlamak. Şifalı bir ot toplandığında 

onun yerine bir yumurta konulur. Amaç ona benzeyen bir 

                                                 
98  Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, s. 395-396. 
99  Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, s. 396. 
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otun büyümesini sağlamaktır.100 Bu örneklerin hepsinde 

yumurta, ilk eylemin tekrarlanmasını, yani yaratılışın 

yenilenmesini sağlar. Bunun kozmogoni mitinden 

türeyen ayinlerden olduğunu söyleyebiliriz. Burada miti 

“kutsal eylem”, “anlamlı jest”, “ilksel olay” kavramıyla 

bağlantılı düşünmek gerekir. Mit sadece yaşanmış 

olayları değil kutsal zamanda yaşamış kutsal ataların 

anlatısı değil, bu tür olaylarla ve insanlarla doğrudan ya 

da dolaylı ilişkisi bulunan her şey mitin kapsamı 

içindedir. 

I-b-I-4- Kozmik Anne ve Babadan Varolma 

(World-Parent Myths): Evrensel mitolojide kutsal yer-

gök çifti ana temalardan biridir. Pek çok mitolojide gök, 

yüce tanrı, yer, onun eşi olarak tasvir edilir. Đlkel dinlerde 

hemen hemen her zaman kutsal gök temasına rastlanılır. 

Genellikle bunların birbirinden ayrılması ile boşluk veya 

mekanın ortaya çıktığı kabul edilir. Yunan mitolojisinde 

Gaia-Uranos, Mısır’da Set ve Nun vb. gibi. Evren ve 

varlıklar, bu anne-babadan varlıklarını kazanırlar. 

Maoriler, göğe Rangi derler. Yere ise Papa derler. 

                                                 
100  Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, s. 397. 
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Zamanın başlangıcında Gaia ve Uranus gibi birleşik 

durumdadırlar. Bu sonsuz birleşmeden doğan çocuklar 

ışığa hasret oldukları için karanlıktan kurtulmak için anne 

ve babalarını birbirinden ayırırlar ve karanlıktan 

kurtulurlar. Bu temaya Endonezya’dan Okyanusya 

adalarına kadar hemen her uygarlıkta rastlanmaktadır. 

Aynı zamanda hemen hemen bütün Afrika halklarının 

inanışlarında da bu inanışın izlerini görmek mümkündür. 

Ayrıca Amerika halklarında da mevcut olan bir 

inanıştır.101 

I-b-I-5- Çıkış Mitosları (Emergence Myhts): 

Başlangıçlara dair belki de en eski ve en yaygın düşünce 

yaratılışın doğum fikrini çağrıştırdığı, “her şeyin anası 

toprak” olgusudur.102 Abbruzziler, yıkanmış ve 

kundaklanmış çocuğu doğrudan toprağa koyarlar. Aynı 

âdete Đskandinavyalılar, Almanlar, Persliler, Japonlar vb. 

halklarda da rastlamaktayız.103 Yer, içinde hayatın bütün 

potansiyelini taşır. Mitte temel unsur yerin varoluş biçimi 

değil, varlığa kaynak oluşudur. Đnsan ve diğer hayat 

                                                 
101  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 19; Mircea Eliade, Dinler Tarihine 
Giriş, s. 244-245. 

102  Charles H. Long, a.g.e., s. 35. 
103  Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, s. 250. 
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biçimleri ise tohum gibi düşünülür. Đnsanın ve dünyasının 

oluşumu, insan dışı biçimlerden insana dönüşene kadar 

farklı dünyalarda yaşanan bir metamorfoz olarak 

anlatılır.104 Bu inanışların hemen hepsinin temelinde 

yatan düşünce aynıdır. Bu da, hem bir güç, hem bir “ruh” 

hem de doğurganlık kaynağı olarak görülen Toprak 

Ana.105 

Mitoloji tarihinde hemen bütün halklarda doğum 

yaparken toprağın üstüne doğurmak çok yaygın bir 

adettir. Pek çok Afrika halkları arasında kadınlar 

ormanda yere oturarak doğum yaparlar. Bazı bölgelerde 

çocukların topraktan geldiklerine inanılmaktadır. 

Mordovlar bir çocuk evlat edinecekleri zaman çocuğu 

içinde koruyucu tanrıça Yeryüzü Ana’nın bulunduğu bir 

çukura koyarlardı. Bunun anlamı ise çocuğun yeniden 

doğmasını sağlamaktır. Bu doğum evlat edinen annenin 

doğumu canlandırmasıyla değil çocuğun gerçek 

annesinin yani toprağın bağrına verilmesiyle 

gerçekleşir.106 

                                                 
104  Charles H. Long, a.g.e., s. 38. 
105  Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, s. 250. 
106  Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, s. 250-251. 
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Süreç; insanoğlunun eksikliklerden mükemmele 

doğru gelişmesi olarak algılanır. Farklı dünyaların bazen 

renklerle de irtibatı kurulabilir.107 Hareket kaosun 

karanlığından önce farklı renklere ve sonra ışığın 

dünyasına doğrudur. Đnsanın evrimi de hem zaman hem 

de mekansal olarak yeraltı dünyalarından insanın 

dünyasına doğru gerçekleşir. Đnsanın farklı dünyalardaki 

serüveni tecrübî çabalar olarak da anlaşılabilir.108 Bu 

mitlerdeki evrimsel gelişimin geri çevrilemeyeceğine dair 

bir bilgiye de rastlanmaz. 

I-b-I-6- Sudan Yaratılış: Evrenin yaratılışında 

önemli rol oynayan motiflerden birisi de sudur. 

Kozmogoni simgesi ve tüm tohumların taşıyıcısı olan su, 

büyüsel bir maddedir ve her derde devadır. Đyileştirir, 

gençleştirir ve hayatı sonsuz kılar. Suyun ilk örneği 

“hayat suyu”dur. Sonraki dönemlerde su göğün katlarıyla 

birlikte anılmış ve böylece Haoma, göksel soma temaları 

doğmuştur. Fin-Ugurlar’da bazı hastalıkların suların 

                                                 
107  Charles H. Long, a.g.e., s. 39. 
108  Charles H. Long, a.g.e., s. 42. 
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kirlenmesiyle veya suya saygısızlık sonucunda olduğuna 

inanılır.109 

Kuzey Asya mitlerinde yeryüzünün uçsuz bucaksız 

bir denizden oluştuğu motifine sıklıkla rastlanılır. Ayrıca 

Kuzey Amerika yerlilerinden Manituların110 yaratılış 

mitinde de su motifi önemli bir yer işgal eder ve yaratılış 

şu şekilde anlatılır: “O zamanlar yer gök suya kesmiştir. 

Sudan başka bir şey yoktur ortalıkta. Kuşlar, ulu bir su ve 

ulu bir de şef vardır. Kuşlar da, ulu şef de küçük bir 

toprak parçasında yaşamaktadır.111 Avustralya 

yerlilerinden Arandalara göre ise yeryüzü uçsuz bucaksız 

bir denizden ağır ağır oluşmuştur.112 

Su, evrenin tüm potansiyelini ve tüm tohumlarını 

içinde barındırdığı rahim olduğu için, insan ya da özel bir 

ırkın sudan çıktığını anlatan mitler rahatlıkla anlaşılabilir. 

Brezilya’nın Karaja Kızılderilileri, mitolojik zamanlarda 

“hareketsiz bir şekilde suda beklediklerini” anlatırlar.113 

                                                 
109  Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, s. 200-201. 
110  Manitular hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Basil Johnston, 
Manitular, Ter.: Ünsal Özünlü, Đmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 
2002. 

111  Sedat Veyis Örnek, a.g.e., s. 194. 
112  Sedat Veyis Örnek, a.g.e., s. 195. 
113  Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, s. 199. 
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Polinezyalılara göre de başlangıçta yalnızca karanlıklar 

içinde bulunan ezeli sular vardır.114 

Bir grup efsaneye göre ise dünya kendiliğinden 

yaratılmaktadır. “Başlangıçta karmaşa vardır, sis vardır, 

karanlık vardır. Đlk tanrısal varlık karmaşadan 

doğmaktadır.” Bir başka mitte ise “Başlangıçta ne 

yeryüzü ne de gökyüzü vardır, sadece sis vardır, sisten ilk 

ana çıkar. Daha sonra dünya yaratılır, taşlar bölünür, 

tanrılar ve insanlar çıkar, insanların da çocukları olur.115 

Yukarıda zikredilen yatılış şekilleri dışında veya az 

çok onlara benzeyen çeşitli insanın yaratılışı motiflerine 

rastlamak mümkündür. Bunlardan bazılarını zikredecek 

olursak şu motifleri örnek olarak zikredebiliriz: 

Đnsanın yaratılışını açıklayan efsaneler yaratma 

eylemini çoğunlukla tanrılar ya da yüce varlıkların 

yaratılışı gerçekleştirmesiyle açıklarlar. Bunun yanında 

insanların bir kahramanın (demiurg), bir hayvanın ya da 

bir bitkinin yarattığına olan inanış da mevcuttur. Ayrıca 

bir yaratıcı olmaksızın insanların kendiliklerinden 

                                                 
114  Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, s. 392. 
115  Sedat Veyis Örnek, a.g.e., s. 194-195. 
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oluştuklarını ya da ortaya çıktıklarını savunan efsaneler 

de mevcuttur.116 

Đnsanın yaratılışında kullanılan malzeme; toprak, 

ağaç, kamış, mısır ve mumdur. Amerika yerlilerinde olan 

bir inanışa göre insanın yaratılması için toprak, ağaç, 

mısır ve delikli kamış kullanılmıştır. Bunun yanında aynı 

toplumlarda insanların yerin altındaki bir dünyadan 

çıktıklarına ya da gökten indiklerine de inanılmıştır. 

Taulopoglara göre insan mumdan yaratılmıştır. 

Chacoların inanışında ise insanlar ağaçlardan 

yontulmuşlardır. Malenazyalar arasında da insanın 

ağaçtan yontulduğuna inanılmaktadır. 

Đnsanın yaratılışını anlatan inanışlar arasında yaratıcı 

bir güçten bahsetmeyen ancak bunun yerine ataların bir 

mağaradan, dağdan veya gölden çıktığı şeklinde inanışlar 

da mevcuttur. Đnkalar bu şekilde inanmışlardır. Eskimolar 

ise atalarının toprak kovuklarından çıktıklarına 

inanmışlardır.117 

Bir başka inanışa göre insanlar daha önce var olan 

bir insanın diz kapağından çıkmışlardır. Genellikle 

                                                 
116  Sedat Veyis Örnek, a.g.e., s. 195-196. 
117  Sedat Veyis Örnek, a.g.e., s. 196-197. 
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Afrika mitlerinde var olan bu inanışa göre diz 

kapağından insanları doğuran kimse hem kadın hem de 

erkek olabilir. Gebelik analojisine uygun olarak 

genellikle diz kapağı şişmekte, bu şişkinliğin yarılması 

ya da patlaması sonucu da insanlar dünyaya 

gelmektedir.118 

Đnsan soyunun yaratılması, bir “ilk çift” motifiyle de 

açıklanmaktadır. Bunlar karı-koca oldukları gibi bacı-

kardeşte olurlar. Bunlardan doğan çocuklarla da 

yeryüzündeki insan soyu çoğalmaktadır.119 

Bir ilksel devden hatta yaratıcı bir tanrının 

bedeninden veya kanından evrenin yaratılmasını anlatan 

kozmogoni mitleri de mevcuttur. 

Bazı inanışlarda ağaç veya çalı, kavmin kozmik atası 

olarak kabul edilir. Genelde bu ata ağaç ve ay tapımı ile 

yakın ilişki içindedir. Ay ile özdeşleşen kozmik ata, 

belirli bir bitki türüyle temsil edilir. Örneğin; bazı Miao 

toplulukları atları olduğuna inandıkları bir bambuya 

taparlar. Aynı inanışa Formosa yerlilerinde, Filipinli 

Tagaloglarda ve Japonya’da rastlanır. Melburn 

                                                 
118  Sedat Veyis Örnek, a.g.e., s. 197. 
119  Sedat Veyis Örnek, a.g.e., s. 197. 
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çevresindeki Avustralyalılar insanın bir mimozadan 

doğduğuna inanırlar. Hindi-Çin’de çok yaygın bir mite 

göre, insanlık bir tufan sonucu yok olur. Yalnızca mucize 

eseri bir balkabağının içine saklanan bir kız bir erkek 

kardeş kurtulur. Đstememelerine karşın evlenirler ve genç 

kız dünyaya bir balkabağı getirir. Bir dağa ve ovaya 

serpilen tohumlardan, insan soyu doğar.120 

Madagaskar’daki bir kabileye Antaivandrika adı 

verilir. Kelime anlamı ağaç halkıdır. Komşuları 

Antaifasyler muz ağacından türemişlerdir. “Bir gün muz 

ağacından güzel bir oğlan çocuğu doğdu. Kısa bir süre 

içinde çok güçlü ve çok iri bir delikanlı oldu… bir 

çocuğu ve torunu oldu. Onlar bu kabilenin ataları oldu. 

Bu kabileye halen muz halkı denir.121 

Ataların bitkiden çıktığı inancının yanında bütün 

toplumun yeni doğan üyelerinin de bitkilerden geldiği 

inancı da mevcuttur. Avustralya’nın kuzeyinde 

Warramunga halkı çocukların ruhlarının kum tanesi 

kadar olduğunu ve zaman zaman ağaçlardan inerek 

annelerinin rahmine girdiğine inanmaktadırlar. Burada 

                                                 
120  Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, s. 297. 
121  Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, s. 298. 
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bitki, yaratıcı gücünü bir kere değil, her zaman 

kullanmaktadır. Ayrıca Çin’de de her kadının bir ağaca 

karşılık geldiğine inanılır. Ağaç ne kadar meyve verirse 

kadında o kadar çocuk doğurur. Kısır kadınlar bir çocuk 

edinirler ve böylece ağacın meyve vereceğine, 

meyvelerin de onları doğurgan kılacağına inanırlar.122 

I-c-II- Köken Mitosları (Orijin Mitosları) 

Kozmoloji mitlerinden sonra köken mitleri gelir. 

Köken miti ile ilgili hemen her mitik düşünce, 

kozmogoninin içinde yer alır. Yapı bakımından köken 

mitleri kozmogoni mitlerine benzer. Köken mitlerinin 

hepsi yeni bir durumu ele alır ve anlatır. Bu durum 

dünyanın başlangıcından beri mevcut değildir. Köken 

miti kozmogonik mitin tamamlayıcısı ve devamıdır. Bu 

mitler dünyanın nasıl değiştiğini veya nasıl daha zengin 

yahut daha fakir olduğunu açıklar.123 

Bu mitos türü daha çok “etiolojik mitos” 

(nedenbilimsel mitos) olarak da isimlendirilir. Bu mitos 

çeşidinin işlevi ise bir göreneğin, bir adın ya da bir 

                                                 
122  Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, s. 299. 
123  Bilge Seyidoğlu, a.g.e., s. 24. 
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nesnenin nasıl oluştuğunu konu edinmesi ve bu konuda 

bir açıklama sunmasıdır. 

Köken Mitleri, özellikle kutsal varlıkların 

kökenlerine ait mitlerdir. Kutsal varlıklar kendilerine 

tapınılmayı ve saygı gösterilmesini hak eden varlıklar 

arasında ilk sırada yer alırlar. Onlardan sonra 

yeryüzündeki değerli ve önemli canlılar, büyük 

kahramanlar; daha gelişmiş toplumlarda ise fizik yasaları 

ya da erdemlerin kişileşmiş hali ve bunların kökenine ait 

bilgiler saygıya layık kabul edilmişlerdir.  

Kökene dair bilgiye gösterilen saygının temelinde 

yatan fikir; bir şeyin ancak ilk gerçekleşmesinin anlamlı 

ve geçerli olduğu inancıdır. Birbirini izleyen ortaya 

çıkışları değildir. Çocuğa babasının ya da büyük 

babasının değil mitsel zamanlarda kutsal ataların 

yaptıkları öğretilir.124 

Köken mitinin kozmogoni ile de yakın bir ilişkisi 

vardır. Bir şeyin kökenini anlatan her mitsel öykü 

kozmogoniyi önceden varsayar ve sürdürür. Kökler ile 

ilgili mitler yapısal açıdan kozmogoni mitlerine benzer, 

dünyanın yaratılışı en iyi yaratılış olduğu için kozmogoni 
                                                 
124  Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, s. 36. 
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her türlü yaratılışa örnek gösterilebilecek bir model 

oluşturur. Köken ile ilgili mitler kozmogoni mitini 

sürdürür ve tamamlar; dünyanın nasıl değişikliğe 

uğradığını, zenginleştiğini ya da yoksullaştığını anlatır. 

Bu nedenle Polinezya soy sop şarkıları gibi bazı köken 

mitleri bir kozmogoni özetinin verilmesi ile başlar.125 

I-c-III- Yenilenme ve Yeniden Doğuş Mitosları 

Her ne kadar modern insan için zaman ilerleyen ve 

doğrusal bir zaman ise de arkaik insan için zaman her son 

ile döngünün yeniden başladığı bir daire idi. Yaratılıştan 

bir süre sonra varlığın evreni kendisi ile oluşturduğu 

yaratıcı güç, canlılığını yitirmeye başlar ve yenilenmesi 

gerekir. Birçok rit ve dramatizasyon, evrenin başlangıçta 

oluşum sürecini tekrar başlatarak evreni yenilemek 

üzerine kurulmuştur. 

Yenilenme mitlerinde amaç, dünyanın yenilenmesi 

hâdisesidir. Sonu gelmiş ve harap edilmiş dünyanın 

tamamıyla yenilenmesi söz konusudur. Son, daima bir 

başlangıcı hatırlatır. Kozmik zamanda da aynı şey 

mevcuttur. Bir yılın sonunda yeni bir yılın başlangıcı 

vardır. Bir diğer alt manada kâinatın periyodik olarak 
                                                 
125  Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, s. 27. 
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yenilenmesi ve bir diğeri de başlangıcın mükemmeliyeti 

fikridir. Daha da ileri giderek şu söylenebilinir: Bu 

düşüncenin temelinde “Kaybedilmiş cennet” düşüncesi 

yatmaktadır.126  

Bu tip ritüeller Mezopotamya, Mısır, Yunanistan, 

Đsrail, Eski Ortadoğu halkları ve hemen hepsi tarımla 

uğraşan ilkel toplumlarda yaygındır. Mesela 

Avustralyalılarda kozmogoni alışık olunan görünümün 

yaratılışına indirgenir. Bu onların dünyasıdır ve zaman 

zaman yinelenmesi gerekir. Yoksa ortadan kalkma 

tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar. Kozmozun yılda birkez 

yinelenmezse yok olma tehlikesi ile karşılaşması 

düşüncesi, Kaliforniyalı Karok Hupa ve Yurok kabileleri 

için en büyük bayramlarının, “yeni yıl”ın esin kaynağı 

olmuştur.127 

 

 

 

 

 

                                                 
126  Bilge Seyidoğlu, a.g.e., s. 34. 
127  Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri, s. 46. 
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II. BÖLÜM 

 

 

AVRUPA ve AFRĐKA MĐTOSLARINDA  

YARATILIŞ 

 

II-A-I- YUNAN MĐTOSLARINDA  

YARATILIŞ  

Şairlerin babası Homeros eserlerinde, Tanrıların 

geçmişlerinden ve nereden çıktıklarından bahsetmemiştir. 

Sonraları Yunanlılar, inandıkları Tanrıların tarihlerini, 

onların nasıl ve nereden çıktıklarını aramaya 

başlamışlardır. 

M.Ö. VIII. yüzyılda yaşamış olan Hesiodes’un 

Theogonisi mitolojinin en eski kaynaklarındandır. 

Hesiodes, bu eserinde, Tanrıların nereden çıktıklarını, 

onların belli başlı maceralarını anlattığı gibi, evrenin 

nasıl yaratıldığını da açıklamaya çalışmıştır. Bundan 

dolayı Hesiodes’in eseri hem Theogoni hem de 
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Kozmogoni içermektedir.128 Ayrıca Yunan mitlerini 

Homer de tasnif etmiştir.129 

Hesiodes’in theogonisinde tanrıların kaynağı; Yer, 

Gök ve Gece’nin özellikleri geçmektedir. Bunun kaynağı 

ne olursa olsun, bu hususun alışılmış ve formüle edilmiş 

bir husus olduğu hissedilmektedir.130 

Hesiodes, kimden, neden, nasıl doğduklarını 

tanımlarken, sadece insana dayanan simgesel varlıklara 

bir menşe göstermek, bir soy ağacı çizmek amacı 

gütmekle kalmaz. Bunun yanında o, evrenin kuruluşunu 

da belirterek, bir kozmogoni teşkil etmek, tabiatı 

simgeleyen, tabiatın içerdiği tüm varlıkların bir oluş, var 

oluş ve tekâmül seyrini tasarlayıp, göz önüne sermek 

amacındadır. Diğer dinlerde olduğu gibi Hesiodes 

yokluktan var oluşa doğru adım adım ilerleyerek, 

dünyanın nasıl kurulduğunu ve nihayet insanın nasıl 

yaratıldığını ortaya koymaya çalışır.131 

                                                 
128  Şefik Can, a.g.e., s. 5; Đsmail Gezgin-Đlkay Gezgin- Nazım 
Çokişler, Mitoloji (Mythos ve Logos) Hayatımıza Yön Veren 
Söylenceler, Güncel Yayıncılık, Đstanbul, 2004, s. 33. 

129  Bilge Seyidoğlu, a.g.e., s. 15; Edith Hamilton, Mythology, Lıttle 
Brown and Campany, Boston, 1942, s. 7. 

130  Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 181-182. 
131  Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 182. 
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II-A-I-a- Yunan Mitoslarında Evrenin ve 

Tanrıların Yaratılışı 

Eski Yunanlıların ilk öğrenmek istedikleri şey 

“Dünyanın Yaratılışı” meselesi olmuştur. Onlar yerin, 

göğün, havanın nasıl yaratıldığını öğrenmek 

istemişlerdir. Yeterli bilgileri olmadığı için bütün 

şeyleri ve tabiat olaylarını canlı birer varlık gibi 

tehayyül ederek incelemeye koyulmuşlardır. Yeri, göğü, 

suları birer tanrı saymışlar ve onlara birer insan şekli 

vermişlerdir.132 

Hesiodos’a göre; Başlangıçta var olan Khaos 

sonsuz bir boşluktu. Bu boşluktan ilk olarak Gaia133 

(Toprak Ana) doğdu; sonra ölüler ülkesinin en derin 

yeri Tartaros; sonra Eros (Aşk); sonra yeraltı karanlığı 

Erebos’la yeryüzü karanlığı Nyks (Gece) doğdu. Erebos 

ve Nyks birleşerek Aither’i (Esîr), yani dünyayı saran 

                                                 
132  Şefik Can, a.g.e., s. 5. 
133  Gaia; Yunan yaratılış mitolojisinde cinsiyeti belli olan ve bazı 
insansal sıfatlara sahip olan ilk yaratıktır ve yeryüzünü temsil 
eder. Yunanlıların gözünde evrenin oluşması için ihtiyaç duyulan 
doğurucudur. Đsmail Gezgin-Đlkay Gezgin-Nazım Çokişler, a.g.e., 
s. 39. 
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hava tabakasının üstündeki arı (saf) ve ışıklı Gök’ü ve 

Hemera’yı (Gün) meydana getirdiler.134 

Toprak Ana, tek başına Uranus’u135 (Gök), 

Pontos’u (Deniz) ve dağları yarattı. Peşinden, oğulları; 

Uranus ve Pontos’la birleşerek, artık yaratılmış olan 

evreni tanrısal varlıklarla doldurdu.136 

Gaia’nın Uranus’la birleşmesinden altısı erkek, 

altısı dişi olmak üzere on iki tane Titan137, üç 

                                                 
134  Şefik Can, a.g.e., s. 5-6; Donna Rosenberg, a.g.e., s. 34; Ayhan 
Bıçak, a.g.e., II/41; Kürşat Demirci, a.g.t., s. 16; Huzeyfe Sayım, 
a.g.t., s. 182; Edith Hamilton, a.g.e., s. 77-78; Bedrettin Cömert, 
Mitoloji ve Đkonografi, Ayraç Yayınevi, Ankara, 1999, s. 17; 
Derman Bayladı, Tanrıların Öyküsü, Say Yayınları, Đstanbul, 
2002, IV. Baskı, s. 15; John Pinsent, Grek Mythology, The 
Hamlyn Publishing Group, London, 1969, s. 16; Felix Guirand, 
“Grek mythology”, New Larousse Encyclopedia of Mythology, 
Paul Hamlyn, Middlesex, 1959, 1959, s. 87-88. 

135  Uranus: Gaia tarafından yaratılmıştır. Eski yunanda gökyüzü 
tanrısıdır. Gaianın hm oğlu hem de kocasıdır. Titanların, 
Kyklopların ve devlerin babasıdır. Şinasi Gündüz, Din ve Đnanç 
Sözlüğü, s. 377; Đsmail Gezgin-Đlkay Gezgin-Nazım Çokişler, 
a.g.e., s. 40. 

136  Şefik Can, a.g.e., s. 6; Bedrettin Cömert, a.g.e., s. 17; Derman 
Bayladı, a.g.e., s. 15. 

137  Erkek Titanlar: Okeanos, Koios, Krios, Hyperion, Đapetos ve 
Kronos’dur. Titanides denilen denilen dişi Titanlar ise şunlardır: 
Theia, Rheia, Themis, Phoibe, Mnemosyne, Tetys. Charles 
H.Long, s. 166. 
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Kyklop138, üç tane de Hekatonkheir139 (Yüz Kollu) 

doğdu.140 Bu korkunç çocuklardan hem iğrenen hem de 

kuşkulanan Uranus, onları toprağın derinliklerine 

kapattı.141 Bundan dolayı çok üzülen Gaia bağrından 

çıkardığı ak çelikten bir tırpan yaptı. Çocukları 

babalarına karşı kışkırttı. Çocuklar bu düşünceden dolayı 

çok korktular, ancak onların içinden kurnaz Kronos bu işi 

yapabileceğini söyledi ve pusuya yattı. Arzudan yanıp 

tutuşan Uranus, Toprak Ana’yı boydan boya sarınca, 

Kronos sol elini uzattı ve sağ eliyle bir anda babasının 

hayaları kesip attı. Kanlar toprağa saçıldı. Gebe kalan 

                                                 
138  Felix Guirand, “Grek mythology”, s. 89, Her yönden Tanrılara 
benzeyen Kykloplar ise Brontes (Gök Gürültüsü), Steropes 
(Şimşek), ve Arges (Yıldırım)’ tir. Bunların en önemli ayırıcı 
özellikleri, alınlarında bir tek göz taşımalarıydı. 

139  Hekatonkheirlerin ellişer tane başı, yüzer tane kolları vardı. 
Bunlar: “Kottos, Briareus ve Gyes’tir.” 

140  Şefik Can, a.g.e., s. 6; Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, s. 
243; Bedrettin Cömert, a.g.e., s. 17, Derman Bayladı, a.g.e., s. 
15; Cahit Beğenç, Anadolu Mitolojisi, Milli Eğitim Basımevi, 
Đstanbul, 1974, II. Baskı, s. 13. 

141  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 35; Uranos’un çocuklarını yerin 
derinliklerine kapatmasının nedeni onlardan iğrenmek olsaydı en 
azından Tanrıların soyu olan Titanların doğumuna izin vermesi 
gerekirdi. Korkunun asıl nedeni, çocuklardan korkmasıdır. Đsmail 
Gezgin-Đlkay Gezgin-Nazım Çokişler, a.g.e., s. 46-51. 
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toprak yıllar sonra öç tanrıçaları Erinys’leri, Gigant’ları 

ve orman perilerini doğurdu.142 Denize düşen 

hayalardan ise ak köpükler çıkıyordu. Bu köpüklerden 

ise Aphrodite türedi. Ve böylece Uranus dönemi sona 

erdi.143 

Kronos kardeşi Rheia ile birleşerek üçüncü Tanrı 

kuşağı olan Olympos’luları doğurdu. Kronos 

çocuklarından birinin kral olacağını biliyordu. 

Kendisinin makamından olacağından korktuğu için 

Rheia’nın doğurduğu çocukları yutuyordu.144 Rheia, 

sadece Zeus’u onun elinden kurtardı. Gecenin 

karanlığından faydalanan Rheia Girit adasındaki Đda 

Dağı’nın tepesine vardı. Gaia çocuğu aldı ve onu bir 

mağaranın dibine sakladı. Rehia Kronos’a bir bezin 

                                                 
142  Şefik Can, a.g.e., s. 6-7; Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, s. 
244; Bedrettin Cömert, a.g.e., s. 17; Derman Bayladı, a.g.e., s. 
15-16; Felix Guirand, “Grek mythology”, s. 88; Cahit Beğenç, 
a.g.e., s. 19. 

143 Şefik Can, a.g.e., s. 7-8; Donna Rosenberg, a.g.e., s. 35-36; Đsmail 
Gezgin-Đlkay Gezgin-Nazım Çokişler, a.g.e.,  s. 48-61; Bedrettin 
Cömert, a.g.e., s. 17. 

144  Bunlar: Hestia, Demeter, Hera, Hades ve Poseidon’dur. Donna 
Rosenberg, a.g.e., s. 37; Đsmail Gezgin-Đlkay Gezgin-Nazım 
Çokişler, a.g.e., s. 70-71. 
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içine kocaman bir taş sararak verdi ve Kronos 

yuttuğunun taş olduğunu anlamadan onu yuttu.145 

Zeus büyüyünce, babası Kronos’a karşı eyleme 

geçti. Yuttuğu çocukları birer birer kusturdu ona. Titanlar 

ikiye ayrılmıştı. Bazıları Zeus’un tarafını tuttular.146 

Bazıları ise, Kronos’un tarafını tuttular. Bu iki grup 

arasındaki mücadele on yıl devam etti. Zeus egemenliğini 

kabul ettirmek için her tür yola başvurdu. Tartaros’un 

derinliklerine inerek, burada bulunan Kykloplarla 

Hekatonkheir’leri serbest bıraktı. Kykloplar Zeus’a gök 

gürlemesini, şimşek ve yıldırımı verdiler. Titanları 

böylece yenen Zeus onları toprağın altına sokup zincire 

vurdurdu. Çocuklarının bu haline üzülen Gaia, Tartorasla 

birleşerek dev canavar Typhon’u doğurdu. Zeus bu 

canavarı da şimşekleri ve yıldırımlarıyla alt etmeyi 

başardı. Zeus böylece evrenin tek hâkimi oldu. Kardeşleri 

arasında yetki bölümü yaptı. Kendisi göğü aldı, 

                                                 
145  Şefik Can, a.g.e., s. 8; Donna Rosenberg, a.g.e., s. 38; Đsmail 
Gezgin-Đlkay Gezgin-Nazım Çokişler, a.g.e., s. 76-78; Bedrettin 
Cömert, a.g.e., s. 18; Derman Bayladı, a.g.e., s. 16; Cahit Beğenç, 
a.g.e., s. 20. 

146  Bunlar: Okeanos, Hyperion, Themis, Mnemosyne’dir. 
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Poseidon’a denizleri, Hades’e de yeraltı ülkelerini 

verdi.147 

 

II-A-I-b- Yunan Mitoslarında Đnsanın Yaratılışı 

Yunan Mitolojisinde, kendisinden sonra geleceklerin 

atası olan bir tek insanın yaratılmasından çok, bir soyun 

ya da bir kentin ataları olacak insanların ortaya 

çıkmalarından söz edilir. Tufan sonrasında Pyrrha’nın 

geriye attığı taşlardan yeni bir insan soyunun oluşması, 

ya da Kadmos’un öldürdüğü ejderhanın dişlerini yere 

ekmesiyle topraktan silahlı adamların bitmesi gibi. 

Hesiedos, insanların nasıl yaratıldıkları üzerinde hiç 

durmamakla birlikte, Yunan inancına göre, Gaia tanrıları 

doğurduğu gibi, insanları doğurmuştur. Platon’un 

Protagoras diyalogunda, Protagoras insanın yaratılışıyla 

ilgili bir efsane anlatır. Bu efsaneye göre, insan 

yeraltında toprak, ateş ve bunlarla karışabilen unsurlarla 

oluşturulmuş bir hamurdan, diğer ölümlülerle birlikte 

                                                 
147  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 39-41; Đsmail Gezgin-Đlkay Gezgin-
Nazım Çokişler, a.g.e., s. 100; Bedrettin Cömert, a.g.e., s. 18-19; 
Derman Bayladı, a.g.e., s. 15-17. 
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yapılmıştır. Birçok tanrı kuşağı olduğu gibi, birçok insan 

tipi de yaratılmıştır.148 

Đnsanın yaratılışı hakkında eski Yunanlılar çeşit çeşit 

inançlara sahip olmuşlardır. Bunları şu şekilde tasnif 

edebiliriz: 1) Đnsanlarla tanrıların akraba olduğunu ve 

onlar gibi yaratıldığını iddia eden görüşler. 2) Đnsanların 

Prometheus tarafından yaratıldığını iddia eden görüşler. 

3) Đnsanların bitki ve ağaçlar gibi yerden bittiğini ifade 

eden görüş. 

Titan Đapetos’un, Okeanos kızı Klymene’den dört 

oğlu olmuştu. Bunlar: Atlas, Prometheus, Epimetheus ve 

Munoithios’tur. Bunlardan Munoithios ile Atlas, Zeus’a 

başkaldıran Titan’larla beraber bulunduklarından 

cezalandırılmışlardı.149 

Munoithios, hainliğinden ve ölçüsüz cüretinden 

ötürü Erebes’a daldırılmıştı. Atlas’a gelince, dünyanın 

öbür ucunda ve Hesperides’lerin önünde omuzlarına gök 

kubbesini yüklenerek ayakta beklemek cezasına 

çarptırılmıştı. Diğer iki kardeşin, Prometheus ile 

                                                 
148  Ayhan Bıçak, a.g.e., II/46. 
149  Şefik Can, a.g.e., s. 10; Bedrettin Cömert, a.g.e., s.21; Felix 
Guirand, “Grek mythology”, s. 93. 
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Epimetheus’un bahtları başka türlü oldu. Bunların ikisi 

de insanın yaratılışında önemli rol oynamışlardır.150 

Đnsanın, Prometheus tarafından, maddeden 

yaratıldığı, daha doğru bir ifade ile ‘yapıldığı’ efsanesi, 

geç bir dönemde, M.Ö. IV. yüzyılda ortaya çıkmıştır. 

Belki de yalnızca tufandan sonraki insanlık için 

geçerlidir. Bu efsaneye göre; Prometheus, suya ya da 

gözyaşlarına kil karıştırarak, ölümlü ilk varlığın bedenine 

biçim verir. Sonra çamurdan yapılmış bu bedene hayat 

soluğunu üfler. Bir başka rivayete göre; Prometheus, ilk 

insanın yalnızca yapıcısıdır, o, yalnızca biçimleyen 

kişidir. Đlk insan’a hayatı, ruhu, Athena vermiştir.151 

Oysa Prometheus’a, insanların dostu olarak da 

başlangıçtan beri rastlıyoruz. Hesiodes şöyle bir olay 

anlatır: Tanrılarla ölümlü insanlar Mekone’de 

toplanmışlar, kesilen her kurbanda tanrılara ait payı 

saptıyorlarmış. Kurnaz Prometheus, koca bir öküzü 

keserek ikiye bölmüş. Bir yana eti koymuş, üstünü 

işkembeyle örtmüş. Zeus kötü tarafı seçerse, aslan payı 

insanların olacakmış; tersi olursa, üstünlük yine 

                                                 
150  Şefik Can, a.g.e., s. 10. 
151  Bedrettin Cömert, a.g.e., s. 21, Derman Bayladı, a.g.e., s. 20. 
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tanrılarda kalacakmış. Prometheus, Zeus’a, iki parçadan 

birini seçmesini söylemiş. Zeus yağla kaplı olan iyi 

görünüşlü parçayı seçmiş. Aldatılıp, kemik yığınını 

seçtiğinin farkına varınca da öfkelenmiş, insanları 

cezalandırmak için ellerinden ateşi almış. Prometheus, 

bunun da bir çaresini bulmuş hemen. Olympos’a çıkmış, 

bir kamışın içine kıvılcım saklayarak yeryüzüne, 

insanlara getirmiş.152 Zeus, insanları yeniden ateşe 

kavuşmuş görünce, öfkesi bir kat daha bir artmış. Bundan 

dolayı insanın böyle yapacağını bildiği için onu ateşten 

mahrum bırakan Zeus, ateşi çalıp insana veren 

Prometheus’a kızmış. Hem insanların hem de tanrıların 

babasına karşı gelen Prometheus’u cezalandırmak, onu 

kendi isteğine boyun eğdirtmek için yeni çareler 

düşünmüş.153  

Önce insanlara bela olsun diye, ilk kadını, 

Pandora’yı göndermiştir. Hesiodes, Đşler ve Günler’de bu 

öyküyü şu şekilde anlatır: Hephaistos, Zeus’un buyruğu 

üzerine bir parça toprak alıp suyla karıştırmış, yüzü 

                                                 
152  Şefik Can, a.g.e., s. 11; Ayhan Bıçak, a.g.e., II/46-47; Bedrettin 
Cömert, a.g.e., s. 21; Cahit Beğenç, a.g.e., s. 17. 

153  Şefik Can, a.g.e., s. 15; Bedrettin Cömert, a.g.e., s. 21; Derman 
Bayladı, a.g.e., s. 20. 
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ölümsüz tanrıçalara, bedeni ise güzel genç kızlara 

benzeyen bir kız şekline sokmuş toprağı, Athena, 

elişlerini, renk renk kumaşlar dokumasını öğretmiş, süslü 

kuşağını da beline sarmış, Kharitler, altın gerdanlıklar 

takmışlar boynuna, Hora’lar saçlarını bahar çiçekleriyle 

donatmışlar, Hermeias, bir köpek yüreği, bir tilki huyu 

koymuş içine ve göğsünü yalan dolanla doldurmuş, işte, 

bu güzel ve belalı yaratığa ‘Tanrılar Armağanı’ 

anlamında Pandora denilmiş.154 

Zeus, Pandora’yı, Prometheus’un kardeşi 

Epimetheus’a göndermiş, Prometheus’un kurnaz ve akıllı 

olmasına karşın, Epimetheus aptal ve ihtiyatsızmış, 

Perometheus “Zeus’tan armağan alma sakın, alırsan 

ölümlüleri derde sokarsın” demiş. Epimetheus, 

Pandora’nın güzelliğine dayanamamış ve onunla 

evlenmiş. Pandora yanında getirdiği kutuyu açınca 

insanlara acılar ve dertler dağılmış. Tam umut çıkmak 

                                                 
154  Mustafa Erdem, a.g.e., s. 4-5; Edith Hamilton, a.g.e., s. 88; 
Bedrettin Cömert, a.g.e., s. 21; Derman Bayladı, a.g.e., s. 21; 
Felix Guirand, “Grek mythology”, s. 93; Cahit Beğenç, a.g.e., s. 
18. 
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üzereyken Pandora kutuyu kapatmış. Böylece umut 

kutunun içinde kalmış.155 

Prometheus’a gelince: Tanrıların kralının onu 

cezalandırması müthiş olmuş, onu Kafkas dağlarının en 

yüksek tepesine göndermiş, yanardağların ve ateşin 

Tanrısı Hephaistos’u çağırarak Prometheus’u bir kayaya 

kırılmaz zincirlerle çaktırmış. Her sabah bir kartal 

Prometheus’un ciğerini yiyormuş, ve her gün ciğeri 

yeniden yaratılıyormuş, bu şekilde elli yıl geçmiş.156 Bu 

konuda Hesiodos’ta olmayan ayrıntıları Aiskhylos’tan 

öğreniyoruz: Zeus’un geleceği ile ilgili bir sırrı yalnızca 

Prometheus biliyormuş. Zeus bir kadınla birleşecekmiş. 

Bu çiftleşmeden doğacak olan çocuk, Zeus’un krallığına 

son verecekmiş, Zeus bu kadının kim olduğunu öğrenip, 

başındaki bu tehlikeden kurtulmak için, zincire 

vurdurduğu Prometheus’u salıvermek zorunda kalmış. 

Prometheus’u salıvermesi ve karaciğerini yiyen kartalı 

                                                 
155  Şefik Can, a.g.e., s. 15-16; Ayhan Bıçak, a.g.e., II/47; Mustafa 
Erdem, a.g.e., s. 5; Edith Hamilton, a.g.e., s. 88; Bedrettin 
Cömert, a.g.e., s. 21-22; Derman Bayladı, a.g.e., s. 20-21; Cahit 
Beğenç, a.g.e., s. 18. 

156  Şefik Can, a.g.e., s. 11-12; Bedrettin Cömert, a.g.e., s. 22; Felix 
Guirand, “Grek mythology”, s. 95-96; Cahit Beğenç, a.g.e., s. 18-
19. 
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öldürmesi için Herakles’i göndermiş. Yeniden tanrılar 

katına kabul edilen Prometheus sırrı Zeus’a açıklamış. 

Zeus, Nereus kızı Thetis’e gönül vermiş. Ne var ki, 

Thetis’in doğuracağı çocuk babasından daha güçlü 

olacakmış. Zeus’un Thetis ile birleşmesi durumunda 

krallığı sona erecekmiş. Bunu öğrenen Zeus, Thetis’i bir 

ölümlüyle evlendirmiş. Bu düğün Olympos’ta yapılmış 

ve bu ilişkiden Akhilleus meydana gelmiş. 

Prometheus ve Pandora efsanelerinden başka iki 

efsane daha biliyoruz. 

Hesiodes, Đşler ve Günler’de, bir birini izleyen beş 

insan soyundan bahsetmektedir: Olympos’ta oturan 

ölümsüzlerin yarattığı ilk soy olan altın soy, Kronos 

zamanında yaşamış. Đnsanlar, kaygısız, rahat, acı ve dert 

olmaksızın Tanrılar gibi yaşıyorlarmış, yaşlılık nedir 

bilmiyorlarmış, uykuya dalar gibi ölüyorlarmış, dünyanın 

varı yoğu onlarmış, sayısız nimetler ortasında yaşayıp 

gidiyorlarmış, dünya hep ilkbaharmış, bitkiler 

kendiliğinden büyüyor, çamlardan ballar süzülüyormuş, 

yeryüzünde süt ve nektar ırmakları akıyormuş. Bu ilk 

insanlar ölüp toprağa karışınca, toprağı ve insanları 

koruyan iyi birer cin oluyorlarmış. 
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Zeus, Kronos’u alt edip Tartaros’a atınca, Tanrılar 

gümüş soyunu yaratmışlar. Bu soyun insanları yüz yıl 

çocuk olarak kalıyorlarmış, büyüyüp ergin çağa gelince 

de hayatları pek uzun sürmüyormuş, coşkunlukları 

ölçüsüzmüş, ölümsüzleri saymıyorlarmış. Ölümsüzler 

cezalandırmak içinde ilkbaharın süresini kısaltmışlar, yılı 

mevsimlere bölmüşler. Böylece, insanlar soğuktan ve 

sıcaktan korunabilmek için mağara ve kulübelere 

saklanmaya başlamışlar. Karnını doyurabilmek içinde 

toprağı işlemek zorunda kalmışlar. Zeus bu soyu da 

toprağa gömmüş ve bunlar da yeraltı cinleri olmuşlar. 

Zeus üçüncü soyu da yaratmış. Tunç Soy, tunçtan 

silahları ve evleri varmış. Toprağı tunçla kazıyorlarmış, 

çok kuvvetli olan bu soyun işi gücü saldırmakmış, 

öldürmekmiş, taş gibi yürekleri varmış, kana susamışlar, 

hep birbiriyle savaşmış, birbirlerini öldürmüşler. 

Sonunda Hades’in karanlıklarına gitmişler. 

Yarı Tanrı Kahramanlar Soyu da dördüncü soymuş. 

Büyük işler becererek insanlığın adını yücelten bu 

kahramanlar da çetin savaşlar sonucu yok olup gitmişler. 
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Beşinci soy hepsinden beter olmuş. Bu çağ demir 

çağı imiş. Bu çağda, acılar ve felaketler insanların 

yakasını bırakmamış.157 

Hesiodes’in insanları madenlerle ilgili çağlarda 

göstermesi Hint’teki dört devire benzer. Buhtunnasr’ın 

rüyasında ve bazı geç dönem Đran metinlerinde 

madenlerle insanlar arasında bu tür ilişki ve benzetmeler 

bulunmaktadır.158 

Kötüleşen insan soyunun yok olması için Zeus tufan 

göndermiş. Hesiedos tufandan bahsetmemektedir. Tufan 

Apollodoros’a göre tunç çağında, Ovidius’a ise demir 

çağında olmuştur.159 

Zeus’un insan soyunu tufanla yok etmek istediğini 

öğrenen Prometheus, oğlu Deukalion’a bildimiş. Bunun 

üzerine Deukalion bir tekne yapmış, bütün gerekenleri de 

yanına alarak, karısıyla birlikte bu tekneye sığınmış. 

Bütün Yunanistan sular altında kalmış. Tekne dokuz gün 

dokuz gece sular üzerinde yüzdükten sonra Parnassos 

                                                 
157  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 43-45; Bedrettin Cömert, a.g.e., s. 
22-23; Şefik Can, a.g.e., s. 13-14; Derman Bayladı, a.g.e., s. 19-
20; Cahit Beğenç, a.g.e., s. 14-16; Felix Guirand, “Grek 
mythology”, s. 93; Edith Hamilton, a.g.e., s. 86-87. 

158  Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 185. 
159  Bedrettin Cömert, a.g.e., s. 23. 
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Dağı’nın tepesinde durmuş. Burada, Deukalion, Zeus’a 

kurban kesmiş. Tanrılar kralı, elçisi Hermes’i 

Deukalion’a göndemiş, ondan ne istediğini sormuş. 

Deukalion insan soyunun yeniden yaratılmasını istemiş. 

Dileği kabul eden Zeus, karı kocaya “Ana’nın 

kemiklerini arkaya atmalarını” söylemiş.160 

Ovidius’a göre Deukalion ve Pyrrha, dünyada 

yapayalnız kalmışlardır. Deukalion dünyada kalan tek 

erkekmiş. Pyrrha ise tek kadınmış. Dua için Delphoi’daki 

Themis Tapınağı’na gitmişler. Themis kahini şu karşılığı 

vermiş yalvaranlara: “Başınızı örtün, giysinizin bağını 

çözün ve büyük ananın kemiklerini arkanıza atın.” demiş. 

Bunun üzerine taşları alıp arkalarına atmaya başlamışlar. 

Onlar attıkça, taşlar taş olmaktan çıkıp insan biçimini 

alıyorlarmış. Deukalion’un attıkları erkek. Pyrrha’nın 

attıkları ise kadın oluyormuş. Böylece insan soyu yok 

olmaktan kurtulmuş.161 

Prometheus işe karışmadan önce insanların toprağın 

çocuğu olduğu kabul edilmekle birlikte onların; 

                                                 
160  Şefik Can, a.g.e., s. 17; Bedrettin Cömert, a.g.e., s. 23; Edith 
Hamilton, a.g.e., s. 93-94. 

161  Edith Hamilton, a.g.e., s. 93-94; Bedrettin Cömert, a.g.e., s. 23; 
Felix Guirand, “Grek mythology”, s. 94. 
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Attika’de, Erek’te ve Arkadia’da Pelagos’un ormanlarla 

taçlanmış yüksek dağlardan ve bizi besleyen topraktan 

fışkırdıklarına inanırlar. Bir başka efsaneye göre kayın 

ağaçlarının kabuğu, meşelerin gövdesi, yarılıp içinden ilk 

insanlar çıkmış. Kayalardan, bitkilerden ilk insanların 

doğduklarına inananlar olduğu gibi Arkadia’lılardan 

Myrmidonların karınca iken insana çevrildiklerine 

inananlar da vardır.162 

Bir başka rivayette ise Prometheus’un ilk insanı 

yaratışı şu şekilde geçmektedir: Olympos tanrılarının 

kudretine ve kuvvetine karşılık Prometheus’da kurnazlık 

ve zekâ vardı. Titan’ların meşhur isyanları sırasında 

tarafsızlığını muhafaza etmiş bir Titan oğlu olduğu halde 

kendisine başkaldırmayan, bilakis saygı gösteren 

Prometheus’u Baş Tanrı, Olympos’a ölmezler arasına 

kabul etmişti. Fakat Prometheus kendi ırkını mahveden 

Zeus ve arkadaşlarına karşı kalbinde bir kin besliyordu. 

Sonradan tanrıları inkâr edecek, onları hiçe sayacak ve 

işleyeceği kötülüklerle en vahşi hayvanlara bile taş 

çıkartacak, dünyanın başına bela olacak bir mahlûk’u, 

                                                 
162  Şefik Can, a.g.e., s. 13. 
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insanı yaratarak tanrılardan dedelerinin öcünü almayı 

düşündü.163 

Prometheus ilk insanı balçıktan yarattı. Đlk insanın 

vücudunu yapmak için balçığı, bazılarının tahmin ettiği 

gibi su ile değil, kendi gözyaşı ile karıştırdı ve ilk insanı 

yarattı. Fakat insan tabiatın en âciz bir mahlûku idi. 

Çıplaktı, kendini koruyacak hiçbir şeye malik değildi. Fil 

gibi kuvvetli hortumu, aslan gibi pençesi, kuş gibi 

kanadı, at gibi koşacak bacakları yoktu. Daha doğuşta 

ıstıraplar, üzüntüler, bir takım ihtiyaçlar onun yakasına 

yapışıyordu. Đlk insanlar çiğ meyvelerle, kanlı etlerle 

besleniyorlardı. Elbise yerine bitkilerin yapraklarına 

sarınıyorlardı. Ateşin faydalarını bilmeden kendilerini 

güneşsiz oyuklarda saklıyorlar, derin mağaraların içine 

hayvanlar gibi sürüklenerek giriyorlar ve geceyi oralarda 

geçiriyorlardı. Yarattığı mahlûklara acıyan Prometheus 

insanları daha iyi yaşatabilmek için çeşitli şekillerde 

yardım etmeyi düşündü ve onlara ateşi Hephaisos’un 

alevler fışkıran ocağından çalarak insanlara verir. Ateşin 

yardımıyla iyi yaşamaya başlayan insanlar kendilerini 

                                                 
163  Şefik Can, a.g.e., s. 10. 
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tanrılara eş tutmaya başlarlar.164 Đnsanı, Olympos 

tanrılarına kin besleyen bir Titan’ın yaratması eski 

Yunanistan’da çoğunluğun inandığı bir mittir. Halbuki 

insanın daha asil bir mahluk olduğuna ve çok evvel 

tanrılarla beraber yaratıldığına inanlar da vardır. Nitekim 

meşhur Yunan şairi Pindaros “Tanrılar ve insanlar 

hepimiz aynı ailedeniz, hepimizi aynı ana doğurmuştur.” 

demektedir.165 

Yine bir başka bir rivayete göre insan şu şekilde 

yaratılmıştır: Prometheus, heykel yapmasını bilen bir 

Titan’dı. O yalnız bir insan heykeli yapmamıştı. Birçok 

heykeller yapmış ve onlara can vermişti. Đnsanlarda 

görülen kusurlar ise şu şekilde açıklanır: Bir gün 

Prometheus atölyesinde çalışıyordu, çamurdan insanlara 

ait birçok kollar, bacaklar, kafalar, kalpler yapmıştı, 

yaptığı uzuvları birbirine ekleyerek tamamladığı 

heykelleri rafa diziyordu. Fakat daha işini bitirmemişti, o 

sırada şarap tanrısı Dionysos atölyeye geldi. Gezdiler; 

eğlendiler, şarap içtiler. Prometheus atölyesine 

döndüğünde biraz sarhoştu. Bu yüzden bazı hatalar yaptı. 

                                                 
164  Şefik Can, a.g.e., s. 11. 
165  Felix Guirand, “Grek mythology”, s. 93. 
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Bu şekilde insanlarda bulunan kusurlar meydana 

gelmiştir.166 

Đnsanların ne şekilde ve nasıl yaratıldığına 

inanırlarsa inansınlar eski Yunanlılara göre ilk olarak 

erkekler yaratılmışlardır. Kadın dünyada mevcut değildir. 

Özetle ifade edecek olursak; Yunan Mitolojisine 

göre Prometheus, insanlığa iyilik yapmış olmaktan öte 

insanın bugünkü gözden düşmüş halinin sorumlusu 

olarak görülmektedir. Prometheus, Mekone’de insanlarla 

tanrıların arasının kesin olarak açılmasına sebep 

olmuştur. Daha sonra ateşi çalarak Zeus’u çileden 

çıkarmıştır. Bundan dolayı Pandora’nın yaratılmasına 

neden olmuştur ve dolayısıyla da her çeşit sıkıntının 

insanlar arasında yayılmasına neden olmuştur. 

Prometheus, kötülüğün dünyaya Zeus’un intikamını 

temsil maksadıyla gelişine sebep olmuştur. Zeus’un 

hâkimiyeti ve Prometheus’un hilekarlığı, insanlara 

cennetleri kaybettirmiştir. Ayrıca Hesiodes’in anlattığı 

Prometheus efsanesi, Yunan insan anlayışının temel 

özelliklerini ortaya koymaktadır. Zeus, insanın kaderini 

belirlemiştir. Onları tanrılarla birlikte yaşamaktan 
                                                 
166  Şefik Can, a.g.e., s. 12. 
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uzaklaştırmıştır. Kendi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamakla 

zorunlu kılmıştır. Onlara her türlü kötülüğü vermiştir. 

Đnsanların kendi sorumluluklarını yüklenmesi, tarihsel 

sürecin de başlaması anlamına gelir.167 

 

II-A-II- KELT MĐTOSLARINDA YARATILIŞ 

Keltlerin Avrupa’nın eski tarihi içindeki etkisi 

kendini en az iki yüzyıl boyunca, hissettirdi. Keltler, 

M.Ö. 600 yıllarında Batı ve Orta Avrupa’da hakimiyet 

sağlamışlardı. V. yüzyılda büyük göçlerle, büyük bir 

kısmı Küçük Asya’ya, diğer bir kısmı da Batı’ya, 

Đspanya’ya ve Portekiz’e kadar uzanmışlardı. Cermen 

kabilelerinin gelişmesiyle Roma’nın baskısı arasında 

kalan Keltlerin gücü sürekli geriledi. Kısa bir süre sonra, 

Keltler tarih sahnesinden çekildiler. M.Ö. 51 yılında 

Sezar, Gaul’ü fethedince Keltler Romalıların etkisi altına 

girdiler. Ama Keltler çok zengin ve yaratıcı bir ön tarihin 

mirasçılarıydılar. Keltler büyük olasılıkla, Orta 

Avrupa’da yaklaşık M.Ö. 1300-700 arasında gelişen ve 

“Küp Tarlası” denen kültürün yaratıcılarıydılar. Köylerde 

yaşıyor, tarım yapıyor, tunç kullanıyor ve ölülerini 
                                                 
167  Ayhan Bıçak, a.g.e., II/49. 
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yakıyorlardı. Yaklaşık olarak M.Ö. 700-600 arasında 

demir kullanımı Orta Avrupa’da yayıldı. Bu kültürün 

ayırt edici özelliği oldukça belirgin bir toplumsal 

tabakalaşma ve farklı cenaze ritüelleriydi. Keltlerin 

askeri aristokrasisi de bu dönemde oluştu. Cesetler artık 

yakılmıyor, ama yanlarında silahları ve kıymetli 

eşyalarıyla birlikte dört tekerlekli bir arabaya konup, 

üzerleri tümsekle örtülü mezar odalarına bırakılıyorlardı. 

Bugün Keltler, ancak Galya ve Britanya adasında, 

özellikle Đrlanda, Welsh ve Đskoçya’da kendilerini 

korumuşlardır.168 

Yazılı olarak kendi kültürlerini kaydetmek Keltli din 

adamlarına yasak olduğu için Keltler hakkında elimizde 

doğrudan kaynaklar olmamasına rağmen onlarla ilgili 

bilgilere; Grek ve Roma halkından olan yazarların 

eserleri, anıtlar üzerindeki kitabeler, paralar, eski Đzlanda 

ve Welsh literatürleri, Đrlanda da bulunan XII. yüzyılda 

toplanmış Leinsler Kitabı ve XIV. yüzyıldan Welsh 

dilinde, bir el yazması olan Mabinogion gibi derlemelerin 

                                                 
168  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 191; Annamarie 
Schimmel, a.g.e., s. 85; Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 93; Mircea 
Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, II/161; Mehmet 
Taplamacıoğlu, a.g.e., s. 74. 
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yanında XIV. yüzyıl iki ünlü koleksiyonu Rhydderch’in 

Beyaz Koleksiyonu ve Hergest’in Kırmızı Kitabı gibi 

eserlerden bilgiler elde edebilmekteyiz.169 Ayrıca en eski 

rivayetlerin Aristotales, Sezar, Lucan gibi eski çağ 

yazarlarının eserlerinde, Hıristiyanlık döneminde ise 

Gregor von Tours gibi kilise yazarlarının eserlerinde 

olduğunu belirtebiliriz. Kelt mitlerine ilk ilgiyi uyandıran 

1760 yılında Đskoçyalı James Macpherson’dur. III. 

yüzyıldan beri gelen Đrlanda efsanelerini Đskoçya’ya 

taşımıştır.170 

Kurbanlar, genellikle kutsal korularda, kutsal 

ağaçların altında veya kutsal su kaynaklarında, Druidler 

tarafından sunulurdu. Keltlerde insan kurbanı da yaygın 

olarak uygulanan bir kurban çeşididir.171 Ancak salgın 

hastalık ve harp zamanlarında uygulanan bir kurbandı. 

Đnanışa göre “Tanrılar Sultanı” insanların hayatı için, 
                                                 
169  Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 93-94; Mehmet Aydın, a.g.e., s. 373-
374. 

170  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 402; Mircea Eliade- Ioan P. 
Couliano, a.g.e., s. 191-192; Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 93; 
Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, II/163-164; 
Mehmet Aydın, a.g.e., s. 373-374. 

171  Keltler, sağlıklı çocuklarının üçte birini her yıl tanrılara kurban 
ederek, kendilerine ve yaşamak için ihtiyaç duydukları 
hayvanlarına hububat ve ot sağlaması için tanrıları harekete 
geçirmeyi ummuşlardır. Bkz., Donna Rosenberg, a.g.e., s. 402. 
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insan takdim edilmedikçe, sükunet bulmamaktadır. 

Tanrılardan, Teutates, Esus ve Taranis’e kurban olarak 

sunulan insanlar, sokun ağacı yani sepetçi söğüdü ile 

örülür ve bir kapalı sepet haline geldikten sonra sepet 

yakılarak kurban edilirlerdi. Ayrıca insan kurbanı bu 

dinin en önemli özelliğidir.172 

Kelt krallığı kutsal idi. Gelecek kral, kendi krallığını 

temsil eden tanrıça veya ata benzer Büyük Tanrıça’nın 

bir vekili ile seksüel bir ilişkiden sonra, krallığa ulaşır. 

Gerçekte, Đrlanda’nın kendi topografisi içinde Cambraili 

Gerard, Đrlandalı kralın kutsallığından bahseder. Bu 

inancın merkezini, müstakbel kralın, herkesin önünde 

beyaz bir kısrakla birleşmesi ve bu kısrağın kaynamış 

etinin meclis tarafından yenilmiş olması oluşturur.173 

Kelt din adamları olan Druidler, halk tabakası gibi 

ruhun ve dünyanın ölümsüzlüğüne inanmışlardır. Onlar 

ateşin ve suyun bir gün yeryüzünü tehdit edeceğinden 

korkmuşlardır. Ayrıca başka bir yerde de göğün 

                                                 
172  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 192; Annamarie 
Schimmel, a.g.e., s. 86; Joseph Campbell, Batı Mitolojisi, s. 271; 
Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 94-95; Şinasi Gündüz, Din ve Đnanç 
Sözlüğü, s. 101; Mehmet Taplamacıoğlu, a.g.e., s. 75. 

173  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 193. 
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üzerlerine düşmesinden korktuklarından 

bahsedilmektedir. Göğün iki direğinin olduğuna 

inanmışlardır.174 

Keltler tanrılar panteonuna ışığı, bereketi ve hayatı 

sunan güneş tanrısı Lugus’a inanmışlardır.175 Dört büyük 

bayramları güneşin dünyayla ilişkisi üzerine kurulmuştur. 

Bu bayramlar iki gün dönümü ve iki mevsim dönümü 

bayramlarıdır.176 

Keltlerden dünyanın yaratılışı ile ilgili hiçbir bilgi 

gelmemektedir.177 Din adamları sınıfını oluşturan 

Druidler, toplumlarının bilgeleri, tanrılarla da ilişkisi olan 

ve insan bilgisi üzerine uzman ve Kelt toplumunda 

krallar ve kabile reislerinden sonra gelen kişilerdir. 

Druidler’in iddialarına göre, güneşi, ayı, dünyayı ve göğü 

kendileri yaratmıştır. Halk efsanelerine göre, dünyanın 

pek çok kısımları (nehirler, denizler, kaynaklar, tepeler, 

ormanlar vs.) uluhiyetin yerine geçen büyük bir dev 

                                                 
174  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 401; Joseph Campbell, Batı 
Mitolojisi, s. 269-270; Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 202-203. 

175  Mehmet Aydın, a.g.e., s. 374. 
176  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 401. 
177  Ancak, Keltler’in yaratılış mitlerinin olmadığı tezinin karşısında 
Đrlanda ve Đskoçya’nın elyazmalarında mevcut Kelt mitleri 
olduğunu savunan görüş de vardır. Bkz., Donna Rosenberg, 
a.g.e., s. 402. 
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tarafından yaratılmıştı. Druidler’e göre, ruhlar ve gök yok 

edilmeyecek varlıklardır. Ancak belli bir zaman sonra 

yeryüzüne ateş ve su hakim olacaktır. Fakat gök hiçbir 

zaman çökmeyecektir.178 

Evren, tanrıların, insanların, devlerin ve yeraltı 

yaratıklarının dünyaları olmak üzere pek çok dünyalar 

ihtiva ediyordu. Keltlerde hayat ağacı Yggdrasil, hayat 

verici, koruyucu bir fonksiyona sahipti ve durmadan 

bozuluyor ve yenileniyordu. Bu durum zamanların 

sonuna kadar böyle tekrar ederek, devam edecektir.179 

Keltler’de ilk ve çift cinsiyetli bir devin parçalara 

ayrılması, bir tufan ve insanın ağaç gövdesinden 

yaratılması inançları mevcuttur.  

Dünyanın sonunda kötülüğün canavarları tanrıların 

ve insanların dünyalarına saldıracaklar ve tanrılar da bu 

saldırıda öleceklerdir. Bundan sonra yeryüzü yeniden 

denizden çıkacak ve saldırıdan kurtulan bazı tanrılar ve 

insanlar daha iyi bir dünya kuracaklardır.180 

 

                                                 
178  Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 94. 
179  G. Dottin, “Cosmogony ve Cosmology (Celtic)”, E.R.E., IV/138. 
180  Huzeyfe sayım, a.g.t., s. 204. 
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II-A-II-a- Kelt Mitoslarında Evrenin Yaratılışı  

Başlangıçta Đrlanda vardı ve dünya orasıydı. 

Dünyanın ilk çağında, ilk ırk Đrlanda’ya yerleşti. Büyük 

önder Ladhra’nın on altı karısı vardı. Ladhra, Đrlanda 

topraklarında ölen ilk insandı. Onun ölümünden sonra 

Đrlanda büyük bir tufanla sulara gömüldü. Ladhra’nın 

bütün ırkı selde yok oldu. Sonraki iki yüz altmış sekiz yıl 

boyunca Đrlanda toprakları insansız kaldı. Dünya’nın 

ikinci çağında ikinci ırk Đrlanda’yı işgal etti. Bu 

Partholon’un ırkıydı. Đrlanda’nın tanrısal atalarının 

ilkiydi. Yarısı erkek, yarısı kadın olan kırk sekiz tanrıdan 

oluşuyordu. Dünyanın üç yüz yıl süren ikinci çağının 

büyük bir kısmında, Partholonlar adada en güçlü varlık 

olarak hüküm sürdüler. Zamanla sayıları kırk sekizden 

beş bine çıktı.181 

Partholonların hayatı boyunca dünya inşa edilmiştir. 

Ve insanlar tarımı öğrenerek çiftçilik yapmaya 

başlamışlardır. Đkinci çağın sonlarına doğru ilk zina ve ilk 

düello yapılmıştır. Bir zaman sonra Partholonlar 

esrarengiz bir veba salgınıyla yok oldular. Đkinci nesil 

                                                 
181  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 402; Joseph Campbell, Batı 
Mitolojisi, s. 274. 
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böylece yok oldu ve Đrlanda otuz yıl insansız kaldı. 

Üçüncü çağda tanrısal Nemed ırkı Đrlanda’yı istila etti. 

Nemedler döneminde çiftçilik daha fazla uygulanmaya 

başladı ve aynı zamanda hayvancılık da gelişmiş oldu. 

Nemed ve onun insanlarından iki bin kişi büyük bir 

hastalıkla ölünce Fomorianlar saldırdı ve yendiler. 

Dördüncü çağda, Fir Bolg ırkı Đrlanda’yı işgal etti. Ve bu 

halk tanrısal değildi. Bu dönemde Đrlanda tam bir tarım 

ülkesi oldu. Bu dönem de bir savaş ve bozgunla sona 

erdi. Dünyanın beşinci çağında Ana Tanrıça Danu’nun 

insanları, Đrlanda’yı istila ettiler. Fomorianlar yok edildi 

ve geride kalanlar Đrlanda’dan sürüldüler. Altıncı çağda 

ise Mil çocukları Đrlanda’yı işgal ettiler.182 

 

II-a-II-b Kelt Mitoslarında Đnsanın Yaratılışı 

Keltler Đrlandanın yerli halklarıdır ve Keltler kendi 

soylarının (Japonlarda olduğu gibi) adaya nasıl 

geldiklerini ve buraya nasıl yerleştikleriyle 

ilgilenmişlerdir. Bunun için Kelt mitolojisinde insanın 

yaratılışına ait inanış metinlerine rastlanılmamakla 

                                                 
182  Joseph Campbell, Batı Mitolojisi, s. 274-276. 
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birlikte insanların ağaç gövdesinden yaratıldığı inancına 

ait izleklere rastlamak mümkündür. 

 

II-A-III- CERMEN MĐTOSLARINDA YARATILIŞ 

Cermenler, arkeolojik olarak M.Ö. 600’lerde Kuzey 

Avrupa’da tespit edilmiş eski Hint-Avrupa kabilelerinden 

bir gruptur. O çağda komşuları kuzeyde Laponlar ve 

Finler, doğuda Baltıklılar ile Scythler ve Sarmathlar gibi 

Đran’lı kabileler, güneyde ise Galyalılardı. Roma fetihleri 

döneminde hayvancılık, tarım ve avcılıkla 

uğraşıyorlardı.183 Siyasi bir birlik kuramayan Cermenler, 

kabileler halinde yaşıyorlar birbirleriyle sürekli savaş 

halindeydiler. Ancak aynı dili konuşmakta, aynı kültüre 

sahip ve aynı dini inançları paylaşmaktaydılar.184 

Cermenlerin dinine ait en önemli ana kaynaklar 

Vikingler dönemine dayanmaktadır. Đzlanda dilindeki 

Edda, tanrılara dair on, kahramanlara dair ise on sekiz şiir 

içerir. Đzlandalı tarihçi Snorri Sturluson’un çalışması olan 

                                                 
183  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 77. 
184  E. Tonnelat, “Teutonic Mythology”, New Larousse Encyclopedia 
of Mythology, Paul Hamlyn, Middlesex, 1959, s. 245; S.G. 
Youngert, “Cosmogony and Cosmology (Teutonic)”, E.R.E., (I-
XIII), IV/176. 
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Edda nesir şeklinde yazılmış, üç bölüm halinde eski 

Đskandinav şiir sanatını ihtiva eden bir el kitabıdır. Bunun 

önsözü mahiyetindeki Gylfaginning, Norveç mitolojisine 

bir giriştir. Snorri’nin Ynglingasaga isimli Norveçli 

krallar tarihinin ilk bölümü, kuzey krallığın mitik 

kaynağına tahsis edilmiştir.185 Bunların yanında eskiçağ 

yazarlarından Cesar, Strabo, Tacutus, Ammianus 

Mercellinus, Jordanes ve Prokop da bulunmaktadır. 

Ayrıcı Hıristiyan misyonerlerinin faaliyetleri, 

putperestlik âdetlerine karşı kanunlar ve benzeri haberler 

takip etmektedir. Bu hususta genellikle Runen Metinleri 

ve büyülü sözler önemli bir yer tutar. Cermen inancının 

en eski delilleri Đsveç ve Norveç’teki Taş ve Bronz 

devirlerinden kalma kaya resimlerinde görülmektedir.186 

Kuzey Avrupa mitlerinin ilk olarak M.S. 13. yüzyılda 

Đzlanda’da derlendiği görüşünü dile getiren görüş de 

mevcuttur.187 

                                                 
185  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 77; Annamarie 
Schimmel, a.g.e., s. 83; Mehmet Taplamacıoğlu, a.g.e., s. 74. 

186  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 326-327; Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., 
s. 89-90;  

187  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 325. 
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Cermen mitleri fiziksel çevrenin insan hayatı için 

çoğu zaman tehdit oluşturduğu bir evreni yansıtırlar. 

Bunun yanında Cermen mitleri kahramanların savaştığı 

kötü dev ve canavarları içerirler. Evren üçü yeraltında, 

üçü yeryüzünde ve üçü de gökte olmak üzere dokuz 

âlemden meydana gelir.188 

Cermen inanışına göre insanların çevresindeki her 

şey önceden belirlenmiştir. Bundan dolayı da Cermenler, 

kaderlerini sorgulamadan ve isyan etmeden kabul 

ederler.189 

 

II-A-III-a- Cermen Mitoslarında Evrenin Yaratılışı 

Cermen tanrıları insani özelliklere sahiptirler. Ve 

ölümlülerle aynı kaderi paylaşmaktadırlar. Önemli 

tanrıların başında Odin gelir. Odin, tanrıların 

hükümdarıdır ve tanrıların kaderini de bilir. Ancak kaderi 

değiştirmek için hiçbir müdahalede bulunamaz. O, 

Alfather, yani “her şeyin babası” diye adlandırılır, bazen 

de Volfather “ölümün babası” diye isimlendirilir. Savaş 

tanrısı olan Odin daha sonraları kötülük kaynağı olarak 

                                                 
188  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 325; Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 90; 
189  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 325. 
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görülmüştür. Hayatın efendisi olduğuna inanılan Odin’e 

insan kurbanı sunulduğuna dair rivayetler vardır.190 

Bir diğer önemli tanrı da Odin ve Frigg’in oğlu olan 

Thor’dur. Thor’un gücüne ve güvenilirliğine ihtiyaç 

duyan köylüler taparlar. Thor’un çekici yağmurlara ve 

şimşeklere neden olur ve böylece ürünün bereketli 

olmasını sağlar.191 

Gylfaginning’de yaratılış, Edda’nın üç şiirine göre 

takdim edilmiştir. Cermen yaratılış mitleri, temelde iyi ile 

kötü arasındaki mücadeleyi içerirler. Evrenin kaderini 

yaratılışından yok oluşuna kadar olan süreci içerirler.192  

Yaratılışın eksiksiz anlatısını Snorri aktarmıştır; 

başlıca kaynağı, putperest dönemin sonuna doğru 

yazılmış hayranlık uyandırıcı bir şiir olan Völusra (Falcı 

kadının kehanetleri)’dır. Bu “kehanetlere” göre 

başlangıçta “ne yer ne de gök kubbe,” yalnızca “dipsiz 

                                                 
190  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 325-327; Mircea Eliade, Dinler 
Tarihine Giriş, s. 97-99; Annamarie Schimmel, a.g.e., s. 82-84; 
Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 92; Şinasi Gündüz, Din ve Đnanç 
Sözlüğü, s. 291; Mehmet Taplamacıoğlu, a.g.e., s. 74; Mehmet 
Aydın,a.g.e., s. 567. 

191  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 327; Annamarie Schimmel, a.g.e., s. 
79-80; Şinasi Gündüz, Din ve Đnanç Sözlüğü, s. 369-370. 

192  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 326; Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 90; 
E. Tonnelat, a.g.m., s. 245. 
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uçurum,” Ginnungagap vardı. Kuzeyde soğuk ve sisli 

bir bölgenin, ölüler dünyasıyla özdeşleştirilen ve on bir 

nehrin doğduğu bir kaynağın aktığı Nifheimr uzanır. 

Güneyde yakıcı bir ülke, dev Surtr’un beklediği 

Muspell bulunuyordu. Bir ara bölgede buz ve ateşin 

buluşması sonucunda, insan biçimli varlık Ymir doğdu. 

O uyurken koltuk altı terlerinden bir erkek ve bir kadın 

doğdu ve ayaklarından biri diğeriyle birleşerek bir oğul 

doğurdu. Eriyen buzdan bir inek, Audhumbla çıktı; 

Ymir’i sütüyle o besledi. Audhumbla tuzlu buzu 

yalarken ona bir insan biçimini verdi: Buri. Buri bir 

devin kızıyla evlendi ve üç oğlu oldu: Odin, Vili ve 

Ve. Bu üç kardeş Ymir’i öldürmeye karar verdiler. 

Ymir’in kanının oluşturduğu sel Bergelmir ve 

Bergelmir ırkı dışındaki devleri yuttu. Yalnızca biri 

karısıyla birlikte gizemli bir biçimde kurtuldu. Sonra 

üç kardeş Ymir’i dipsiz uçurumun ortasına götürdü. 

Bedenini parçalayarak dünyayı yarattılar. Etinden 

toprağı, kemiklerinden kayalıkları, kanından denizi, 

saçlarından bulutları, kafatasından da göğü 

şekillendirdiler.193 
                                                 
193  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, II/176-177; 
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Dünyanın kanlı bir kurban töreni sonucunda 

yaratıldığını açıklayan bu inanış gerek Cermenlerde 

gerekse bu inanışa sahip diğer toplumlarda uygulanan 

insan kurbanının gerekçesini oluşturmaktadır. Tanrısal 

davranışın tekrarı olan bu uygulama dünyanın 

yenilenmesi, hayatın yeniden üretilmesini, toplumun 

huzurunu sağlamaktadır. Ymir çift cinsiyetlidir. Tek 

başına dünyaya bir tanrı çifti meydana getirmiştir. Çift 

cinsiyetlilik, bütünlüğün en mükemmel ifadesini 

oluşturur.194 

Üçkardeş yaratma işini devam ettirirler. Müspell’den 

fışkıran kıvılcımlardan yıldızları ve göksel cisimleri 

yaratırlar. Daha sonra onların hareketlerini düzenleyerek 

gün ve geceyi ve mevsimlerin birbirini takibini yaratırlar. 

Tanrılar, devleri okyanusların kenarına yerleştirirler ve 

insanların yaşadığı ortadaki konut’u (Midhgardh) 

                                                                                              
Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 78; Donna Rosenberg, 
a.g.e., s. 329-331; Muazzez Đlmiye Çığ, a.g.e., s.177; E. Tonnelat, 
a.g.m., s. 248-250. 

194  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, II/177. 
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Ymir’in kirpiklerinden yapılmış bir setle korunan 

insanların dünyasını yaratırlar.195 

 

II-A-III-b- Cermen Mitoslarında Đnsanın Yaratılışı 

Hoenir ve Lodhur’un yardımıyla Odin ilk insan 

çiftini iki ağaçtan, kumsaldan bulduğu Askr ve 

Embla’dan yarattı. Onları canlandırdı. Onlara Hoenir, 

aklı ve Embla da duygularıyla insan biçimli bedenlerini 

verdi. Bir diğer mitte kozmik ağaç Yggdrasill’den çıkan 

ve dünya nüfusunu yaratan iki insandan bahsedilir. Bu 

insan çifti, Ragnarök’ün Büyük Kışında Yggdrasill’in 

gövdesine sığınacak ve dallarında biriken çiyle 

beslenecektir. Snorri’ye göre, kozmik ağaçta barınan bu 

çift, dünya yıkıldıktan sonra da hayatta kalacak ve daha 

sonra ortaya çıkacak yeni yeryüzünün nüfusunu yeniden 

yaratacaktır.196 

Tanrılar toplanarak yeryüzünün en uygun şekilde 

nasıl insanla doldurulacağı hususunu tartıştılar. Odin ve 

kardeşleri tarafından öldürülmüş olan Ymir’in çürümüş 

                                                 
195  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 331-332; Mircea Eliade- Ioan P. 
Couliano, a.g.e., s. 78; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve 
Düşünceler Tarihi, II/177; E. Tonnelat, a.g.m., s. 249. 

196  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, II/177-178. 
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vücudunda kurtlar teşekkül etmişti. Tanrılar bu 

kurtçuklardan cüceleri yarattılar. Fakat cüceler Dev 

Ymir’in etinden meydana geldikleri ve tanrılar onlara 

insan şekli verdikleri için bu etin bulunduğu toprak ve 

kayalıklar olan yerin içinde yaşamaya karar verdiler. 

Bunun için cüceler yeraltında yaşıyorlardı. Onların 

arasında hiç kadın yoktu. Fakat onlar kayboldukça onlara 

verilen prens onların topraklarından yaptıkları cüceleri 

onların yerine koyuyorlardı. Böylece cücelerin ırkı 

devam etmiş oldu.197 

Başka bir versiyonda da insanların doğrudan bitkisel 

dünyadan türediğinden bahsedilmektedir. En azından 

Kuzey kavimleri arasında rivayet böyledir. Odin, Hoenir, 

Ludor olmak üzere üç tanrı bir gün boş bir araziden 

geçerken yolda karşılarına hareketsiz ve cansız iki ağaç 

kütüğü çıkar. Tanrılar onlardan ölümlüler yaratmaya 

karar verdiler. Odin, onlara soluk, Hoenir bir ruh ve 

düşünme yeteneği, Lodur ise onlara insan şeklini ve 

konuşma yeteneğini verir. Erkeğe Ask ve onun karısın da 

Embla adı verilir. Bütün insan nesli bunlardan 

                                                 
197  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 331; Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 200-
201. 
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türemiştir.198 Tanrılar onları, dünyanın insanlara ait olan 

kısmında, Midgard’da bıraktılar. Kendileri için de 

Asgard’ı kurdular.199 

Batı Almanları’nın atalarının bu konuda farklı bir 

inançlarının bulunduğundan bahsedilir. Bu inanca göre 

ilk insana Mannus adı veriliyordu. Onun babası yerden 

doğmuş bir dev, ya da bir tanrı idi. Adı Tuisto idi. 

Onların her biri başlıca Alman kabilelerinden birinin 

babası oldu.200 

 

II-A-IV- SLAV MĐTOSLARINDA YARATILIŞ 

Slavlar, M.Ö. 800’lü yıllarda tarih sahnesine 

çıkmışlardır. Fakat Avrupa’da yayılışları M.S. 600’lü 

yıllarda olmuştur. Bu tarihlerde Slavlar, Rusya’dan 

Yunanistan’a ve Elbe’den Volga’ya kadar uzanan bir 

bölgede yaşamışlardır. Polonyalılar, Çekler, Slovaklar ve 

Venedikliler Batı Slav’ından; Slovenler, Sırp-Hırvat ırkı, 

Makedonyalılar Güney Slav’ından; Ruslar ve 

Ukraynalılar ise Doğu Slav’ından ortaya çıkmışlardır. 

                                                 
198  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 332; Muazzez Đlmiye Çığ, a.g.e., s. 
177; Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 201. 

199  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 78; Muazzez Đlmiye 
Çığ, a.g.e., s. 177. 

200  Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 201. 
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Slavlar VIII. ve IX. yüzyıllarda 

Hıristiyanlaştırılmışlardır.201 

Slav dini ile ilgili kaynaklar M.S. VI. yüzyıllarda 

ortaya çıkmıştır. Bizanslı tarihçi Prokebun, eserinde Got 

Savaşı’nı anlatırken kısaca Slav dininden de bahseder. 

Bu kaynakların en önemlileri I. Vilademir zamanında 

Rusya’nın Hıristiyanlaştırılması ile ilgili Kiev’in 

Kronik’i (XII. yüzyıl), Bambergli Otto Metropolitlerinin, 

Merseburg’lu Thietmar ve Odenbourg’lu Gerard’ın Batı 

Slav’larına dair anti-pagan kampanya kronikleridir.202 

Doğrudan ulaşılabilen kaynaklar sadece arkeolojik 

kaynaklardır ve birkaç tapınak ve heykelden ibarettir. 

Ayrıca, Arap seyyah Đbn-i Faldan da seyahatnamesinde 

Slavların dinlerinden bahsetmektedir.203 

Helmond’un, 1167 ila 1172 yılları arasında yazdığı 

Chronica Slavorum’u, Slav dini ile ilgili değerli bilgiler 

içermektedir. Helmond, Slavların, “gökte tek tanrı”nın 

varlığına itiraz etmediklerini, bu tanrının “sadece göksel 

                                                 
201  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 255; Ekrem 
Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 95-96. 

202  Bu kaynakların Hıristiyanlık sonrası kaynaklar olması bunlardan 
faydalanırken dikkat edilmesini gerektirmektedir. Mircea Eliade, 
Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, III/36. 

203  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 255-256; Ekrem 
Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 96; G. Alexinsky, “Slovanik Mythology”, 
New Larousse Encyclopedia of Mythology, Paul Hamlyn, 
Middlesex, 1959, s. 281. 
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işlerle ilgilendiğine”, dünyanın yönetimini kendisinin 

yarattığı daha alt düzeydeki tanrılara bıraktığına 

inandıklarını belirtmektedir.204 

Kiev kroniği, Slavların altı tanrısından bahseder. 

Bunlar; Perun, Volos, Khors, Dazhbog, Striboy, Simarglu 

ve Makash’dır. Halk oğullarını ve kızlarını bu tanrılara 

kurban olarak sunmaktadır.205 Slavlar Anten isminde, her 

şeyi yaratan bir tanrıya inanmışlardır. Doğu Slavlarında 

ise en önemli tanrı Perun olmuştur. Perun, gök, şimşek ve 

fırtına tanrısı sayılırdı.206 

 

II-A-IV-a- Slav Mitoslarında Evrenin Yaratılışı 

Slav mitsel kaynaklarında evrenin yaratılışı açık bir 

şekilde ortaya konulurken insanın yaratılışı ile ilgili 

inanış, kaynakların kısırlığı yüzünden kapalı kalmaktadır. 

Slavlarda, Hıristiyanlık öncesi eski kavramların 

kalıntıları açık olarak görülmektedir. Eski Türk 

kozmogonilerinde önemli bir yer tutan “bir varlığın 

                                                 
204  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, III/36. 
205  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 256; Mircea Eliade, 
Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, III/36. 

206  Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 96; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar 
ve Düşünceler Tarihi, III/36-37.  
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denize dalarak, toprak veya balçık çıkardıktan sonra” 

yaratmanın meydana gelmesi mitine Slavlar arasında da 

sık olarak rastlanmaktadır. Bilindiği üzere bu mite Asya 

ve Asya’nın kuzeyinde sık olarak rastlanmaktadır. Az 

veya çok Hıristiyanlaşmış bu mit güneydoğu Avrupa ve 

Slav halklarının mitlerinde de görülmektedir. Đlk deniz 

üzerinde Tanrı, şeytan ile karşılaşır. Suların dibine 

dalmasını ve yeri yaratması için balçık getirmesini 

emreder. Ancak şeytan çıkardığı balçığın bir kısmını 

ağzında veya elinde saklar. Yer büyümeye başlayınca, 

şeytanın sakladığı balçık, dağlar ve bataklıklar haline 

gelir. Rus versiyonlarının ayırt edici bir özelliği, şeytanın 

ve bazı örneklerde de tanrının su kuşu şeklinde 

görünmesidir. Ama şeytan’ın kuş şeklini alması Orta 

Asya menşeli olduğunun bir göstergesidir. Efsanenin bir 

diğer versiyonu da tanrıyı ve şeytan’ı biri ak diğeri kara 

dalgıç kuşları olarak göstermektedir.207 

Kozmik dalış şeklindeki yaratılış mitinin Slav 

versiyonu incelendiğinde Tanrı-Şeytan düalizmini 

sıklıkla vurgulamaktadır. Bu mit, Avrupa versiyonlarında 

bütünsel bir mit oluşturmaktadır. Yalnızca dünyanın 
                                                 
207  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, III/40-41. 



 109 

yaratılışını anlatmakla kalmamakta; ölümün ve kötülüğün 

de kökenini açıklamaktadır. Doğu Avrupa halkları 

Hıristiyanlığı kabul etmelerinden uzun süre sonra, 

dünyanın o günkü durumunu ve insanlık halini hala bu 

mit aracılığıyla gerekçelendirmişlerdir.208 

 
II-A-IV-b- Slav Mitoslarında Đnsanın Yaratılışı 

Slavlarda Keltler gibi kendi soylarının (Japonlarda 

olduğu gibi) nasıl ortaya çıktıklarıyla ilgilenmişlerdir. 

Bunun için Slav mitolojisinde insanın yaratılışına ait 

inanış metinlerine rastlanılmamakla birlikte insanların 

ağaç gövdesinden yaratıldığı inancına ait izleklere 

rastlamak mümkündür. 

 

II-B-I- MISIR MĐTOSLARINDA YARATILIŞ 

Eski Mısır’da Nil boyunca yaşayan göçebe kabileler 

Neolitik Çağ’dan itibaren (M.Ö. 5000-4000) yerleşik 

hayata geçtiler. Toplumun gelişmesi sonucu kabileler 

şehir devletçiklerini ve vilayetlerini kurdular. Tarihi 

devirlerde Yukarı ve Aşağı Mısır bölgelerinde krallıklar 

ortaya çıktı ve vilayetler krallıklar etrafında birleştiler. 

                                                 
208  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, III/41-42. 
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Nehen kralları öteki devletlere hâkimiyetlerini kabul 

ettirerek Mısır’da siyasî ve kültürel birliği sağladılar. Bu 

gelişme yazılı tarihe geçişi de kolaylaştırdı. M.Ö. 3100 

dolaylarında Aşağı ve Yukarı Mısır, Kral Menes 

tarafından birleştirildi. Menfis adında yeni bir şehir 

kuruldu. Böylece, M.Ö. 3000 yıllarında Mısır medeniyeti 

tüm ihtişamıyla ortaya çıktı. Yazı icat edildi209, Yukarı ve 

Aşağı Mısır toprakları birleşmiş oldu. 365 günlük, 12 aylık 

ve 24 saatlik bir takvim geliştirdiler. Çömlek çarkını icat 

ettiler, taşı inşaatta kullandılar. Yine bu zamanda üç bin 

sene sürecek olan sanat tarzı geliştirildi. M.Ö. 2700’lü 

yıllarda ise tıbbî ve hukukî belgeler yazılmaya başlandı.210 

Eski Mısır’a ait bilgi veren kaynaklar Yunanlı 

yazarlardan bize ulaşan eserlerdi. Ancak 1822 yılında 
                                                 
209  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 61; Ayrıca yazının 
Mezopotamya’dan alındığını ve formunun değiştirildiğini ortaya 
koyan görüşlerle de karşılaşmaktayız. Bkz., Mircea Eliade, 
Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/112; Yazının bu yıllardan 
daha öncelere dayandığı inancıda mevcuttur. Bkz., Mehmet 
Aydın, a.g.e., s. 497. 

210  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 61; Donna Rosenberg, a.g.e., s. 
237; Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 221-222; Ekrem 
Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 34; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve 
Düşünceler Tarihi, I/112-113; Ayrıca Mısır Uygarlığının yüksek 
düzeye eriştiği zamandaki durumunu biliyor olmamıza rağmen, 
bu uygarlığın çocukluk ve büyüme dönemlerine ait elimizde 
hiçbir şey olmadığı iddiası ve Mısırlıların kökeninin Mayalılar 
veya bu ülkeye başka bir yerden gelen bir halk olduğu iddiası 
hakkında bkz., Augustus Le Plongeon, a.g.e. 
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Fransız filolog Champollion üç dilde yazılan bir Mısır 

tabletini çözmeyi başardığından bu zamana kadar Eski 

Mısır’a ait bilgilerimiz artmıştır. Mısır yazısının 

çözülmesiyle piramit metinleri, tabut metinleri gibi ilk 

elden kaynaklar çözülmüş ve bu medeniyet hakkında ki 

bilgilerimiz daha sıhhatli olmuştur.211 

Mısır, önce Asurluların daha sonra M.Ö. IV. yy.da 

da Perslerin saldırılarıyla yıkıldı. M.Ö. 332 yılında 

Makedon Kralı Đskender, Mısır’a girdi. Böylece Mısır’da 

Makedonya hâkimiyeti başlamış oldu. Müslümanlar 

Mısır’ı fethedinceye kadar da Roma hâkimiyetinde 

kaldı.212 

Firavunlar güneş ilâhının oğlu olarak daha hayatta 

iken bir tanrı sayılmaktaydılar. Onlar, yaşayan güneş 

veya dünyadaki güneşin sureti olarak algılanmaktaydılar. 

Firavunların tanrısal tabiatlarını korumaları için kız 

kardeşleriyle evlenmeleri şarttı. Heliopolis mitolojisine 

göre, tanrı Amon-Ra saltanat sürmekte olan her bir 

                                                 
211  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 237; Annamarie Schimmel, a.g.e., s. 
37; Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 33-34. Mehmet Aydın, a.g.e., s. 
477. 

212  Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 34. 
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firavunun şeklini alırdı. Mabette ise firavun, baba 

tanrının karşısındaki yegâne tanrısal varlıktı.213 

Bütün geleneksel dinlerde olduğu gibi kozmogoni ve 

köken mitleri Mısır mitolojisinde de kutsal şeylerin 

ilminin özünü teşkil etmektedir. Doğal olarak farklı 

tanrıları ön plana çıkaran ve yaratılışın başlangıç noktası 

olarak çok sayıda dinsel merkezi seçen birçok kozmogoni 

miti vardır. Bu inanışların en arkaikleri arasında: Bir 

tümseğin, bir nilüfer çiçeğinin veya bir yumurtanın ilk 

suların üzerine çıkışı belirtilebilir. Yaratıcı tanrılara 

gelince, her önemli kent, kendi yaratıcı tanrısını ön plana 

çıkarmıştır. Çoğu defa hanedan değiştikçe başkentler de 

değişmiştir. Bu tip nedenler yeni başkentlerin teologlarını 

birçok kozmogoni mitini bütünleştirmeye ve kendi yerel 

tanrılarıyla yaratıcı tanrıyı özdeşleştirmeye zorlamıştır. 

Yaratıcı tanrıların birbirleriyle yapısal benzerlikleri 

bütünleştirme işini kolaylaştırdı. Ama bunun dışında da 

teologlar ayrışık dinsel sistemleri özümseyerek ve 

                                                 
213  Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 40. 
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birbirleriyle açıkça zıt tanrısal figürleri birleştirerek 

sentezler geliştirdiler.214 

M.Ö. 3.000’in sonlarına doğru Mısır’ın, bazıları tarih 

öncesi çağlardan miras alınan önemli mitolojik 

kavramları sürekli olarak kuruldu. Mısırlılar hayat 

sonrası üzerinde çok durmalarına rağmen hayatın 

kaynağı ile daha az ilgilenmişlerdir. Yaratılış 

konusundaki malzeme, hayat sonrasıyla ilgili 

malzemelerle kıyaslandığında çok azdır. Mısır diniyle 

ilgili kaynaklar üç bölüme ayrılabilinir. Bunlardan 

birincisi, Piramit Metinleri; ikincisi, Tabut Metinleri; 

sonuncusu ise, Ölüler Kitabı’dır.215 

Đlk yaratılışı anlatan Mısır miti, ölüler kitabının Orta 

Krallık zamanındaki yorumunda geçmektedir. Ve ilk defa 

yaratılışın Atum ile başladığı zikredilmektedir. Yaratılış 

mitinin M.Ö. 2.400’de iki piramit duvarına yazılı olan 

başka bir tarzda anlatılışında da yaratılış Atumla başlar. 

                                                 
214  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 222; Mircea Eliade, 
Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/114; Mehmet 
Taplamacıoğlu, a.g.e., s. 111. 

215  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 63-66; Annamarie Schimmel, 
a.g.e., s. 42-43; Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 34-35; Eric 
Hornung, Mısırbilime Giriş, Ter.: Zehra Aksu Yılmazer, Kabalcı 
Yayınevi, Đstanbul, 2004, s. 87-92. 
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Ayrıca M.Ö. 300’de bir papirüse yazılmış olmasına 

rağmen, M.Ö. 2000 yılına ait bir metnin içeriğini 

muhafaza ettiğinden şüphe edilmeyen bir diğer yaratılış 

yorumu da mevcuttur.216 

 

II-B-I-a- Mısır Mitoslarında Evrenin Yaratılışı 

Eski Mısırlılar, çoğu milletlerin aksine, yeryüzünü 

erkek, göğü dişi olarak kabul etmişlerdir. Ve gökyüzünü 

ekseriyetle okyanus olarak algılamışlardır. Güneş, ay ve 

yıldızlar bu okyanusta gemilerle dolaşırlardı. Güneş 

akşam dünyanın altındaki karanlık bir nehirden geçerek 

her sabah doğu tarafından yeniden görünürdü.217 

Ra, göğün hâkimi ve sahibi olan güneşin ismi olup, 

V. Hanedanlıkta milli tanrı ve panteonun en önemli ilâhı 

oldu, atmaca kafalı bir insan şeklinde tasvir edilen Ra,  

muhtemelen “Yaratıcı” anlamına gelmektedir. Esas 

mabedi Heliopolis’te bulunmaktadır. Atum ile Ra 

kelimeleri aynı tanrıyı ifade etmek için kullanılmıştır. 

Heliopolis dokuzlusunun başında bulunmaktadır. Mısır 

                                                 
216  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 68-69. 
217  Charles H. Long, a.g.e., s. 99; Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 35-36; 
Mehmet Aydın, a.g.e., s. 498. 
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tarihi geleneğine göre ilk kral olan Ra’ya, “Atum” adıyla 

dünyanın yaratıcısı olarak inanılıyordu. Ra, güneşin 

günlük hareketini göstermek için gübre yuvarlağını 

gökyüzünde yuvarlayan kırık kanatlılardan bir böcek 

veya Khepri ile sembolize edilmiştir. Ayrıca Ra, zaman 

zaman mahallî ilâhlarla birleştirilmiştir.218 

Amon, Mısır tarihinde oldukça geç göründü. O, Orta 

Krallık kurulup da Thebes, Mısır’ın merkezi olduğu 

zaman bu şehrin tanrısı idi. Thebes’in, Orta ve Yeni 

Krallık’taki öneminden ötürü Amon mahallî statüden 

daha yüksek bir mertebeye çıkarıldı. Amon, Ra ile bir 

tutuldu ve başından güneş ışınları yükselen taçlı bir kral 

olarak tasvir edildi. Belirli bir zaman sonra Tanrıların 

kralı Amon, kâinatın kralı olarak Ra’nın yerini aldı. 

Kendine tapan ülkeler Nubiya, Suriye ve Filistin’e kadar 

yayılmıştır.219 

                                                 
218  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 64-65; Samuel Henry Hooke, 
a.g.e., s. 72; Annamarie Schimmel, a.g.e., s. 38; Ekrem 
Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 36-37; Şinasi Gündüz, Din ve Đnanç 
Sözlüğü, s. 315-316; Mehmet Aydın, a.g.e., s. 498; J. Viaud, 
“Egyptian Mythology”, New Larousse Encyclopedia of 
Mythology, Paul Hamlyn, Middlesex, 1959, s.11. 

219  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 65; Şinasi Gündüz, Din ve 
Đnanç Sözlüğü, s. 30-31; J. Viaud, a.g.m. s. 29-32. 
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Ptah, tamamen beşeri formdaki bir tanrı örneğidir. O, 

sanatkârların ve zanaatkârların koruyucusu 

görünümündedir. Eski krallığın merkezi Memfis’in ilâhı 

olarak ortaya çıkmıştır. Ptah’ın kutsal hayvanı Apis 

Boğası’dır. Amon ve Ra’dan sonra Mısır panteonunda 

üçüncü sırayı alan Ptah, evrensel bir yaratıcı olarak 

değerlendirilen, dünyaya kendi elleriyle şekil verdiğine 

inanılan tanrıdır.220 

Yaratılışla ilgili mitlerin çokluğu çeşitli tanrıların ön 

plana çıkmalarına neden olmuştur. Yaratılış mitleri 

incelendiğinde değişik içerikli mitlerle karşılaşmaktayız. 

Mısır şartlarında suyun önemine inananlara göre her şey 

ilk sudan ortaya çıkmıştır. Güneşin önemine inananlara 

göre ise her şeyin güneşten meydana geldiğine 

inanılmıştır.221 

Yaratılış mitinin anlatımlarından birinde “Kaostan 

ateş çıktı. Ateş, saf, ışıklı ve yükselince havanın içinde 

dağıldı. Özü ona sinmiş olarak su ve ateş arasındaki ara 

                                                 
220  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 69; Annamarie Schimmel, 
a.g.e., s. 38;     Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 37; Şinasi Gündüz, 
Din ve Đnanç Sözlüğü, s. 312-313; J. Viaud, a.g.m., s.11;34-36; 
Mehmet Aydın, a.g.e., s. 498. 

221  Annamarie Schimmel, a.g.e., s. 39; Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 209. 
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bölgeyi işgal eder. Yer ve su o kadar iç içedir ki suyla 

kaplı olan yer kabuğundan eser yoktu.”222 

Mısır mitolojisindeki bir inanışa göre, başlangıçta 

yer ve gök bitişik idi. Daha sonra Ra tarafından yaratılan 

Shu, yer tanrısı Geb ile gök tanrısı Nut’un arasına girerek 

göğü yerden ayırmış ve bir daha birleşmemesi için göğü 

yukarıda tutmuştur.223 Bir başka inanışa göre ise dünya 

ters çevrilmiş kâse şeklindeki göğü destekliyordu. Gök 

bazen inek Hator’un altı, bazen de tanrıça Nut’un önü 

sayılırdı. Her akşam, güneşi tanrıça Nut’un yuttuğu 

sanılırdı.224 Bir başka inanışa göre ise de gök kubbeyi 

dört direk tutmaktadır. Ve güneş büyük bir kaz 

yumurtasından müteşekkildir.225 

Birçok gelenekte görüldüğü üzere, Mısır 

kozmogonisi Đlk suların içinden bir tümseğin çıkışıyla 

başlar. Uçsuz bucaksız suların üzerinde bu ilk yerin 

belirmesi toprağın olduğu kadar, ışığın, hayatın ve 

bilincin de ortaya çıkışı anlamına gelmektedir. 

                                                 
222  Augustus Le Plongeon, a.g.e., s. 186. 
223  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 222;  J. Viaud, a.g.m., 
s.13. 

224  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 222. 
225  Charles H. Long, a.g.e., s. 101; Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 209. 
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Heliopolis’te güneş tapınağının bir parçası olan ve “Kum 

Tepesi” adı verilen yer ilk tepeyle özdeşleştirilmiştir. 

Hermopolis kozmogonisi, nilüferin çıktığı gölüyle 

meşhurdu. Ama aynı ayrıcalığı başka yerleşim merkezleri 

de sahipleniyorlardı. Aslında her kent, her tapınak 

“Dünyanın Merkezi” yaratılışın başladığı yer olarak 

kabul ediliyordu. Đlk tümsek, kimi zaman firavunun 

güneş-tanrıyla buluşmak için üzerine tırmandığı kozmik 

dağ haline geliyordu.226 

Başka versiyonlarda “Işık Kuşunu” barındıran ezeli 

yumurtadan veya Çocuk Güneş’i taşıyan nilüferden ya da 

tanrı Atum’un ilk ve son imgesi olarak ilk yılandan söz 

edilmektedir. Yaratılışın evreleri farklı farlı olarak 

sunulmaktadır. Nil deltasının ucunda yer alan Heliopolis 

güneş teolojisine göre, tanrı Ra-Atum-Khepri ilk tanrısal 

çifti, Shu ve Tefnut’u yarattı. Bu çift Geb ve tanrıça 

Nut’un ebeveynleriydi. Yaratıcı, yaratılışı mastürbasyon 

yaparak veya balgam çıkararak gerçekleştirdi. Bu ifadeler 

naiflik derecesinde kaba olsalar da anlamları açıktır. 

                                                 
226  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 68; Samuel Henry Hooke, 
a.g.e., s. 73; Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 222; 
Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/115. 
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Tanrısal varlıklar üstün tanrının tözünden doğmaktadır. 

Tıpkı Sümer mitolojisinde olduğu gibi Gök ve Yer, hava 

tanrısı Shu tarafından birbirlerinden ayrılıncaya dek, 

kesintisiz bir hieros gamos’la birleşmişlerdi.227 

Orta Mısır’daki Hermopolis’te, teologlar sekizli tanrı 

gurubu etrafında oldukça karmaşık bir öğreti geliştirdiler, 

bu tanrılara Ptah’ta katıldı. Hermopolis’teki ilk gölden 

bir nilüfer, bu nilüferden de “Đlk tanrıların ilk tohumu 

olan, sekiz tanrının doğurduğu mükemmel mirasçı, 

kutsal-aziz çocuk” çıktı; “o, tanrıların ve insanların 

tohumunu birbirine bağlayan idi.”228 

Ama en sistemli teoloji birinci hanedan 

firavunlarının başkenti Memfis’te, tanrı Ptah’ın etrafında 

kuruldu. “Memfis teoloji belgesi” adı verilen kaynağın 

ana metni Firavun Şakaba zamanında taş üzerine 

oyulmuş, ama özgün metin yaklaşık olarak iki bin yıl 

önce yazılmıştı. Şimdiye dek bulunan en eski Mısır 

kozmogoni rivayetinin aynı zamanda çok felsefî olması 

şaşırtıcıdır; çünkü Ptah, ruhu (“kalbi”) ve sözü ile 

                                                 
227  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 69; Charles H. Long, a.g.e., s. 
99-100; Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 222; Mircea 
Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/115. 

228  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/115. 
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(“dili”) yaratır. “Atum’un görüntüsü altında kalp (ruh) 

olarak tecelli eden, dil (söz) olarak tecelli eden, çok eski 

tanrı olan Ptah’tır…” Ptah en büyük tanrı ilan edilmiştir; 

Atum sadece ilk tanrısal çiftin yaratıcısı olarak kabul 

edilmektedir. “Tanrıları var eden Ptah’tır. Daha sonra 

tanrılar, her türlü bitkiye, her türlü taşa her türlü kile, 

onun kabartıları üzerinde biten ve tecelli edebilecekleri 

her şeye” girerek, görünür bedenlerine bürünmüşlerdir.229 

Kısacası teogoni ve kozmogoni bir tek tanrının 

düşüncesinin ve sözünün yaratıcı gücüyle 

gerçekleştirilmiştir. Kuşkusuz burada Mısır metafizik 

spekülasyonunun en üstün ifadesi söz konusudur. John 

Wilson’un da dikkat çektiği gibi Mısır tarihinin 

başlangıcında, Hıristiyanlığın Logos (söz) teolojisine 

yakın olarak değerlendirilebilecek bir öğreti 

bulunmaktadır.230 

Đlk önce bir ruh şeklinde olan Ra geniş bir boşluğa 

yayılmıştı. Bir zaman sonra Ra kendisinin bezerini görür. 

Ona Amon der. Bu evrenin ışığı ve bilinci olur. Onun 

                                                 
229  Kürşat Demirci, a.g.t., s. 15; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve 
Düşünceler Tarihi, I/115-116. 

230  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/116. 
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yaratma gücü ile Shu hava tanrısı; Tefnut da ateş 

tanrıçası olur. Shu, uçsuz bucaksız su olan Nun’dan 

yumurta şeklinde çıkan tepeyi ikiye böler. Üstü Nat adı 

verilen gök, altı Geb adı verilen tanrıça olur. Bundan 

sonra Amon-Ra yeraltı tanrısı Oziris ile sevgi, güç ve 

bereket veren Tanrıça Đsis’i var eder. Bundan sonra Selh 

adlı yok edici tanrıyı ve Neftis adlı Đsis’e yardımcı 

tanrıçayı yaratır. Amon-Ra daha sonra her çeşit canlıyı 

çift çift yaratır.231 

Yaratılış ile ilgili mitlerin çokluğu muhtelif tanrıları 

ön plana çıkarmanın yanında, yaratılışın başlangıcını bir 

dinî merkezler çokluğunda mahallîleştiriyordu. Đçerikler, 

farklı şekillerde sıralanmaktaydı. Bunlardan en yaygın 

olanı ise Heliopolis şehrine ait olanıdır. Piramit 

metinlerinde insanlar ve tanrılar yokken, ölüm mevcut 

değilken, ezeli kaos okyanusunda karalar ve sular 

meydana geldi.232 Nun veya Nu ilk okyanus yani kaostur. 

Yaratılıştan önce bütün nesne ve varlıkların tohumları 

onun içinde bulunmaktaydı. Metinde ona Tanrıların 

                                                 
231  Charles H. Long, a.g.e., s. 99-100; Muazzez Đlmiyi Çığ, a.g.e., 
s.170. 

232  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 222; Ekrem 
Sarıkçıoğlu, a.g.e., s.59. 
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Babası adı verilmektedir. Ancak onun ne tapınağı ne de 

tapınanı olmuştur. O, zihni planda kalmıştır. O, bazen 

beline kadar suya girmiş ve kollarını kendisinden çıkan 

tanrıları desteklemek için kaldıran bir şahıs olarak temsil 

ve tasvir edilmiştir.233 Kaos olarak da isimlendirilen 

Nun’un sularından çıkan bir tepenin üzerinde duran 

Atum tek başına Shu (hava) ve Tefnut (ıslaklık) adındaki 

ilâhları meydana getirdi. Tefnut ise o zamana kadar 

birbiriyle bitişik olan göğü yerden ayırarak Geb (yer) ve 

Nut (gök)’un doğumunu sağladı.234 

Daha sonra rahipler Atum’u büyük güneş tanrısı Ra 

ile aynileştirmişlerdir. Nun (kaos)’ un içinde bulunan 

şekilsiz bir ruhun bütün mevcudatın hülasasını taşıdığı 

düşünülür. Ve ona Atum denilirdi. O, bir gün kendisini 

Atum-Ra adı altında ortaya koymuş ve kendinden 

tanrıları, insanları ve yaşayan şeyleri türetmiştir. 

Heliopolis rahiplerine göre önceleri güneş tanrı, Atum 

adı altında Nun’un göğsünde dinlenmekte idi. Parlaklığın 

gitmemesi için orada gözlerini kapalı olarak tutmaya 

dikkat etti. O, kendisini şahsiyetsizlikten usanacağı güne 

                                                 
233  Charles H. Long, a.g.e., s. 99-100; J. Viaud, a.g.m., s.11. 
234  Charles H. Long, a.g.e., s. 99-100; Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 210. 
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kadar bir nilüfer çiçeğine hapsetti. Sonunda o, boşluktan 

gelen iradenin gücüyle “Ra” adı altında parlayan 

ihtişamıyla gözüktü. Sonra Shu ve Tefnut’u, daha sonra 

da kendilerinden Đzis, Oziris, Set ve Nephthys’in neşet 

edeceği Geb ve Nut’u yarattı. Bunlar sekiz büyük 

tanrıdır. Bunların başkanı Ra ya da Amon-Ra’dır. Bu 

kutsal ortaklık Heliopolis’in dokuzlusunu teşkil eder.235 

Hermopolis ve Memfis kozmogonilerince 

değiştirilmiş olan Mısır yaratılış mitosunun en eski 

biçiminde, Amon-Ra, ilksel tepeciğin üzerine oturmuş, 

“Đzleyicileri olan tanrıları” var ederken gösterilir. 

Atum’un kendisi ise ilksel okyanus Nun’dan çıkıp 

yükselirken (doğarken)  sunulur. Yaratılış mitosunun orta 

Mısır’daki Hermopolis’e ait biçiminde Atum (Yaratıcının 

bir yumurtadan çıktığı ve o yumurtanın da Hermopolis 

gölünden çıktığına inanılırdı. O, dört çift varlıkla ifade 

edilen sıvı kaostan sadır olmuştur.  Yani kozmozun 

unsurlarına katılan dört çift ulûhiyet vardı.) Ogdoad’ların 

eylemlerinin bir sonucu olarak doğmuştur. Dört yılan ve 

                                                 
235  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 64-65; Samuel Henry Hooke, 
a.g.e., s. 73; Joseph Campbell, Doğu Mitolojisi, s. 92-93; J. 
Viaud, a.g.m., s.11. 
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dört kaplumbağa biçimli oldukları düşünülen Ogdoad’lar, 

ilksel kaosu temsil etmektedir. Bunların isimleri ise; 

Noun ve Naounet ilk sulara; Kuk ve Kauket karanlığa; 

Huh ve Haulet; Amon ve Amaunet ise görünmezliğe 

tekabül ediyordu. Atum, sulardan çıkarak, kaos öğelerini 

düzene sokar. 236 

Yaratılış mitosunun bir başka biçimi Memfis’in, 

Mısır’ın ilk hanedanlarının yeni başkenti olarak taşıdığı 

önemi gösterme açısından doğmuştur. Ptah, Memfis’in 

yerel tanrısıydı ve mitosun bu biçiminin içinde yazılı 

bulunduğu belgeye verilen ad ile “Memfis Teolojisi” 

yaratılış eylemlerinde önderliği Ptah’a vererek Heliopolis 

Dokuzlusu’nda değişiklikler yapılmıştır. Bu yaratılış 

mitinde, Ptah ilksel okyanus Nun ile eşleştirilir. Tanrısal 

“sözü” ile Atum’u ve Heliopolis Dokuzlusu’nun tüm 

diğer tanrılarını var eden tanrı olarak sunulur. Ptah 

düşüncesiyle ve sözüyle tanrıları var eder, kaostan düzen 

çıkarır, yazgıları satar, insanlığa yiyecek sağlar, Mısır’ı 

bölgelere ve kentlere ayırır ve çeşitli yerel tanrıları 

                                                 
236  Samuel Henry Hooke, a.g.e., s. 73; Mircea Eliade, Dinsel 
Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/114-115; Huzeyfe Sayım, a.g.t., 
s. 210. 
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yerlerine yerleştirir. ve Ptah her şeyi yarattıktan sonra 

dinlenir.237 

Atum’un yaratıcılığı ile ilgili elimizde iki metin 

vardır. Đkisi de piramitlerden alınmadır; (M.Ö. 2350-

2175) 

Đlk yaratılışa göre Atum yaratmayı Heliopolis’de 

masturbasyon yaparak evrenin yaratılışını gerçekleştirdi. 

Fallusunu avucuna aldı, onunla istediğini yarattı ve 

isimleri Shu ve Tefnut olan ikizler doğdu. 

Đkinci yaratılışa göre tanrı, piramit gibi kozmik dağ 

ananın zirvesinde dururken tükürüğüyle başladı. Atum 

tepeye çıktığı zaman Heliopolis’teki Anka tapınağındaki 

eski piramit taşında anka kuşu gibi parladığında Shu’yu 

kükürdü. Tükürüklerinden Tefnut saçıldı. Atum, Hint 

mitolojisinde olduğu gibi yaratılışta kendini dışarı 

dökmektedir.238 

 

 

 

                                                 
237  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 65; Samuel Henry Hooke, 
a.g.e., s. 74; Mehmet Taplamacıoğlu, a.g.e., s. 111-112. 

238  Joseph Campbell, Doğu Mitolojisi, s. 91-92. 
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II-B-I-b- Mısır Mitoslarında Đnsanın Yaratılışı 

Teogoni ve kozmogoniyle karşılaştırıldığında, 

insanın kökenine dair mitler oldukça siliktir. Đnsanlar 

güneş tanrısı Ra’nın gözyaşlarından doğmuştur. Daha geç 

tarihte kriz döneminde oluşturulmuş bir metinde şöyle 

yazılıdır: “ Tanrı’nın sürüsü insanlar, gereçlerle iyi 

donatılmıştı. O, onlar için gök ve yeri yaptı… Burun 

deliklerini canlandırmak için havayı yaptı, çünkü onlar 

onun etinden çıkmış kendi suretleriydi. Gökte parlar, 

onlar için bitkileri ve hayvanları, beslemek için kuşları ve 

balıkları yapar.239 

Bir bereket ve yaratma tanrısı olarak kabul edilen 

Khunum’un ismi “kalıpçı” anlamına gelmektedir. Dünya 

yumurtasını çömlekçi tekerleği üzerinde şekillendirdiği 

kabul edilen tanrıya “tanrılara şekil veren, insanları 

biçime sokan çömlekçi” adı verilmekteydi. Oziris’in 

uzuvlarını şekillendirmiş ve et ile kaplamıştır. Tanrıları 

ve insanları doğuran, babaların babası, anaların anasıdır. 

Tanrıları ve insanları o yaratmıştır. O, göğün, yerin, 

yeraltının ve suyun yaratıcısıdır. O, kuşların, balıkların, 

vahşi hayvanların, sığırın ve bütün böceklerin bir 
                                                 
239  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/116. 
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erkeğini bir de dişisini yarattı. Anaların karnındaki 

çocuğun teşekkülünü de o sağlar.240 Ayrıca evreni ve ilk 

insanları eski bir tanrı olarak bilinen Khunum, çömlekçi 

tekerleği üzerinde şekillendirerek yaratmıştır.241 

Đnsanın yaratılışı konusunda çeşitli inanışlar vardır. 

Bunlardan bazıları şunlardır: Güneş tanrısı Ra, erkeklik 

uzvunu keser ve yaradan akan kanlardan insan meydana 

gelir.242 

Đnsanın, yaratıcının cinsel faaliyetinin bir sonucu 

olarak meydana geldiğine inanılmakla birlikte, insanın, 

çamur şekline gelmiş topraktan yaratıldığına da 

inanılmaktadır.243 

Đnsan Atum’un gözyaşlarından yaratılmıştır.244 

 

 

 

 

                                                 
240  Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 210; J. Viaud, a.g.m., s.37. 
241  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 64; Samuel Henry Hooke, 
a.g.e., s. 75; Muazzez Đlmiyi Çığ, a.g.e., s.170. 

242  Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 212. 
243  Mustafa Erdem, a.g.e., s. 7. 
244  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 69; Mircea Eliade, Dinsel 
Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/116. 
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III. BÖLÜM 

 

ASYA MĐTOSLARINDA YARATILIŞ 

 

III-A- ÖNASYA MĐTOSLARINDA YARATILIŞ 

Önasya mitolojilerinde yaratılış konusunu 

incelemeden önce bu, bölgede ortaya çıkan mitosların 

meydana geldikleri kültürel ortam ve bu erken dönemin 

kültürel koşulları hakkında kısa bir bilgi vermeye gayret 

edeceğiz. Dicle-Fırat Vadisi’nin eski kentlerinin 

bulundukları yerlerde yapılan arkeolojik kazılar, Sümer 

ve Akad adlarıyla bilinen bu bölgede, Milattan 4000 yıl 

kadar önce Sümerler denen bir halkın yaşamakta 

olduğunu göstermiştir. Bazı bilginler bu medeniyetlerden 

önce de yerleşme izinin bulunduğu görüşünde iseler de 

yapılan kazılar yerleşimin tamamen Sümerlere ait 

olduğunu ortaya koymaktadır. Sümerlerin Mezopotamya 

ovasına bölgenin kuzeydoğusundan geldikleri sanılmakta 

ve mitolojileri, onların, yeni yurtlarında 

karşılaştıklarından çok farklı bir ülkeden geldiklerini 
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göstermektedir.245 Sümerlerin kurdukları gelişmiş 

medeniyet şüphesiz ki Sümerlerden sonra bölgede 

kurulan diğer devletleri de etkilemiş ve bu uygarlıkların 

mitolojilerinin de oluşmasında etkisi olmuştur. Fakat 

yaratılış mitosunun Sümerli biçimi ile Asur-Babil biçimi 

arasında olduğu gibi büyük farklılıklar da görülebilir.246  

Önasya’da maddenin ezelden beri var olduğu inancı 

hakimdi. Tanrıların bile bu maddeden yaratıldığına 

inanılmaktaydı. Bu ilk madde de dişi özelliklere sahip 

olan su idi. Evren bu anlamıyla kendi kendini yenileyen 

bir süreç olarak algılanmaktaydı. Önasya evreni sadece 

dünya ile sınırlı kalmıştır.247 

M.Ö. 2500 yıllarına dayanan Önasya mitleri, 

yeryüzündeki en eski yazılı edebiyat ürünleridir. Bu 

                                                 
245  Sümerlilerin Amerika kıtasında yaşamış olan kadim 
uygarlıklardan Maya halkından olup bu bölgeye geldikleri 
görüşünü zikretmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Ayrıntılı 
bilgi için bkz., Augustus Le Plongeon, Mısırlıların Kökeni, Ter.: 
Rengin Ekiz, Ege Meta Yayınları, Đzmir, 2004, II. Baskı, 177-
188. 

246  Fred Gladstone Bratton, s. 33-34; Samuel Henry Hooke, a.g.e., s. 
20. 

247  Kürşat Demirci, a.g.t., s. 75. 
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mitler, insan davranışlarına sahip tanrı ve kahramanlar 

evrenini ortaya koymaktadır.248 

 

III-A-I- SÜMER MĐTOSLARINDA YARATILIŞ 

M.Ö. yaklaşık 3500 ile 2000’ler arasında, uzun 

dönem bütün Yakındoğu’nun üst kültürel grubunu 

temsil edenlerin Sümerler olduğu bilinen bir 

gerçektir. Çivi yazısını geliştiren ve büyük bir 

olasılıkla icat eden Sümerlerdi; Yakındoğunun bütün 

halklarını derinden etkilemiş düşüncevî ve dinsel 

kavramlarla bütünlüklü bir panteon geliştirenler de 

Sümerlerdi. Sümer, Samiler tarafından işgal edilince 

Sümerce yok olmadı bilakis o dönemde Elamlılar, 

Babilliler, Asurlar, Hurriler, Hititler ve Kenanlılar 

tarafından yazı okullarının temel uğraşı olarak kaldı. 

Bundan dolayı Sümer mitolojik metinleri bütün 

Yakındoğu’ya yayılmış ve bu milletlerin mitolojileri 

Sümer mitolojilerinden doğrudan ya da dolaylı olarak 

                                                 
248  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 239. 
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etkilenmişlerdir.249 Bunun için de Yakın Doğu üzerine 

yapılacak mitoloji çalışmalarının temelini de Sümer 

mitolojik metinleri oluşturmaktadır. 

Ele alınan bir kültürün en önemli mitleri, çoğunlukla 

kozmogonik ya da evrenin yaratılışı mitleri, evrenin 

doğuşunu açıklama çabasıyla çıkarılmış ve geliştirilmiş 

kutsal öyküler ve insanın var oluşu mitleridir. 

Asur kralı Asurbanipal’in meşhur Ninova Saray 

Kütüphanesi’nde en eski Sümer devrinden Yeni Asur 

dönemine kadar olan dinî metinler muhafaza edilmiştir. 

Bu metinler XIX. ve XX. yüzyıllarda yapılan kazılarla 

gün ışığına çıkarılmıştır. Ve bugün Londra British 

Museum’da bulunmaktadır.250 

Sümer mitolojisinin kaynakları arasında, 

faydalandığımız en önemli kaynak, Samuel Noah Kramer 

                                                 
249  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 33-34; Ayhan Bıçak, a.g.e., 
I/133; Samuel Noah Kramer, Sümer Mitolojisi, s. 64–65; Samuel 
Henry Hooke, a.g.e., s. 20; Mircea Eliade-Ioan P. Couliano, 
Dinler Tarihi Sözlüğü, Ter.: Ali Erbaş, Đnsan Yayınları, Đstanbul, 
1997, s. 215; Annamarie Schimmel, Dinler Tarihine Giriş, 
Kırkambar Yayınları, Đstanbul, 1999, s. 47; Ekrem Sarıkçıoğlu, 
Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, Fakülte Kitabevi, Isparta, 
2002, IV. Baskı, s. 19-20. 

250  Annamarie Schimmel, a.g.e., s. 46-47. 
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(ö.1990) tarafından kaleme alınan Sümer Mitolojisi251 

isimli kaynak niteliğindeki kitabıdır.  

 

III-A-I-a- Sümer Mitoslarında Evrenin Yaratılışı  

Sümerlerin evren hakkındaki düşünceleri ve dinsel 

araştırmaları, felsefi bir anlatım ve sistematik açıklama 

şeklini almamıştır. Sümerler’in din, evren ve evrenin 

oluşumuna ait bilgileri, edebiyatlarından, özellikle de 

efsaneler, destan ve ilâhilerden toplanarak ortaya 

çıkmaktadır. Sümer yaratılış inancında ex nihilo bir 

yaratılış söz konusu değildir.252 

Sümerler politeist bir inanışa sahip olmuşlardır. 

Hemen hemen bütün Sümer tanrıları ulûhiyetlerinden 

ayrılmaz olarak kendi ülkelerine sahiptirler. Halk, 

tanrıların kölesi; din adamları sınıfı ise tanrıların 

kâhyaları ve hizmetçileridir. Sümerlerin ırmaklar ve 

onların yakınlarında yerel tanrıları olmuştur. Bu dönem 

tanrıların tabiatları tabii olaylara bağlı olmuştur. Önemli 

                                                 
251  Samuel Noah Kramer, Sümer Mitolojisi, Ter.: Hamide Koyukan,     
 Kabalcı Yayınevi, Đstanbul, 1999; Aksi belirtilmedikçe Sümer 
mitolojisi hakkında yaptığımız alıntılar bu eserden yapılacaktır. 

252  Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer’de Başlar, Ter.: Hamide   
Koyukan, Kabalcı Yayınevi, Đstanbul, 1999, s. 63. 
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Sümer tarıları Anu, Enlil ve Ea’dır. Anu, ğöğün ve 

kutsalın sembolü, tanrıların babasıdır. Boynuzlu 

başlığıyla Anu, yöneticilik ve kraliyet düşüncesinin 

kişileştirilmiş halidir. Enlil gibi tanrıların ön plana 

çıkmasından sonra önemini yitirmiştir. Anu, insanlarla 

ilgilenmeyen bir tanrıdır. Yazılı tarih başladığı zaman 

Anu henüz bir deus otiosus (Gök Tanrı)253 idi. Tanrılar 

meclisinin başkanı olan Enlil’den daha aktif olan 

Anu’nun en büyük tapınağı, Nippur’un merkezindedir. 

Ama kutsal şehri Uruk’tur.254 

Enlil ise, muhakkak rab ve hükümdardır. Bazen hem 

gökyüzünün hem de yeryüzünün sultanı olarak tasvir 

edilmesine rağmen yeryüzüne bağlıdır. Mukaddes şehri 

Nippur’dur. Dağların padişahı olan Enlil, kader 

tabletlerini muhafaza etmekte ve insanların da kaderini 

                                                 
253 Yaratılmış düzenle veya insanlarla ilişkisini koparmış tanrı. Bu 

tasavvurda, yüce tanrının diğer tanrılar veya göksel varlıklar 
üzerindeki otoritesi devam etmekle birlikte etkinliğini onlara 
devretmiştir. 

254  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 35-36; Mircea Eliade-Ioan P. 
Couliano, a.g.e., s. 216; Annamarie Schimmel, a.g.e., s. 47; 
Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 21; Samuel Noah Kramer, Tarih 
Sümer’de Başlar, s. 119; Şinasi Gündüz, Din ve Đnanç Sözlüğü, 
Vadi Yayınları, Ankara, 1998, s. 116; F. Guirand, “Assryo-
Babylonıan Myhology”, New Larousse Encyclopedia of 
Mythology, Paul Hamlyn, Middlesex, 1959, s. 55. 
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tayin etmektedir.255 Bu durumun ona üstünlük 

kazandırdığına inanılmaktadır. 

Enki olarak da bilinen Ea, suların derinliğinin 

ilâhıdır. Eridu şehrinde Ea’ya tapınılmıştır. Büyük bir 

büyücü ve sanatkâr olan Ea insanların yartıcısı olarak da 

tasvir edilmiştir.256 

Sümerlilere göre, evrenin bir başlangıcı vardır. Gök, 

Yer ve Deniz kozmik bir dağ tarafından bir arada 

tutulmaktadır. Başlangıçta evren bir bütündü ve bazı 

tanrılar vardı. Tanrıların varlığı gök ve yerin 

sahiplenilmesinden çıkartılabilmektedir. Başlangıç en 

eski ve ulu bir denizdir. Denize bir tür “ilk neden” ve 

“hareket eden güç” olarak bakılmıştır ve denizden önce 

zaman ve mekân içinde ne olabileceğini asla 

sorulmamıştır. Sümer tanrılarının ismini veren bir 

tablette, adı deniz anlamına gelen Nammu, “Gök ile Yer’i 

                                                 
255  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 36; Annamarie Schimmel, 
a.g.e., s. 47; Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 21; Samuel Noah 
Kramer, Tarih Sümer’de Başlar, s. 120; Şinasi Gündüz, Din ve 
Đnanç Sözlüğü, s. 116; F. Guirand, “Assryo-Babylonıan 
Myhology”, s. 55. 

256  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 36; Annamarie Schimmel, 
a.g.e., s. 47; Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer’de Başlar, s. 
125; Şinasi Gündüz, Din ve Đnanç Sözlüğü, s. 104; F. Guirand, 
“Assryo-Babylonıan Myhology”, s. 56. 
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doğuran ana” olarak betimlenir.257 Bu eski denizde, 

evren, dünya düzlüğü üzerine kubbelenmiş, yer ve gök 

birbirlerine bitişik olarak bulunuyorlardı. Gök, dünyadan 

ayrılıyor ve aralarında hareketli ve genişleyen atmosfer 

oluşuyordu. Buna göre, gök, tanrı Anu; yer, tanrıça Ki 

olarak kişileştirilmiştir. Onların birleşmelerinden de 

hava-tanrısı Enlil doğmuştur. Enlil, gök ile yeri 

birbirinden ayırmıştır. Bu ayrılıştan sonra, gök yapısı ay, 

güneş, gezegenler ve yıldızlarla, bitkiler, hayvanlar ve 

insanlar ortaya çıkmıştır.258 

Sümerlerin evrenin yaratılışı inanışlarının ana 

kaynağı hakkındaki bilgiyi ve evrenin yaratılışı 

üzerindeki en önemli malzemeyi “Gılgamış, Enkidu ve 

Ölüler Diyarı” diyalogunun giriş kısmı oluşturur. Girişin 

okunabilen kısmı şu şekildedir: 

Gök yerden uzaklaştıktan sonra, 

Yer gökten ayrıldıktan sonra, 

                                                 
257  Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 21; Muazzez Đlmiye Çığ, Ortadoğu 
Uygarlık Mirası, Kaynak Yayınları, Đstanbul,   2002, s. 168. 

258  Ayhan Bıçak,a.g.e., I/135; Samuel Henry Hooke, a.g.e., s. 25; 
Muazzez Đlmiye Çığ, a.g.e., s. 168-169; Mircea Eliade, Dinsel 
Đnançlar ve Düşünceler Tarihi (I-III), Ter.: Ali Berktay, Kabalcı 
Yayınevi, Đstanbul, 2003, I/79; Huzeyfe Sayım, Muhtelif 
Dinlerde Yaratılış Olayı (Basılmamış Doktora Tezi), EÜSBE, 
Kayseri, 1993, s. 73. 
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Đnsanın adı konduktan sonra, 

Anu göğü ele geçirdikten sonra, 

Enlil yeri ele geçirdikten sonra, 

Ereşkigal Kur’un ödülü olarak ele geçirilip 

götürüldükten sonra; 

O denize açıldıktan sonra, o denize açıldıktan sonra, 

Baba Kur’a doğru denize açıldıktan sonra, 

Enki Kur’a doğru denize açıldıktan sonra, 

(Kur) krala ufak taşlar fırlattı, 

Enki’ye koca taşlar fırlattı; 

Onun küçük taşları, el kadar taşlar, 

Onun koca taşları, … kamışların taşları, 

Enki’nin gemisinin omurgası, 

Saldıran kasırgaya benzeyen savaşta yenildi; 

Krala karşı, geminin serenindeki sular, 

Kurt gibi yutuyordu, 

Enki’ye karşı, geminin ardındaki sular, 

Aslan gibi vuruyordu.259 

Aslında bütün olan yer ile gök ayrıldı ve birbirinden 

uzaklaştı ve böylece insanın yaratılışı buyruldu. Sonra 

                                                 
259  Samuel Noah Kramer, Sümer Mitolojisi, s. 80; Samuel Noah 
Kramer, Tarih Sümer’de Başlar, s. 111. 
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gök-tanrısı Anu göğü ele geçirdi buna karşılık hava-

tanrısı Enlil yeri ele geçirdi.260 Bütün bunlar bir plana 

göre gerçekleşmiş gibi görünmektedir. Buna karşın, 

sonrasında bir karışıklık ortaya çıkar. Çünkü ölüler 

diyarının kraliçesi olarak bildiğimiz Ereşkigal, Kur 

aracılığıyla ölüler diyarını ele geçirdi. Elbette bunun 

öcünü almak için su-tanrısı Enki’nin gemisine önden ve 

arkadan hücum ederken o da geminin omurgasına irili 

ufaklı taşlar fırlattı. Şiir bu mücadelenin sonucunu 

belirtmez.261 

Bu şiirden aşağıdaki kozmogonik kavramları 

çıkarabiliriz: 

• Bir zamanlar gök ile yer birdi. 

• Gök ile yerin ayrılmasından önce bazı tanrılar 

vardı. 

• Gök ile yerin ayrılması üzerine, bekleneceği gibi, 

gök tanrısı göğü ele geçirdi, ama yeri ele geçiren 

hava-tanrısı Enlil oldu. 

Bu pasajda dile getirilmeyen ya da belirtilmeyen can 

alıcı noktalardan bazıları şunlardır: 

                                                 
260  Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 73. 
261  Samuel Noah Kramer, Sümer Mitolojisi, s. 81. 
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• Gök ile yerin yaratıldığı mı düşünülüyordu, eğer 

yaratılmışsa kim tarafından? 

• Sümerlerce gök ile yerin biçimi nasıl 

düşünülüyordu? 

• Göğü yerden ayıran kimdi? 

Neyse ki, bu üç sorunun yanıtı günümüze gelen diğer 

Sümer metinlerinden çıkarılabilir. Böylece: 

1- Sümer tanrılarının listesini veren bir tablette 

“deniz” ideogramı ile yazılmış olan tanrıça Nammu “gök 

ile yere yaşam veren ana” olarak betimlenmiştir. Şu halde 

Sümerler gök ile yeri ilksel denizin yarattığı ürünler 

olarak kabul ediyorlardı. 

2- Sığır ve tahıl ruhlarının gökte doğmalarını, sonra 

insanlığa bolluk bereket getirmek için yeryüzüne 

gönderilişlerini anlatan “Sığır ve Tahıl” miti şu dizelerle 

başlar: 

Gök ile yer dağının ardında, 

Anu, Anunnakiler’i (ardıllarını) dölledi, … 

Bundan hareketle, gök ile yerin birliğinin, eteği 

yerinaltı, zirvesi de göğün tepesi olan bir dağ olarak 

düşünüldüğünü söylemek mantıklıdır. 
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Kazma’nın, bu değerli tarım aletinin yapılışını ve 

kutsanmasını anlatan “Kazma’nın Yaratılışı” miti şu 

bölümle başlar: 

Efendi, verdiği nimetlerin gerçek yaratıcısı olan 

Kararları değiştirilemeyen Efendi, 

Topraktan ülkenin tohumunu filizlendiren Enlil, 

Yerden göğü ayırmayı düşündü, 

Gökten yeri ayırmayı düşündü. 

Böylece üçüncü sorumuzun da cevabını bulmuş 

oluyoruz; yerden göğü ayırıp uzaklaştıran hava-tanrısı 

Enlil’di.262 

Son olarak Sümerlerin kozmogonik ya da evrenin 

yaratılışı görüşlerini özetleyecek olursak, evrenin 

kökeninin açıklanmasının gelişimi şu şekilde ifade 

edilebilir: 

• Başlangıçta ilksel deniz vardı; kökeni veya 

doğuşu konusunda bir şey söylenmemektedir. 

Sümerler onu her zaman varmış gibi düşünmüş 

olabilirler. 

                                                 
262  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/136; Samuel Noah Kramer, Sümer 
Mitolojisi, s. 82-83; Samuel Noah Kramer, Tarih Sümer’de 
Başlar, s. 111-113.  
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• Đlksel deniz gök ile yerin birliğinden oluşan 

kozmik dağı vücuda getirdi. 

• Tanrılar insan biçiminde kişileştirildiğinde, Anu 

(gök) eril, Ki (yer) dişildi. Onların 

birleşmelerinden hava-tanrısı Enlil doğdu. 

• Hava-tanrısı Enlil yerden göğü ayırdı ve babası 

Anu göğü ele geçirirken, Enlil annesi Ki’yi, yeri, 

ele geçirdi. Enlil ile annesi Ki’nin birleşmesi- 

tarihsel devirlerde Ninmah, “yüce kraliçe”, 

Ninhursag, “(kozmik) dağın kraliçesi”; Nintu, 

“doğurgan kraliçe” gibi çeşitli adlar verilen 

tanrıçayla özdeşleştirilmiş olabilir- evrenin 

düzenlenmesini, insanın yaratılışını ve uygarlığın 

kuruluşunu başlattı.263 

Evren tasavvurunun kaynakları ve ele alınış tarzı göz 

önünde bulundurulduğunda, Sümer evren tasavvuru bir 

yandan efsane temelli evren tasavvurları içinde yer 

alırken, diğer yandan, tarıma dayalı yapıları, yerleşik, 

devletli, tapınağın merkezi bir konumda olması ve yazıyı 

icat edip kullanmaları, insanların önceki yaşayış 

                                                 
263  Samuel Noah Kramer, Sümer Mitolojisi, s. 81-83. 
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tarzlarından önemli ölçüde farklılık göstermektedir. 

Sümerler, insanlığın gerçekleştirdiği en büyük devrim 

olan Neolitik Devrim sonrasında ve devrimin yapısına 

uygun bir yapıyla ortaya çıkmalarına rağmen, onların 

evren tasavvuruyla ilişkili düşüncelerinde devrimin izleri 

görünmemektedir. Efsane temelli kültürlerde var olan 

evren tasavvuru, model olarak korunmuş, sadece 

niceliksel değişiklikler ortaya çıkmıştır.264 

 

III-A-I-b- Sümer Mitoslarında Đnsanın Yaratılışı  

Sümer mitolojisinde insanın kökenini açıklayan en 

az dört rivayet vardır: Bunlar o kadar farklıdır ki, bunu 

bir gelenek çoğulluğu saymak gerekir. Bir mit, ilk 

insanların ot gibi yerden bittiklerini anlatır. Bir diğer 

versiyona göre, insan bazı tanrısal zanaatkârlar tarafından 

kilden yoğrulmuştur; daha sonra tanrıça Nammu kalbini 

biçimlendirmiş ve Enki de ona can vermiştir. Başka 

metinlerde insanların yaratıcısı olarak tanrıça Aruru 

gösterilmektedir. Dördüncü versiyona göre ise, insan 

                                                 
264  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/134. 
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kendini yaratmak için öldürülen iki tanrının, Lagma’ların 

kanından oluşturulmuştur.265 

Đnsanı derin suların üzerindeki balçıktan yaratan 

ilahlar, Enki, Nimmah ve Nammu’dur. 

Đnsanın yaratılışı miti, “Sığır ve Tahıl” mitinin giriş 

pasajında şu şekilde ele alınır: Lahar ve Aşnan, hava-

tanrısı Anu’nun çocukları ve izleyenleri olan 

Anunnakiler’in yiyecek ekmek ve giyecek giysiye sahip 

olabilmeleri için tanrıların yaratma odasında yaratıldılar 

ve bu iki tanrı gayretli çalışmalarıyla dünyada büyük bir 

yiyecek bolluğu yaratmışlardır. Sarhoş olduklarında 

kavga ederek görevlerini unutmuş ve tanrıların 

beslenmelerini aksatmışlardır. Lahar ve Aşnan, tanrıların 

yiyeceğini sunmak için yeryüzüne indirilmişlerdir. 

Aralarında içkiden dolayı tartışma başlayınca, işler 

yürümez olmuştur. Tartışmanın sonucunu tanrılar 

belirlemiş Aşnan’ı galip ilan etmişlerdir. Bunun anlamı 

tarımın havyacılığa galip gelmesidir. Tanrılar bu durumu 

düzeltmek için insanı yarattılar.266 Ayrıca “Enki ve 

                                                 
265  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/81. 
266  Samuel Noah Kramer, Sümer Mitolojisi, s. 104-105; Samuel 
Henry Hooke, a.g.e., s. 27. 
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Ninmah: Đnsanın Yaratılışı”, mitinin girişinde insanın 

yaratılışı ele alınmıştır. Bu, anlamı ve yorumu 

muammalı, çapraşık olan bir diğer yaratıcı ve umut kırıcı 

bir mittir. Bu öncelikle metindeki sayısız kırık ve 

boşluğun yanı sıra bazı anahtar sözcük ve deyimlerin 

belirsizliğinden de kaynaklanmaktadır. Metnin bitiş 

bölümündeki otuz dizenin kırık oluşu özellikle düş 

kırıklığına uğratıcı ve cesaret kırıcıdır. Elimizde bulunan 

parçalı metinden çıkarılabildiği kadarıyla, yazar öncelikle 

Enki’nin ve kenti Eridu’nun tanrıça Ninmah ve kenti Kiş 

üzerindeki egemenliğini açıklamak ve geçerli hale 

koymakla ilgileniyordu. Anlaşılmaz bir biçimde bu, Enki 

tarafından yaratılmış olan ve Ninmah’ın onun için uygar 

toplumda uygun bir iş bulamadığı kötürüm, aciz umul’u 

da içeriyordu. Enki’nin Ninmah üzerinde egemenlik 

kurmak için yazarın elzem saydığı Umul gibi sefil bir 

yaratığı yaratmanın, Enki gibi öylesine bilge ve lütufkâr 

bir tanrının yapacağı mantıklı bir iş olduğuna inandırmak 

hiçte kolay değildir. Bu nedenle yazar, tanrıların bir 

ziyafeti sırasında birayla “gevşedikten” sonra iki tanrı 

arasında çıkan bir sarhoş yarışmasına bağlar bunu. 

Oldukça ironik bir şekilde, insanlar için çok feci sonuçlar 
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doğuran bu ziyafet, Enki tarafından tanrıların yiyecekleri 

için emek harcamaktan kurtarmak için insanın yaratılışını 

kutlamak üzere düzenlenmişti; öncelikle Enki’yi, annesi 

Nammu’yu ve gücenen, kavgacı Ninmah’ı içeren 

karmaşık bir başarı. Đnsanın yaratılışı miti, bu metnin 

giriş bölümünde şu şekilde geçmektedir: 

O günlerde gök ile yer birbirinden ayrılmamıştı, 

O gecelerde gök ile yer kasvetliydi, 

O yıllarda yazgılar belirlendikten sonraki yıllarda, 

Anunnalar doğmuştu, 

Tanrıçalar evlilikle birleşmişti, 

Tanrıçalara gök ile yerden payları verilmişti, 

Tanrıçalar … döllendikten sonra, doğumlar yaptılar, 

Tanrılar … yiyecekleri … kendi yemek odalarında … 

yapmak zorunda kaldıktan sonra, 

Büyük tanrılar çalışır, genç tanrılar sepet taşır. 

Tanrılar kanal kazar, kirli harali’lerini yığarlar, 

Tanrılar eziyet çeker, hayatlarından şikâyet ederler: 

O günlerde kurnaz kavrayışlı biri, var olan bütün 

tanrıları biçimleyen, 
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Enki, derin dalgaların kabardığı denizde ortasına- 

bakmaya kimsenin cesaret edemediği - yatağında 

tembellik eder, uykudan kalkmayacak, 

tanrılar hayıflanır ve söylenirken. 

Sümer mitolojisinde insanın yaratılışı miti, insanın 

tanrıların ekmeklerini sağlaması, özellikle, dişi ilahlar 

varlık bulduktan sonra, çektikleri güçlüklerin 

betimlenmesi denilebilecek bir biçimdedir. Tanrılar 

yakınırlar, ama su-tanrısı Enki, Sümerlerin bilgelik 

tanrısı da olduğundan onlara yardım edebilecekken, öyle 

derin uyumaktadır ki onları işitmez. Bunun üzerine 

annesi “bütün tanrıları doğuran ana” ilksel deniz, 

tanrıların gözyaşlarını ona getirir ve şöyle der: 

Derinlerde yatana, yatağından kalkmayacak olana, 

Nammu, ilksel ana, bütün büyük tanrıları doğurmuş 

olan, 

Tanrıların gözyaşlarını oğluna getirdi: 

“Sen sere serpe yatan, sen uyan, sen uykusundan 

kalkmayacak olan: 

Tanrılar – benim elimden çıkanlar- …’ini 

dövüyorlar. 

Kalk oğlum, yatağından, göster hünerini zekice. 
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Tanrılar için hizmetkârlar yarat. 

Sepetlerini bir kenara atsınlar.” 

Anasının sözüyle yatağından kalktı Enki.267 

Tanrı, semirmiş bir oğlağı gözden geçirdi…, 

Kurnaz ve kavrayışlı olan, arayanlara kılavuzluk 

eden, şeylere biçim veren hünerli kişi 

Sigensigdu’ları meydana getirdi, 

Enki yanına dikti onları, dikkatle baktı onlara. 

Enki, şekilleyici, onların kafalarına akıl koyduktan 

sonra, 

Anası Nammu’ya şöyle dedi: 

“Ana, adını koyduğun yaratık- var edildi. 

Tanrıların angaryaları ona yüklendi. 

Abzu’nun üzerinde bulunan kilin öz’ünden yoğruldu. 

Sigensigdu’lar bu kilden koparacaklar. Sen ona 

biçim ver. 

Ninmah senin yardımcın olsun. Ninimma, Suzianna, 

Ninmada, Ninbara, 

Ninmug, Musargaba, Ningunna, 

                                                 
267  Samuel Henry Hooke, a.g.e., s. 30; Samuel Noah Kramer-John 
Maier, Sümerlerin Kurnaz Tanrısı Enki, Ter.: Hamide Koyukan, 
Kabalcı Yayınevi, Đstanbul, 2000, s. 66-69. 
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Sen biçimlediğin gibi sana hizmet etsinler. 

Anam onun yazgısını belirle. 

Ninmah tanrıların angaryasını ona yüklesin.”268 

Metinden de anlaşıldığı gibi, insan, Nammu ve Enki 

tarafından tanrı biçiminde ve çamurdan yaratılmıştır.269 

Bunu izleyen, yalnızca “insan”  ve “doğum” gibi 

birkaç anlamlı sözcüğün çıkarılabildiği çok kırıklı altı 

dizeden sonra,  içerikleri açıklanabilirse çok aydınlatıcı 

olabilecek bazı kırık dizelerden sonra şiir, Enki’nin, 

insanın yaratılışı onuruna tanrılara verdiği bir ziyafeti 

anlatır.270 Bu ziyafette Enki ve Ninmah çok fazla şarap 

içer ve çakır keyif olurlar. Bunun üzerine Ninmah 

denizin dibinden bir parça kil alır ve altı değişik tipte 

bireyi şekillendirir, 

Çok neşeli başlayan ziyafet kusurlu insanların üzücü 

bir koleksiyonunun yaratılmasıyla feci halde sona erer. 

Mitin devamı şu şekildedir: 

                                                 
268  Samuel Noah Kramer-John Maier, a.g.e., s. 66-72. 
269  Samuel Henry Hooke, a.g.e., s. 30; Mehmet Taplamacıoğlu, 
Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, Güneş Matbaacılık, Ankara, 1966, 
s. 78. 

270  Samuel Noah Kramer, Sümer Mitolojisi, s. 133; Samuel Noah 
Kramer-John Maier, a.g.e., s. 77. 
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Enki onların … işlerine hoş görüyle baktı. Yürekleri 

sevinçle coştu. 

Anası Nammu ve Ninmah için bir ziyafet düzenledi. 

Namtar’ı soylu sigensigdu’ların önderi yaptı. 

Ekmek olarak gi-sag yediler. 

Anu ve Enlil için, efendi Nidimmud kutsal oğlaklar 

kızarttı. 

Bütün büyük tanrılar övdü onu. 

“Ey derin kavrayışın efendisi: senin kavrayışın 

kimsede yoktur! 

Ey Enki, yüce soylu: senin yaptığını kimse yapamaz! 

Sen –babacan bir baba gibi- bütün ülkelerin …’ni, 

me’lerini koruyup kollayansın.” 

Enki ve Ninmah bol bira içtiler, yürekleri coştu. 

Ninmah, Enki’ye şöyle dedi: 

“Bir insan biçimi üstüne, iyi ya da kötü, 

Đyi ya da kötü bir yazgı belirleyeceğim, canım 

istediği gibi.” 

Enki, Ninmah’ya karşılık verdi: 

“Đyi ya da köyü, sana gelen yazgıya- karşı 

koyacağım.” 

Ninmah, Abzu’yu kaplayan kilden aldı. 
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Đlk olarak, uzattığı zaman kaskatı ellerini bükemeyen 

bir erkek yaptı. 

Uzattığı zaman kaskatı ellerini bükemeyen bu ilk 

adamı gören Enki, 

Onun yazgısını belirledi, kralın hizmetkârlığına 

atadı onu. 

Đkinci olarak kör olmasına karşın görebilen bir adam 

yaptı, 

Kör olmasına karşın görebilen adamı gören Enki, 

Onun yazgısını belirledi, şarkı sanatını verdi ona, 

Kralın önünde uşumgal-lirin baş müzisyenliğine 

atadı onu.271 

Üçüncü olarak tutmayan ayakları … lı bir adam 

yaptı. 

Tutmayan ayakları … lı bu adamı gören Enki, 

… gümüş gibi, melam’ını verdi ona. 

Dördüncü olarak ersuyu damlayıp duran bir erkek 

yaptı. 

Ersuyu damlayıp duran bu adamı gören Enki, 

“büyü” sularında yıkadı onu… 

                                                 
271  Samuel Henry Hooke, a.g.e., s. 31; Samuel Noah Kramer-John 
Maier, a.g.e., s. 73-74. 
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Beşinci olarak doğurganlığı olmayan bir kadın yaptı. 

Doğurganlığı olmayan bu kadını gören Enki, 

Onun yazgısını belirledi, ona bir harem yaptı. 

Altıncı olarak, gövdesinde penisi ya da vulvası 

olmayan bir şey yaptı. 

Gövdesinde penisi ya da vulvası olmayan bu şeyi 

gören Enki, 

Koca yeryüzündeki adıyla seslendiği Enlil’e- krala 

hizmet etmeyi yazgıladı ona. 

Enki mangalı yere yıktı. 

Fena halde hilekârlık etti. 

Ninmah’ın bu altı insan tipini yaratması üzerine, 

Enki’de kendi başına bir şeyler yaratmaya karar verir: 

Yüce efendi Enki, Ninmah’a şöyle dedi: 

“Biçimlendirdiklerinin her biri için yazgı belirledim, 

onlara ekmek verdim. 

Şimdi ben senin için bir tane yapacağım- ve sen – 

yeni doğanın yazgısını belirleyeceksin!” 

Bir başı … ortasında bir ağzı olan bir şekil yaptı 

Enki, 

Sonuçta ortaya çıkan yaratık başarısızdır. Vücut ve 

zekâca cılız ve geridir. Endişelenen Enki, Ninmah’tan bu 



 151 

umutsuz yaratığa yardım etmesini ister; ona şunları 

söyler: 

Ninmah’a şöyle dedi: 

“Kadının döl yatağına akan ersuyunu yapan penis o 

kadına döl yatağında doğurganlık verdi.” 

Ninmah … onun doğumunda hazır bulundu. 

O kadın, onun ortasında … bir ağız ortaya çıkardı 

Đkinci olarak bir umul yaptı Enki- kafası hastalıklıydı 

Ve …- yeri hastalıklıydı, hastalıklıydı gözleri, 

hastalıklıydı boynu, soluğu tükenmişti, 

Kaburgaları sallanıyordu, hastalıklıydı akciğerleri, 

Hastalıklıydı yüreği, hastalıklıydı iç organları. 

Boynunu destekleyen el ağzına ekmeği koyamadı, 

parçalanmış omurgası içindeydi, 

Omuzları düşüyor, ayakları titriyordu, tarlaya 

yürüyemezdi. 

Enki, Ninmah’a şöyle dedi: “Her biçimlediğinin 

yazgısını belirledim, ekmek verdim. 

Şimdi de sen benim biçimlediğimin yazgısını belirle. 

Ekmek ver ona.” 

Ninmah umul’u gördüğü zaman ona döndü. 

Yaklaştı umul’a, ona sordu ama konuşamıyordu. 
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Ona yemesi için ekmek getirdi, uzanamıyordu. … 

yapamıyordu. 

Ayağa kaldırdı, oturamıyordu, uzanamıyordu, ev 

inşa edemiyordu,  

Ekmek yiyemiyordu. 

Ninmah, Enki’ye karşılık verdi: yaptığın ne canlıdır 

ne ölü. Hiçbir şeyi kaldıramıyor.” 

Enki, Ninmah’a cevap verdi: 

“Bükülmez elli adamın yazgısını belirledim ben, ona 

ekmek verdim. 

Kör adamın yazgısını belirledim ben, ona ekmek 

verdim. 

Sakat ayaklı adamın yazgısını belirledim ben, ona 

ekmek verdim. 

Ersuyu damlayıp duran adamın yazgısını belirledim 

ben, ona ekmek verdim. 

Doğurganlığı olmayan kadının yazgısını belirledim 

beni ona ekmek verdim. 

Penisi ya da vulvası olmayanın yazgısını belirledim 

ben, ona ekmek verdim. 
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Kardeşim, şimdi de sen umul’un yazgısını belirle, 

ona ekmek ver.272 

Ninmah yaratık için elinden geleni yapar, ama işe 

yaramaz. Onunla konuşur, ama o yanıt vermez. Ona 

ekmek verir, ama o uzanıp da alamaz. Ne oturabilir, ne 

ayakta durabilir, ne de dizlerini bükebilir. Bunu Enki ile 

Ninmah arasında geçen uzun bir konuşma takip eder, 

ancak tablet öyle kırıktır ki bir anlam çıkarmak 

imkânsızdır. Bir olasılık, sonunda Ninmah Enki’yi böyle 

hasta, cansız yaratıklar yarattığı için lanetler ve görünüşe 

bakılırsa Enki’de bunu hak ettiğini düşünür.273 

Yukarıda ana hatlarıyla verilen yaratılış şiirine ek 

olarak, insanoğlunun yaratılış amacının ayrıntılı bir 

betimlemesi “Sığır ve Tahıl” mitinin girişinde bulunur. 

Bu bölümün öyküsü şöyledir; Anunnakilerden sonra, 

gök-tanrıları doğmuştu, ama sığır-tanrısı Lahar ve tahıl-

tanrıçası Aşnan’dan önce ne sığır ne de tahıl vardı. Bu 

nedenle tanrılar ekmek yemeyi ya da giysi giymeyi 

bilmiyorlardı. Sonra sığır-tanrısı Lahar ve tahıl-tanrıçası 

                                                 
272  Samuel Noah Kramer-John Maier, a.g.e., s. 72-79. 
273  Samuel Noah Kramer, Sümer Mitolojisi, s. 137; Samuel Henry 
Hooke, a.g.e., s. 31. 
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Aşnan göğün yaratılış odasında yaratıldılar, ancak 

tanrılar hala açtı. O zaman tanrıların “iyi şeyleri” ve 

ağıllarının refahı hatırına insana “soluk verildi.” Bu giriş 

şöyledir: 

Gök ile yer dağından sonra, 

Anu (gök-tanrı) Anunnaki’lerin (ardılları) doğumuna 

neden oldu, 

Aşnan (tahıl-tanrısı) henüz doğmadığından, henüz 

biçimlenmediğinden, 

Ülkede Uttu’nun (giysi-tanrıçası) iplikleri henüz 

biçimlenmediğinden, 

Uttu için hiçbir kutsal alan doldurulmadığından, 

Hiç koyun yoktu, hiç kuzu üremiyordu, 

Hiç keçi yoktu, hiç oğlak üremiyordu, 

Koyun iki kuzusunu yavrulamıyordu, 

Keçi üç oğlağını yavrulamıyordu, 

Çünkü bilge Aşnan’ın adını, kusu ve Lahar, 

Anunnakiler, büyük tanrılar, bilmiyordu, 

Otuz günlük şimaş-arpası henüz yoktu, 

Kırk günlük şimaş-arpası henüz yoktu, 

Küçük arpalar, dağ arpası, kutsal yerleşimlerin 

arpası henüz yoktu. 
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Hiç giysi giyilmiyordu. 

(çünkü) Uttu henüz doğmamıştı, taç henüz boy 

vermemişti, 

(çünkü) boynuzlu tacın efendisi, çok kıymetli efendi, 

henüz doğmamıştı, 

(çünkü) Sumugan kurak ülkeye henüz gelmemişti, 

Eski zamanların insanları, 

Ekmek yemeyi bilmezlerdi, 

Giysi giymeyi bilmezlerdi, 

Koyunlar gibi ağızlarıyla ot yerlerdi, 

Karıklardan su içerlerdi. 

O zamanlar, tanrıların yaratma odasında, 

Duku evlerinde, Lahar ve Aşnan biçimlendi; 

Tanrıların yemek-odasında toplanılmıştı. 

Lahar ve Aşnan’ın zengin ürünlerini, 

Duku’nun Anunnakileri yiyor, ama doymuyorlardı; 

Kutsal ağıbllarının tatlı sütünü, 

Anunnakileri içiyor, ama kanmıyorlardı; 

Kutsal, güzel ağıl için, 

Đnsana soluk verildi.274 

                                                 
274  Samuel Noah Kramer, Sümer Mitolojisi, s. 137-139. 
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Sümerlerin kozmogonik kavramlarının, erken 

olmakla birlikte hiçbir biçimde ilkel olmadıkları 

yeterince vurgulanmalıdır. Bunlar, doğanın güçlerini ve 

kendi var oluşunu düşünen Sümerlilerin olgun 

düşüncesini ve düşünce uslamlamasını yansıtır. Bu 

kavramlar çözümlendiğinde tanrı-bilimsel paravan ve çok 

tanrıcı süslemeler kaldırıldığı zaman (buna karşın, 

malzememizin sınırlı olmasının yanı sıra içeriğini 

anlayışımız ve yorumlayışımız da sınırlı kalacağından 

günümüzde bu her zaman olanaklı değildir.), Sümerlerin 

yaratılış kavramları kesin bir gözlem anlayışıyla birlikte 

gözlenen verilerden uygun sonucu çıkarıp bunu ifade 

etme yeteneği de göstermektedir. Bundan yola çıkarak, 

akılcı bir biçimde ifade edilen Sümer kozmogonik 

görüşleri şöyle özetlenebilir: 

• Başlangıçta ilksel deniz vardı: Sümerlerin bu 

denizi ezeli ve yaratılmamış olarak kabul etmiş 

olmaları mümkündür. 

• Đlksel deniz birleşik haldeki göğü ve yeri ortaya 

çıkardı. 

• Gök ile yer, katı öğeler olarak düşünülmüştü. 

Bununla birlikte, aralarında, ana niteliği 
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genişlemek olan, onlardan çıkan hava öğesi vardı. 

Böylece gök ile yer genişleyen hava öğesi 

tarafından ayrıldı. 

• Gök ile yerden daha hafif ve yoğunluğu çok daha 

az olan hava, Sümerlerce belki de havayla aynı 

maddeden olduğu düşünülen, ayı, meydana 

getirmekte başarılı oldu. Güneşin aydan doğduğu 

düşünülüyordu; yani, ayın havadan ortaya çıkıp 

gelişmesi gibi o da aydan ortaya çıkıp gelişmişti. 

• Gök ile yer birbirinden ayrıldıktan sonra, 

yeryüzünde bitki, hayvan ve insan hayatı olanaklı 

hale geldi; hayat; hava, toprak ve su bileşiminin 

bir sonucu olarak düşünülmüş gibi 

görünmektedir, kuşkusuz güneşte buna dâhildi. 

Yeryüzündeki bitki ve hayvan hayatının ortaya 

çıkışı ve üremeleri konusunda elimizdeki 

malzemeden bir şey çıkarmak ne yazık ki güçtür. 

• Hava-tanrısı Enlil annesi yer-tanrıçası Ki ile 

birleşir. Bu birleşme ve su-tanrısı Enki’nin büyük 

yardımı soncunda yeryüzünde bitkisel ve 

hayvansal hayat yaratılır. Öte yandan insan, ilksel 

deniz, tanrıça Nammu, toprak ana Ki ile 
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özdeşleştirilebilecek tanrıça Ninmah ve su-tanrısı 

Enki’nin ortaklaşa çabalarının bir ürünü gibidir. 

Belli bir bileşimin içeriği için bu gün elimizde 

bulunan malzeme ve sınırlı anlayışımızdan bir 

sonuç çıkarmak güçtür.275 

Ayrıca “Tufan” mitini ele alan şiir tabletlerinin ilk 

bölümünde insanın ve hayvanın yaratılışı ile tufan 

öncesinde var olan beş şehrin kuruluşu276 işlenir. Ancak 

şiir tableti kırıktır. Bunun için burada yaratılışın nasıl ele 

alındığı bilinmemektedir.277 

Sümer yaratılış versiyonlarından iki tanesine göre, 

ilk insan bir anlamda tanrısal özü paylaşıyordu.278 Bu 

tanrısal var oluş biçimi ile insanlık durumu arasında 

aşılmaz bir mesafe bulunmadığı anlamına gelir. Đnsanın 

öncelikle beslenme ve giydirilme gereksinimi olan 

tanrılara hizmet etmek için yaratıldığı doğrudur. Tarım, 

tanrılara hizmet olarak algılanmıştı. Ama insanlar 

                                                 
275  Samuel Noah Kramer, Sümer Mitolojisi, s. 139-141. 
276  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/82-83. 
277  Samuel Noah Kramer, Sümer Mitolojisi, s. 173. 
278  Enki’nin can veren soluğu ve Lagma tanrılarının kanı, Mircea 
Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/81. 
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tanrıların hizmetkârı olsalar da, onların köleleri 

değillerdi.279 

Đnsanın yaratılışı sürecine bakıldığında, esas sorunun 

beslenmeyle ilgili olduğu görülmektedir. Bu kaçınılmaz 

bir durumdur, çünkü beslenme zorunlu ihtiyaçların 

başında geldiği gibi, devletin yapılanmasında tarımın çok 

büyük önemi vardır. Tarımla uğraşan ve yerleşik 

toplumun oluşturduğu bilinen ilk devletin, iktisadi 

kaynakları da tarım kökenlidir. Ayrıca tapınağın yerleşik 

hayat, tarım ve devletle ilişkileri de göz önünde 

bulundurulduğunda, insanın beslenme merkezli bir 

anlayışla açıklanması kaçınılmaz olmuştur. Ancak 

Sümerler, insanın dinsel hayatına da çok değer 

vermişlerdir.280 

Sümerlerde din anlayışının kaynakları, efsaneler, 

epik şiirler, ilâhîler, ağıtlar, atasözleri, bilgelik 

eğitimleridir. Đnsanların tanrılara hizmet için 

yaratıldıkları inancı, tanrılar karşısında durumlarını 

belirsiz hale getirmiştir. Kaderlerinin, tanrıların elinde 

                                                 
279  Annamarie Schimmel, a.g.e., s. 46-47; Mircea Eliade, Dinsel 
Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/81. 

280  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/141. 



 160 

olması ve onların ne yapacaklarını bilmemeleri tanrılara 

olan hizmetleri daha da artırmıştır.281 

Sümerlerde tapınaklar dinsel tapınmalar için olduğu 

kadar, toplanan malların bulunduğu depolar niteliğini de 

taşımaktadır. Đnsanların ilk görevi tanrılara hizmet olduğu 

için orada büyük bir istekle çalışırlar. 

Sümerler, sonraki dönemde bölgenin bütün 

medeniyetlerine etki etmişlerdir. Özellikle Yahudiler 

üzerinde etkili olmuşlardır. Kramer, Sümerlerin, Kitabı 

Mukaddes üzerinde, evrenin yaratılışı, insanın yaratılışı, 

yaratılış teknikleri, cennet, tufan, Habil-Kabil motifi, 

Babil kulesi ve insanlığın dağılması, yeryüzü ve 

düzenlenmesi, kişisel tanrı, ahlâk, ilâhî ceza ve ülke 

çapında felaket, afet motifi, acı çekme ve boyun eğme, 

ölüm ve ölüler diyarı konularında çok etkili olduğunu 

belirtmiştir.282 Kitabı Mukaddes’in en temel konularda 

etkilenmesi ve Hıristiyanlar aracılığıyla bütün dünyaya 

yayılması, Sümerlerin dünya üzerindeki temel etkileri 

arasındadır.283 

                                                 
281  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/141. 
282  Samuel Noah Kramer, Sümerler, Ter.: Özcan Buze, Kabalcı 
Yayınevi, Đstanbul, 2002, s. 385-390. 

283  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/145. 
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III-A-II- BABĐL MĐTOSLARINDA YARATILIŞ 

Babil yaratılış miti, “gökyüzünde iken”  anlamına 

gelen başlangıç sözleri Enuma Eliş olarak bilinen 

destandır. Đngiliz arkeologların 1845’te, şimdiki Irak 

topraklarındaki Ninova’da başlattıkları kazılar sırasında 

buldukları yedi kil tablet üzerine çivi yazısı ile 

kaydedilmiştir. Bulunan bu tabletler, George Smith 

tarafından 1876 yılında çevrilip yayınlanmıştır.284 Bu 

tabletler, M.Ö. 668 ile 627 yılları arasında hüküm süren 

Kral Asurbanipal’in kütüphanesine aittir.285 

Ninova’dan pek uzak olmayan Asur’daki Alman 

kazıları 1902’de başlamış ve bunun sonucunda, 

Babillilerin ulusal tanrısı Marduk’un adının yerine 

Asurluların ulusal tanrısı Asur’un adının bulunması 

dışında tamamen aynı olan Enuma Eliş’in bir başka 

versiyonu bulunmuştur. Böylelikle, bu destanın, 

                                                 
284  Samuel Henry Hooke, a.g.e., s. 43; Kürşat Demirci, a.g.t., s. 23-
24. 

285  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 241; Samuel Henry Hooke, a.g.e., s. 
40; Bu miti redakte eden diğer yazarlar için bkz., Fred Gladstone 
Bratton, a.g.e., 4 nolu dipnot s. 47; F. Guirand, “Assryo-
Babylonıan Myhology”, s. 49. 
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Babilliler için olduğu kadar, Asurlular için de önemli 

olduğu anlaşılmaktadır.286 

Bu tabletlerin tahminen M.Ö. 1000 yıllarına 

dayanmasına rağmen, içerikleri ve biçimleri, üzerlerine 

kayıtlı olan hikâyenin, M.Ö. 1900’lere kadar eski yıllarda 

var olabileceğini ortaya koyar.287 Babil’i M.Ö. 1728’den 

M.Ö. 1686 yılına dek yöneten Hammurabi’nin ünlü 

yasalar topluluğunun girişinde, hem Enuma Eliş hem de 

Marduk’tan söz edilir.288 

Enuma Eliş, Babil’de her sene sonbaharın 

başlangıcını simgeleyen on günlük yeni yıl festivalinin 

bir parçası olarak, huşu içinde ezbere okunmuş ve 

dramatize edilmiştir. Tatil, evrendeki düzenin yeniden 

kurulması, hayatın yenilenmesi ve gelecek yıl için tüm 

insanların kaderlerinin belirlenmesini vurgulayan ciddi 

bir olaydır.289 

Enuma Eliş, bir yaratılış söylencesinden daha 

fazlasını ifade eder. Babilliler Sümerlerin geleneksel 

yaratılış söylencesini almışlar ve onu, yeni ulusal, dinî ve 

                                                 
286  Samuel Henry Hooke, a.g.e., s. 43. 
287  Samuel Henry Hooke, a.g.e., s. 43. 
288  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 241. 
289  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 47. 
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siyasal amaçlarla kullanmak üzere yeniden 

şekillendirmişlerdir. Evrenin yaratılışının açıklanması, 

yıldırımlar tanrısı Marduk’un yüce iktidara ulaşması ve 

onun yeryüzündeki şehri olan Babil’in methedilmesi 

hikâyesine dönüşmüştür.290 

 

III-A-II-a- Babil Mitoslarında Evrenin Yaratılışı 

Marduk, Babil şehrinin büyük tanrısıdır. Devletin 

başkenti Babil şehri olunca bu şehrin tanrısı olan Marduk 

en önemli tanrı olarak tanrılar meclisinin başına geçti. 

Diğer tanrıların hakimiyeti böylece Marduk karşısında 

çözüldü. Đlâhlar meclisinin başına geçti. Ea’nın oğlu olan 

ve Tiamatla savaşarak onu yenen Marduk, dünyayı onun 

parçalarından yarattı ve Tiamatın kanından da insanları 

yarattı. Babillilerde en önemli tanrı olan Marduk aynı 

zamanda yaratıcı olan tanrıdır. Marduk şerefine yapılan 

bayram Nevruz (yeni yıl) Bayramı’dır.291 

                                                 
290  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 243; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar 
ve Düşünceler Tarihi, I/90. 

291  Mircea Eliade, Ebedi Dönüş Mitosu, s. 64-69; Mircea Eliade- 
Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 218; Annamarie Schimmel, a.g.e., s. 
48; Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 23-24; Şinasi Gündüz, Din ve 
Đnanç Sözlüğü, s. 247; F. Guirand, “Assryo-Babylonıan 
Myhology”, s. 56-57. 
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Babilliler kainatın gök, yer ve yeraltı olmak üzere üç 

bölümden oluştuğuna inanmaktaydılar. 

Babil mitolojisinde kozmik hayat aynen 

insanoğlunun hayatı gibi düzenlenmişti. Doğum, 

cinsellik ve kimi durumlarda da ölüm söz konusuydu.292 

Babil’in yaratılış destanında, bir erkek tanrı olan 

Marduk, önceki dişi tanrı Tiamat’ın yerini alarak 

evrenin yeni yöneticisi olur. Önasya kültüründe sihir 

oyunları yapabilme becerisi, dünyayı yönetebilme 

becerisinin bir kanıtı sayılır. Bundan dolayı iki tanrı, 

büyük sihir güçlerini birbirlerine karşı kullanarak boy 

ölçüşürler. Marduk daha güçlü sihirlere sahip olduğu 

için kazanır. 

Babil yaratılış mitosunun anlatıldığı Enuma Eliş293 

ana hatlarıyla şu şekildedir: 

Birinci tablette, evrenin, tatlı-su okyanusu Apsu ile 

tuzlu-su okyanusu Tiamat dışında hiçbir şeyin 

bulunmadığı ilksel durumunun betimlenmesiyle 

                                                 
292  Mircea Eliade, Babil Simyası ve Kozmolojisi, Ter.: Mehmet 
Emin Özcan, Kabalcı Yayınevi, Đstanbul, 2002, s. 59. 

293  Bu yaratılış mitosunun tam çevirisi için bkz., Alexander Heidel, 
Enuma Eliş: Babil Yaratılış Destanı, Ter.: Đsmet Birkan, Ayraç 
Yayınları, Đstanbul, 2000, s. 9-89. 



 165 

başlar.294 Başlangıçta tanrı, gökyüzünü ve yeryüzünü 

yarattır. Yeryüzü o zaman şekilsiz, ıssız ve her tarafı 

kapkara bir derinliktir.295 Bu ikisinin birleşmesinden 

tanrılar var olurlar. Đlk tanrı çifti Lahmu ve 

Lahumu’dur;296 onların birleşmeleri Anşar ile Kinşar’ın 

doğumlarına neden olur. Anşar ile Kinşar297 ise, gök-tanrı 

Anu ile toprak ve su-tanrı Nidimmud’u, bir diğer adıyla 

Ea’yı dünyaya getirirler.298 Burada, mitosun Sümerli 

biçimini taşıyan geleneğinden bir kopuşun bulunduğu 

görülmektedir. Sümer mitolojisi içinde yaptıklarını daha 

öncede gördüğümüz Enlil’in yerini, Babil mitolojisinde 

bilgelik tanrısı olarak görülen ve her türlü sihrin kaynağı 

                                                 
294  Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, s. 199; F. Guirand, “Assryo-

Babylonıan Myhology”, s. 51; Ancak Muazzez Đlmiye Çığ, 
evrende; birincisinin tuzlu-su, adı Taimat, ikincisinin, tatlı-su, adı 
Apsu, üçüncüsünün ise nasıl olduğu belli olmayan Mammu 
adında üç suyun olduğunu belirtiyor. Bkz., Muazzez Đlmiye Çığ, 
a.g.e., s. 169. 

295  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 48. 
296  F. Guirand, “Assryo-Babylonıan Myhology”, s. 51; Eliade’ye 
göre ise Lahmu ve Lahumu yaratılan ikinci çifttir. Bir rivayate 
göre ilk insanı yaratmak için kurban edilmişlerdir. Bkz., Mircea 
Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/90. 

297 Anşar: “yukarıdaki unsurların tamamı” ve Kinşar: “Aşağıdaki 
unsurların tamamı” anlamlarına gelmektedirler. 

298 Donna Rosenberg, a.g.e., s. 246; Samuel Henry Hooke, a.g.e., s. 
44; Kürşat Demirci, a.g.t., s. 24; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar 
ve Düşünceler Tarihi, I/91. 
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olduğu düşünülen Ea, öteki adıyla Enki almıştır. Daha 

sonra Ea, mitosun Babil versiyonunun kahramanı olan 

Marduk’un babası olur. Ne var ki, Marduk’un 

doğmasından önce, ilksel tanrılarla onların 

peydahladıkları tanrılar kuşağı arasındaki ilk çatışmanın 

anlatıldığını görürüz. Tiamat ve Apsu, genç tanrıların 

gürültüsünden rahatsız olurlar299 ve onları nasıl yok 

edecekleri konusunda Apsu’nun veziri Mummu’ya 

danışırlar. Tiamat’ın kendi çocuklarını yok etmeye pek 

istekli olmamasına rağmen, Apsu ile Mummu bir plan 

hazırlarlar. Bu niyetleri genç tanrılar tarafından öğrenilir 

ve genç tanrılar alarma geçerler. Her şeyi bilen çok bilge 

Ea, bir karşı plan geliştirir. Apsu’nun üzerine bir uyku 

efsunu üfler, onu uyutup öldürür;300 Mummu’yu bağlar 

ve burnuna bir ip geçirir. Daha sonra kutsal odasını inşa 

eder ve ona “Apsu” adını verir. Böylece büyük bir barış 

içinde dinlenmeye geçer. Marduk’un bu oda da doğduğu 

                                                 
299  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 246; Samuel Henry Hooke, a.g.e., s. 
44; Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 218; Muazzez 
Đlmiye Çığ, a.g.e., s. 169; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve 
Düşünceler Tarihi, I/91. 

300  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 247; Samuel Henry Hooke, a.g.e., s. 
44; Şinasi Gündüz, Din ve Đnanç Sözlüğü, s. 247; Mircea Eliade, 
Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/91. 
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söylenir301 ve bunu onun güzelliğini ve olağan üstü 

gücünü anlatan sözler izler. Birinci tablet, ilksel tanrılarla 

genç tanrılar kuşağı arasında yeni bir çatışmanın 

hazırlıklarının anlatıldığı satırlarla sona erer. Tiamat’ın 

genç tanrıların safında yer almayan diğer çocukları, 

kendisini Apsu yok edilirken sessiz kaldığı için kınarlar302 

ve onun öfkesini Anu ile yandaşlarını yok etmek üzere 

harekete geçirecek derecede körüklemeyi başarırlar. 

Tiamat, ilk doğurduğu çocuğu olan Kingu’yu saldırının 

önderi yapar. Onu silahlandırır. Yazgı tabletleriyle 

donatır.303 Daha sonra tanrıça Tiamat, resimlerinin Babil 

mühürlerine ve sınır taşlarına işlendiğini gördüğümüz 

akrep-adam ve at-adam gibi canavar varlıklar kalabalığını 

doğurur. Kingu’yu bu ordunun başına geçirir ve Apsu’nun 

öcünü almaya hazırlanır.304 

                                                 
301  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 247; Samuel Henry Hooke, a.g.e., s. 
44; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar veDüşünceler Tarihi, I/91. 

302 Donna Rosenberg, a.g.e., s. 248; Samuel Henry Hooke, a.g.e., s. 
44; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve  Düşünceler Tarihi, I/91. 

303  Samuel Henry Hooke, a.g.e., s. 44; Muazzez Đlmiye Çığ, a.g.e., s. 
169; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/91. 

304  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 48-49; Donna Rosenberg, a.g.e., 
s. 247-248; Samuel Henry Hooke, a.g.e., s. 43-45; Charles H. 
Long, a.g.e., s. 80-82; F. Guirand, “Assryo-Babylonıan 
Myhology”, s. 53. 
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Đkinci tablet, saldırı haberinin tanrılar topluluğunda 

nasıl karşılandığını anlatır. Anşar sıkıntılanır ve 

yumruklarıyla kalçalarını döver. Önce, Ea’nın Apsu’ya 

karşı kazandığı zaferi anımsatır ve aynı biçimde Tiamat’a 

karşı çıkması gerektiğini ileri sürer; ama Ea, ya savaşa 

girmeyi kabul etmemiş ya da başarılı olamamıştır. Metin 

bu noktada kopuktur. Dolayısıyla Ea’ya ne olduğu belli 

değildir. Daha sonra Anu, tanrılar meclisinin yetkisiyle 

donatılarak, tanrıçayı söz konusu amacından 

vazgeçirmesi için Tiamat’a yollanır; ama o da bunu 

başaramadan döner. Bunun üzerine Anşar, tanrılar 

meclisinde ayağa kalkar ve görevin güçlü kahraman 

Marduk’a verilmesini önerir. Marduk’un babası Ea, 

oğluna, bu görevi kabul etmesini öğütler ve Marduk bu 

görevi üstlenmeyi, kendisine tanrılar meclisinde eksiksiz 

ve eşit yetki verilmesi ve sözünün, yazgıyı, 

değiştirilemeyecek biçimde saptamasının kabul edilmesi 

koşuluyla üstlenir. Đkinci tablet burada sona erer.305 

                                                 
305  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 48-50; Donna Rosenberg, a.g.e., 
s. 250; Samuel Henry Hooke, a.g.e., s. 44-45; Mircea Eliade- 
Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 218; Muazzez Đlmiye Çığ, a.g.e., s. 
169. 
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Üçüncü tablet, tanrıların kararını yeniden verdikten 

sonra, Marduk’a istediği yetkinin (otorite) resmen 

verildiği bir şölenle biter. 

Dördüncü tablet, Marduk’un kral olarak tahta 

geçirilişiyle ve kendisine krallık alametlerinin verilişiyle 

başlar. Tanrılar kendisinden, üstlendiği işi yürütebilecek 

güce sahip olduğunu gösterecek bir kanıt isterler. Bunun 

üzerine Marduk, giysisini önce görünmez kılar, sonra 

yeniden görünür yapar. Tanrılar ikna olurlar ve “Marduk 

kraldır” diyerek onun krallığını duyururlar. Daha sonra 

Marduk, savaş için kendisini silahlandırır; silahları ok ve 

yaydan, topuzdan, şimşekten ve dört yelin dört bir 

köşesinden tuttuğu bir ağdan oluşur; bedenini alevle 

doldurur ve yedi azgın tayfun yaratır; fırtına-arabasına 

biner ve Tiamat ile ordularına doğru ilerler. Teke tek 

dövüşmek yolunda Tiamat’a meydan okur; tanrıça 

karşısına çıkınca, onu kıstırmak için ağını atar; tanrıça 

kendisini yutmak için ağzını açtığında, onu şişirmek için 

kötü yeli ağzından içeri yollar, sonra da, delip geçerken 

yüreğini bölen okuyla, tanrıçayı vurur. Tiamat’ın 

cinlerden oluşan yardımcıları kaçmaya kalkarlar; ama 
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ağa takılırlar ve yakalanırlar. Önderleri Kingu da 

yakalanıp bağlanır. Bunun üzerine Marduk, Kingu’dan 

yazgı tabletlerini alır ve onları kendi göğsüne bağlar;306 

böylece tanrılar arasında en yüce yetkiyi üstlenmiş olur. 

Bir sonraki eylemi, Tiamat’ın bedenini ikiye bölmek 

olur; tanrıçanın yarısını yeryüzünün üzerine gökyüzü 

olarak yerleştirir ve onu sırıklarla tutturur;307 başına 

bekçiler yerleştirir ve bekçileri, tanrıçanın sularının 

boşalmasına izin vermemekle görevlendirir. Marduk 

daha sonra, büyük tanrıların içinde yaşadıkları yapı olan 

“Eşarra”yı, Ea’nın barınağı Apsu’ya benzer olarak 

kurar ve Anu’nun, Enlil’in ve Ea’nın, bu yapının içinde 

kendilerine ayrılmış olan yerlerde oturmalarını sağlar. 

Dördüncü tablette burada sona erer.308 

 
                                                 
306  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 250-252; Samuel Henry Hooke, 
a.g.e., s. 46; Şinasi Gündüz, Din ve Đnanç Sözlüğü, s. 247; 
Muazzez Đlmiye Çığ, a.g.e., s. 169; Mircea Eliade, Dinsel 
Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/92. 

307  Samuel Henry Hooke, a.g.e., s. 46; Mircea Eliade- Ioan P. 
Couliano, a.g.e., s. 218; Muazzez  Đlmiye Çığ, a.g.e., s. 170; 
Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/92. 

308  Fred Gladstone Bratton, a.g.e., s. 50-51; Samuel Henry Hooke, 
a.g.e., s. 45-46; Charles H. Long, a.g.e., s. 85-90; F. Guirand, 
“Assryo-Babylonıan Myhology”, s. 54. 
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III-A-II-b- Babil Mitoslarında Đnsanın Yaratılışı 

Beşinci tablet, Marduk’un evrene düzen verme 

yolunda attığı ilk adımların eksiksiz bir öyküsünü elde 

etmemize olanak vermeyecek ölçüde bölük pörçüktür, 

ama ilk satırları, Tanrı’nın baktığı ilk işin, bir Babil 

kralının en önemli sorumluluklarından birini oluşturan 

takvimi düzenlemek olduğunu gösteriyor. Marduk 

tablette, yılın izleyeceği yolu ve ay’ın değişmeleri ile 

ayların sırasını saptarken gösterilir ve tanrı aynı zamanda 

göksel “yollar” denilen şeyleri, kuzey göklerinde 

Enlil’in yolunu, zenitte (başucunda) Anu’nun yolunu ve 

güney göklerinde Ea’nın yolunu olmak üzere, üç yolu 

yerleştirir.309 

Altıncı tablette insanın yaratılışının betimlenmesiyle 

karşılaşırız. Marduk, tanrıların hizmetinde bulunmaları 

için insanı yaratma niyetinde olduğunu duyurur. Ea’ya 

“kan toplayacağım ve kemikler yaratacağım ve onlardan 

bir vahşi yaratıp ona ‘insan’ adını vereceğim” dedi. 

“Onun görevi, rahat yaşamaları için tanrılara hizmet 

etmek olacak” dedi. Bilge Ea, Marduk’a “Tanrıları 

                                                 
309  Samuel Henry Hooke, a.g.e., s. 46; Charles H. Long, a.g.e., s. 90-
91; Mehmet Taplamacıoğlu, a.g.e., s. 84-85. 
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meclise çağır, Tiamat’a isyan etme fikrini veren tanrıyı 

bize vermelerini söyle. Bu tanrının ölmesini sağla ve 

onun kanından insanlar ortaya çıksın.” dedi. Đsyankâr 

tanrılar kendilerini ayaklanmaya teşvik edenin Kingu 

olduğunu söylediler. Sonra onu bağlayarak Marduk ve 

Ea’nın önüne getirdiler. Ea, Kingu’yu öldürdü, kan 

damarlarını parçalara ayırdı ve onun kanından ilk 

insanları yaptı.310 Ve onlara, görevlerinin sadece tanrılara 

hizmet olduğunu anlattı. Ayrıca tanrıları “özgür kılmak” 

yolunda onlara hizmet etmesi için, yani tapınak 

ritüelleriyle ilgili kol işlerini yapması ve tanrılar için 

yiyecek sağlama işlerini görmesi için insan türü yaratılır. 

Sonra tanrılar, Marduk için bir tapınak, Babil’deki 

“Esegile” tapınağını yaparlar, Anu’nun buyruğuyla 

tanrılar, Marduk’un elli büyük adını duyururlar ki 

bunların sıralanması şiirin geri kalan bölümünü oluşturur. 

Babil yaratılış mitosunun ana hatları bu şekildedir.311 

                                                 
310  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 253; Mircea Eliade- Ioan P. 
Couliano, a.g.e., s. 218; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve 
Düşünceler Tarihi, I/92; Mehmet Taplamacıoğlu, a.g.e., s. 83. 

311  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 253-254; Samuel Henry Hooke, 
a.g.e., s. 46-47; Şinasi Gündüz, Din ve Đnanç Sözlüğü, s. 247; 
Muazzez Đlmiye Çığ, a.g.e., s. 170. 
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Đnsanın yaratılışı, Sümer geleneğinin özellikle de 

insanın kökenini, kurban edilen iki Lagma tanrıyla 

açıklayan versiyonun bir uzantısıdır. Ama durumu 

ağırlaştıran şu unsur etkilenmiştir: Kingu ilk tanrılardan 

birisi olmasına rağmen, Tiamat’ın yarattığı canavarlar ve 

şeytanlar ordusunun komutanı, baş şeytan haline 

gelmiştir. Demek ki insan, şeytani bir maddeden 

oluşturulmuştu: Kingu’nun kanı. Sümer versiyonlarıyla 

bu farklılık anlamlıdır. Trajik bir kötümserlikten söz 

edilebilir; çünkü insan kendi doğumuyla mahkûm edilmiş 

gibidir. Tek umudu kendisini Ea’nın biçimlendirmesidir; 

bu nedenle büyük bir tanrı tarafından yaratılmış bir 

biçime sahiptir. Bu açıdan bakıldığında, insanın 

yaratılışıyla dünyanın kökeni arasında bir benzeşim 

bulunur. Her iki durumda da hammadde, şeytanlaşmış ve 

zaferi kazanan genç tanrılar tarafından öldürülmüş 

günahkâr bir ilk tanrının özünden oluşmaktadır.312 

                                                 
312  Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, s. 80; Mircea 
Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/93, “Görüldüğü üzere 
insan bir taraftan bir tanrının kanından yaratılmış olmakla 
yüceltilmekle birlikte diğer taraftan da şerrin ve kötülüğün sembolü 
durumuna düşen bir tanrının kanından yaratıldığı ifade edilmektedir. 
Bu durum insanın hem iyilik hem de kötülük yapmaya müsait bir 
varlık oluşunu izah etmek ve onun çift tabiatlılığını vurgulamak için 
geçmişe yönelik sebep arayışı olarak izah edilebilir.”; Huzeyfe Sayım, 
a.g.t., s. 78, Đslamdaki insanın çift tabiatı ile ilginç bir benzeşim 
bulunmaktadır. Bu da aslında çok manidardır. 



 174 

Bunun yanında Marduk’un insanları yerden çıkardığı 

şeklinde de bir görüş vardır.313 Ayrıca Marduk’un 

insanları kendini kurban ederek yarattığını belirten 

görüşler de bulunmaktadır.314 Đlkel efsanelerin çoğunda 

insan kilden veya tozdan yaratılmıştır. Ancak 

Mezopotamyalılarda gelenek bir bütündür: Marduk’un 

yalnızca toprağı değil aynı zamanda kendi kanını da 

kullanması gerekmiştir: 

Kanımı pıhtılaştıracağım, kemik yapacağım ondan. 

Đnsanı ayağa kaldıracağım, gerçekten bir insan 

olacak… 

Đnsanı yapacağım, yeryüzünde yaşayacak…315 

Genel olarak, Babil mitolojisini değerlendirecek 

olursak, Marduk, yeri ve göğü şer güçlerle işbirliği yapan 

Tiamat’ın cesedinden yaratmıştır. Sümer mitolojisinde 

olduğu gibi insan, erinen ve yorulan tanrılara yiyecek 

temin etmek, kurban kesmek ve hizmette bulunmak için 

yaratılmıştır.316 

 

                                                 
313  Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, s. 80. 
314  Mehmet Taplamacıoğlu, a.g.e., s. 84-85. 
315  Mircea Eliade, Babil Simyası ve Kozmolojisi, s. 59. 
316  Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, s. 80. 
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III-A-III- ĐRAN MĐTOSLARINDA YARATILIŞ 

Đranlılar Hint-Avrupa ırkının bir koludur. Đran, 

Aryanlıların ülkesidir. Bunlar Rusya’dan gelerek 

Asya’ya; Kafkaslar ya da Çanakkale boğazını aşarak Đran 

yaylalarına ulaşmışlardır.317 

Zerdüşt’ün reformundan önce Đran dini karmaşıklık 

arz etmektedir. Bu karmaşıklığın bazı nedenleri vardır. 

Bu nedenleri; bu inanç sisteminin özünde Asur-Babil ve 

Aryanlılar’ın inançlarının karışımı olması ve bu inanç 

sisteminin birbirini takip eden üç hanedanlık süresince 

bazı değişikliklere maruz kalmasıdır.318 Đran mitlerinin 

çoğu Aryan mitolojisine dayanmış ve geç dönemlerde 

Zend-Avesta vasıtasıyla yazıya geçirilmiştir.319  Đran dini, 

orijinal unsurlarının yanında, ruhu, Boğa Ruhu diye 

isimlendirilmiş kutsal varlığa sunulan hayvan kurbanları 

                                                 
317  P. Mason-Oursel-Louis Morin, “Mythology of Ancient Persia”, 
New Larousse Encyclopedia of Mythology, Paul Hamlyn, 
Middlesex, 1959, s. 309. 

318  Akamenidler (M.Ö. 558-330), Partlar (M.Ö. 250-M.S. 190), 
Sasaniler (224-729) devletlerinin etkisinde kalmıştır. 

319  P. Mason-Oursel-Louis Morin, “Mythology of Ancient Persia”, s. 
310. 
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ve Haoma içeceğinin kullanılması konusunda eski 

Hindistan’la benzerlikler içermektedir.320 

Zerdüşt M.Ö. doğu Đran’da yaşamış bir reformcudur. 

Zerdüşt’ün esas mesajı daha önceki inançlarla 

çelişmektedir. Zerdüşt, kanlı kurbanları uygulamayı ve 

Haoma içmeyi reddetmiştir. Asıl olarak monoteist bir 

inanç sistemi ortaya koymuştur ve ortaya koyduğu din 

zamanla onun adıyla özdeşleşmiş, Zerdüştlük olarak 

anılmıştır.321 

Đran mitolojisinin kaynakları birçok grupta toplanan 

eserlerden oluşmaktadır. Bu eserler, Makedonyalı 

Đskender’in ve Đslâm’ın bölgede etkili olduğu dönemlerde 

de kendilerini korumasını bilmiş ve yok olmamıştır. Bu 

kaynaklar arasında, Avesta’nın korunan kısımları ve 

Pehlevi dilinde yazılan bölümleri, Mitra tapınaklarında 

bulunan duvar yazıları, antik çağlardan kalma para ve 

ikon yorumlarından elde edilen bilgeler yer almaktadır.322 

                                                 
320  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 303. 
321  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 303-304; Ekrem 
Sarıkçıoğlu, a.g.e., 123; Đskender Oymak, Zerdüştlük, Elazığ, 
2003, s. 50-52. 

322  M. Saraç Bilgin, Aryan Mitolojisi, Doz Basım-Yayın, Đstanbul, 
1996, s. 19. 
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Bunlardan Avesta323 çeşitli bölümlere ayrılmaktadır.324 

Avesta, hem dine, hem de şeriat ve akidelere ait metinleri 

ihtiva eder. Avesta’nın bölümlerinden biri olan Gathalar’ı 

Zerdüşt’ün yazdığı kabul edilmektedir. Avesta dışındaki 

Pehlevice kaynaklar325 genel olarak IX. yüzyılda 

yazılmışlardır. Bu Pehlevi metinlerinden Bundahısn326, 

(Zerdüştçü Tekvin) Đran inancında yaratılış mitlerinin 

anlatıldığı metindir.327  

Her kurban rahibi Ehrimen’in saldırısının yaratığı 

“karışım”dan önce var olan temizlik halini kendi 

şahsında yeniden kurarak, dünyanın “dönüşümü”ne 
                                                 
323  Avesta, genç bir Fransız âlim olan Anquetil Duperron tarafından 
Fransızcaya tercüme edilmiştir ve 1771 yılında yayınlanmıştır. 
Bkz., Joseph Campbell, Batı Mitolojisi, s. 177; Ekrem 
Sarıkçıoğlu, a.g.e., 121-122. 

324  Yansa, Yasht, Vendidad, Vispered, Gathalar, vs. Ayrıntılı bilgi 
için bkz., Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 303; 
Annamarie Schimmel, a.g.e., s. 89; Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., 
122-123; Asiye Tığlı, Zerdüşt Hayatı ve Öğretisi, Beyan 
Yayınları, Đstanbul, 2004, s. 15-30. 

325  Zand, Bundahısn, Denkard, Zatspramın Seleksiyonları, vs. 
326  Bu eser Đran ve Hindistan Bundahısn’ı olarak ikiye ayrılır. 
Derlendiği zamana ait farklı görüşler mevcuttur. Bunlardan birine 
göre bu eser M.S. 1178’de Müslümanların Đranı fethinden sonra 
derlendiği görüşüdür. Bir diğer görüşe göre M.S. IX. yüzyılın 
sonlarına doğru yazıldığıdır. Bundahısn temel olarak üç konudan 
bahsetmektedir. Bunlar; yaratma, evrendeki varlıkların doğası ve 
kayaniyanlardır. Ayrıntılı bilgi için bkz., Đskender Oymak, a.g.e., 
s. 27-28; Asiye Tığlı, a.g.e., s. 28-29. 

327  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 304. 
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katılır. Đran düşüncesinde maddî yaratılış kendi içinde 

iyidir ve arındırılıp eski haline döndürülmeye layıktır. 

Bedenlerin dirilişi öğretisi yaratılışın paha biçilmez 

değerini ifade eder.328 

Maddî âlemin yaratılması ve düzenlenmesine ilişkin 

inançta evrenin bir akıl ve kesin plan sonucu oluştuğuna 

inanılmaktadır. Ahura-Mazda dünyevi yaratıklardan ilk 

olarak gökyüzünü, ikinci olarak suyu, üçüncü olarak 

toprağı, dördüncü olarak bitkileri, beşinci olarak 

hayvanları, altıncı olarak insanı ve yedinci olarak da ateşi 

yaratmıştır.329 

Eski dönemlerden itibaren dünyanın ve insanın 

kökeni hakkında, insanların açıklama yapmak için 

getirdikleri dinî yorumlar, çeşitli biçimlerde ortaya 

çıkmıştır. Dünyanın kökeni, sebebi; genellikle su, ateş, 

gece, aşk ve çatışma unsurlarında aranmıştır. Kozmik bir 

yumurta veya kozmik bir ağaç kavramı ilk 

kozmogonilerin hemen hemen tamamında mevuttur. 

Zerdüştilerde kozmogonik yorumlar temel dinî 

problemlerle yakından ilişkilidir. Ve evren Ahura 

                                                 
328  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, II/365. 
329  Đskender Oymak, a.g.e., s. 28. 
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Mazda’nın yardımcıları Spenta Mainyular ve Ehrimen 

arasındaki çatışmaların tezahür alanı olarak yaratılmıştır. 

Zerdüştî doktrine göre evren yalnızca Ahura-Mazda’nın 

ürünüdür. Onun yaratması sadece Ehrimen tarafından 

bozulur.330 

Đran mitolojisinde yaratılış bir defada 

tamamlanmamıştır. Yaratılış, aşamalı bir şekilde ve belli 

bir evrim sürecini takip ederek gerçekleşmiştir. Đlk olarak 

Mainyu yani ruhsal devre yaratılır. Mainyu’nun yaratılışa 

katılacak olan kısmı uzayın, suyun, ateşin, toprağın, 

hayvanın, bitkilerin, “hayvanların ve insanların bir nevi 

taslağı ilk örneği” (görünmez özleri, ruhsal tasarıları) 

olur.331 

 

III-A-III-a- Đran Mitoslarında Evrenin Yaratılışı 

Ahura-Mazda yüce rabdir ve bütün ışıkların 

yaratıcısıdır. Her şeyi bilen bir rab olarak da 

bilinmektedir. Zerdüşt, Ahura-Mazda’yı “gerçek nizam 

ve fiiliyatın yaratıcısı” olarak isimlendirmektedir. 

Varlıklara hayrı ve şerri takdir eden odur. Her şeyi bilen 

                                                 
330  Đskender Oymak, a.g.e., s. 27. 
331  M. Saraç Bilgin, a.g.e., s. 21. 
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ve gören, iyiliğe iyilikle, kötülüğe kötülükle karşılık 

verendir. Ancak iyilik ve kötülüğü kader olarak önceden 

takdir etmemiştir. Bunun için kader değişebilir. Đnsan 

iradesi iyi ve kötü kuvvetler mücadelesinde serbesttir. 

Ahura-Mazda’nın daha geç Avesta yazılarında sadece iyi 

ve temiz varlıkları yaratığı, kötü ve temiz olmayan 

varlıkları ise Ehrimen’in yarattığı zikredilmiştir. Ahura 

Mazda’ya vücut isnat edilmez. Onun ateşten bir varlık 

olduğu, bir nur, bir alev şeklinde de olduğu tasavvur 

edilmiştir.332 O, dünyayı da düşünerek yaratmıştır.333 

Đran mitolojisine göre zaman, yaratılıştan kıyamete 

kadar her biri üçer bin sene devam eden dört devreden 

meydana gelen 12.000 senedir. Başlangıçta Zervan 

(Sonuz Zaman)’dan meydana gelen ikiz varlıklarından 

biri olan Ehrimen, Ahura-Mazda’yı kıskanarak ezelde 

saldırmışsa da, başarılı olamamıştır. Aradaki düşmanlık 

                                                 
332  Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, s. 91-93; Annamarie 
Schimmel, a.g.e., s. 89; Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., 126; Şinasi 
Gündüz, Din ve Đnanç Sözlüğü, s. 22; Mircea Eliade, Dinsel 
Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/382; Mehmet Aydın, 
Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, Din Bilimleri Yayınları, Konya, 
2005, s. 13. 

333  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/382; 
Konunun daha derinlemesine tahlilleri için bkz.,  M. Saraç 
Bilgin, a.g.e., s. 29-34. 
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devam edip sürmüştür. Bundan sonra Tanrı Ahura-Mazda 

ve Angra Mainyu arasında devam eden savaş 9.000 sene 

sürecektir. I. devrede Ahura-Mazda melekleri, iyi ruhları 

ve Fravaşileri, yani canlıların ezeli suretlerini yaratır. 

Bütün bunlar, yalnız sonsuz bir gelecekte mevcutturlar. 

II. devrede ise maddî dünya henüz yaratılmamıştır. Bu 

dönemde, Ahura-Mazda, bu döneme kadar sadece ruhsal 

formda olan yaratmayı somutlaştırır. Aynı zamanda bu 

dönemde Ehrimen kendisine yardım edecek olan 

şeytanları yaratmıştır. Ahura-Mazda, ilk olarak 

gökyüzünü, ikinci olarak su, üçüncü olarak yeryüzünü, 

dördüncü olarak bitkileri, beşinci olarak hayvanları, 

altıncı olarak insanı yaratır. Maddeye dönüşen, ilk insan 

Gayomart ve hayvanlar âleminin ilki boğa ruhu, olgun ve 

günahsız bir hayat sürmeye başlar. Ehrimen tekrar 

saldırır ancak bu kez de Ahura Mazda kazanır. III. 

devrede Ehrimen dünyaya girer, ilk insanı ve ilk boğayı 

öldürür. Fakat insan ve boğa öleceklerini önceden tahmin 

edip geride nesillerini bırakmayı ihmal etmezler. 

Ehrimen’in yarattığı kötü ruhlar, devler ve cinler dünyayı 

doldurur ve iyi ile kötü birbirine karışır. IV. devrede ise 

Ahura Mazda insanlara yardım etmek için Zerdüşt’ü 
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gönderir. Zerdüşt’ün tebliği on asır sürecektir. Daha 

sonra zamanla dünyanın ahlâkî düzeni bozulacaktır. 

Zerdüşt’ten sonra ikinci bin yılda Zerdüşt’ün neslinden 

bir peygamber gelecek ve bu durum üçüncü bin yıla 

kadar devam edecektir. Üçüncü bin yılda mehdi Saoşyant 

gelecek ve dünyaya hâkim olarak yeryüzünü şer 

kuvvetlerden temizleyecek, Zerdüşt’ün tebliğini 

yenileyecek, dünya Zerdüşt müminleri ile dolacaktır.334 

Başka bir rivayete göre yaratılış şu şekilde ifade 

edilmektedir: Ahura Mazda önce melekleri yaratmış, 

üzerinden üç bin yıl geçmiştir. Sonra nurdan insanı 

yaratmayı istemiş ve insan suretini yaratmıştır. Etrafında 

da yetmiş meleğe tavaf ettirmiştir. Daha sonra güneşi, ayı 

ve yıldızları yaratmıştır. Đnsanın ruhu üç bin yıl 

hareketsiz kalmıştır.335 

                                                 
334  Annamarie Schimmel, a.g.e., s. 91; Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., 
128-129; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, 
II/362; Ayrıntılı bilgi için bkz., P. Mason-Oursel-Louis Morin, 
“Mythology of Ancient Persia”, s. 318-319; Đskender Oymak, 
a.g.e., s. 31-36; M. Saraç Bilgin, a.g.e., s. 24-41; Nathan 
Söderblom, “Age of the World (Zoroastrian)”, E.R.E., I/205; 
Louis H. Gray, “Cosmogony and Cosmology (Iranian)”, E.R.E., 
IV/161; Asiye Tığlı, a.g.e., s. 82-83. 

335  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, II/362; 
Đskender Oymak, a.g.e., s. 33. 
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Ahura Mazda’nın yaratma eylemi iki aşamada 

gerçekleşmiştir. Birinci olarak başlangıçta O, karmaşık 

olarak bulunan bütün varlıkların ruhunu meydana 

getirmiştir. Sonra, Ahura Mazda, o şeylere maddî veya 

manevî varlık vermiştir. Manevî varlık önceki manevî 

varlıktan daha iyi yaratılmıştır. Onun için de Ahura 

Mazda tam ve hissedilen formuyla yaratmayı kavramıştır. 

Yaratma eylemi bu iki aşamada gerçekleşmiştir.336 

Yaratılışın başlangıç safhasında “Abzar” denilen bir 

enerji açığa çıkmıştır. Bu enerjiye, Avesta’da “Çift Katlı 

Sonsuz Şekil” denmektedir. Sonsuz ışıktan oluşan veya 

kendisi sonsuz ışık olan Tanrı kendi öz maddesinden 

evreni yaratmıştır.337 

Bîruni’ye (ö.1051) göre, Tevrat’ın başında anlatılan 

yaratılış aşamaları, Ahura Mazda’nın âlemi altı günde 

yaratması konusunu Avesta’ya göre; gök, su, yer, bitki, 

hayvanlar ve insanların yaratılması şeklinde 

sıralamaktadır.338  

                                                 
336  Đskender Oymak, a.g.e., s. 37. 
337  M. Saraç Bilgin, a.g.e., s. 21. 
338  Günay Tümer, Biruniye Göre Dinler ve Đslam Dinî, Diyanet Đşleri 
Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1986, s. 214-215. 
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Đranlı rahiplerin evrenin yaratılışı ile ilgili verdikleri 

bilgilerde Tanrılar, dünyayı yedi aşamada yaratmıştır. Đlk 

önce gökyüzünü büyük yuvarlak ve sert bir kabuk gibi 

taştan yaratmışlar, daha sonra bunun yarısını aşağıdan 

yukarıya suyla doldurmuşlardır. Sonraki aşamada 

yeryüzünü yarattılar, dünya, suyun üzerinde düz bir tabak 

gibi yüzüyordu. Sonra Tanrılar, tek bir bitki, hayvan ve 

insan Gayomard’ı yarattılar. Dünya hareketsiz ve 

değişimsiz yaratıldığı için durağan bir şekildeydi. 

Tanrılar, üçlü kurban olarak yaratıkları üç varlığı da 

kurban olarak ezdiler. Bu daha çok bitki, hayvan, insan 

olarak yaratılmış dünyaya yansıdı. Böylece yaratma 

döngüsü harekete geçti ve dünya durağan olmaktan 

kurtuldu.339  

Đran mitolojisinde de kozmik yumurta inanışı 

mevcuttur. Atmosfer yeryüzünün etrafındadır. Bunun 

üstünde olan semavî alandır. Bu alanda yıldızlar, 

takımyıldızları ve on iki burcun işaretleri ortaya 

                                                 
339  Đskender Oymak, a.g.e., s. 29; Mary Boyce, “Zoroastrianism”, A 
Handbook of Living Religion, Editör: John R. Hinnels, Penguın 
Boks, England, 1984, s. 176. 
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çıkmıştır. Hepsinin üstünde de Ahura Mazda üstteki 

gökyüzünde ikamet etmektedir.340 

Ahura Mazda iki ruhu olan bir tanrıdır. Ruhun biri 

iyi, diğeri kötüdür. Ahura Mazda önce göğü, sonra suyu, 

sıra ile dünyayı, bitkileri, davarı son olarak da insanı, 

yaratır. Gök yumurta şeklinde parlak bir madendir. 

Tepesi sonsuz aydınlık olan gök, sanki bir kale veya ev 

gibidir. Her şey bunun içinde yaratılmıştır. Gök bir yere 

dayanmamakta yer yumurtanın sarısı gibi onun içinde 

durmaktadır. Göğün özünden su yaratılmış suyun içinden 

de yer yaratılmış sonra madenler ve dağlar yerden 

yükselmiş yerden de bitkiler çıkmıştır. Göğün ışığı ve 

tazeliğinden de insan ve boğa yaratılmıştır. Ahura 

Mazda’nın ilk yarattığı insan Gayomart, güneş gibi 

parlamaktadır ve Gayomart’ın uzunluğu ile genişliği eşit 

şekildedir. Gayomart’ın tohumundan kadın ve erkek var 

olmuştur. Fakat Gayomart kötü olan Ehrimen tarafından 

öldürülmüştür. Ölünce tohumları dökülmüş, bunun bir 

kısmını yer almış, bu tohumlar kırk yıl yeraltında 

kaldıktan sonra bitki gibi, kadın, erkek olarak yerden 

çıkmıştır. Đnsan şekline gelince Ahura Mazda onlara “Siz 
                                                 
340  Đskender Oymak, a.g.e., s. 42. 
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insan ve yerin annesi, babasısınız, aklınızla ve 

doğrulukla çalışın, düşünün, konuşun ve iyi varsa onu 

yapın, cinlere ibâdet etmeyin!” demiştir. Onların da 50 

yıl sonra çocukları olmuştur.341 

Şahname’de evrenin yaratılışı şu şekilde 

anlatılmaktadır: “Başlangıçta Tanrı yokluktan bir varlık 

yaratmış ve böylece gücünü göstermiştir. Bu varlıktan da 

âlemin özünü oluşturan dört unsur meydana gelmiştir. 

Kara toprağın, suyun ve rüzgarın ortasında bir ateş 

yükselmiştir. Ateşin sıcaklığından kuruluk, onun 

sönmesiyle soğukluk ve en sonunda nemlilik oluşmuştur. 

Bütün bunlar birbiriyle karışarak başka başka şeyler 

meydana getirmişlerdir. Daha sonra gökyüzü oluşmuş, 

bundan sonra da on iki gök burcu oluşmuştur. Gökler 

dönmeye başlamış, yeryüzü aydınlanmıştır. Ateş hep 

yukarı doğru yükselmiş, su aşağı akmış, güneş yerin 

etrafında dönmeye başlamıştır. Daha sonra hayvanlar 

yaratılmıştır.”342 

                                                 
341  Joseph Campbell, Batı Mitolojisi, s. 190-191; Muazzez Đlmiye 
Çığ, a.g.e., s. 171; P. Mason-Oursel-Louis Morin, “Mythology of 
Ancient Persia”, s. 318-319. 

342  Firdevsi, Şahname, Ter.: Necati Lugal, Đstanbul, 1992, I/41-43. 
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Đran yaratılış mitleri iki var oluş şeklinde meydanda 

gelmiştir: 1- Sırası geldiğinde gerçekleşen menok veya 

“manevî” olan hal. 2- Getik veya “fizik” halin çekirdeği. 

Dünyanın kısımları kristal halindeki gökten başlayan ve 

insanlarda sona eren altı merhalede yaratılmıştır. Yerin 

merkezinde Hara Dağı, tüm çevresinde ise Harburz 

Dağları zinciri vardır. Đnsanlar bu çevrenin yedi 

bölgesinden biri olan Khvaniratha’da otururlar, bu 

bölgenin güneyinde Hara’dan inen akarsular, Varukasha 

denizi meydana getirir. Bu denizin merkezi semavî 

maddeden bir dağdır. Bu dağ üzerinde Beyaz Haoma 

veya ölümsüzlük ağacı gibi bütün ağaçların bir örneği 

bulunur. Khwaniratha’nın doğuda ve batıda sınırı olan iki 

ırmak, Vurukasha Denizi’ne dökülür.343 

 

III-A-III-b- Đran Mitoslarında Đnsanın Yaratılışı 

Ahura Mazda, insanı ruh ve bedenden yaratmıştır. 

Ruh bedene can verir ve hayat devam eder. Hayat 

ölümden daha değerli olduğu için ölüm üzerinde büyük 

                                                 
343  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 309; Huzeyfe Sayım, 
a.g.t., s. 126; Đskender Oymak, a.g.e., s. 37; Mary Boyce, a.g.m., 
s. 176. 
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bir öneme sahiptir. Çünkü bütün hayat, ölüm için gerekli 

bir hazırlıktan ibarettir. Đnsanın bu dünyadaki durumu 

ölüm sonrası ruhunun akıbetini belirleyecektir. Dünyada 

yaşayan her ruh ya cennet’e ya da cehennem’e gidecektir. 

Ölüm, inanan kişilerin ruhu için karanlığı aydınlatan bir 

geçiş gibidir. Onlar için ölüm hayatın sonu olmaktan 

ziyade sonsuzluğun başlangıcı, sonsuz bir mutluluk 

haline geçiş durumudur.344 

Đran mitolojisinde ilk insan olarak Gayomart’a 

inanılmıştır. Gayomart, “ölen hayat”, “kutsanmış insan”, 

“insan hayatı” anlamlarına gelmektedir. Đnanışa göre 

yaratılışın altıncı aşamasında yaratılan ilk insandır. 

Güneş gibi parlayan Gayomart’ı Ahura Mazda 

yeryüzünden oluşturmuş ve dinlendirmek için onu bir 

müddet uyutmuştur.345 

Gayomart’ın Kutsal Kitap ve Kur’ân’da bahsi geçen 

Hz. Âdem olup olmadığı tartışılmıştır. Đranlı bazı 

düşünürler onun Âdem olduğunu iddia etmiş, bazıları ise 

bu iddiaya katılmamışlardır. Bağdadî, Gayomart’ı Hz. 

                                                 
344  Đskender Oymak, a.g.e., s. 45.  
345  Şinasi Gündüz, Din ve Đnanç Sözlüğü, s. 138-139; Mehmet 
Aydın, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, s. 246; Nathan Söderblom, 
“Age of the World (Zoroastrian)”, E.R.E., I/205. 



 189 

Âdem’den başka bir şahıs olarak görmektedir. F.C. 

Burkitt ise, onun Hz. Âdem ile aynı olduğunu geniş bir 

şekilde izaha çalışmaktadır. Diğer taraftan Gayomart’ın 

Âdem’in Havva’dan doğan çocuğu olduğu da rivayet 

edilmektedir.346 

Gayomart, Ahura Mazda ile (Spandarmart’ın) 

Yeryüzü’nün oğludur. Ölünce, bedeninden madenler 

çıkar; tohumu güneş ışığıyla arındırılır ve üçte biri yere 

düşüp “Ravent”i üretir. Đlk insan çifti, Ravent’ten doğar 

ve ilk biçimleri bitkiseldir. Bu inanış hemen hemen bütün 

dünya mitolojilerde mevut olan bir inanıştır. Ahura 

Mazda onlara (ilk insan çiftine) iyilik yapmalarını, 

demonlara tapmamalarını ve besinlerden uzak 

durmalarını emreder. Đlk insan çifti Ahura Mazda’yı 

yaratıcı olarak kabul ederler ancak Ehrimen’in yoldan 

çıkarma çabalarına kanıp, toprağı, suyu ve bitkileri 

Ehrimen’in yarattığını söylerler. Bu sözleri yüzünden çift 

lanetlenir ve ruhlarının kıyamete dek cehennemde 

kalmasıyla cezalandırılırlar. Otuz gün boyunca hiç bir 

şey yemeden yaşarlar, ama daha sonra bir keçiden süt 

                                                 
346  Mustafa Erdem, Hz. Âdem (Đlk Đnsan), TDVY, Ankara, 2003, IV. 
Baskı, s. 10-11. 
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emer ve hoşlarına gitmiş gibi yaparlar. Bu ikinci yalan 

şeytanları güçlendirir. Bu mitsel bölümün iki şekilde 

yorumlanması mümkün görünmektedir. Birinci olarak; 

“Yalan söyleyerek” söylenen günahı; ikinci olarak; 

yemek yiyerek, yani insana ait bir eylemi yapma 

günahını işlemek. Birçok arkaik mitte, ilk çiftin 

beslenmeye ihtiyacının olmadığı gözlenmektedir. 

Đranlılar da zamanın sonunda insanların yeme içme 

alışkanlığından vazgeçeceğine inanmaktadırlar. Bir otuz 

gün daha geçer ve ilk insan çifti bir sığır başını kesip 

ateşte pişirir. Yemeğin bir parçasını ateşe, bir diğer 

parçasını havaya atarak tanrılara sunarlar. Ancak bu 

parçayı bir akbaba kapar. Bu olay tanrıların kurbanı 

kabul etmediği anlamına geldiği gibi insanın etebur 

olmaması gerektiği anlamına gelmektedir. Elli yıl 

boyunca cinsel arzu duymazlar. Ama çiftleşirler ve 

ikizleri olur; ikizler o kadar tatlıdır ki birini anne diğerini 

baba yer. O zaman Ahura Mazda, anne ve babaları 

onların canını almasın diye çocukların tadını yok eder. 

Daha sonra meydana gelen ikiz çocuklar insan ırklarının 
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ataları olurlar. Bu ikizlerden Fravak ve Faravakain çifti 

insanların ataları olmuştur.347 

Gayomart ezeli ve erdişi bir makro insandır. Ama 

diğer mitolojilerde ki benzerlerinin (Tiamat, Ymir, Pan-

gu, ve diğerlerinin) aksine onun öldürülmesine farklı 

değerler yüklenmiştir. Diğerlerinin aksine onun 

bedeninden tüm dünya değil, yalnızca madenler –

gezegenler- ve tohumundan ilk insan çiftini doğuran 

Ravent yaratılmıştır.348 Daha sonraları Gayomart, sıra 

dışı bir konuma yükseltilmiştir. Maddî yaratılış içinde 

dinin vahyi önce Gayomart’a iner. Ehrimen’in 

saldırısının ardından 30 yıl hayatta kalabildiğine göre 

vahyi ilk insan çiftine aktarabilmiş ve onlar da kendi 

soylarından gelenlere aktarmışlardır. Gayomart daha geç 

dönem teologları tarafından yüceltilmesi, sonunda 

insanlık halinin kefaretinin ödenmesini sağlar. Nitekim 

insan da, Gayomart gibi bir ruh ve ölümsüz bir bedenle, 

iyi olarak yaratılmıştı. Maddî dünyaya ölümü Ehrimen 

                                                 
347  Joseph Campbell, Batı Mitolojisi, s. 191; Mircea Eliade, Dinsel 
Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, II/363-364; P. Mason-Oursel and 
Louis Morin, “Mythology of Ancient Persia”, s. 318-319. 

348  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, II/364. 
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getirrir. Şunu da belirtmek gerekir ki Đran inancındaki ilk 

günah bir itaatsizlikten çok bir yargı hatasıdır.349 

Đran mitolojisinde yeryüzünün iki önemli varlığı olan 

insan ve hayvan türlerinin yaratılışı ile ilgili ayrıntılı 

bilgiler verilmektedir. Đranlılar hayvanlar âleminin, 

Ehrimen’in katlettiği ilk boğa’dan meydana geldiğine 

inandıkları gibi insanların da Gayomart’tan geldiğine 

inanmaktadırlar.350 Gayomart öldüğü zaman tohumlarını 

yaymış ve 40 yıl sonra onun tohumlarından iki varlık, 

topraktan bitkinin bittiği gibi Mashye ve Mashyane 

ortaya çıkmıştır. Bu iki varlık insanların atası olmuştur. 

Başlangıçta “Rivas” bitkisinin birbirine dolanmış bir filiz 

formunda beraberce büyümüşlerdir. Daha sonra ise 

birbirinden ayrı olarak kadın ve erkek şekline 

bürünmüşlerdir.351 Bu çiftin ilk çocuklarının erkek ve dişi 

olmak üzere ikiz doğduklarına inanılmaktadır. Bu ikiz 
                                                 
349  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, II/364-365. 
350  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 309; Gayomart’ın 
tohumundan insanların yaratıldığına     inanılmaktadır. Çünkü 
Gayomart, gerçek bir insan olmayıp daha çok prototip bir 
insandır. Bkz., Mehmet Aydın, Ansiklopedik Dinler Sözlüğü, s. 
246. 

351  Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, s. 298; Joseph Campbell, 
Batı Mitolojisi, s. 190-195; Şinasi Gündüz, Din ve Đnanç 
Sözlüğü, s. 139; Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 130; Đskender Oymak, 
a.g.e., s. 43; Günay Tümer, a.g.e., s. 215. 
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çocuklar ölmüşler, ancak bunları izleyen çocuklardan 

yedisi sağ kalmıştır. Bu yedi çocuktan bir tanesinden 

insanların soyu devam etmiştir. Fakat Gayomart’ın 

tohumundan fışkırıp ortaya çıkan bir ağacın yanı sıra 

aynı kaynaktan ikinci bir evlat büyümüştür. Ancak bu, 

dünyaya canavar insanlar getirmiştir. Bu canavarlar 

dışlanmış ve lanetlenmiştir.352  

Şahname’de ise evrenin yaratılışının 

tamamlanmasından sonra insanın yaratılışının 

gerçekleştiği ve insanın bütün yaratıkların şifresi olduğu 

ve akıl sahibi, iki cihanın özü olarak yaratıldığı ifade 

edilir.353 

Şehristanî (ö.1153), Gayomart’ın ortaya çıkışıyla 

ilgili olarak şu bilgileri vermektedir: Ahura Mazda ve 

Ehrimen’in mücadelelerinden sonra, dünyanın 

durağanlaştığı bir sırada Tanrı, Gayomart’ı yaratmıştır. 

Bunu öküz denen varlığın yaratılışı takip etmiştir. Daha 

sonra bunların her ikisi de öldürülmüştür. Adamın öldüğü 

yerden “Ribas” denen bir adam doğmuş, onun özünden 

                                                 
352  Joseph Campbell, Batı Mitolojisi, s.190-191; Đskender Oymak, 
a.g.e., s. 43-44. 

353  Firdevsî, a.g.e., I/43-45. 



 194 

de “Mişe” denilen bir kadın çıkmıştır. Đşte insanlığın ilk 

ataları bu ikisidir.354 

Taberî’ye (ö.923) göre, Đranlıların bir kısmı 

Gayomart’ı bir peygamber bir kısmı ise Âdem olarak 

ifade etmektedirler. 

Bağdadî (ö.1037), Đranlıların bütün insanlığın babası 

olarak Gilşah denen Gayomart’a inandıklarını 

zikretmektedir. Birûni ilk insanın Tanrı’nın terinden 

yaratıldığını nakleder ve Gayomart ile Ehrimen 

arasındaki mücadeleden bahseder: “Bu iki varlığın 

mücadelesinden ilk beşer çifti ‘Mişi ve Mişane’ diğer bir 

ifadeyle ‘Milhi ve Mulhiyane’ dünyaya gelmişlerdir.” 

Harezmliler bu varlıklara ‘Merd ve Merdane’ derler.355 

Gayomart hakkındaki rivayetlerden biri de şu 

şekildedir: Yima, aslen çift cinsiyetli bir varlık idi. 

Hindu-Đran döneminde o insan vücutlu bir varlığa 

dönüştü. Yima ve Yimeh erkek ve kız kardeş olan 

ikizlerdi. Bunların evlenmesiyle insan çifti meydana 

geldi.356 

                                                 
354  Đskender Oymak, a.g.e., s. 37; Mustafa Erdem, a.g.e., s. 11. 
355  Đskender Oymak, a.g.e., s. 44; Günay Tümer, a.g.e., s. 215. 
356  Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 130-131; P. Mason-Oursel-Louis Morin, 
“Mythology of Ancient Persia”, s. 320. 
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Đran yaratılış inancı, Yahudilik ve Hıristiyanlığın 

yanında Marksist proleterya düşüncesinin temel 

zihniyetini de etkilmiştir.357 

 

III-A-IV- TÜRK MĐTOSLARINDA YARATILIŞ 

Türk mitolojisinde tam teşekküllü kozmogoni mitleri 

geç dönemlerde derlenmiştir. Mitlerin geç dönemlerde 

derlenmeleri onların tarihi köken itibariyle geç 

dönemlerde ortaya çıktıkları anlamına gelmez. Konu ve 

muhteva açısından da işlenen mitik unsurlar bu mitlerin 

arkaikliğini ortaya koyar.358 

Bugün mevcut olan Türk kozmogonileri çok çeşitli 

alanlarda mevcut olmakla birlikte kozmogonik anlayışı 

en geniş olarak ortaya koyan mitolojiler Radlov ve 

Verbitskiy tarafından derlenen ve değişik eserlerinde yer 

                                                 
357  Joseph Campbell, Batı Mitolojisi, s. 187. 
358  Đsmail Taş, Đslam Öncesi Türk Düşüncesinde Kozmogoni 
Kozmoloji, Kömen Yayınları, Konya, 2002, s. 67; Yaşar 
Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayınevi, 
Đstanbul, 2002, s. 97; Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin ABC’si, 
Kabalcı Yayınevi, Đstanbul, 1999, s. 97. 
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alan Altay Yaratılış Mitleri ve Seroşevskiy’nin derlemiş 

olduğu Yakut Yaratılış Mitidir.359 

Her kavmin kozmogonisi olduğu gibi Türklerin de 

kendilerine mahsus evren anlayışı ve yaratılış mitleri 

olmuştur; fakat türlü dinlerin getirdikleri yabancı 

kozmogonilerin tesirleri altında, Türk kozmogonisi kendi 

özelliklerini kaybetmiştir.360 Orhun yazıtlarındaki 

“yukarıda mavi gök, aşağıda yağız yer kılındığı zaman 

ikisinin arasında kişioğlu yaratılmış” cümleleri, “Manas” 

destanındaki “yer yer olduğu zaman, su su olduğu 

zaman” mısraları eski Türk kozmogonisinden kalmış 

izler ve hatıralardır.361 Orhun Abidelerinde ve özellikle 

de Kültigin ve Bilge Kağan Kitabeleri’nin 

başlangıçlarında, “yukarıda gök ve aşağıda yer ve bu 

ikisi arasında kişioğlunun kılındığından” söz edilmekte, 

böylece Türk kozmogonisine ait ilk işaretler de verilmiş 

                                                 
359  Türk Mitolojisi araştırmalarının tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi 
için bkz., Fuzuli Bayat, a.g.e., s. 17-24; Đsmail Taş, a.g.e., s. 67; 
Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi (I-II), TTKY, I/431. 

360  Abdülkadir Đnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve 
Araştırmalar, TTKY, Ankara, 1972, II. Baskı, s. 13; Ünver 
Günay-Harun Güngör, Başlangıçlarından Günümüze Türklerin 
Dini Tarihi, Rağbet Yayınları, Đstanbul, 2003, s. 90. 

361  Abdülkadir Đnan, a.g.e.,  s. 13; Ünver Günay- Harun Güngör, 
a.g.e., s. 90. 
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olmaktadır. Burada “kılındı” sözcüğünü bazıları 

“yaratmak” anlamına almaktadırlar. Günümüzde, 

kitabelerin Türkçe anlatımında “kılınmak” yerine 

“yaratmak” terimi kullanılmaktadır.362 

Bununla birlikte “kılınma”nın “yoktan var etme” 

anlamındaki bir yaratmayı içerip içermediği kapalı 

kalmaktadır. Bunun için bazıları yaratma anlamının 

yüklenmesinin hatalı olduğunu belirtmektedirler. 

Türklerin kâinatın ve dünyanın yaratılışına dair 

mitolojilerinin geç dönemlerde kendini göstermeye 

başlaması, bir kısım araştırmacıları Türklerin ilk 

dönemlerde evrenin oluşumu konusuna pek ilgi 

göstermedikleri düşüncesine yöneltmiştir.363 

XIX. yüzyılın ortalarında Verbitskiy ve Radlov 

tarafından Altaylı ve Yeniseyli Türk boylarından tespit 

edilen dünya yaratılışı hakkındaki efsanelerde yabancı 

unsurların yanı sıra, yaratma düşüncesinin de açık bir 

                                                 
362  “Bu ifade de hareket noktası olabilir, ancak zorunlu olarak 
yoktan var etme anlamına gelmez.” Jean-Paul   Roux, Türklerin 
ve Moğolların Eski Dini, Ter.: Aykut Kazancıgil, Kabalcı 
Yayınevi, Đstanbul, 2002, s. 110. 

363  Ünver Günay- Harun Güngör, a.g.e., s. 90; Jean-Paul Roux, 
a.g.e., s. 110. 
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şekilde yerini aldığını göstermiştir. Bu efsanelerdeki 

Maytere ve Mangdaşire Tanrıları Hint; Huday, Körmös 

yahut Kurbüstan tanrıları Đran unsuru; yasak meyveden 

yedikleri için Törüngey ile karısı Eje’nin tanrı diyarı olan 

orunsüden’den kovulmaları hakkındaki efsane Yahudi 

unsurları sayılmaktadır.364 Şamanist Yakutların da dünya 

yaratılışı hakkındaki tasavvurları çok karışıktır; bazı 

efsanelerinden anlaşıldığına göre eski Yakutlar kâinatın 

ezelî ve ebedî olduğuna inanmışlardır. Onlara göre 

yaratıcı (ayısıt) denilen tanrıların ödevleri ezelî ve ebedî 

göklerde hazır olan nesneleri yere indirmekten 

ibarettir.365 Umumiyetle Türklerin kozmogonisi “yaratıcı 

tanrılar” (ayısıt, yayuçu) tanıyorsa da “yaratma” 

mefhumu “yoktan var etme” olarak anlamaktan çok 

uzaktır. Đlk akla gelen tanrıların bile dayanacak yerleri, o 

veya bu nesneyi “yaratmak” için ellerinin altında 

ezelden beri mevcut olan maddeleri bulunmuştur. 

Yakutların kendi menşelerine dair söyledikleri rivayetlere 

                                                 
364  Abdülkadir Đnan, a.g.e.,  s. 13; Ünver Günay- Harun Güngör, 
a.g.e., s. 91. 

365  Abdülkadir Đnan, a.g.e.,  s. 13; Ünver Günay- Harun Güngör, 
a.g.e., s. 91. 
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göre, ilk Yakut (Saha), yani ilk insan, gökten inen bir 

yaratıktan türemiştir; bu yaratık yarı at, yarı insan 

şeklinde idi.366 Altaylara göre yer yaratılmadan önce su 

vardı. Kuday (yahut Ülgen) yeri yaratmak için, 

kendisiyle arkadaşlık eden “kişi”ye emrederek denizin 

dibinden “toprak” çıkarttı… Đlk insanlar da bir ağaç 

dalında meyve gibi bitti… Bu efsanelerden anlaşılıyor ki 

tanrıların yaratıcılıkları mevcut maddelere şekil 

vermekten ibarettir; hiç yoktan yaratma mefhumu Türk 

kozmogonisine Samî dinlerden geçmiş olsa gerektir.367 

Altay yaratılış mitleri Radlov ve Verbitskiy 

tarafından farklı farklı derlenmiştir. Hâlbuki bu mitler 

birbirine çok yakındır. Yani birbirinin çeşitlemesidir. 

Hatta Verbitskiy’nin derlemiş olduğu yaratılış miti kendi 

içerisinde bile tek düze bir anlatı türünü 

yansıtmamaktadır. Aynı durumu Yakut Yaratılış Miti ve 

Altay Yaratılış Miti arasında görmekte mümkündür.368 

                                                 
366  Murat Uraz, Türk Mitolojisi, Mitologya Yayınları, Đstanbul, 
1992, s. 126. 

367  Sedat Veyis Örnek, a.g.e., s. 193; Abdülkadir Đnan, a.g.e.,  s. 13-
14; Ünver Günay- Harun Güngör, a.g.e., s. 90-91. 

368  Đsmail Taş, a.g.e., s. 68. 
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III-A-IV-a- Türk Mitoslarında Evrenin Yaratılışı 

Türkler her zaman Tengri adını verdikleri tek tanrıya 

inanmışlardır. Tengri kelimesi diğer Türk boylarında 

değişik şekillerde ifade edilmiş olsa da her zaman gökte 

olduğuna inanılan tek tanrıyı ifade etmiştir. Tengri 

kelimesi gök anlamına gelmekte olup, hem maddi gök 

hem de manevî gökü (tanrıyı) ifade etmek için 

kullanılmıştır. Türkler bu tanrıya eril, insanların, 

devletlerin ve halkların alın yazılarını yazan bir varlık 

olarak inanmışlardır. Türkler göğe kurban sunmanın 

yanında dua da etmişlerdir.369 

Yaratılışı ele alan Türk mitolojileri, diğer birçok 

mitolojilerde olduğu gibi bir belirsizlik ortamını yani 

kaosu betimlemekle işe başlar. Bu şekilde betimlemeler 

genel olarak çoğu yaratma mitlerinde mevcuttur. Türk 

mitolojisinde bu ifadeler şu şekilde dile getirilmiştir: 

“Henüz ne Gök ne de Yer vardı. Sadece Ülgen vardı. 

O uçsuz bucaksız deniz üzerinde oradan oraya 

                                                 
369  Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 93; Şinasi Gündüz, Din ve Đnanç 
Sözlüğü, s. 365; Đsmail Taş, a.g.e., s. 38-44. 
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koşuşturuyor ve denizi dalgalandırıyordu; denizde 

tutunacak sert bir yer de yoktu.”370 

Bu ifadelere dikkat edecek olursak bunlar evren 

yaratılmadan önceki kaosu dile getirmektedir. Evrenin 

yaratılışı da diğer başka mitolojilerde olduğu gibi bu 

kaostan hareketle başlayacaktır. Burada mitlerin “ hiçbir 

şey yok idi” ifadelerinden sonra asgari bir veya iki tane 

varlık türlerini sıralaması, mitolojik düşünce mantığında 

mutlak yokluğa yer verilmemesi anlamına gelmektedir. 

Türk mitolojilerinin ortak niteliklerinden birisi, 

evrenin ortaya çıkışı yoktan var etme şeklinde 

olmayışıdır. Evrenin ortaya çıkışı, genelde evrenin 

tohumu olarak adlandırabileceğimiz her hangi bir 

unsurdan olur. Bu oluş da genelde kozmik dalışlarla 

başlar. Kozmik dalışlar neticesinde kaosu temsil eden 

sudan bazen bir kısım kum, bazen de bir parça toprak 

çıkarılarak evrenin meydana getirilmesine bir dayanak 

teşkil edilir. Bu olay Soroşevskiy’in derlediği Yakutların 

yaratılış efsanesinde şu şekildedir: 

“Büyük ak yaratıcı Ürüng-Ayıng-Toyon, ta 

başlangıçta büyük denizin üzerinde yükseklerde durup 
                                                 
370  Đsmail Taş, a.g.e., s. 68. 
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dururken, su üstünde yüzen bir köpük gördü. Tanrı durdu 

ve köpüğe sordu: “Sen kimsin,” diye. Köpük baktı 

Tanrı’ya dedi: “Ben bir şeytanım, ta su dibinde yerde 

yaşarım.” Tanrı döndü şeytana: “-Gerçek mi bilmem 

sözün! Var mı su altında yer! Öyleyse getir bana, yerden 

bir parça toprak!” Şeytan daldı denize, epey bir zaman 

geçti, sonra şeytan elinde az toprakla göründü. Tanrı kara 

toprağa eline aldı, ona baktı, onu takdis etti ve elinden 

suya attı. Sonra şeytan, şu Tanrı’yı ben nasıl suya 

batırayım da, onu suda boğayım diye düşündü. Fakat tam 

bu sırada nasıl olduysa toprak büyümeye ve etrafa 

yayılmaya başladı. Sertleşti, katılaştı, denizin büyük 

kısmı hemen toprakla doldu.”371 

Bu mitolojinin değişik şekillerde derlenenleri de 

vardır. Bazı Türk mitolojilerinde Tanrı ve Tanrı’nın 

sudan toprak getirmesi için gönderdiği ikinci varlık, kaz 

veya ördek şeklinde temsil edilir.372 

Radlov tarafından tespit edilen Altay yaratılış 

efsanesinde başlangıçta Tanrı Kayra Kan ile daha sonra 

Erlik olarak isimlendirilecek olan kişi su üzerinde 

                                                 
371  Đsmail Taş, a.g.e., s. 70; Bahaeddin Ögel, a.g.e., I/448. 
372  Đsmail Taş, a.g.e., s.70. 
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yüzmektedirler. Evrenin ilk dayanağı olan taşı Kayra Kan 

emrederek suların dibinden kendisi elde eder. Ancak bu 

tam mânâsıyla bir yaratma değildir. Yaratmanın tam şekli 

kişioğlunun suya kozmik dalışıyla gerçekleşir. Kayra 

Kan kişi’yi evreni yaratmak için suyun dibinden toprak 

getirmekle görevlendirir. Kişi denizin dibinden toprağı 

getirir. Ancak bir kısmını ağzında saklamıştır. Kayra Kan 

toprağa büyümesini emredince, toprak kalınlaşarak ve 

büyüyerek üremeye başlamıştır. Tabiî ki insanın ağzına 

saklamış olduğu toprak parçası da aynı şekilde 

genişlemeye başlayınca insanda rahatsızlık ortaya çıkar. 

Neticede Tanrı’nın yardımıyla kurtulur. Tanrı toprağı 

tükürmesini söylemesiyle genişleyen evrenin ikinci 

safhası başlar. Çünkü Kayra Kan tarafından yaratılan 

evren tepsi gibi düz iken, insanın tükürmesiyle birlikte 

dağlar ve vadiler meydana gelmiştir.373 

                                                 
373  Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, s. 101-102; Yaşar 
Çoruhlu, Türk Mitolojisinin ABC’si, s. 104; Murat Uraz, a.g.e., s. 
16; Radlov’un derlediği mitin felsefik yorumu için bkz., H. Ziya 
Ülken, Türk Tefekkür Tarihi, Matbaa-i Ebuzziya, Đstanbul, 1933, 
I/43-44. 
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Radlov tarafından tespit edilen Altay Yaratılış 

Mitinde yerin yaratılışını374 (yeriding pütkeni) 

Abdulkadir Đnan ayrıntılı olarak şöyle aktarıyor: 

“Evvelce ancak su vardı; yer, gök, ay ve güneş 

yoktu. Tanrı (Kuday) ile bir “kişi” vardı. Bunlar kara kaz 

şekline girip su üzerinde uçuyorlardı. Tanrı hiçbir şey 

düşünmüyordu. “Kişi” rüzgâr çıkarıp suyu dalgalandırdı 

ve tanrının yüzüne su serpti. Bu “kişi” kendisinin 

tanrıdan büyük olduğunu sandı ve suyun içine dalıverdi. 

Su içinde boğulacak oldu; “Tanrı, bana yardım et!” diye 

bağırmaya başladı. Tanrı “yukarı çık!” dedi, o da sudan 

çıkıverdi. Tanrı şöyle buyurdu: “sağlam bir taş olsun!” 

suyun dibinden bir taş çıktı. Tanrı ile “kişi” taşın üzerine 

oturdular. Tanrı “kişi”ye: “suya dal, oradan toprak 

çıkar!” dedi. “Kişi suyun dibinden toprak çıkarıp tanrıya 

verdi. Tanrı bu toprağı suyun üzerine atarak “yer olsun 

(yer bütsün)!” dedi. Böylece yer yaratılmış oldu. Bundan 

sonra Tanrı yine “kişi”ye: “suya dal, oradan toprak 

çıkar!” dedi. “kişi” suya daldı ve “ben kendim için 

                                                 
374  Ayrıntılı bilgi için bkz., Bilge Seyyidoğlu, a.g.e., s. 39-46; 
Charles H. Long, a.g.e., s. 207; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve 
Düşünceler Tarihi, III/17-18; Bahaeddin Ögel, a.g.e., I/451-465; 
Murat Uraz, a.g.e., s. 20-26. 
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toprak alayım” diye düşündü, iki eline toprak aldı; bir 

elindeki toprağı, kendi başına iş görmek düşüncesiyle, 

ağzına soktu. Tanrıdan gizlice yer yaratmak istiyordu. Bir 

elindeki toprağı tanrıya verdi. Tanrı bu toprağı saçıverdi, 

katı yer meydana geldi. Demin ki “kişi”nin ağzında 

gizlediği toprakta büyümeye başladı. Nefesi tıkanıp 

boğulacak, ölecek oldu. Tanrıdan kaçmaya başladı. Fakat 

nereye baksa tanrıyı yanında buldu. Boğulmak üzere iken 

“A tanrı, gerçek Tanrı, bana yardım et!” diye yalvardı. 

Tanrı ona “ne yaptın? Ağzına toprak saklayım diye mi 

düşündün? Bu toprağı niçin gizledin?” diye sordu. O 

“kişi” cevap verdi: “yer yaratayım diye bu toprağı 

ağzımda gizlemiştim.” Tanrı “at o toprağı ağzından!” 

dedi. “Kişi” toprağı atıverdi. Bu topraktan küçük tepeler 

meydana geldi.375 Bundan sonra tanrı şöyle dedi: “Đmdi 

sen günahlı oldun; bana karşı fenalık düşündün. Sana 

itaat eden halkın düşünceleri dahi fena olacaktır. Bana 

itaat edecek halkın düşünceleri arı, temiz olacaktır; onlar 

güneş görecekler, aydınlık görecekler. Ben gerçek 

Kurbüstan adını almışımdır. Senin adın ise Erlik olsun; 

                                                 
375  Mustafa Erdem, a.g.e., s. 11; Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 14; Jean-
Paul Roux, a.g.e., s. 111-112. 
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günahlarını benden gizleyenler senin olsun; günahlarını 

senden gizleyenler benim halkım olsun!” dedi.376 

Dalsız budaksız bir ağaç bitmişti. Bu ağacı tanrı 

gördü ve: “dalları olmayan ağaca bakmak hoş bir şey 

değil; buna dokuz tane dal bitsin!” dedi. Ağaçta dokuz 

dal bitti. Tanrı yine şöyle dedi: “dokuz dalın kökünden 

dokuz kişi türesin ve bunlardan dokuz ulus olsun!”377 

Bu sırada Erlik bir kalabalığın gürültüsünü duydu ve: 

“bu gürültü nedir?” diye sordu. Tanrı “sen de bir 

hakansın, ben de bir hakanım. Bu kalabalık yapan benim 

ulusumdur” dedi. Erlik bu kavmin kendisine verilmesini 

istedi. Tanrı ona “Hayır, sana vermeyeceğim. Sen 

kendine bak!” dedi. Erlik: “Dur, bakalım. Tanrının şu 

ulusunu göreyim” dedi. Ve kalabalığa doğru yürüdü. Bir 

yere geldi. Burada insanlar, yabani hayvanlar, kuşlar ve 

başka birçok canlı yaratıklar gördü. Ve “Tanrı bunları 

nasıl yaratmış? Bunlar ne ile besleniyorlar?” diye 

düşündü. Burada bulunan insanlar bir ağacın meyvesiyle 

besleniyorlardı. Ağacın bir tarafındaki meyveyi yiyorlar, 

diğer tarafındaki meyveden ağızlarına almıyorlardı. Erlik 

                                                 
376  Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 14-15; Bahaeddin Ögel, a.g.e., I/421. 
377  Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 15. 
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bunun sebebini sordu. Đnsanlar ona cevap verdiler: “Tanrı 

bize bu dört dalın meyvelerini yemeyi yasak etti. Güneşin 

doğduğu yanda bulunan beş dalın meyvelerinden yemeyi 

buyurdu. Yılan ile köpeğe bu ağacın dört dalından yemek 

isteyenleri bırakma diye emretti. Bundan sonra Tanrı 

göğe çıktı. Beş dalın meyveleri bizim aşımız oldu.”378 

Erlik Körmös bunları duyduktan sonra Törüngey 

denilen bir kişiyi buldu ve ona “Tanrı yalan söylemiş, siz 

bu dört dalın meyvelerini de yiyiniz!” dedi. Bekçi yılan 

uyuyordu. Erlik onun ağzına girdi ve “bu ağaca çık!” 

dedi. Yılan ağaca çıktı, yasak meyveden yedi. Törüngey 

ile karısı Eje beraber geziyorlardı, Erlik onlara “bu 

meyvelerden iyiniz!” dedi. Törüngey istemedi. Fakat 

karısı yedi, meyve çok tatlı geldi. Meyveyi alıp kocasının 

ağzına sürdü. O anda her ikisinin tüyleri dökülüverdi, 

utandılar. Ağaçların altına saklandılar. Derken tanrı geldi. 

Bütün ulus tanrıdan gizlendi. Tanrı haykırdı: “Törüngey, 

Törüngey! Eje, Eje! Neredesiniz?” Onlar: “ağaç 

altındayız, sana varamayız” dediler. Yılan, köpek, 

                                                 
378  Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, s. 102; Yaşar 
Çoruhlu, Türk Mitolojisinin ABC’si, s. 106-107; Abdülkadir 
Đnan, a.g.e., s. 15. 
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Törüngey, Eje kabahati hep birbirine attılar. Tanrı yılana 

dedi: “Şimdi sen Körmös (şeytan) oldun. Kişiler sana 

düşman olsun, vursun, öldürsün”, bundan sonra Eje’ye: 

“yasak meyveyi yedin. Körmös’ün sözüne uydun, bundan 

böyle sen gebe olacaksın, çocuk doğuracaksın, doğum 

sancıları çekeceksin, sonra öleceksin”. Törüngey’e şöyle 

dedi: “Körmös’ün aşını yedin, beni dinlemedin, şeytanın 

sözüne kandın, onun sözüne kananlar onun ülkesinde 

yaşayacaklar, benim nurumdan mahrum olacaklar, 

karanlık dünyada bulunacaklardır. Şeytan bana düşman 

oldu; sen de ona düşman olacaksın. Beni dinlemiş 

olsaydın benim gibi olurdun. Şimdi senin dokuz oğul, 

dokuz kızın olsun. Bundan sonra ben kişi 

yaratmayacağım. Kişileri sen doğuracaksın”. Tanrı 

şeytana: “adamlarımı ne için aldattın?” dedi. Şeytan: 

“ben istedim sen vermedin. Ben de hırsızca almaya kara 

verdim. Ben alacağım: atla kaçarsa düşürerek alacağım, 

rakı içip sarhoş olursa dövüştüreceğim, suya girse, 

ağaca çıksa yine alacağım” dedi. Tanrı şöyle dedi: “üç 

kat yerin altında, ayı ve güneşi olmayan karanlık bir 

dünya vardır. Ben seni oraya atıyorum.” Đnsanlara da 

şöyle dedi: “bundan sonra size yemek vermeyeceğim. 
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Kendinizi kendi gücünüzle kazanarak besleyiniz. Sizinle 

konuşmayacağım. Size Mayteri’yi göndereceğim” dedi.379 

Maytere geldi: insanlara birçok şeyler öğretti. Araba 

yaptı. Aş olarak ot köklerini, ısırgan vesaire tayin etti. 

Erlik, Maytere’ye yalvardı: “Ey Maytere, sen benim 

için Tanrı’ya başvur, müsaade etsin de ben tanrının 

yanına çıkayım”. Maytere, Erlik’in kabul edilmesi için 

tanrıya altmış yıl yalvardı.380 

Tanrı şeytana şöyle dedi: “Bana düşman olmazsan, 

insanlara fenalık etmezsen yanıma gel!” Şeytan göklere 

Tanrı’nın yanına çıktı; Tanrı’ya secde ederek “beni takdis 

et, müsaade et de kendim için gökler yapayım” dedi. 

Tanrı müsaade etti. Erlik gökler yaptı. Erlik’in avanesi 

göklere yerleşip çok kalabalık oldu. Tanrı’nın öz kişisi 

Mangdaşire şöyle düşündü: “Bizim öz kişilerimiz 

yeryüzünde, Erlik’in kişileri gökyüzümde. Bu çok fena bir 

şey.”381 

Mangdaşire, Tanrı’ya darılıp, Erlik’e karşı savaş 

açtı; Erlik karşı geldi, ateşle vurup Mangdaşire’yi kaçırdı, 

                                                 
379  Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 15–16. 
380  Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 16. 
381  Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 16-17. 
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Mangdeşire Tanrı’nın huzuruna geldi. Tanrı “nereden 

geliyorsun?” diye sordu. Mangdeşire: “Erlik’in avanesi 

yüksek göklerde, bizim kişilerimiz yerde bulunuyorlar, bu 

çok fena bir şey. Ben Erlik’in avanesini yere indirmek 

için savaştım. Fakat gücüm yetmedi, indiremedim” dedi. 

Tanrı: “benden başka kimse ona dayanamaz; Erlik’in 

gücü senden fazladır. Fakat bir zaman gelecek ki sana 

“var!” diyeceğim. Đşte o zaman senin gücün Erlik’in 

gücünden fazla olacaktır” dedi. Bunun üzerine 

Mangdeşire rahat rahat yattı.382 

Bir gün Mangdeşire şöyle düşündü: “Tanrı’nın var 

diyeceği gün yaklaştı.” 

Tanrı Mangdeşire’ye dedi: “Ey Mangdeşire, bugün 

var, Erlik’i göklerden süreceksin, maksadına erişeceksin, 

ondan çok güçlü olacaksın, benim gücüm, kudretim, 

takdisim (alkışım) sana yetsin.” Mangdeşire sevindi, bir 

kahkaha attı “tüfeğim yok, yayım, okum yok, kargım 

(cıdam) yok, yatağanım yok. Ancak yalın bileğim, kolum 

var. Nasıl ben Erlik’e karşı varayım?” dedi. Tanrı ona 

kargı verdi. Mangdeşire kargıyı alıp Erlik’in göklerine 

çıktı. Erlik’i yendi, kaçırdı. Gökleri kırıp parça parça etti. 
                                                 
382  Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 17. 
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Erlik’in göklerinin parçaları yere döküldü. O zamana 

kadar yeryüzü dümdüz idi. Bu parçalardan dağlar, 

kayalar hâsıl oldu. Güzel tanrının yarattığı dümdüz yer 

böylece eğri-büğrü oldu. Erlik’in bütün avanesi yere 

döküldü, kimi suya düştü, boğuldu; kimi ağaca, kimi taşa 

çarptı; öldü, kimi hayvanlara çarpıp öldü.383 

Đmdi Erlik, Tanrı’dan yer istedi: “benim göklerimi 

kırdın, şimdi benim barınacak yerim yok.” dedi. Tanrı 

onu yerin altına, karanlık dünyasına sürdü. Üzerine kat 

kat kilitler koydu. “Üzerinde sönmez ateş olsun, güneş ve 

ay ışığı görmeyesin! Tekrar ediyorum: iyi olursan 

yanıma alırım, fena olursan daha derinlere sürerim!” 

dedi. Erlik: “ben, ölmüş adamların canlarını alacağım” 

dedi. Tanrı “Ben onları sana vermeyeceğim. Kendin 

yarat” dedi. Erlik eline çekiç, körük ve örs aldı. Bir 

vurdu, kurbağa çıktı; bir vurdu, yılan çıktı; bir vurdu, ayı 

çıktı; bir vurdu, domuz çıktı; bir vurdu, albıs (fena ruh) 

çıktı; bir vurdu, şulmus (fena ruh) çıktı; bir vurdu, deve 

çıktı.384 

                                                 
383  Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 17. 
384  Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 17-18. 
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Tanrı geldi. Erlik’in körük, çekiç ve örsünü alıp 

ateşe attı. Körük bir kadın, çekiç de bir erkek oldu. Tanrı 

bu kadını yakalayıp yüzüne tükürdü. Kadın bir kuş olup 

uçtu; bu kuşun eti yenmez, tüyü yelek olmaz “kurday” 

denilen kuştur. Tanrı erkeği yakalayıp yüzüne tükürdü, o 

da bir kuş oldu; bu da “yalban” denilen kuştur.385 

Bütün bunlardan sonra Tanrı halka hitaben: 

—“Ben size mal verdim, aş verdim, yerin üzerinde 

iyi, güzel ve arı sular verdim; size yardım ettim. Siz de 

iyilik yapınız. Ben göklerime döneceğim; çabuk 

gelmeyeceğim” dedi. 

Sonra yardımcı ruhlarına hitaben: 

— “Şal-Yime, sen rakı içip aklını kaybedenleri, 

körpe çocukları, kısrak yavrularını, inek buzağılarını 

koru, iyi sakla. Đyilik yapmış olan ölülerin canlarını 

yanına al, kendi kendini öldürenleri alma! Zenginlerin 

mallarına göz dikenleri, hırsızları, başkalarına 

düşmanlık edenleri de alma, benim için ve hakanı için 

savaşıp ölenleri al, benim yanıma götür! Đnsanlar, size 

yardım ettim, sizden fena ruhları uzaklaştırdım. Fena 

ruhlar insanlara yaklaşırlarsa onlara yemek versinler. 
                                                 
385  Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 18. 
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Körmöslerin yemeklerini yemeyin, yerseniz onlardan 

olursunuz. Benim adımı söylerseniz himayemde 

bulunacaksınız. Şimdi ben uzaklaşıyorum; fakat yine 

geleceğim; beni unutmayınız, beni gelmez sanmayınız. 

Şimdi uzaklara gidiyorum. Tekrar geldiğim zaman sizin 

iyilik ve fenalıklarınızın hesabını göreceğim. Şimdilik 

benim yerimde Yapkara, Mangdaşire ve Şal-Yime 

kalıyorlar. Onlar size yardım edeceklerdir.386 

Yapkara sen iyi bak! Erlik senin elinden ölmüşlerin 

canını çalmak isterse Mangdaşire’ye söyle; o kuvvetlidir. 

Şal-Yime, sen iyi bak! Albıs, Şulbus yerin altından 

çıkmasınlar; çıkarlarsa derhal Maytere’ye haber ver! O 

kuvvetlidir. Onları kovsun. Podo-sünku ayı ve güneşi 

beklesin. Mangdeşire’ye söyle yeri ve gökleri muhafaza 

etsin! Maytere iyilerden kötüleri uzaklaştırsın. 

Mangdaşire, sen fena ruhlarla savaş! Sana güç gelirse 

benim adımı çağır! Đnsanlara iyi şeyleri, iyi işleri öğret. 

Olta ile balık avlamak, sincap vurmak, hayvan beslemek 

sanatlarını öğret!”387 

                                                 
386  Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 18. 
387  Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 19. 
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Bunları söyledikten sonra Tanrı uzaklaştı. 

Mangdeşire olta yaptı. Balık avladı, tüfek, barut icat etti. 

Sincap vurdu. Tanrının buyurduğu gibi insanlara birçok 

şeyler öğretti. 

Mangdaşire bir gün şöyle dedi: “ Bugün beni rüzgâr 

uçuracak ve götürecektir.” Rüzgâr geldi. Mangdaşire’yi 

alıp götürdü. 

Yapkara insanlara şöyle dedi: 

—“Mangdaşire’yi Tanrı yanına aldı. Onu 

bulamazsınız, ben Tanrının elçisiyim, ben de gideceğim. 

Tanrı nerede durursa orada kalacağım. Siz 

söylediklerinizi unutmayınız. Tanrının yargısı budur.” 

dedi. Đnsanları kendi hallerine bırakıp o da gitti.388 

Verbitskiy tarafından tespit edilen Altay Yaratılış 

Miti389 biraz daha farklıdır. Bu mitin özeti şöyledir: 

“Henüz ne gök ne de yer sadece Ülgen vardı. O 

uçsuz bucaksız deniz üzerinde oradan oraya koşuyor ve 

denizi dalgalandırıyordu. Deniz de tutunacak sert bir yer 

de yok idi. Bu sırada Ülgen kendi içinden bir ses işitti: 

                                                 
388  Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 19. 
389  Mitin başka bir anlatımı için bkz., Bahaeddin Ögel, a.g.e., I/432-
436. 
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“Altında tut altında tut: önünde yakala önünde yakala!” 

Bu cümleyi telaffuz etti, fakat bununla birlikte elini uzattı 

ve kendi önüne daldırdı. Elini sudan çıkarınca, bir de ne 

görsün, elinde bir taş vardı. O “Altında tut altında tut,” 

demeye devam ederek bu taşın üzerine oturdu. Bir 

taraftan da şöyle düşündü: “Yaratmak ne? yaratmak nasıl 

acaba?” Bu arada sudan Ak Ana çıktı ve şöyle dedi: 

“Yaratmayı düşündüğün zaman sadece şöyle de: “Ettim 

puttı”: “yaptım oldu”. Nitekim böyle de olacak. Ancak 

şu şekilde söyleme: “Etkenim putneri”: “Yaptığım 

olmadı.” Bunu söyledikten sonra Ak Ana kayboldu ve 

bir daha hiç kimseye görünmedi… Bundan sonra Ülgen, 

kendi içinden bir düşünce geçirir ve şöyle der: “E! Er 

putsın, er putsın!”: “Yer olsun, yer olsun.” Böyle 

deyince yer yaratıldı. Ülgen yukarıya bakınca “Tengere 

putsın”: “Gök yaratılsın.” der ve bunun üzerine gök 

yaratılır. Ülgen bütün her şey yaratılıncaya kadar 

telaffuza devam eder…390 

                                                 
390  Đsmail Taş, a.g.e., s. 72-73;   Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin 
Ana Hatları, s. 97-99; Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin ABC’si, 
s.98-101. 
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Verbitskiy’nin yaratılış miti dışındaki mitlerdeki 

yaratılış, kozmik dalışlar neticesinde elde edilen evrenin 

tohumu diyebileceğimiz toprak unsurunun yaratıcı Tanrı 

makamında bulunan bir varlık tarafından üretilmesi veya 

yeniden şekillenmesiyle gerçekleştirilirken 

Verbitskiy’nin derlemiş olduğu efsanede yaratılışa neden 

olan şey kozmik dalışlar değil, Ak Ana tarafından ilham 

edilen söz’dür. Mitte, Ak Ana tarafından öğretilen şey, 

aslında yaratma sanatından başka bir şey değildir.391 

Verbitskiy tarafından tespit edilen Altay efsanesinde 

yerin yaratılışını Abdulkadir Đnan ayrıntılı olarak şöyle 

aktarıyor: 

“Gök ve yer yoktu. Uçsuz bucaksız deniz vardı. 

Tanrı Ülgen (yahut Aakay, Kurbüstan) bu deniz üzerinde 

uçuyor, konacak katı yer arıyordu fakat bulamıyordu. O 

zaman gönlüne bir ilham oldu: “Önündeki nesneyi 

yakala.” Ülgen bu sözleri tekrarlayarak ellerini öne 

uzattı; birden bire su yüzeyine çıkıveren bir taşı yakaladı 

ve bunun üzerine oturdu. Böylece oturacak yer bulduktan 

sonra dünyayı yaratmak istedi. Fakat “ne yaratayım, 

nasıl yaratayım” diye düşündü. Birden bire su içinde Ak 
                                                 
391  Đsmail Taş, a.g.e., s. 73. 
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Ana (Ak Ene) karşısına çıkıverdi ve bir nesne yaratmak 

istersen “yaptım, oldu” de, “yaptım, olmadı” deme! Ak 

Ana bunları söyledikten sonra kayboldu. Bundan sonra 

kimseye görünmedi.392 

Ak Ana’nın buyruğu üzerinedir ki Ülgen insanlara şu 

emri verdi: 

—“Varı yok demeyiniz, varı yok diyenler yok olur.” 

Ülgen “yer yaratılsın!” dedi, yer yaratıldı; “gökler 

yaratılsın” dedi, gökler yaratıldı. Böylece bütün dünya 

yaratıldı. Üç büyük balık yaratıp onların üzerine yeri 

koydu. Đkisini yerin kenarlarına ve birini yerin tam 

ortasına koydu. Ortada bulunan balığın başı kuzey 

yönündedir. Bu balık başını aşağı eğerse kuzeyden tufan 

olur. Eğer başını çok aşağı eğerse bütün dünyayı su 

basar. Bu balık büyük bir zincirle büyük bir direğe 

bağlanmıştır. Onu Mangdaşire idare ediyor. Bir gün 

Mangdaşire bu balığın başını çok aşağıya indirdiği için 

cihan tufanı olmuştu.393 

Dünyayı yaratırken Ülgen “ay güneş dokunan altın 

dağ” üzerinde oturdu. Bu dağ gökle yer arasında idi.  

                                                 
392  Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 19. 
393  Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 19-20. 
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Yere o kadar yakındı ki ancak bir adam boyu kadar aralık 

bulunuyordu. Dünya yaratılışı altı gün sürdü, yedinci gün 

Ülgen yatıp uyudu; sekizinci gün kalktı…394 

Bizim ay ve güneşimiz dünyasından başka doksan 

dokuz dünya vardır. Bunların hepsinde birer yer ve 

cehennem vardır. Đnsanlar da bulunur. En büyük dünya 

Han Kurbüstan Tengere’dir. Bu âlemin idaresini Ülgen 

kendi yardımcılarından Mangızın Matmas Burkan adlı 

ruha vermiştir. Bu dünyanın yerinin adı Altın Telegey, 

cehennemi de Mangız Toçiri Tamu’dur. Bu cehennemin 

müdürü Matman Kara’dır. Doksan dokuz âlemin 

ortancası Ezre Kurbüstan Tengere’dir. Bu âlemin idaresi 

Belgein Keratlu Türün Musıkay Burkan’a verilmiştir; 

yerin adı Altın Şarka’dır, cehennemi Tüpken Kara 

Tamu’dur. Bu cehennemi Matman Karakçı idare eder. 

Kişioğullarının bulunduğu bizim dünyamız en küçük 

dünyadır. Buna Kara Tengere dünyası denir; Maytere 

idare eder. Cehennemi Tepten Kara Teş’tir. Bu 

cehennemi Kerey Han idare eder. Bizim dünyamızın 

üzerinde otuz üç kat gök vardır.395 

                                                 
394  Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 20. 
395  Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 20. 
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Bir gün Tanrı Ülgen denize bakarken su üzerinde 

yüzen bir toprak parçası gördü. Bu toprak parçasının 

üzerinde insan vücuduna benzeyen kil tabakası vardı. 

“Nedir bu cansız nesne? Kişi olsun!” dedi. Toprak derhal 

kişi oldu. Ülgen buna Erlik adını verdi ve bunu orada 

bıraktı. Erlik, Tanrı Ülgen’i arayıp buldu. Tanrı onu 

kendisine küçük kardeş yaptı. Erlik bir müddet geçtikten 

sonra Ülgen’den daha büyük ve daha kuvvetli olmak 

istedi. “Ah ben de Ülgen gibi yaratıcı olsam!” diye 

düşündü. Nihayet Ülgen’e düşman oldu. Ülgen bunun 

yerine Mangdaşire’yi yarattı. Bunlardan başka bizim 

dünyamızda yedi kişi yarattı. Bunların kemikleri 

kamıştan, etleri topraktandı. Kulaklarına üfledi, can 

verdi, burunlarına üfledi, akıl verdi, yine bir “kişi” 

yarattı ve buna Maytere adını verdi ve sen insanları idare 

et diye buyurdu.396 

Evren tohumu olarak kabul ettiğimiz öğe, Türk 

mitolojisinde Tanrı ile birlikte vardır. O sonradan 

meydana gelmemiştir. Ancak yaratma adına Tanrı bu 

tohumdan evreni üretmiş, ona yeni bir şekil ve biçim 

vermiştir. Đkinci mitte ise; fikrî kökeni hangi dinî kültür 
                                                 
396  Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 20-21. 
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çevresi olursa olsun kavl (söz), maddeden öne 

geçirilmiştir. Diğer bir ifadeyle koyu maddeden 

öncelenmiştir. Evrenin tohumu kelam olmuştur. Evren 

kelamdan meydana gelmiştir. Burada yine evrenin 

kelamdan zuhur etmesi, üremesi ve genişlemesi söz 

konusudur. Altay yaratılış mitine oldukça benzeyen 

Çuvaşların yaratılış efsanelerinden birinde, hiçbir şey 

yokken Tanrı ile birlikte suda yüzen akıl ve tin 

(logos)’den bahsedilmektedir.397  

Altay yaratılış destanının daha farklı versiyonlarını 

da bulmak mümkündür. Hepsinde temel imajlar birbirine 

benzemektedir. Çoğunlukla Tanrı’yla boy ölçüşen kibirli 

ve kurnaz, ama daha sonra şeytana dönüşecek bir varlık 

söz konusudur. O yaratma eyleminde denizin tabanından 

toprak çıkararak Tanrı’ya yardımcı olmaktadır. 

Buryatlar’ın efsaneleri arasında şeytanın ve Tanrı’nın 

tam bir işbirliği içinde oldukları yaratılış efsanesi 

mevcuttur. Ancak şeytan yardımından dolayı değneğini 

dikecek kadar bir yer ister. Tanrı da verir. Fakat durum 

böyle olunca yeryüzünde bir delik meydana gelir. 

Sürüngenler, yılanlar ve diğer zararlı hayvanlar oradan 
                                                 
397  Đsmail Taş, a.g.e., s. 75. 
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çıkarlar. Böylece dünyaya bütün zararlı hayvanları o 

sokmuş olur.398  

Bir başka Altay efsanesi ise bu konuda biraz farklı 

bilgiler vermektedir: Ülgen, koyu denizin üzerinde insan 

hatları bulunan bir çamur görür. Ona hayat verdiği zaman 

ondan şeytan Erlik çıkar. O, Tanrı’ya düşman olmadan 

önce onun yakın bir dostu idi. Altay Tatarları alışkanlık 

halinde Tanrı’ya dünyayı yaratırken yardım eden varlığa 

“insan” veya “ilk insan” adını vermektedirler; fakat her 

zaman bu insan şeytana dönüşerek sona erer. Onun 

düşüşünün sebebi ise çokbilmişliği, gururu ve 

övüngenliğidir.399 

Türkler arasında Tanrı’ya zıt davranan bu dualist 

anlayışın dışında da menşe mitleri vardır. Yeniseyliler, 

yaratıcıya sadece bir kuşun yardım ettiğini kabul 

etmektedirler. Başlangıçta her yer su ile kaplı idi. Güçlü 

şaman Doh kuğuların, kırmızı boğazların, kutup 

karabataklarının ve diğer su kuşlarının refakatinde 

uçuyordu. O, dinlenecek her hangi bir yer bulamadığı 

için kırmızı boğazdan dalıp denizin dibinden bir parça 

                                                 
398  Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 113-114. 
399  Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 114. 
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toprak getirmesini istedi. Kuş iki kere teşebbüste bulundu 

ve üçüncü defasında gagasında birazcık balçık getirme 

becerisini gösterebildi. Doh ondan dalgaların üstünde bir 

ada yarattı. Lebed Tatarları da Tanrı’nın her yeri su 

kaplamışken nasıl bir beyaz kuğuya toprak getirttiğini 

anlatırlar. Tanrı beyaz kuğunun getirmiş olduğu balçığı 

denizin yüzeyine üfler ve böylece yeryüzü yavaş yavaş 

teşekkül eder. Ancak şeytan yerin şeklini bozar.400 

Lebed Tatarlarına göre dünyanın yaratılışı şu 

şekildedir: “Önce her taraf su idi ve hiçbir tarafta toprak 

yoktu. O zaman Tanrı suya ak bir kuğu kuşu göndererek 

bir gaga dolusu toprak getirmesini emretti. Fakat suya 

daldığında kuğunun gagasına bir parça toprak yapışmış 

olduğundan kuğu bunu üfleyerek fırlattı. Toprak parçaları 

küçük toz zerreleri şeklinde suya düşerek onun üzerinde 

yüzmeye başladılar. Bu tozlar büyümek ve yayılmak 

suretiyle yeri meydana getirdiler. Fakat arazi yassı ve 

düzdü. Tanrı, gagası ile toprağı karıştırsın diye arzın 

üzerine ikinci bir kuş gönderdi. Bu yüzden arzın üzerinde 

dağ ve vadiler meydana geldi fakat güzel ve ağaçsız arazi 

                                                 
400  Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 114; Bahaeddin Ögel, a.g.e., I/466-467. 
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şeytanın hoşuna gitmedi. O da bataklıkları ile birlikte 

Kara Orman’ı yarattı.”401 

Budist Uygurlara göre dünyanın yaratılışı şöyledir: 

“Yu dadşob Dero (Düğün sofrasında toplanıldığı zaman) 

adı verilen bir duada şöyle denilmektedir: dünya nasıl 

yaratıldı. Dört tarafta dört gök sütunu yaratıldı. Birinci 

olarak Rendulk sütunu yaratıldı. Đkinci olarak Nödulk 

sütunu yaratıldı. Üçüncü olarak Cüncölk sütunu yaratıldı. 

Dördüncü olarak Döndulk sütunu yaratıldı.402 

Bütün bunlardan anlaşılan Türk mitolojisinde yoktan 

yaratma söz konusu değildir. Ancak yaratma, şekil 

verme, yeni bir biçim kazandırma, yayma ve üretme 

anlamlarında kullanılmıştır. Altayların şaman yakarışları 

da bu görüşü destekler mahiyettedir. Altayların şaman 

yakarışlarında Ülgen bütün varlıkların yaratıcısı, hatta 

arazi ve yaylakların da kurucusu olarak görülmektedir.403 

Radlov ve Verbitskiy’nin derlemiş olduğu Altay 

yaratılış mitolojilerinde evreni Kayra Kan veya Ülgen 

                                                 
401  Bilge Seyyidoğlu, a.g.e., s. 49-50; Yaşar Çoruhlu, Türk 
Mitolojisinin Ana Hatları, s. 97; Yaşar Çoruhlu, Türk 
Mitolojisinin ABC’si, s. 107-109; Murat Uraz, a.g.e., s. 17. 

402  Murat Uraz, a.g.e., s. 19. 
403  Đsmail Taş, a.g.e., s. 75. 
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yaratır. Yukarıda aktarıldığı gibi Verbitskiy’nin derlediği 

mitolojide göklerin ve göksel varlıkların yaratılışı 

oldukça geniş bir şekilde ele alınmıştır. Yahudiliğin 

muhtemel etkisiyle yaratma altı gün sürer. Tanrı yedinci 

gün dinlenmeye çekilir. Radlov’un Türk Halk Edebiyatı 

Denemelerinde vermiş olduğu bir efsanede yaratmada 

gün gün sıralama verilir.404 

  

III-A-IV-b- Türk Mitoslarında Đnsanın Yaratılışı 

Türk mitolojilerinde insanın yaratılışı evrenin 

yaratılışından önceye alınmış gözükmekle birlikte bu 

mitolojilerde zikredilen “kişioğlu” adındaki varlıklar 

bugün anlaşılan anlamıyla insan değildir. Bilakis o, daha 

sonraları şeytana dönüşecek olan ve hemen bütün 

mitolojilerde bulunan Trickster’dir.405 

Türk mitolojilerinde insan başlangıçta doğal 

materyallerden yaratılmıştır. Toprak, kil, ağaç ya da 

kamış, Tanrı tarafından bir araya getirilerek insanın 

                                                 
404  Đsmail Taş, a.g.e., s. 78. 
405  Trickster: “Düzeni bozan ve kutsal şeylerle alay eden mitolojik 
şahsiyet.” Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, Dinler Tarihi 
Sözlüğü,  s. 47. 
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bedeni oluşturulmuş daha sonra da Tanrı tarafından kulak 

ve burundan ona hayat ve akıl üflenmiştir. 

Đnsanın yaratılışını en derli toplu ifade eden 

mitolojiler, Radlov ve Verbitskiy tarafından derlenen 

mitolojilerde mevcuttur. Bu mitler ve diğer başka mitler 

aşağıda ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. 

Radlov’un derlediği efsanede insanın yaratılışı şu 

aşamalarda gerçekleşmektedir: 

“Dalsız budaksız bir ağaç bitmişti. Tanrı bu ağacı 

gördü ve dalları olmayan ağaca bakmak hoş değil; buna 

dokuz tane dal bitsin! Dokuz dalın kökünden dokuz kişi 

türesin ve bunlardan dokuz ulus olsun!” dedi. 

Radlov’un derlemiş olduğu mite göre ağacın dokuz 

dalı altında yaratılan dokuz insan ve dokuz ulus, mitin 

akışından anlaşıldığına göre Tanrı katındadırlar. Çünkü 

Eje ve Törüngey çiftinin yasak meyveleri yemeleri 

sebebiyle Tanrı onları kendi katındaki aydınlıktan 

karanlık dünyaya kovacaktır. Dünyadaki insanın nesli 

bundan üreyecektir. Đnsanlık neslinin başlangıcındaki 

gibi, bunlardan da dokuz oğul, dokuz kız meydana 
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gelecektir. Artık dünyada insanın yaratılması değil, 

üremesi söz konusudur.406 

Verbitskiy’nin derlemiş olduğu mite göre, insan, 

Tanrı tarafından kovuluncaya kadar ruhanî bir varlık 

olarak yaşamıştır. Nitekim ilk olarak yaratılan insan tek 

bir insan değildir. Đlk önce Tanrı kendi katındaki “ Altın 

dağ”ın doğu cephesinde yedi insan, batı cephesinde de 

bir insan yarattı. Bunlardan sekizinci insan, diğerlerini 

yönetici konumda olan ve daha sonra da Tanrı tarafından 

Maytere diye isimlendirilen kuvvetli bir ruhanî varlık 

olup, dünyaya gönderilen insan hariç diğerleri de 

Tanrı’nın bir takım işlerle mükellef tuttuğu ruhanî 

yardımcı varlıklardır. Verbitskiy’nin derlediği mitte 

insanın yaratılışı407 şu şekilde anlatılmaktadır: “ … Ülgen 

bizim dünyamızda yedi erkek cins insan ve o kadar da 

ağaç yarattı. Đnsanın kemikleri kamıştan, vücudu ise 

balçıktan yaratıldı. Đnsanın bedeni yaratıldıktan sonra 

Ülgen insanın kulağına ve burnuna üfledi. Đnsan canlı ve 

                                                 
406  Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 15-16; Bahaeddin Ögel, a.g.e., I/451-
465. 

407  Bu yaratılış Çoruhlu tarafından şu şekilde anlatılıyor: “ ilk insan 
sularda yüzen bir toprak parçasının üstünde yer alan bir kilden 
yaratıldı.”, Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, s. 
101; Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin ABC’si, s. 104. 
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düşünen bir varlık hâline geldi. Ülgen kulağa üfleyince 

ruh, burna üfleyince de akıl girdi. Yedi insanı yarattıktan 

sonra Ülgen “Altın Dağ”ın bulunduğu doğu yönüne 

yöneldi, bir erkek ve ağaç daha yaratarak “Altın Dağ”ın 

batı cephesine koydu. 

Ülgen sekizinci adamın ruhuna ve aklına çok üfledi 

ve ona şöyle dedi: “Ben iyi ve kötüyü yaratıyorum, sen de 

herkesi yönet, kime açlıktan, kime tokluktan ölüm ver, 

kime de bolluk ver! Sen bil…” Sekiz adamı yarattıktan 

sonra Ülgen onları yedi yıl gözetimsiz bıraktı. Bu zaman 

zarfından sonra bakınca gördü ki, sekiz adam olduğu gibi 

duruyor. Sekiz ağaç ise yedi kol halinde büyümüş. Ülgen 

bunu görünce şöyle dedi: “Niçin böyle ağaçlar 

çoğalmışlarda insanlar yok?” O zaman “Altın Dağ”daki 

sekizinci adam cevap verdi: “Dişisi olmadan nasıl 

çoğalırlar?” Ülgen ona şöyle dedi: “yaratma anında ben 

sana sen bil, demiştim. Kimin aç olduğunu, kimin 

yetişeceğini, iyiliği, kötülüğü sen bil, demiştim. Sen şimdi 

yedi kişiye gel, ben üç gün sonra sana döneceğim.” 

Sekizinci insan yedi kişiye geldi. Kendi kendine şöyle 

dedi: Ülgen bana sen bil, sen bil demişti. Şimdi ne 

yapılacağını bileceğim. Ülgen’in yarattığı gibi kadınları 
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yaratmaya başladı. Kamıştan kemikler, balçıktan 

bedenler yaptı. Fakat yapmış olduğu şeyler elinde kırıldı, 

dağıldı, ellerinde buruşturdu. Avuç içinde tutarak ona 

üfledi. Bu arada Ülgen tarafından gönderilen bir köpek 

ağzında bir mektupla geldi. Bu mektupta sekizinci adama 

Maytere isminin verildiği yazılıydı. 

Üçüncü gün, Ülgen, Maytere’ye geldiğinde yapılan 

son kadın henüz cansızdı. Maytere, Ülgen’i karşılamaya 

gitti. Kendi yaratıklarını gözetmesi için köpeği 

görevlendirdi. Erlik de özellikle bunu bekliyordu. Henüz 

tamamlanmamış yaratıklara gelerek onlara kendi 

nefesiyle üfledi. Bu şekilde ruh ve aklı insanlara 

yerleştirdi. Fakat insan olması gerektiği gibi değildi; ruhu 

yılan gibi kindar ve pis kokuyordu. Maytere bu olaydan 

habersizdi. Ülgen’i karşıladığında ona şöyle dedi: “Sen 

bana sen bil, sen bil demiştin. Ben de insan kadını 

yarattım. Fakat onların henüz ruhu (canı) yok, sana 

sormaya geldim. Yaratmayı mı yoksa yaratmamayı mı 

emredersin?” Ülgen birden şöyle dedi: “hemen gel öne 

koş!” Maytere döndüğünde kendi yaptığı insanları canlı 

olarak görünce: “köpek, filan köpek niçin Erlik’i bıraktın, 

o seni nasıl aldattı?” dedi. Köpek şöyle cevap verdi: 
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“Erlik bana kürk, ayakkabı ve yediğim zaman 

ölmeyeceğim lezzetli yemekler vereceğini vaat etti…” 

Maytere önceleri insanlar gibi hayat süren; yiyip içen, 

insanlarla konuşup anlaşan köpeğe bugünkü niteliklerini 

ceza olarak verdi. 

Daha sonra Maytere yedi erkeği çağırdı. Onlara 

Erlik’in yaratmış olduğu kadını göstererek: “bu kadını 

içinizden kim alır?” dedi. Hiçbiri Maytere’ye ses 

çıkarmadı. Maytere, yedi kişiden birinin elinden tutarak 

kadına getirdi. Kadının yanına getirilen kişi şöyle dedi: 

“bu kişinin sureti, ruhu başka ve kokusu dayanılmaz.” 

Maytere diğerini getirdi. O da aynı şeyleri söyledi. 

Üçüncü kişi ise süratle kaçtı ve saklandı. 

Bu arada Ülgen geldi. Diğer dört erkekten birini 

Targın Nam diye isimlendirdi. Ülgen, Targın Nam’ın iki 

tarafından kaburga kemiklerinden tutarak kadını yarattı. 

Erlik tarafından yaratılan kadın ve ondan türeyenler 

Maytere tarafından iki deniz arasında bulunan güneş ve 

ay görmeyen bir yere hapsedildi. 

Đnsanlar Erlik tarafından kandırıldıktan sonra, bu 

suçlarından dolayı Maytere onları “Aruun Sudun”dan 

dünyaya kovar. Bu arada onlar “Aruun Sudun”daki 
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nitelikleri taşımazlar. Şu andaki niteliklerle 

cezalandırılırlar; çeşitli hastalıklar, kadının doğurması 

v.s.408 

Zikredilen bu iki mitte de insan, tabiat 

elementlerinden yaratılmıştır. Toprak kil ya da kamış, 

Tanrı tarafından bir araya getirilerek, insan formunda 

canlı bir varlık kılınmıştır. Đnsanı canlı hale getiren olgu 

ise Tanrı’nın üflemesidir. Đnsanın yaratılmasında 

kullanılan malzemeler, evrenin yaratılmasında da 

kullanılmıştır. Bu yönüyle insan kozmik sefere dâhildir. 

Evrenin yaratılmasında kullanılan malzemenin insanın 

yaratılmasında kullanılması, evrenin yaratılması 

hadisesinin mikro-kozmik düzeyde tekrarı gibi 

gözükmektedir. Đnsanın ve tabiatın makro-kozmoz ve 

mikro-kozmoz olarak değerlendirilebileceğini Yakut 

şamanizmi de destekler. Yakut şamanizmi, insanın 

varlığı için üç ruhun varlığını gerekli görmektedir. Bu 

ruhlar; Yer ruhu, Su ruhu ve Ana ruhtur. Hayat ancak bu 

ruhların bir bütünlük içinde birlik oluşturmalarıyla 

mümkündür. Görüldüğü gibi Yakut şamanizmi de Altay 

mitolojilerinde olduğu gibi, insanın varlığı için tabiatın 
                                                 
408  Đsmail Taş, a.g.e., s. 80-82; Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 19-20. 
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temel elementleri olan toprak ve suyu zorunlu 

görmektedir. Nitekim mitolojik tasavvurun hüküm 

sürdüğü dünyanın esas kanunlarından biri, insanın 

kendisini tabiatın ayrılmaz bir parçası saymasıdır.409 

Bahaeddin Ögel, Altay Yaratılış mitosundaki 

“Âdem” ve “Havva” motifini şu şekilde açıklamaktadır: 

“Altay yaratılış mitosunun daha ziyade Tevrat etkisi 

altında olduğu bilinmektedir. Biz bu mitosun köklerini 

ise Maniheizmin Orta Asya’daki yayılışına bağlamıştık. 

Mazdeizmin kurucusu Mani, Đncil’den olduğu kadar 

Tevrat’tan da ilham almıştır. Âdem, daha çok insanlığın 

sembolü olan bir Homo’dur. Đnsanlık Âdem sembolü ile 

kendi yüzü ve sureti ile yaratılmıştır.” Âdem, eski 

Türklerin dediği gibi Ulug Tınlıg veya Üstünki 

Yalnguklar’dan biri idi. Tanrı ona özel meyveler ve 

taneler vermişti. Bu bakımdan bazıları ilk insanın bitki ve 

ot yiyici (vejetaryen) olduğunu ileri sürmüşlerdir. Tanrı 

insanı yaratmış ve kendi de beğenmişti. Yasak olan veya 

olmayan meyveler, tamamı ile sembolik idi. Bunlar daha 

ziyade iyi ile kötü hareketi birbirinden ayırt edip, 

iradesini kullanarak kötü şeyleri yapmaması için verilen 
                                                 
409  Đsmail Taş, a.g.e., s. 82-83. 
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tembihlerden başka bir şey değillerdir. Erkek olan Âdem, 

burada iradesini kullanmıştır. Fakat iradesi zayıf olan 

Havva, yılanın sözüne kanmış ve eşini de felakete 

götürmüştür. Ölümsüz olarak cennette yaşayan insanlık, 

yere inince ölümlü bir varlık halini almıştır. Yine bazı 

Altay ve Yakut Türklerine ait yaratılış mitoslarında 

Tanrı, ilk insanın çamurdan şeklini yapmış ve ona 

ölümsüz bir ruh aramaya gitmişti. Fakat şeytan gelip de 

bu şekilleri korumakla görevli köpeği kandırarak bunları 

kirletmesi üzerine Tanrı, çok kızmıştı. Tanrı yaptığı bu 

ilk insanlara bir ruh vermişti ama ne işleri varsa görsünler 

diye de onları yeryüzüne atmıştı. Bu yüzden insanlık, 

hastalık ve ölümden kurtulamamıştı.410 

Đnsanın yaratılışında çoğu zaman şeytan, Tanrı henüz 

ona hayat vermeden önce ona yaklaşmayı başarır. 

Mitlerde, Tanrı’nın insanı beklemesi için görevlendirdiği 

köpeğe önemli bir görev düşer. Kara Orman Tatarları’nın 

mitoslarında büyük Payana, ilk insanı meydana 

getirdiğinde onlara yaşayan bir ruh temin edemez ve bu 

durum onu gökten ruh alıp gelmeye mecbur eder. Onun 

                                                 
410  Charles H. Long, a.g.e., s. 208-210; Bahaeddin Ögel, a.g.e., 
I/475. 
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yokluğu sırasında bir köpeği insanı koruması için bırakır. 

Bir süre sonra şeytan Erlik çıka gelir ve o zamanlar 

çıplak olan köpeğe: “Tüylerin yok, fakat bu ruhsuz 

insanları bana bırakırsan sana altından bir yapağı 

vereceğim.” der. Şeytanın teklifi köpeğin hoşuna gider ve 

kendisine emanet edilen yaratıkları Erlik’e bırakır. 

Şeytan insanları ele geçirince onları tükürüğü ile kirletir. 

Tanrı onları canlandırmaya gelince de bırakıp kaçar. 

Tanrı bu durumu görünce kirlenmiş olan dışlarını içe 

çevirir. Bu sebeple insanların bağırsakları bugünde 

tükürük ve pislik içerir.411 

Bir Yakut miti de insanların vücudu içindeki pisliğin 

varlığını aynı tarzda açıklar: “Dünyanın yaratılışından 

sonra Tanrı taştan bir ev inşa eder. Oraya yedi resim ve 

resimlere bakacak bir insan kor. Şeytan eve girmek ve 

bekçiyi kandırmak için birçok teşebbüste bulunur. 

Sonunda insanı, eskimez bir elbise vereceğini söyleyerek 

kandırır. Daha sonra resimlere yaklaşarak dışkısıyla 

                                                 
411  Bilge Seyyidoğlu, a.g.e., s. 53-54; Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 115-
116; Đsmail Taş, a.g.e., s. 85-86; Yaşar Çoruhlu, Türk 
Mitolojisinin Ana Hatları, s. 104; Bahaeddin Ögel, a.g.e.,, I/465; 
Murat Uraz, a.g.e., s. 125-126. 
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resimleri kirletir. Tanrı resimlere bakmak için geldiği 

zaman şeytanın yaptığını görür ve hiddetlenir. Bekçiyi 

azarlar ve köpek olma isteğini yerine getirir. Resimlerin 

içlerini dışına getirdikten sonra resimlere hayat verir. O 

zamandan beri insanların bağırsakları pislik içerir. Aynı 

mitlere Finler’e akraba olan Volga topraklarındaki 

halklarda, Çeremislerde, Votyaklarda, Mordvinlerde de 

rastlamaktayız.412 

Yukarıda anlatılanlardan anlaşıldığı kadarıyla 

insanların göründükleri gibi olmadıkları, içlerinde her 

türlü kötülüğü saklayabildikleri anlayışına 

ulaşılmaktadır. Bu mitler günümüzde hâla var olan 

“insanın alacası içindedir” sözünü hatırlatmaktadır. 

Lebed Tatarları’na göre insanın yaratılışı şu şekilde 

bir seyir izlemiştir: “Tanrı önce arzın üzerinde yalnız 

başına yaşayan bir insan yarattı, bu insan erkekti. Bir 

gün uyurken şeytan onun göğsüne bastı. Bunun üzerine 

erkeğin kaburgalarından bir kemik ayrılarak yere düştü. 

                                                 
412  Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 116; Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin 
Ana Hatları, s. 104; Bahaeddin Ögel, a.g.e., I/465. 
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Bu kemik biraz daha uzayınca bundan kadın meydana 

geldi.”413  

Bu mitolojide erkeğin yaratılması Tanrı’ya 

bırakılırken, kadının yaratılması şeytana bırakılmıştır. 

Kadın şeytan tarafından yaratılmış olmasından dolayı 

erkekten daha aşağı seviyede bir varlıktır. Ayrıca burada 

erkeğin hangi şekilde yaratıldığı da ele alınmamaktadır. 

Bu mitolojide Tanrı cisim olarak görünmez. Yaratıcı 

gücü etkilidir. Yaratmaya yardım eden kuşlardır. 

Tanrının yarattığı şeylerin güzel olmasına karşın şeytanın 

yarattığı şeyler kötüdür. 

Seyidov’un aktardığı bir Azerbaycan mitinde, gökle 

birlikte yoktan var edilen yerin ardından, hayvanlar, 

bitkiler ve daha sonra da insanlar yaratılır. Đnsanlar kısa 

sürede çoğalıp yere sığmadıkları için birbirleriyle 

mücadele etmeye başlarlar. Bunun üzerine başlangıçta 

birlikte olan gök ve yer birbirinden ayrılır.414 

                                                 
413  Bilge Seyyidoğlu, a.g.e., s. 50; Đsmail Taş, a.g.e., s. 85; Yaşar 
Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, s. 97; Yaşar Çoruhlu, 
Türk Mitolojisinin ABC’si, s. 109-110;  Murat Uraz, a.g.e., s. 
126. 

414  Yaşar Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Ana Hatları, s. 104. 
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Türklerin ilk babasının yaratılışı hakkındaki XV. 

yüzyıla ait, natüralist ve insanın yaratılması için hiçbir 

Tanrısal müdahalenin söz konusu olmadığı bir efsane, 

Ebubekir b. Abdullah b. Aybek ed-Devadari adlı Mısırlı 

bir Türk tarihçisi tarafından nakledilmiştir. Bu efsane 

“Ulu han Ata Bitikçi” adlı Türkçe bir kitabın, H. 211 

senesinde Cebrail b. Bahteşyu adlı tabip tarafından 

Farsçaya tercüme edilmiş nüshasından alınmıştır. Bu 

efsaneye göre ilk çağda yağmurdan hâsıl olsan seller 

Karadağcı denilen bir dağdaki mağaraya çamur 

sürükleyip getirir. Bu çamurları insan kalıbına benzeyen 

yarıklara döker. Su ile toprak bir müddet bu yarıklarda 

kalır. Güneş Saratan burcunda idi ve sıcaklığı çok 

kuvvetli idi. Güneş, su ve toprak döküntülerini kızdırır, 

pişirir. Mezkûr mağara, kadının karnı vazifesini görür. 

Su, toprak ve güneşin harareti unsurlarından ibaret olan 

bu yığın üzerinden dokuz ay mutedil rüzgâr eser. Böylece 

dört unsur birleşmiş olur. Dokuz ay sonra bu yarıktan 

insan şeklinde mahlûk çıkar. Bu insana Türk dilinde “Ay 

Atam” denilir ki “ay baba” demektir. Bu “Ay Atam” 
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denilen kişi sağlam havalı ve tatlı sulu yere iner. Kuvvet 

ve neşesi günden güne artar, orada kırk yıl kalır.415 

Sonra seller bir daha akar, yukarıda zikredildiği gibi 

mağaradaki yarıklara toprak doldurur. Güneş Sünbüle 

yıldızında idi. Binaenaleyh bu toprağın pişmesi zamanı 

güneşin aşağı indiği devre tesadüf etti ve bundan 

dolayıdır ki bu topraktan yaratılan kişi dişi olur. Bu dişi 

kişiye “Ay-va” adı verilir ki “ay yüzlü” demektir. Ay Ata 

ve Ay-va evlenirler. Bunlardan kırk çocuk dünyaya gelir. 

Yarısı erkek yarısı dişidir. Bunlar birbiriyle evlenirler. 

Anne ve babaları öldükten sonra onları çıktıkları 

mağaraya gömüp ağzını altın kapı ile kaparlar ve kapının 

yanına çiçekler koyarlar.416 Bu müellif Oğuz 

menkıbeleriyle Moğol devrinde söylenen muhtelif 

                                                 
415  Đsmail Taş, a.g.e., s. 84; Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 21; Jean-Paul 
Roux’a göre bu hikayenin değişik birkaç şeklinin bulunması bu 
mit’in eskiliğini ve yaygınlığını göstermektedir. Roux bu 
iddiasını kanıtlamak için bazı örnekler sıralamaktadır. Bunlardan 
biri şu şekildedir: Bir Kıpçak geleneğine göre ilk erkek Ay 
Atam’ın  “Ay Babam”ın aslı, güneşin ısıttığı bir kil parçasıdır. 
Aynı zamanda Roux yukarıda anlatılan mitteki Altay kökenli 
unsurları şu şekilde ortaya koymaktadır: mağara, su, güneş ısısı, 
eril ay ve rolü. a.g.e., s. 111; Bahaeddin Ögel, a.g.e., I/483-485. 

416  Đsmail Taş, a.g.e., s. 84; Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 21; Bahaeddin 
Ögel, a.g.e., I/483-485. 
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rivayetleri birbiriyle karışmış ve bunlara Đran ve Yunan 

rivayetlerini de eklemiş olsa gerektir.417 

Devadari’nin, ilk insan “Ay Ata” ve onun eşi “Ay-

va”nın yaratılışına dair naklettiği Türk-Memluk yaratılış 

efsanesi, Đranlı ve Yunanlı unsurların yanı sıra, Yahudi-

Hıristiyan tesirlerini de sergilemekte;418 Radlov 

tarafından naklolunan Altay yaratılış efsanesinde ise 

Hıristiyanî izler kendilerini açıkça göstermekte; böylece 

Türk kozmogonisinin geç dönemlerde senkretik bir 

karaktere büründüğü görülmektedir. Bu senkretizme, 

Müslüman ve Hıristiyan unsurların, geleneksel Türk 

dininin figürleri ile karıştırılması suretiyle oluşturulan 

Altay Tufan Efsanesi’nde de rastlanmaktadır.419 

Türk-Memluk yaratılış mitinde de görüldüğü gibi 

insanın yaratılmasında ki söz konusu olan elementler 

doğal elementlerdir. Ancak bu mitte yaratıcı öğe 

tamamen tabiatın kendisi görünmektedir. Ancak Altay 

yaratılış mitinde yaratıcı öğe, Tanrı’dır. 

                                                 
417  Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 21. 
418  Jean-Paul Roux, a.g.e., s. 111. 
419  Abdülkadir Đnan, a.g.e., s. 22-23; Ünver Günay- Harun Güngör, 
a.g.e., s. 91. 
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Altay yaratılış mitiyle Türk-Memluk yaratılış miti 

arasındaki ortak yönlerden bir tanesi kadının erkekten 

daha sonra yaratılmasıdır. Ancak Altay yaratılış mitinde 

kadın erkekten yaratılmıştır. Hâlbuki Türk-Memluk 

yaratılış mitinde kadın erkeğin yaratılmış olduğu 

mağaradaki aynı kalıptan meydana gelmiştir. Đkinci 

varlığın kadın olmasına etki eden tek şeyin burçlarla ilgili 

olduğu görülmektedir. 

Bundan başka insana yüklenen etik değerler 

açısından da bu mitler arasında farklar vardır. Türk-

Memluk mitinde insanın etik’inden hiç bahsedilmez. 

Buna karşın Altay yaratılış mitinde insanın yaratılışına 

etik değerler de karışmıştır.420 

Bahaeddin Ögel, Türk-Memluk yaratılış efsanesi 

hakkındaki görüşlerini şu şekilde belirtmektedir: “Mit, 

ana motifleri itibariyle uydurma değildir. Fakat Türklerle 

ilgisi hemen hemen çok azdır. Đnsanın yaratılışını dört 

                                                 
420  Bkz., Đsmail Taş, a.g.e., s. 85; “Altay’daki Kara Orman 
Tatarlarının yaratılış mitinde insandaki istenmedik değerler, kötü 
ruhu temsil eden şeytana veya Erlik’e bağlanır. Altay’daki Lebed 
Tatarları’nın yaratılış mitinde de durum bu şekildedir. Lebed 
Tatarlarının yaratılış mitinde kadının yaratılmasına şeytan neden 
olmaktadır.” Ayrıca bkz., Bilge Seyyidoğlu, a.g.e., s. 116: “Erlik 
hep kötü şeylerin ve kötülüğün temsilcisidir.” 
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unsur ve balçık esasına dayayan bu inanış, daha ziyade 

Ön Asya ve Đran mitolojisiyle ilgilidir. Öyle anlaşılıyor ki 

bu inanç, oldukça geç zamanlarda Türkler arasına da 

girmiş ve Türkler de bu mitte adı geçen kişi ve yer 

adlarını Türkçeleştirerek kendilerine mal etmişlerdir. Bu 

mitin ilk şeklini yazan Ulug Han Ata Bitikçi’nin yeni 

Müslüman olmuş Türk mutasavvıflarından biri olması da 

çok muhtemeldir. Bununla beraber, büyük bir dağ 

üzerinde bulunan ata mağaraları, Türk mitolojisine 

yabancı değildir. Göktürklerin menşe efsanesindeki, 

kurtla çocuğun kaçıp sığındıkları Turfanın 

kuzeybatısındaki büyük dağ ve üzerindeki mağara, böyle 

bir mağaradan başka bir şey değildir. Ergenekon’da da 

durum böyledir. Hun devletleriyle Göktürklerin ibâdet 

ettikleri ata mağaralarını da hatırlatmayı faydalı 

görüyoruz.421 

Türk mitolojisinde, Budizm tesirinde kalmış Altay-

Türk kökenli mitler de vardır: “Üç yaratıcı olan Şibegeni, 

Madari ve Esege-Burhan, eti kırmızı topraktan, kemiği 

taştan, kanı da sudan yarattılar. Fakat ruh yoktu. Ona bu 

ruhu kimin vereceğini de bilmiyorlardı. Bu ruhu verme 
                                                 
421  Bahaeddin Ögel, a.g.e., I/485-486. 
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şerefi muhakkak ki bu üçünden birine ait olacaktı. Bu 

sebeple her biri karşısına bir mum ve birde su kabı alıp 

yatmaya karar verdiler. Gece kimin mumu kendi kendine 

yanarsa ve kimin su kabında bir bitki yeşerirse, bu ilk 

insanın et, kemik ve kandan meydana gelen ilk şekline o, 

ruh verecekti. Đnsanlığın koruyucu Tanrısı o olacaktı. 

Bunu kararlaştırdıktan sonra her üçü de uykuya daldı. 

Gece yarısı bir ara, Şibegeni-Burhan uyandı ve Madari-

Burhan’ın ışığının yandığını ve su kabında da bir bitkinin 

yeşerdiğini hayretle gördü. Kalbinde bir kıskançlık 

fırtınası koptu. Hemen onun ışığını söndürüp, kendi 

ışığını yaktı ve onun su kabındaki bitkiyi de alarak kendi 

kabına koydu ve yattı. Diğer Tanrılar sabah kalktıkları 

zaman Şibegeni-Burhan’ın ışığının yandığını ve su 

kabında da bir bitkinin yeşerdiğini gördüler. Đnsana can 

verme şerefinin ona verilmesine karar verdiler. Sonradan 

bu hilenin farkına varan Madari-Burhan üzüldü ve şöyle 

dedi: “Sen benim ateşimle bitkimi çaldın. Senin gibi bir 

Tanrı’nın can verdiği insanlarda başkalarına haksızlık 

etmekten birbirleri ile mücadele etmekten başka bir şey 

yapmayacaklar.” 
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Durumun böyle olduğunu öğrenen diğer Tanrılar onu 

bırakıp gittiler. Bundan dolayı insana can verme işi de 

Şibegeni-Burhan’ın üzerine kaldı. Bunun üzerine 

Şibegeni-Burhan, insana bir ruh bulmak için göğe gitti ve 

insanın et, kemik ve kandan müteşekkil ilk şeklini 

korumak için yanına bir köpek bırakmayı da unutmadı. 

Köpeklerin bu ilk atası tüysüz bir köpekti. Bu sırada 

şeytanın geldiğini görünce havlamaya başladı. Ve ona 

hücuma geçti. Şeytan ona şöyle dedi: “Eğer bana 

havlamazsan sana tıpkı insanınki gibi bir tüy veririm. 

Üşüme derdinden kurtulursun.” Bunun üzerine köpek 

sustu. Şeytan da insanın vücuduna tükürmeye başladı. 

Tükürdükçe insanın her tarafından tüyler çıkmaya 

başladı. Uyuyan insana da tükürdü ve gitti. Şibegeni-

Burhan dönünce işi anladı ve köpeğe kızarak şöyle dedi: 

“Açlıktan hep kıvran olmaz mı? Kemik kemirmek de tek 

kısmetin olsun! Đnsanların artıklarından ve 

dayaklarından kurtulma!” Bunu diyen Tanrı, insanı 

şeytanın tükürüğünden temizlemeye başladı. Bunun için 

de tüylerini yolmaya başladı. Đnsan uyurken kollarını 

başının üzerine koyduğu için şeytanın tükürüğü sadece 



 243 

oraya değmemişti. Bu sebeple insanlar hep saçlı 

oldular.422 

Yine bir Budist Türk mitolojisinde de; Tanrı güzel 

bir kız olan Rid Ta Roid Gar’ı gökten indirir. Kendisi ile 

bulunacak bir erkek yeryüzünde henüz olmadığı halde 

çok çocuk doğurur. Bu insanların ilk anası olur.423 

Gerçekte, Orta ve Kuzey Asya’ da rastlanan 

kozmogonik mitler, birçok yönleriyle evrensel yaygınlığa 

sahip bulunan unsurları sergilemektedir. Nitekim bu 

unsurları, Ari-Hindistan’da ve keza Arilerden önceki 

Hint’te, Güneydoğu Asya’da ve Kuzey Amerika’da da 

bulmak mümkündür. Böylesine geniş alanlara yayılmış 

bulunan müşterek kozmogonik mitoloji, yaratılıştan önce 

suyun varlığını ortaklaşa bir unsur olarak ortaya koyuyor. 

Bu menşei, suyun derinliklerinde, yaratılış için gerekli 

olan bir miktar toprağın getirilmesi konusunda ise, 

efsaneler üç ana eğilim etrafında toplanıyorlar: 

1- Hinduizm, Tanrı’nın, bir hayvan suretinde bizzat 

suyun derinliklerine daldığını tasavvur ediyor; 

                                                 
422  Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 117-118; Bahaeddin Ögel, a.g.e., I/491-
492. 

423  Murat Uraz, a.g.e., s. 126. 
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2- Ari-Hindistan’da, Kuzey Amerika’da ve başka 

yerlerde yaygın olan ikinci bir temaya göre Tanrı, 

amfibik (hem karada hem de suda hareket ve 

yaşam yeteneğine sahip olma özelliği) bir hayvanı 

ve genellikle de akuatik bir kuşu, toprağı 

getirmesi için, suyun derinliklerine gönderiyor; 

3- Asya’da ve Doğu Avrupa’da Tanrı, toprağı 

getirmek üzere, genellikle o zamana kadar 

varlığından haberdar olmadığı ve müteakiben 

kendisiyle zıtlaşacak ve hatta ona rakip veya 

düşman olacak olan bir “yardımcı” veya 

“hizmetkâr” varlığı gönderiyor.424 

Türk boyları arasında tespit edilen efsanelerde, 

genellikle ikinci şık ile üçüncüsünün bir birine 

karıştırıldığı görülmektedir. Bütün bu yaratılış 

efsanelerinin hepsinde müşterek olan bir başka unsur da, 

toprağı getirmek üzere “suya dalış” temasıdır ki o, Türk 

efsanelerinde de değişmez biçimde varlığını 

sürdürmektedir. Altay kozmogonik efsanelerinde, 

Tanrı’nın suyun dibinden toprak getirmek üzere 

görevlendirdiği “kişi” ile cehennem hâkimi Erlik Han 
                                                 
424  Ünver Günay- Harun Güngör, a.g.e., s. 91-92. 
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arasındaki ayniyet, dünyanın birçok yerindeki yaratılış 

efsanelerinde ortaklaşa olarak “ilk insan”, “efsanevi 

ata”nın aynı zamanda “ilk ölü” şeklinde kendini 

göstermesi suretiyle açıklığa kavuşmaktadır.425 

Bununla birlikte, Altay yaratılış efsanelerindeki, 

Tanrı ile Erlik Han arasındaki rekabet, orada “düalist” 

bir anlayışın hâkim olduğu anlamına gelmemektedir. Bu 

rekabete, Moğol, Fin-Ogur, Batı Slavları ve Doğu 

Avrupa kozmogonik efsanelerinde de rastlanmaktadır.426 

Anadolu’daki Türk kozmogonilerinde ise insanın 

yaratılışıyla ilgili şöyle bir anlatım bulunmaktadır: 

“Tanrı melek Cebrail’i dünyaya insanı yaratmak için 

bir avuç toprak almaya gönderir. Đnsanın günah işleyip 

cehennemde yanacağını bildiğinden dünya, meleğe 

görevinden vazgeçmesi için yalvarır. Bu hikâyenin daha 

ayrıntılı bölümünde ise Tanrı’nın, kara toprağı almayı 

başaramayan Đsrafil, Mikail ve Cebrail adındaki baş 

melekleri sırasıyla gönderdiğinden söz edilir. Sonunda 

                                                 
425  Ünver Günay- Harun Güngör, a.g.e., s. 92. 
426  Ünver Günay- Harun Güngör, a.g.e., s. 92. 
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ölüm meleği Azrail, dünyanın gözyaşlarına duyarsız 

kalmış ve insan topraktan yaratılmıştır.427 

Türk mitolojisinde insanın yaratılışını nitece 

itibariyle değerlendirecek olursak şu sonuca varırız: Türk 

mitolojilerinde insan evrenin temel elementlerinden 

yaratılmıştır. Đnsanın topraktan yaratılması ve Tanrı’nın 

insana üfleyerek hayat vermesi, ayrıca insanla birlikte 

ağaç motifinin kullanılması, kötü ruh tarafından 

insanların aldatılmaları ve Tanrı katından kovulmaları, 

kadının erkeğin kaburgalarından yaratılması Kitab-ı 

Mukaddes’le benzerlikler taşımaktadır. Ancak Türk 

mitolojilerinde bazı farklılıklar da mevcuttur. Türk 

mitolojilerinde Tanrı, Kitab-ı Mukaddes’te olduğu gibi 

insanın burnuna değil, kulağına üfleyerek hayat 

vermektedir. Akıl ise, Türk mitolojilerinde burnuna 

üflenerek verilmektedir. Bu, Kitab-ı Mukaddes’te 

zikredilmeyen bir husustur. Ayrıca insanın yaratılışı 

Kitab-ı Mukaddes’te izlenen sıraya tam mânâsıyla uygun 

düşmemektedir. Çünkü Türk mitolojisinde ve bilhassa 

Altay yaratılış mitinde, insanın yaratılışı değil, çeşitli 

şekillerde insanların yaratılışları söz konusudur. 
                                                 
427  Jean-Paul Roux, a.g.e., s. 112. 
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Verbitskiy’nin derlemiş olduğu mitte  akıllı olarak 

yaratılan ilk varlık, insan olarak karşımıza çıkmakta, 

ancak bu varlık daha sonra, Ülgen’in karşısına ikincil 

tanrısal bir varlık olarak çıkmaktadır. Mitolojide ikinci 

olarak yaratılan varlıklar ise tam olarak insanî özü 

yansıtamamaktadırlar. Çünkü bu varlıkların bir kısmı 

daha sonra Ülgen tarafından bir kısım görevlerle 

mükellef tutulan ruhanî varlıklara dönüşürler. Bunlar 

ilâhî dinlerdeki meleklerle karşılaştırılabilinirler. 

Altay mitolojilerinde Ülgen, yarattığı sekizinci kişiyi 

diğerleri üzerinde yönetici kılmıştır. Bundan itibaren 

mitoloji Kitab-ı Mukaddes’te zikredilen yaratma 

hâdisesinden tamamen farklı bir süreç takip etmektedir. 

Bu noktadan itibaren mitoloji kendi mantığını ön plana 

çıkarmaktadır. Đnsanla birlikte zikredilen ağaç motifini, 

kendi düşünce dünyasında rasyonalize ederek, onun 

zikredilişinin ipuçlarını yakalama, gayret ve çabasını 

göstermektedir. Mitolojide insanların yaratılmasıyla 

birlikte, onların sayısı kadar ağacın yaratılması, bize 

mitolojideki anolojik düşüncenin en genel karakteristiğini 

vermektedir. Çünkü ağaçların varlığı ve onların büyüyüp 

gelişmesi, insanların ise çoğalmamaları, henüz insanın 
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yaratma sürecinin tamamlanmadığını göstermektedir. 

Zira ilk yaratılan insanlar erkek insanlardır. Ağaç ise eril 

ve dişil kimliği kendisinde barındıran bir canlıdır. 

Đnsanların ağaçlar gibi üremeleri ve çoğalmaları için de 

onların dişil cinslerinin yaratılmaları gerekiyordu. 

Mitolojinin bundan sonraki safhasında kadının 

yaratılışı gelir. Kadının yaratılması ilk olarak Maytere 

tarafından denenir. Fakat Maytere başarılı olamaz. 

Erlik’in kadına sokulmak için köpek ve yılanı aracı 

olarak kullanması, Kitab-ı Mukaddes’le benzerlik arz 

eder. Buna rağmen bu kadın ve bundan üreyenler 

Maytere tarafından bir yere hapsedilir. Kitab-ı 

Mukaddes’te ki kadının karşılığı, Ülgen tarafından sekiz 

erkekten birinin kaburgasından yaratılan kadındır. 

Türk mitolojilerinde tek düze bir yaratma söz konusu 

değildir. Đnsanın yaratılışı Kitab-ı Mukaddes’le mukayese 

edilebilinirse de, Türk mitolojisi bu noktada oldukça 

farklılık arz etmektedir. Çünkü Türk mitolojilerinde çok 

çeşitli kültürlerin yansımaları ve etkileri söz 

konusudur.428 

                                                 
428  Đsmail Taş, a.g.e., s. 87-88. 
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III-B- HĐNT ve UZAKDOĞU MĐTOSLARINDA 

YARATILIŞ  

Uzakdoğu mitleri birkaç farklı kültürü yansıtır ve 

geniş bir zaman dilimi içinde kayda geçirilmiştir. 

Uzakdoğudaki mitler din adamları tarafından tasnif 

edilmiştir.429 En eski Hint mitleri ülkeyi M.Ö. 1500 

yıllarında istila eden Ari halkların kültürüne aittir. Daha 

sonraları Hindular, aralarında yaratılış ve Rama miti de 

bulunan bu mitlerden bazılarını kendilerine uyarlayarak 

benimsemişlerdir. 

Çin mitlerinin birçoğu Han hanedanlığı zamanında 

yazıya geçirilmiştir. (M.Ö. 206- M.S. 220) bunlar hala 

varlığını sürdüren en eski Çin mitleridir. Çünkü M.Ö. 

215 yılında ilk Çin imparatoru, tıp ve çiftçiliğe ait olan 

kitaplar dışındaki kitapları yaktırmıştır. 

Japonlar, Han hanedanlığının ilk dönemlerinde Kore 

Boğazı’ndan Japonya’ya geçmişlerdir. Mitlerini çok 

sonraları, M.S. VIII. yüzyılda yazıya geçirmişlerdir. 

Japon mitlerinden bazıları adanın yerli halklarının 

mitlerinden etkilenmişlerdir. 

 
                                                 
429  Bilge Seyidoğlu, a.g.e., s. 15. 
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III-B-I- HĐNT MĐTOSLARINDA YARATILIŞ 

Hindistan’da yapılan kazıların sonuçlarına göre, 

bölgede yerleşimin Neolitik dönemlere kadar geri gittiği 

sanılmaktadır. Bununla birlikte Hint tarihi dendiğinde, 

genellikle Aryanların Hindistan’ı ele geçirdikleri M.Ö. 

1600’lerden başlatılır. Aryanların gelişiyle birlikte, Hint 

kültürünün temel karakterleri ortaya çıkmaktadır.430 

Ancak XX. yüzyıl başlarında Aryanların Hint 

kültürünün yaratıcıları olduğu hakkında bazı iddialar olsa 

da, 1921-1922 yıllarında yapılan kazılarda Aryanların 

göçünden önce M.Ö. 2500 yıllarında, Đndus bölgesinde 

çok gelişmiş bir şehir kültürünün varlığını ve Aryanların 

çok üstün bir kültürle karşılaşmış olduklarını ortaya 

koydu. Kaynaklar çözülemediği için maalesef bu 

uygarlığı kimin ortaya koyduğunu ve hangi dili 

konuştuklarını bilemiyoruz.431 

Başlangıçta kurbanlar tanrılar şerefine tereyağı ve 

Soma denen kutsal içkiyi dökmekle yapılırken sonraları 

                                                 
430  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/201; Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, 
a.g.e., s. 153. 

431  Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 164; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar 
ve Düşünceler Tarihi, I/233-243; Bu konuda ayrıntılı bilgi için 
bkz., Kim Knott, Hinduizmin ABC’si, Ter.: Medet Yolal, 
Kabalcı Yayınevi, Đstanbul, 2000. 



 251 

tanrıları beslemek için hayvan kurbanları ve özelliklede 

at kurbanları ortaya çıkmıştır.432 Hint inancında kurban 

âyini, ilk yaratılış eylemini yeniler ve dünyanın ertesi 

yılda sürmesini güvence altına alır. Kurbanın ilk anlamı, 

“eklemleri ayrılmış” döngüsel zamanın etkisiyle 

“tükenmiş” evreni yeniden yaratmaktır. Dolayısıyla 

rahiplerin yüce etkinliği sayesinde, dünya ayakta 

tutulmuş, bütünlüğü ve bereketi korunmuştur. Kurbanlar 

sayesinde tanrılar ölümsüzlüğe kavuşmuşlardır.433 

Hint tarihinde M.Ö. 1500-500 arası Vedalar çağı 

olarak kabul edilir. Hint düşüncesinin temel yapısı ve 

düşüncenin kaynakları veda adı altında kitaplarda 

toplandığından bu adla isimlendirilmiştir. Vedalar 

çerçevesinde kurulan Hint inancı, bütün inançlarda 

olduğu gibi insanın hayatını anlamlandırmak ve bu 

dünyadaki yaşayış tarzını belirlemek ilkeleri üzerine 

oturtulmuştur. Hayatın anlamlandırılması ve yaşayış 

tarzının belirlenmesi için evren tasavvurunun 

                                                 
432  Mehmet Taplamacıoğlu, a.g.e., s. 133. 
433  Mircea Eliade-Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 155; Mircea Eliade, 
Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/282; Ananda K. 
Coomaraswamy, Hinduizm ve Budizm, Ter.: Đsmail Taşpınar, 
Kaknüs Yayınları, Đstanbul, 2000, s. 23. 
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gerçekleştirilmesi gerekir. Hint evren tasavvurunun temel 

özellikleri Vedalar ve Upanişadlar çerçevesinde 

oluşturulmuştur.434 

 

III-B-I-a- Hint Mitoslarında Evrenin Yaratılışı 

Her dinde ortak olarak yaratılış olayı büyük bir kaos 

ile başlatılır. Bu kaosun arasından bir nizam prensibi 

ortaya çıkar. Nizamın gücü kaosa üstün gelir ve yaratılış 

başlatılmış olur. Tanrılar genellikle kaostan sonra 

yaratılır. Ancak tanrılar bazen kaostan önce de vardır. Bu 

durumda ise kaosun nedeni tanrıların aralarındaki 

çekişmedir. Tanrıların çekişmesi bitince yaratılış 

başlamış olur. Bu yaratılış şekli Hint kutsal kitaplarından 

Vedalarda kaostan yaratılış inanışı şeklinde mevcuttur. 

Varlığın, zamanın ve hatta tanrıların menşei kaosla 

açıklanır. 

Hindu evreni kapalı bir sistemdir. Katı kabuklu bir 

dünya yumurtasıdır. Yani hiç bir şey yoktan (ex nihilo) 

yaratılmış değildir. Tersine nesneler sürekli yeniden 

                                                 
434  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/203; Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, 
a.g.e., s. 154. 
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düzenlenir. Her biri yerli yerine konur. Böylece cansız 

kaostan düzen içindeki hayat doğar.435 

Çok tanrılı Hint inanç sisteminde, tanrılardan birinin 

hepsinden üstün olduğu kabul edilerek hiyerarşik bir 

düzen ortaya çıkmıştır. Đlk olarak -dünyayı sardığına 

inanılan mitolojik suların tanrısı- Varuna, sonra -

yaratılmış varlıkların sahibi- Prajapati ve -evrenin mimarı 

olarak- Visvakarman evrensel düzenin dayandığı ilkeler 

olarak kabul edilmişlerdir.436 

Varuna bilinen ilk tanrıdır. Varuna’nın özellikleri 

Hint evren tasavvurunun temelinin oluşmasında etkili 

olmuştur. Veda metinlerinde Varuna, dünyaya, tanrılara 

ve insanlara egemen tanrı olarak anlatılır. Evrenin hakimi 

olarak her yerden görülebilir, her şeyi bilir ve 

yenilmezdir. Öncelikli görevi insanları kontrol ederek 

düzeni korumaktır.437 

                                                 
435  Wendy Doniger O’flaherty, Hindu Mitolojisi, Ter.: Kudret 
Emiroğlu, Đmge Kitabevi, Ankara, 1996, s. 12; Kürşat Demirci,  
Vedalar, Đşaret Yayınları, Đstanbul, 1991, s. 65. 

436  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/203; Kürşat Demirci, a.g.e.,, s. 68. 
437  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/204-205; Mircea Eliade, Dinler Tarihine 
Giriş, s. 85-90; Annamarie Schimmel, a.g.e., s. 103-104; Şinasi 
Gündüz, Din ve Đnanç Sözlüğü, s. 382; Mircea Eliade, Dinsel 
Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/244-246; Mehmet 
Taplamacıoğlu, a.g.e., s. 133; Mehmet Aydın, a.g.e., s. 781-782; 
Kürşat Demirci, a.g.e., s. 55-56. 
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Vedalarda geçen bir evrensel unsur da Puruşa’dır. 

Ölümsüz ve en ilk olandır. Bedeninin bölümlerinden kast 

sistemi meydana gelmiştir. Hem evrensel bütünlük hem 

de erdişi varlık olarak gösterilen Puruşa süre temeline 

dayanır.438 

Đndra, şampiyon ve yaratıcı olarak tanıtılır. Rig 

Veda’daki en popüler tanrıdır. Tam bir kahraman ve 

savaşçıların modeli en son doğan tanrıdır. Gökle yeri 

birbirinden ayırarak, göğü yerine sabitlemiştir. Yeri ve 

göğü güç kullanarak birbirinden ayırması, yaratılış için 

“Bütünlüğün” şiddet kullanarak parçalanması, oluş 

sürecindeki gücün önemini gösterir.439 

                                                 
438  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/206; Şinasi Gündüz, Din ve Đnanç Sözlüğü, 
s. 313; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, 
I/277-279; Mehmet Aydın, a.g.e., s. 627; Kürşat Demirci, a.g.e., 
s. 67-68. 

439 Ayhan Bıçak, a.g.e., I/206-207; Annamarie Schimmel, a.g.e., s. 
103; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, 
I/250;279; Mehmet Taplamacıoğlu, a.g.e., s. 133; Kürşat 
Demirci, a.g.e., s. 54-55; P. Mason-Oursel-Louise Morin, “Đndian 
Mythology”, New Larousse Encyclopedia of Mythology, Paul 
Hamlyn, Middlesex, 1959, s.326; Mehmet Aydın, a.g.e., s. 338-
339. 



 255 

Pracapati, yaratıkların efendisi olarak bilinir. Büyük 

tanrılara yakın özellikler taşır. Puruşa’nın uzantısıdır. 

Pracapati-Puraşa olarak da anılır.440 

Evren başlangıçta baştan sona Brahman idi. Tanrıları 

yaratmış ve daha sonra tanrıları bu dünyanın başına 

dikmiştir. Vedalarda Brahman, tükenmez, değişmez, her 

türlü var oluşun temeli ve birincil ilkesi olarak 

tanımlanmıştır. Brahman hem evrensel eksen hem de 

ontolojik temel olarak dünyayı ayakta tutmaktadır. 

Evrenin yüce ruhu olarak Brahman kendi kendine vardır. 

Sonsuzdur, bütün herşey ondan türemiş ve ona 

dönecektir. Brahman, tanrısal öz, manevî, maddesiz, 

görünmez, doğmamış, yaratılmamış, başlangıcı ve sonu 

olmayan, sınırsız, ölümlülerce tam olarak kavranamayan 

ve hareketsizdir. Canlı cansız her şeyde tezahür eden, en 

yüce tanrılarla en aşağı yaratıkları da kapsayandır.441 

Brahman, Hint teslisinin ilki evrenin aktif yaratıcısıdır. 

                                                 
440  Şinasi Gündüz, Din ve Đnanç Sözlüğü, s. 310; Mircea Eliade, 
Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/280; Kürşat Demirci, 
a.g.e., s. 61. 

441  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/209-210;Şinasi Gündüz, Din ve Đnanç 
Sözlüğü, s. 70; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler 
Tarihi, I/284;  Mehmet Taplamacıoğlu, a.g.e., s. 141; Mehmet 
Aydın, a.g.e., s. 113. 
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En yüce ve ilk neden olan bütün yaratılmışların babası 

olan Pracapati tarafından bir yumurtadan türetilmiştir. 

Hindu mitolojisi çok sayıda farklı dinî bakış açısını 

kapsadığı gibi bir birinden farklı çok sayıda yaratılış 

mitini de kabul etmektedir. Güneşle bağlantılandırılan 

Vişnu ve fırtınayla ilişkilendirilen Rudra, Hindulardan 

önce de vardır. Aşağıda anlatacağımız yaratılış miti M.Ö. 

300 ve 500 yılları arasında yaratılan ve Hindulara ait 

ayırt edici özellikleri bünyesinde barındıran bir mittir. Đlk 

olarak, reenkarnasyon Hindu düşüncesine ait bir inanıştır. 

Hindu yaratılış miti Vişnu’yu üç şekilde ortaya koyar: ilk 

olarak dünyadaki hayatın yaratıcısı olarak Brahma. Đkinci 

olarak hayatın koruyucusu olarak Vişnu. Son olarak da 

dünyadaki hayatın yok edicisi olarak Şiva-Rudra. 

Aşağıda anlatacağımız mit, Vişnu’nun çeşitli 

dönemlerdeki avatarlarını açıklar. Ayrıca zamanın ve 

hayatın sonsuz döngüsel doğası bir Hindu inancıdır. 

Yaratılış, başı ve sonu olmayan bir döngünün parçası 

olarak bir yeniden yaratılıştır. Evren, doğumdan 

olgunluğa ve ölüme, tekrar tekrar ilerler. Dünyadaki 

hayatın dört aşaması tekrar tekrar, ideal altın çağdan 

karanlık çağa ve tekrar altın çağa ilerler. Vişnu, evrenin 
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tekrar tekrar yaratılıştan dağılmaya doğru olan 

döngüsünü yönetir. Böylece Hint düşüncesinde, görünür 

farklılıkların tümünün temelinde bir birlik örüntüsü 

vardır. Vişnu yaratır, korur, yıkar. Sadece adı ve rolü 

değişir. Fakat büyük tanrı aynı kalır. Altın çağ 

kaçınılmaz olarak karanlık çağa ve o da tekrar altın çağa 

dönüşecektir.442 

Dünya sonsuz sayıda tekrar eden döngülerde 

yaratılır, yok edilir ve tekrar yaratılır. Sürekli olarak her 

biri 4.430.000 yıl süren bir büyük çağdan diğerine 

devinir. Her büyük çağ her biri daha öncekinden daha 

kısa süren ve ahlâksal olarak daha kötü olan dört daha 

kısa çağ dizisinden oluşur. Dünyadaki ilk çağ, altın çağ 

olan Krita Yuga’dır. Brahma, dünyanın yaratıcısı ve 

başkanlık eden tanrıdır. Bu çağ 1.728.000 yıl sürer. Bu 

çağda insanların barınma ihtiyacı olamamaktadır. Bu 

çağda insanlar en yüksek erdem olan düşünmeye kendini 

adarlar. Bu çağda aynı zamanda zorunluluk ve acı da 

çekilmemektedir. Đkinci çağ, Treta Yuga’dır. Bu çağda 

erdem ve mükemmellik hala vardır. Ancak dörtte bir 

                                                 
442  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 509-510; Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., 
s.171. 
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oranında azalmıştır. Aynı şekilde çağın süresi de dörtte 

bir oranında azalmıştır. Baş tanrı Vişnu’dur. Đnsanlar 

kendilerini en büyük erdem olan bilgi edinmeye 

adamışlardır. Ayrıca bu çağda özel mülkiyet kavramı 

ortaya çıkmıştır. Ve insanlar kendileri için barınaklar 

yapmak zorunda kalmışlardır. Bu çağda halk mutlu 

değildir, açgözlüdür. Gücü olanlar zayıfları ezerler ve 

hatta zayıfların kadınlarını alırlar. Üçüncü Çağ, Dvapara 

Yuga’dır. Erdem ve ahlâkî mükemmellik hala vardır. 

Ancak her çağda belli oranlarda azalmaktadırlar. Vişnu 

hala yaratıcı tanrı olarak baş tanrı olarak varlığını devam 

ettirmektedir. Bu çağda en büyük erdem olarak insanlar 

kendilerini kurban olmaya adamaktadırlar. Artık bu 

çağda acı ve ölüm vardır ve ahlâkî yozlaşma devam 

etmektedir. Dördüncü çağ ise Kali Yuga’dır. Kali, kavga 

ve savaş anlamına gelmektedir. Vişnu yok edici tanrı 

olarak Şiva-Rudra olarak yine baş tanrı konumundadır. 

Ahlâkî erdemler yok olmuş ve aynı zamanda insanlar 

sahip oldukları mal ve mülklerine göre erdem 

derecelerine dizilirler. Tek eğlence kaynağı cinselliktir. 

Đnsanlar sürekli olarak açlık, hastalık ve ölüm korkusu ile 



 259 

yaşarlar. Bu çağda sadece fakirler dürüsttür, kalan tek 

erdem iyilik yapmaktır.443 

Kali Yuga’nın sonunda Şia-Rudra dünyayı büyük bir 

tufanla yok edecektir ancak bu süreçte büyük bir yumurta 

ortaya çıkacak bu yumurta tufan öncesi dünyada var olan 

bütün hayat şekillerinin taşıyacak, dünya sulara 

gömülürken, bu yumurta sınırsız okyanusun suları 

üzerinde güvenlik içinde yüzecektir.444 

Bin uzun, Maha Yuga gecesinin sonunda Vişnu 

uyanacaktır. Göbeğinde muhteşem bir Lotus (nilüfer)445 

çıkacak ve Vişnu, dünyadaki hayatın yaratıcısı olan 

Brahma biçiminde bu çiçekten çıkacaktır. Lotus, üç 

dünyanın temeli olacaktır. Brahma, çiçekten çıktığında 

                                                 
443  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 510-512; Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., 
s.167-168; Wendy Doniger O’flaherty, a.g.e., s. 36-37; H. Jacobi, 
“Age of the World (Đndian)”, E.R.E., Editör: James Hasting, 
Edinburg, 1908, I/200; MirceaEliade, Đmgeler Simgeler, Ter.: M. 
Ali Kılıçbay, Gece Yayınları, Ankara, 1992, s. 51-56; Heinrich 
Zimmer, Hint Sanatı ve Uygarlığında Mitler ve Simgeler, Editör: 
Joseph Campbell, Ter.: Gül Çağalı Güven, Kabalcı Yayınevi, 
Đstanbul, 2004, s. 19-27. 

444  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 512. 
445  Hint inanışına göre Nilüfer tanrıların üreme organıdır. Kozmik 
Nilüfer “Toprağın en yüce biçimi ya da yönü,” ayrıca “Nem 
Tanrıçası”, “Yeryüzü tanrıçası” olarak adlandırılır. Ana tanrıça 
olarak kişileştirilir ve Mutlak, onun aracılığıyla yaratıma başlar. 
Zaman inancı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Heinrich Zimmer, 
a.g.e., s. 105. 
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onun üzerinde dinlenecek, sellerin tüm hayatı 

öldürdüğünü kavrayan Brahma, yeniden doğuş sürecini 

harekete geçirmek için yumurtayı kırarak açacaktır. 

Böylece Vişnu, tanrı Brahma olarak dünyanın yaşamında 

yeni bir güne, yeni bir bin Maha Yuga zamanını 

müjdeleyecektir. Yaratıcı Brahma önce su, ateş, hava, 

rüzgar ve dünyayı, üzerinde dağlar ve ağaçlar birlikte 

ortaya çıkaracak; daha sonra, evreni örgütlemenin bir 

yolu olarak zamanı ortaya çıkaracaktır.446 Daha sonraki 

aşamada Brahma çeşitli suretlere girerek bazı varlıkları 

yaratacaktır ve nihayet çeşitli yoğunlaşmalardan sonra 

insanları ve Rahşasaları yaratacaktır. Çeşitli uzuvlarından 

keçileri, kuzuları, inekleri, develeri, filleri ve çeşitli 

hayvanları da yaratır.447 

Vedalarda sistematize bir yaratılış teorisi mevcut 

değildir. Vedalar çağının yaratılış türleri temel olarak 

dörttür. 1- ilk suların döllenmesi yoluyla yaratılış, 2- ilk 

                                                 
446  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 513-514; Wendy Doniger O’flaherty, 
a.g.e., s. 25-27. 

447  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 514; Mircea Eliade, Dinler Tarihine 
Giriş, s. 198; Çeşitli tanrıların ve varlıkların ilk insanın bazı 
uzuvlarından yaratıldığı inancı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., 
Wendy Doniger O’flaherty, a.g.e., s. 25; Kürşat Demirci, a.g.e., s. 
67. 
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devin parçalanması yoluyla yaratılış, 3- hem varlık hem 

de yokluk olan bir birlik bütünlükten başlayarak yaratılış, 

4- gök ve yerin ayrılması yoluyla yaratılış.448  

Vedalarda yaratılış problemi Gök Baba ve Ana 

Yeryüzü ile onların tanrı çocukları Şafak maceralarıyla 

halledilmeye çalışılır. Bu mitin iki versiyonu vardır. 

Bunlardan birine göre tanrıların yaratıcısı olan Tvastr 

başlangıçta doğmuş olan ilk varlıktır. Başlangıçta o 

kozmik suyun temsilcisidir. Onda hem eril, hem de dişil 

unsurlar vardır. Yeri, Gök’ü ve bütün yaratıkları yaratan 

odur. Bir ikinci yaratılış versiyonunda yaratıcı olarak 

Yama ile Yimi görülmektedir.449 

Hint kutsal metinlerinden Rig Veda’da yaratılış 

konusunda birçok ilâhî mevcuttur. Vedalar, doğrudan ya 

da yalnızca imalar yoluyla, çok sayıda yaratılıştan 

bahseder. Bunlardan birinde şu şekilde bir yaratılış 

olayından bahsedilmektedir. Organı erkekçe iştahıyla 

uzanmışken, erkek olan geri çekildi. Usanmaz organını 

kızının içinden geri çekti. Tam birleşme eyleminin 

ortasında, baba genç kızı duyduğu arzuyu tatmin ederken, 

                                                 
448  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/ 277. 
449  Kürşat Demirci, a.g.e., s. 65-66. 
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ikisi saçılan tohumlardan birazını toprağın üzerine, iyi 

işlerin rahmine bıraktılar. Baba tohumunu kendi kızına 

akıttığında, birleşirken toprağa akıttı. Đyiliksever tanrılar 

kutsal konuşmayı yarattılar ve kutsal törenlerin 

koruyucusu Rudra Vastospati’yi biçimlendirdiler. Agni 

yüce baba gök için tohum yaparken o kızın kendisine 

eğilim duyduğunu anlayarak rahme girdi. Avcı ona 

cesaretle ok attı. Tanrı şehvetini kendi kızında doyurdu. 

Arzunun sıcaklığı zevk içindeki krala geldiğinde, gök 

dökülen parlak tohumu toprağın üstüne yaydı. Agni 

suçsuz, iyiliksever gençler topluluğunun doğmasını 

sağladı.450 Onları yüce kıldı. Gök benim babamdır. 

Meydana getiren odur. Buradaki göbek, annem engin 

yeryüzüdür. Benim yakın akrabam. Bu uzanan iki çanak 

arasında rahim var. Baba onun içine oğulcuğunu 

yerleştirdi.451 

                                                 
450  Bu gençler Angiraslardır. Tanrılarla insanlar arasındaki 
aracılardır. Göğün oğulları ve insanın atalarıdır. Đnsanlara 
tanrıların armağanlarını dağıtan onlardır. Agni Angiraslardan 
biridir. 

451  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/207; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve 
Düşünceler Tarihi, I/ 278; Wendy Doniger O’flaherty, a.g.e., s. 
24. 
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Bir başka yaratılış mitosu da ilk yaratılışı ilk 

kurbanın sonucu olarak açıklayan bir Rig Veda ilâhîsi de 

vardır. Söz konusu kurban tam bir kurban olmayıp bir 

parçalanma bir dağılmadır. Gerçek anlamıyla yoktan var 

etme değil daha çok yeniden düzenleme, kaostan düzen 

çıkarmadır. Đlk insan başka hayat biçimlerine 

dönüştürülmez, zaten daima bu biçimlerin hepsidir. 

Yaratılış sadece evrenin fiziksel özelliklerini değil, Hint 

düşüncesine göre hayatın temeli olan toplumsal düzeni, 

bu arada mevsimleri ve yaratılışın çıktığı kurban 

parçalarının kendisini de üretmesi dikkat çekicidir.452 

Rig Veda’nın başka bir bölümünde evren tasavvuru 

metafizik bir tarzda ifade edilmiştir. Đlâhî temel olarak şu 

şekildedir: başlangıçta ne varlık ne de varlık olmayan 

vardı. Hava ve gök yoktu neyi kaplıyor ve neyin 

içindeydi? Ölüm de ölümsüzlük de yoktu. Gece ve 

gündüzün ayrıldığına dair işaret de yoktu. Doğası gereği 

nefes alan ama nefessiz bir şey, diğer her şeyden ayrıydı. 

Karanlıktı; ilk önce karanlıkla örtülüydü. Bütünlük kaos 

içindeydi. Var olan bütünlük, boş ve biçimsizdi. 

Sıcaklığının etkisiyle doğdu ve birlik oldu. Başlangıçta, 
                                                 
452  Wendy Doniger O’flaherty, a.g.e., s. 24. 
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ilk çekirdek ve ruhun tohumu arzu doğdu. “Bir”i, 

“potansiyeli”, başka bir deyişle “cenin”i ortaya çıkardı. 

Bu filizden istek gelişti ve aynı istek “bilincin ilk tohumu 

oldu.453 

Bu anlayış, Hint felsefî düşüncesinin temel 

tezlerinden birini dile getirmektedir. Vedalar dönemi 

bilginleri, düşünme yoluyla, yokluk içinde varlığın yerini 

keşfetmeyi bildiler. Daha sonra “ilk tohum”, “yukarı” ve 

“aşağı” diye bir eril bir dişil ilkeye bölündü. Ama ikincil 

yaratılışın yani görünen dünyanın yaratılışına ilişkin 

bilmece çözülememişti. Tanrılar sonra doğduklarından, 

dünyayı yaratan onlar değildi. Ancak bunu yalnızca gök 

kubbenin en üstünden dünyayı izleyen bilir.454 

Vedalarda yaratılış gerçekleştiren tanrılardan biri de 

Brahaspatidir. O evreni dolduran mistik güçtür. Rig Veda 

10/72’ye göre her şeyin yaratıcısıdır.455 

Hint kutsal metinlerinden olan Brahmanalarda ise 

yaratılışa ve kozmogoniye fazlaca yer verilmektedir. 

Burada Rig Veda’da anlatılan olayların bazı yönleri 

                                                 
453  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/207; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve 
Düşünceler Tarihi, I/ 278.  

454  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/ 278. 
455  Kürşat Demirci, a.g.e., s. 68. 
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geliştirilerek işlenir. Kızına tecavüz eden baba burada 

Pracapati’dir. Yaratılanların efendisi o olmuştur. Burada 

Pracapati’nin tohumu ateşe serpilmiştir. Rig Veda’da 

geçen kurbanın parçalanmasından daha gelişmiş bir 

kurban biçimidir. Ve ilk yaratılışı simgesel olarak 

yeniden canlandıran gerçek bir törendir. Aiteraya 

Brahmana’da anlatıldığına göre, Pracabati geyik olur ve 

kızı da dişi geyik olur. Tanrılar bu olayı görünce 

Pracapati yapılmamış bir şey yapıyor derler ve Rudra’yı 

yaratarak Pracapati’yi parçalaması görevini verirler ve o 

da parçalar. Kausitaki Brahmana’da ise tecevüz eylemine 

Pracapati’nin çocukları bulaşmaktadır. Burada kız bilerek 

onları baştan çıkarmaktadır.456 

Veda ve Brahmana’daki üç ana yaratılış yöntemi, 

fücur, adak (ateş kurbanı) ve parçalanma Upanişadlarda 

birleştirilmiştir. Ölümlüyle ölümsüz arasındaki ayrım 

daha da büyümüştür. Ancak burada insan tecavüz sonrası 

yaratılmış değildir. Burada insan çift cinsiyetli ilk insan 

Puruşa’dan türetilmektedir. Burada Puruşa, hem ölümlü 

                                                 
456  Mircea Eliade-Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 155; Wendy Doniger 
O’flaherty, a.g.e., s. 26. 
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hem de Pracapati ve Brahma ile ve ayrıca yaratıcı ile 

özdeşleşmiştir.457 

Brhadaranyaka Upanişad’da yaratılış şu şekilde 

anlatılmaktadır: Başlangıçta bu evren insan biçiminde 

ruhtu. Bütün evrenden önce gelerek bütün kötülükleri 

yaktığı için, o insandır. Kendinden başka kimse 

olmadığından bir ikinciyi arzuladı. Bedeni birbirine 

sıkıca sarılmış bir kadın ve erkek büyüklüğünde idi. 

Kendisini iki parçaya ayırdı. Ve ondan karı ile koca 

doğdu. Kadınla birleşti ve bundan insan soyu doğdu. 

Ayrıca çeşitli yaratıkların formuna girerek hayvanları ve 

bitkileri de çiftleşerek yarattılar. Nemli olan ne varsa 

meniden yaratılmıştır ve Soma’dır.458 

Mahabharata’da Pracapati ilk tanrı evrensel ruh 

değildir. Panteonun yaratılışla görevlendirdiği bir 

üyesidir.459 

Aşağıda Hint düşüncesinde var olan yaratılış 

inanışlarından çeşitlemeler sunacağız. 

                                                 
457  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/206; Wendy Doniger O’flaherty, a.g.e., s. 
219-30; Kürşat Demirci, a.g.e., s. 67. 

458  Wendy Doniger O’flaherty, a.g.e., s. 30. 
459  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/211; Wendy Doniger O’flaherty, a.g.e., s. 
31. 
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Başlangıçta bu evren ruhtan ibaretti; onda faal ya da 

faal olmayan hiç bir şey yoktu. Ona şu düşünce geldi; 

Dünyaları, suyu, ışığı, ölümlü varlıkları ve suları 

yaratmak istiyorum. Su, yukarı bölgededir; onu taşıyan 

gökyüzünü, ışığını içeren atmosferi; yok olmaya tabi olan 

dünyayı ve suların daha alt bölgelerini dedi ve yarattı.460 

Her şeyden önce su mevcuttu. Âlemin bulunduğu yer 

su ile dolu idi. Bu, nefsin gündüzünün başlangıcında, 

şekillenmeden ve birleşmeden önce idi. Sonra dalga 

sebebiyle su köpüklendi. Sudan beyaz bir şey göründü. 

Allah, ondan Brahma’nın yumurtasını yarattı.461 

Vedalarda ortaya konan kozmogoni ile ilgili mitler, 

evrenin sınırsız ve dipsiz bir derinlik olan su tasavvuru 

ile sembolleştirilmiş olan ilk kaostan başlayarak, birbirini 

takip eden devreler vasıtasıyla tedrici olarak teşkil 

edildiği fikri temeline oturtulur. Bu durumda her şey ayırt 

edilemeyen karanlıklardır. Ne zaman ne de varlık vardır. 

Sonra veya nedeni bilinmeksizin varlık ordadır. Bir 

yumurta, o sınırları olamayan dalganın üzerinde yüzer. 

Bir an gelir o çoğalmak ister, bu arzu onu ısıtır, yumurta 

                                                 
460  Augustus Le Plongeon, a.g.e., s. 180. 
461  Ünver Günay, a.g.e., s. 169-170. 
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kırılır. Yumurtanın kabukları gök ve yeri oluşturur. 

Varlık “Bir” yani Vedaların Prajapati adını verdikleri 

“Bütün varlıkların Babası” adını verdiği yaratıcı olur. O 

ışığı meydana getirir yeri tespit eder göğü yarar ve daha 

sonra tanrıları ve ilk insanı yaratır. Đlk insan Yama, kız 

kardeşi Yami ile ilk insan ırkını doğurur. Bu altın çağdır. 

Kelam bölünmemiştir. Hayvanlar, insanlar, tanrılar, aynı 

dili konuşmaktadır. Her şey tehlikelidir. Sonraki 

zamanlarda tanrılar bir tanesi dışında bütün insanları 

tufanla yok ederler. Yeryüzünde insanların yeniden 

çoğalması için Manu selden kurtulmuştur. Muhtelif 

ayinler ve dualar yapması sayesinde kendisine bir kadın 

verilmiştir.462 

M.Ö. 1300 yıllarında Brahmanların en eski 

çalışmalarının derlendiği bir kitap olan Manava-Dharma-

Sastra’da şu bölüm bulunmaktadır: “Kendi maddesel öz 

cevherinden çeşitli mahlûkların ortaya çıkmasını 

tasarlayan Yüce ruh önce suları meydana getirdi. Oraya 

da üretken bir tohum yükledi. Bu tohum altın gibi parlak, 

                                                 
462  Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 144; Kürşat Demirci,  a.g.e.,  s. 66; Halil 
Đbrahim Açmaz, Muhtelif Dinlerde Tufan, Kayseri, 1991, s. 95-
97, (Basılmamış Doktora Tezi). 
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bin ışıklı bir yıldız gibi ışıldayan bir yumurta oldu. Yüce 

varlık, tüm varlıkların anası olan Brahma formunda bu 

yumurtada kopyalanmıştı.463 

M.Ö. 700’lü yıllardan kalma bir inanışa göre 

Brihadaranyaka Upanişad’da yaratılış şu şekilde geçer: 

“Başlangıçta sadece Atman vardı. Etrafına baktı lakin 

kendisinden başka bir şey görmedi.  “Ben varım” dedi. 

Bundan dolayı onun adı “Ben” oldu. Yalnızlıktan dolayı, 

mutsuzdu. Kendisine bir arkadaş istedi. Kendisini ikiye 

böldü, böylece kadın ve erkek oluştu. Gövdesi ikiye 

ayrıldı ve kadın çıktı. Onunla birleşti ve bu şekilde 

insanlık doğdu.464 

Hint inançları arasında felsefî izaha dayalı bir inanış 

da nötr prensip “Bir” vasıtasıyla olan yaratılıştır: “Bir” 

kendiliğinden soluk almaksızın nefes alıyordu. Bunun 

dışında başka bir şey yoktu. Başlangıçta karanlıklar, 

karanlıklar tarafından gizlenmişti. Fakat sıcaklık “Bir”in 

doğmasına sebep oldu. Bu tohumdan potansiyel arzu 

“Kama” gelişti ve şuurun ilk tohumu bu aynı arzudur. Bu 

                                                 
463  Augustus Le Plongeon, a.g.e., s. 180-181. 
464  Joseph Campbell, Doğu Mitolojisi, Ter.: Kudret Emiroğlu, Đmge 
Yayınevi, Ankara, 1993, s. 15-16,20. 



 270 

tez Hint felsefi düşüncesinin başlıca tezlerinden birine 

aittir. Şairler temmül vasıtasıyla var olmayan içinde, 

varlığın yerini keşfettiklerinden emindirler. Nihayet ilk 

tohum “Yukarı ve Aşağı”, bir erkek ve dişi prensibe 

bölündü. Fakat “ikinci yaratılış”ın, yani fenomenal 

yaratılışın sırrı devam ediyor. Tanrılar sonradan 

doğmuşlardır. O halde onlar dünyanın yaratılışının sahibi 

değillerdir. Bunu en iyi bilen yüksek gökte 

gözetleyendir.465 

Tanrı, kozmik bir sudan göğü ve yeri yarattı. Aynı 

zamanda Đndra’yı da bu sudan yarattı. Đndra, Sama adlı 

bir içkiyi içerek güçleniyor, öyle büyüyor, öyle genişliyor 

ki, bitişik olan gök ve yer birbirinden uzaklaşıyor. Arayı 

da Đndra kaplıyor. Bu arada diğer tanrılar yaratılıyor. 

Đnsanın nasıl yaratıldığı belli değildir. 

Bir başka rivayete göre, evren tanrıların kurban ettiği 

ilk insan Puruşa’nın vücudundan çıkmıştır. Bu varlığın 

başı gök, burnu hava, ayakları dünya, diğer organları da 

dört sınıf ve bölgeyi oluşturmuştur. Güneş ve atmosfer de 

ondan vücut bulmuştur.466 

                                                 
465  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/278. 
466  Muazzez Đlmiye Çığ, a.g.e., 172. 
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Bütün tanrıların ve diğer yaratılmış varlıkların Đyi 

Annesi tanrıça Maya ile birleşmesi sonucunda 

Brahma’nın kendini kopyaladığı, ürettiği yumurta, altın 

rahim, der Rig Veda, suların orta yerine yüklenmişti ve 

bu yumurtanın adı “Hiramyagarha” dır. Sulara Nara 

deniyordu, der Manu, çünkü onları Đlâhî Ruh “Nara”, 

Hakikatin Ana’sı doğurmuştur.467 

Hindistan halkı Brahma’nın, Yüce Varlığın kendisini 

altın rahimde, kozmik yumurtada kopyalandığını 

söylüyor ve onu Brahma adı altında anıyorlardı ve tüm 

mevcudatın Brahma’nın tabiatın dişil güçlerinin 

kişileştirilmesi olan tanrıça Maya ile birleşmesinden 

meydana gelmişti.468 

Bir diğer “Yumurta-dünya” rivayeti ise şöyledir: 

Başlangıçta bu yokluktu. O, var oldu, büyüdü ve bir 

yumurtaya dönüştü. Yumurta bir yıllık bir süre için öyle 

kaldı. Yumurta kırılarak açıldı. Onun bir yarısı gümüşten 

diğer yarısı altından idi. Gümüş olan yeryüzü, altın olanı 

ise gökyüzü oldu. Beyazının etrafındaki kalın zarı dağlar, 

                                                 
467  Augustus Le Plongeon, a.g.e., s. 181; Mircea Eliade, Dinsel 
Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/ 278; Wendy Doniger 
O’flaherty, a.g.e., s. 23. 

468  Augustus Le Plongeon, a.g.e., s. 198. 
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sarının dışındaki ince zar ise sis ve bulutlar, küçük 

damarlar nehirler, akışkan sarı kısmı ise Aditya, yani 

güneş oldu. Ve bu şekilde dünya yaratılmış oldu.469 

Chandoya Upanişada göre ise, başlangıçta hiçbirşey 

yoktu. Bu hiçbir şey yumurta haline dönüştü. Bu 

yumurtadan da evren oluştu. 470 

Veda mitolojisi oldukça karmaşıktır. Rig-Veda 

yoluyla aktarılmış olan Kozmogoniler az değildir. Bu 

kozmogonilerin özellikle çelişkili karakterleri sebebiyle 

yüzyıllar boyunca süregelen şiirlerin yazarları, farklı 

düşünceler arasında bocalamak zorunda kalmışlardır. 

Promordial insan (Puruşa) kurbanı yoluyla yaratılış 

yanında, daha ziyade orijinal bir big bang fikrini yansıtan 

başka daha soyut olanları da vardır. Dolayısıyla burada 

yaratılış yoktan yaratma yerine daha çok yeniden 

düzenleme kaostan düzen kurmadır.471 

Brahmanizm döneminin “yaratılış” inancı ise “altın 

yumurta” mitine dayandırılmaktadır. Đlk sular ya da 

                                                 
469  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/209-210; H. Jacobi, “Cosmogony and 

Cosmology”, E.R.E., Editör: James Hosting, Edinburg, 1908, 
IV/157. 

470  H. Jacobi, “Cosmogony and Cosmology”, E.R.E., IV/156. 
471  Mircea Eliade-Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 155; Wendy Doniger 
O’flaherty, a.g.e., s. 24. 
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Prajapati tarafından dünyaya getirilmiş olan bu iki 

oluşum Yüce Tanrı’yı, yani Brahma’yı doğurmuştur. 

Kıtalar, okyanuslar, dağlar, gezegenler ve evrenin 

bölümleri, tanrılar, şeytanlar ve insanlık bu yumurtanın 

içindeydiler. Onlar “Brahma doğdu” derler ki bu, “o 

kendisini tezahür ettirdi” demenin daha samîmî bir 

şeklidir. Bin yılın sonunda yumurta açıldı ve ondan çıkan 

Brahma düşündü. Ve yaratma işine başladı. O, 

yeryüzünün, suların altında olduğunu görünce bir yaban 

domuzu kılığına girdi ve suya dalarak onu dişlerinin 

üzerinde kaldırdı.472 

Başka bir rivayete göre tanrı Brahma, dünyayı 

suların dibinden bir yaban domuzu, bir balık ve bir 

kaplumbağa yardımıyla bir balık avlar gibi çıkardı. Daha 

sonra da o sırasıyla diğer tanrıları, sonra insanları ve 

sonra da geride kalan diğer varlıkları yarattı.473 

Bazı Hindu mitlerine göre ilk deniz “Süt Denizi” 

olarak düşünülürdü. Tanrılar ve şeytanların dünya 

direğini tereyağ çıkarmada kullanılan bir yayık gibi 

                                                 
472  Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 146-147. 
473  Hilmi Ömer Budda, Dinler Tarihi, Vakit Gazetesi, Đstanbul, 1935, 
s. 54. 
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hareket ettirerek bütün hayatı yarattıklarına inanıldığı 

belirtilmektedir.474 

Brahmanlar dünyanın sonsuz büyüklükte bir 

örümcekten çıktığına da inanırlar. Örümcek bütün bu 

karmaşık kitleyi kendinden çıkardığı salgı iplikleriyle 

örer ve sonra da onun hepsini ya da her hangi bir 

bölümünü, yeniden içine alıp kendi özüne katarak yok 

edermiş. Bu inancın Hint düşüncesinde, dünyanın doğup 

gelişmesi ve sonunda yok olması inanışıyla paralellik arz 

ettiği görülmektedir.475 

Taittiriya Upanişad (II-I)’a göre “Ben” (Brahman) 

uzayı türetti, uzaydan rüzgar, rüzgardan ateş, ateşten su, 

sudan toprak, topraktan yiyecek, yiyecekten tohum, 

insanlar ve bütün yaratıklar türedi.476 

Đlâhî varlık, “Evrensel sanatkar” Vişvakarman, 

dünyayı bir heykel tıraş, bir demirci veya bir marangoz 

gibi şekillendirerek yarattı.477 

                                                 
474  Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 146; Wendy Doniger O’flaherty, a.g.e., 
s. 28. 

475  David Hume, Din Üstüne, Ter.: Mete Tunçay, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Ankara, 1979, s. 144. 

476  H. Jacobi, “Cosmogony and Cosmology”, E.R.E., IV/157. 
477  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/279. 
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Dünyanın ve evrenin menşei ile ilgili olan görüşler 

halen bir çeşitlilik içinde devam eder. Fakat bu konuyu 

bir düzene sokmak için karar verilmiş bir temayül vardır. 

Bu çeşitliliğe rağmen hepsinde birbiriyle ortak olan temel 

unsurlar da vardır. 1- en yüksek bir tanrı, 2- aslî sular 

veya karanlık, 3- gelişen yayılan Puruşa ya da 

Hiranagarbha, 4- yumurta dünya, 5- brahmanın 

kendinden çıktığı nilüfer, 6- ara yaratıcılar veya 

Brahma’nın zihnen kabul edilen oğulları, 7- dünyanın 

sürekli yaratılışı ve yeniden yıkılışı.478 

Hint mitolojisinde, bölünerek tüm yaratılış haline 

gelen, tanrıdır. Dolayısıyla her şey tek kutsal varlığın 

ifadesidir. Başka hiçbir şey yoktur.479 

 

III-B-I-b- Hint Mitoslarında Đnsanın Yaratılışı 

Hint mitolojisinde insanın ve diğer varlıkların 

yaratılışı diğer dinlerin mitolojilerindeki gibi ayrı bir 

basamak, ya da sonradan tanrı, ya da tanrıların 

kararlaştırıp yarattığı varlıklar değildir. Kainatın içinde 

                                                 
478  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 510-512; H. Jacobi, “Cosmogony and 

Cosmology”, E.R.E., IV/158. 
479  Joseph Campbell, Doğu Mitolojisi, s. 16. 
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oluşumunun gerçekleştiği intibaını vermektedir. Đnsanın, 

bazen Puruşa’nın parçalarından yaratılmış olduğu 

inancından dolayı tanrılarla aynı cevherden yaratıldığına 

inanılır. Bunun temelinde ise “Hint Panteizmi”nin olması 

muhtemeldir. Çünkü evrenin bir bütün olarak algılanması 

insanın da diğer varlıklarda da olduğu gibi tanrı olmak da 

dâhil her türlü varlık şeklinde zuhur etmesinin kabul 

görür bir düşünce olmasındandır. 

Kutsal kitap olarak kabul edilen Vedalarda insanın 

yaratılışı ile ilgili olarak açık bir şey söylenmemiştir. 

Eski mitlerde, insanların tanrılarla, tanrıların insanlarla 

evlendiklerine dair bazı rivayetler bulunmaktadır. 

Vedalar döneminde bu tür konular üzerinde fikirler tam 

olarak oluşmamıştır. Sadece ilâhilerden birinde tanrı 

Agni’nin insan neslini doğurduğu aktarılmıştır.480  

Kaynaklarda insan, yaratıcı güç Brahma tarafından 

yaratılmıştır. Kainatın başlangıcında Brahma sadece bir 

kişi idi. Yalnızlıktan sıkıldığı için kendine bir hayat 

arkadaşı ister. O, kendini, kucaklaşmış bir erkek ve kadın 

şekline soktuktan sonra ikiye ayrılır. Karı ve koca bu 

                                                 
480  Hilmi Ömer Budda, a.g.e., s. 41. 
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bölünmeden meydana gelir. Yeryüzündeki insanlar bu ilk 

çiftin birleşmesinden dünyaya gelir.481 

Hint mitolojisinde, Rig-Veda’lara dayanan dört tip 

kozmogonik anlayış vardır. Bunlardan ikincisine göre ilk 

insan Puruşa’dır. Ondan dişi olarak Varaj meydana gelir 

ve doğum bunun yoluyla gerçekleşir.482 

Hint mitolojisinde insanın yaratılışının evrenin 

oluşumuyla paralel gittiği söylenebilir. Sanskritçe insan 

anlamına gelen Manu, insan anlayışının bir başka 

boyutunu göstermektedir. 

Đnsanın kökenini açıklayan temel anlayışlardan biri 

Manu (insan) düşüncesi çerçevesinde gerçekleşir. 

Đnsanlar ilk çift olan Gök ile Yer’in soyundan 

gelmektedirler. Mitolojik ataları olan Vivasvat’ın oğlu 

Manu’dur. Đlk kurbanı sunan Manu’dur.483 Bir diğer 

inanışa göre insanlar Puruşa’nın organlarından dört kast 

şeklinde yaratılmışlardır. Kesilmiş deriden doğan soy, 

                                                 
481  Mustafa Erdem, a.g.e., s. 8. 
482  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, I/277. 
483  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/212; Annamarie Schimmel, a.g.e., s. 105; 
Wendy Doniger O’flaherty, a.g.e., s. 39; Hilmi Ömer Budda, 
a.g.e., s. 41. 
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yumurtadan doğan, filizden doğan ve terden doğan 

soy.484 

Đnsanlığın on dört efsanevî soyuna ya da atasına ve 

dünyanın kurallarını koyanlara Manu denir. Onların her 

biri Manwantara (manu-antara) denilen, bir Manu çağı 

olan, dönemlerde idareyi ellerinde bulundurmuşlardır. 

Her bir dönem 4.320.000 yıla tekabül etmektedir. 

Manuların ilki Swayam-bhuva’dır. Swamyam-bhuva’dan 

doğmuş yani kendi kendine varlık kazanmıştır. Yaratıcı 

olarak Prajapati, insanlığın atalarını da meydana 

getirmiştir. Bunlara Maharshis (maha-rishis) de denir. 

Diğer bir rivayete göre, Manu, Brahmanın kızıyla olan 

ilişkisinden doğmuştur. Barahman kendine bakıp 

kendisiyle özdeş olan ve kendisinde bulunan dişiliği 

ayırarak bir dişi Manu yarattı. Yaratılan bu ilk kadın hem 

kız hem de karısı olan Sata-rupa’dır. Yasa kitaplarında 

ilk Manu’nun Sata-rupa olduğu kabul edilir. Şimdiki 

Manu yedincidir ve adı Vaivaswata’dır (güneşin oğlu).485 

On dört Manu’nun adları şu şekildedir: 1- Swayam-

bhuva, 2- Swarochisha, 3- Auttami, 4- Tamasa, 5- 

                                                 
484  Wendy Doniger O’flaherty, a.g.e., s. 39-40. 
485  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/212. 
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Raivata, 6- Chakshusha, 7- Vaivaswata ya da Satya-

vrata, 8- Savarna, 9- Daksha-savarna, 10- Brahma-

savarna, 11- Dharmasavarna, 12- Savarna ya da Rudra-

savarna, 13- Rauchya, 14- Bhautya486 

Đnsanın oluşumuna ilişkin en belirgin görüş, Atman 

inancı çerçevesinde geliştirilmiştir. Atman insanı nasıl 

yaratmıştır? Bu sorunun cevabı bizi kama, istek, arzu ile 

kratu, kurban ya da istek ve tapas, işlenen günah için 

çekilen ceza, kefaret ile büyük arzu anlamına gelen 

sözcükleri araştırmaya götürür. Atman istedi, arzuladı, 

kefaret ödedi, kurban sundu yaratma isteğini güçlendirdi. 

Ve insanı ortaya çıkardı. Đnsan Atman’ın yaratıcılığının 

sonucudur. Sonra diğer şeyleri yarattı ve onları isim ve 

biçim olarak geliştirdi.487 

Karvaka okuluna göre, Atman, karmaşık amaçlar 

için karmaşık yollardan heterodoks materyalistik 

anlayışlara göre yaratılmıştır. Dört unsurdan; toprak, su, 

ateş ve havadan meydana gelmiştir. Đnsanın kendi 

                                                 
486  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/212-213. 
487  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/213; H. Jacobi, “Cosmogony and 

Cosmology”, E.R.E., IV/157. 
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kaderini belirleyebileceği inancı hakim olmuştur; onu iyi 

de kötü de yapabilir.488 

Bir başka mite göre, insan nesli büyük bir tufanla 

yok olmuştur. Tanrı Vişnu489 sadece Manu’yu kurtarmış 

ve onu bir kara parçasına götürmüştür. Manu burada 

Vişnu’nun emriyle bir ateş yakmış ve bu ateşten bir kadın 

meydana gelmiştir. Đnsan nesli Manu ile ateş kadının 

birleşmesinden ortaya çıkmıştır.490 

Đnsanın yaratılışına dair ilginç bir yaratılış miti de şu 

şekildedir: yerin yaratılmasından sonra ilk krtayuga’da 

Brahman ağzından, göğsünden, uyluklarından ve 

ayaklarından sırasıyla bin çift ikiz yarattı. Onlar evsiz 

barksız olarak yaşadılar. Onların her arzuları doğrudan 

gerçekleşiyordu. Yeryüzünden onlar için yiyecekler 

çıkıyordu. Hayvanlar ve bitkiler daha yaratılmamıştı. Her 

çift hayatları sona ererken kendilerine benzeyen bir çift 

doğuruyorlardı. Fakat dönemin sonunda varlıkların 

durumu değişti. Đlk yağmurlar yağdı. Đlk Treta Yuga’da 

                                                 
488  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/212. 
489  Tanrı Vişnu, Manu’yu kurtarmak için balık çekline girmiştir. 
Bkz., Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 171. 

490  Abdulkadir Şeybe, Yaşayan Dünya Dinleri, Ter.: Osman Cilacı, 
Đstanbul, 1984, s. 115-116. 
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insanlık artık ikizlerden değil, kadın ve erkelerden 

meydana geliyordu. Kadınlar ve erkeler soğuk ve sıcak 

duygularını hissetmeye başladıklarında kendileri için 

barınaklar yapmaya başladılar. Mucizevî ağaçlar yok 

olduğu için ot yemeye başladılar. Bu gibi olaylardan 

sonra o zamana kadar olmayan özel mülkiyet oluştu. 

Böylece de toplum sınıflara ayrıldı. Đşte o zaman Brahma 

dört kastı meydana getirdi ve kastların görevlerini de 

belirledi.491 

Görüldüğü gibi, Hint mitolojisinde, ilk insanın 

ortaya çıkışı konusundaki rivayetler yer yer çatışmakta, 

ilk insan değişik tanrılara nispet edilerek kesin bir şey 

söylenmemektedir. 

 

III-B-II- ÇĐN MĐTOSLARINDA YARATILIŞ 

Araştırmacılara göre bize ulaşan Çin mitleri, diğer 

eski kültürlere ait mitler kadar eski ve özgün değildir. 

Bunun en önemli nedeni, M.Ö. 213’te Çin’in ilk 

imparatorunun tıp, kâhinlik, tarım veya ağaç ve bitki 

yetiştirilmesi hakkında olmayan diğer bütün kitapları 

                                                 
491  H. Jacobi, “Age of the World (Đndian)”, E.R.E., I/201. 
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yakmasıdır.492 Ayrıca mitolojik konular, bilgeler 

tarafından genel tarih olarak sunulmuştur. Bu gibi 

nedenlerden dolayı gerçek anlamda hiçbir Çin 

kozmogoni mitinin tam anlamıyla korunduğu 

söylenemez. Bunun için evrenin oluşumu, insanın 

yaratılışı veya oluşumu ile ilgili mitler belirsizdir. Tarih 

yazımı geleneğinde ve birçok Çin mitinde 

insanlaştırılmış ve dünyevileştirilmiş yaratıcı tanrılar 

ayırt edilebilmektedir. Örneğin insan biçimli ilk varlık 

olan Pan-gu’nun “Gök ile Yer’in yumurtaya benzer bir 

kaos olduğu çağda” doğduğu anlatılır.493 Campbell’e 

göre, Çin’de genel olarak evrenin kuruluşunu anlatan 

mitler korunmamış ya da eski Çin’de evren tasavvuru 

geliştirilmemiştir. Ancak sanılanın aksine diğer halklarda 

olduğu gibi Çinlilerin de mitolojileri vardır. Shang 

hanedanı zamanında toprağı bereketli kılmak için insan 

                                                 
492  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 561; Ayrıca Chou hanedanı devrinde, 
soyluların kendi geçmişlerinin en eski olduğunu göstermek için 
bazı mitleri değiştirerek kullanmaları da bunda etkili olmuştur; 
Donald A. Mackenzie, Çin ve Japon Mitolojisi, Ter.: Koray 
Atken, Đmge Kitabevi, Ankara, 1996, s. 7-10. 

493  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/248; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve 
Düşünceler Tarihi, II/21; Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 163. 
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da dâhil bazı kurbanlar494 sunulduğu tahmin 

edilmektedir. Her büyük dağın tanrı kabul edilmesi de 

mitolojik özellikler göstermektedir.495 

Büyük han hanedanı döneminde, imparatorlar 

Konfüçyüs’ün öğretilerini devlet dini olarak kabul 

etmişler ve doğaya tapınmayı içeren dinleri 

yasaklamışlardır. Ağızdan ağıza aktarılan eski mitlerin 

çoğu bu dönemde kaleme alınmıştır. Ancak Han 

bilginleri, bu mitleri kendi tutumlarını ve o dönemin 

siyasal ve dinî iklimini yansıtacak şekilde yeniden 

biçimlendirmişlerdir.496 

Çin kozmogonisinde dünyanın devirleri ilk olarak 

ikiye ayrılır. I- Kaos Devri II- Nguyen Devri. Nguyen 

Devri ise kendi içinde üç döneme ayrılır. A- Üst Nguyen 

Dönemi. (göğün yerden ayrılması.) B- Orta Nguyen 

Dönemi. (dört mevsim ve beş unsurun bitkiler ve 

hayvanları doğurması.) C- Alt Nguyen Dönemi. Đnsanın 

                                                 
494  Çin inancına göre, nasıl insanlar tanrılara kurban vermekle 
yükümlüyse, tanrılar da görevlerini tam olarak yapmak 
zorundadır. Eğer tanrılar görevlerini yapmazlarsa insanlar onları 
cezalandırırlardı. Yağmur tanrısı yağmur yağdırmazsa, ormandan 
ağaçlar kesilir, tanrı heykeli güneşe bırakılır hatta kırılır. 

495  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/248. 
496  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 561. 
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Alt Nguyen döneminin başlangıcında ortaya çıktığına 

inanılır. 

Lao-tzu ve Konfüçyüs zamanında geleneksel 

kozmogoni ile ilgili inancın ne olduğunu anlamak 

oldukça zordur. Bu iki düşünürün temel prensiplerini 

birleştiren Çinli yorumcuların ve Sinologların mutabık 

oldukları bir düşünceden bahsedilebilir. Bu düşünce: 

“Başlangıçta menşei olmayan, kavranılamaz ve boşlukta 

dinlenen prensip vardı.” Eski metinler bu prensibe 

“Büyük Birlik” veya “Bir” derler. O, hepsini yarattı. O, 

her şeyin başlangıcı, prensibi ve köküdür. Bu husus eski 

filozofların hepsi tarafından da kabul edilmiştir.497  

Pan-gu’nun yaratılış miti, var olan en ayrıntılı Çin 

yaratılış mitidir. Bu mit, M.S. 200-500 yılları arsında 

yazılmış metinlerde bulunmaktadır. Pan-gu’nun yaratılış 

miti, kaostan düzenin ortaya çıkışı ve bu düzenin 

korunması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Pan-gu, ilk olarak 

gökleri yerden ayırarak evrene düzen getirir. Onun 

gövdesi dünya yüzeyindeki dağ, okyanus ve orman gibi 

doğal biçimleri bir birinden ayırarak, ayrıca gökleri 

ayrıştırarak yeni bir biçim alır. Daha sonra, canavar 
                                                 
497  Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 165. 
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Gong-gong, doğal çevreyi hissettirmeden tahrip edince, 

ana tanrıça Nugua dünyanın düzenini yeniden kurar.498 

Diğer eski kültürlerden farklı olarak, Çinliler evreni 

birbirini tamamlayan iki öze ayırırlar. Yin (gölgeli) ve 

Yang (güneşli) birlikte bütünü oluştururlar. Yin, 

doğadaki dişi ilkedir; karanlık, toprak, edilgen, boyun 

eğen ve sakin özellikler taşır. Yang ise erkek ilkedir; 

canlı, etkin, aydınlık, saldırgan ve sıcak özellikleri temsil 

eder. Đnsanlar dünyasına dişi ve erkeğin birleşmesi gibi, 

güneş, yani Yang’ın özelliklerini temsil eden tanrı ile ay, 

yani Yin’in özelliklerini temsil eden tanrıça evlenirler. 

Nitekim gök ve dünyada da bütünün birbirini 

tamamlayan parçalarını temsil eder.499 

 

III-B-II-a- Çin Mitoslarında Evrenin Yaratılışı  

Çin kültüründe en üstün kozmik güç Tien’dir. 

Evrenin ilk ve en yüksek ilkesidir. Ancak yaratıcı tanrı 

özelliği yoktur. Evrenin düzenlenişi ve insanın yaratılışı 

konularıyla bağlantısı yoktur. 

                                                 
498  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 561-562. 
499  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 562; Ayhan Bıçak, a.g.e., I/251; 
Annmarie Schimmel, a.g.e., s. 24; Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 
218; Mehmet Taplamacıoğlu, a.g.e., s. 160. 
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Çinli filozoflar ve özellikle de XI. ve XII. yüzyılda 

Yeni-Konfüçyüsçülük akımı düşünürleri, ileri sürdükleri 

yaratılış kuramlarında hiçbir tanrıya yer vermemelerine 

rağmen halk Pan-gu adında bir yaratıcıya inanmıştır. Bu 

yaratıcı ise resimlerde dünyayı taştan oyar bir şekilde 

tasvir edilmiştir.500 

Başlangıçta biri güneyde, biri kuzeyde olmak üzere 

iki okyanus ve merkezde bir kara parçası vardı. Güney 

okyanusun efendisi Shu (Dikkatsiz), kuzeydeki 

okyanusun efendisi Hu (Aceleci) ve merkezdeki kara 

parçasının efendisi Hwun-tun (Kaos) idi. “Shu” ve “Hu”, 

karayı düzenli olarak ziyaret ediyorlardı ve orada 

karşılaşıp tanışmışlardı. “Hwun-tun” onlara nazik 

davrandı ve minnet duygularını ifade edecek şekilde, ona 

bir iyilik düşündüler. Meseleyi beraberce tartıştılar ve ne 

yapacaklarına karar verdiler. Kaos, gözleri kapalı olduğu 

için kördü, kulakları kapalı olduğundan sağırdı ve burun 

delikleri olmadığından nefes alamıyor, ağzı olmadığı için 

yemek yiyemiyordu. “Shu” ve “Hu” her gün 

Merkez’deki karada buluştular ve her gün bir delik 

açtılar. Yedinci gün işleri bitmişti. Ancak gözlerini ve 
                                                 
500  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/250; Donald A. Mackenzie, a.g.e., s. 218. 
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kulaklarını açtığında ve görüp işitmeye ve burun 

deliklerinden nefes almaya, ağzı yemek yemeye 

başladığında, yaşlı “Hwun-tun” öldü.501 

Yukarıda anlatılan Çin mitinden anlaşılan o ki 

kainat’ın yedi günlük bir sürede “Düzene sokulduğunu” 

ve Kaos’tan Kosmos’un nasıl oluştuğunu anlatmaya 

çalışmaktadır. 

Çinli filozoflar öğrencilerine başlangıçta hiçbir şeyin 

olmadığını öğrettiler. Uzun yıllar geçti hiçbir şey bir şey 

oldu. Bir şeyin, birliği vardı. Uzun yıllar geçti ve bir şey 

kendini ikiye böldü. Bu iki şey daha küçük iki şey daha 

üretti ve beraber çalışarak, ilk canlı olan Pan-gu’yu 

oluşturdular.502 

Başlangıçta bir yumurta tüm evreni içinde 

barındırıyordu. Yumurtanın içinde kaotik bir kitle 

bulunmaktaydı. Gök ve yer birbirinin eşiydi ve her yer 

tümüyle karanlıktı. Çünkü ne güneş ne de ay vardı. Bu 

karanlık kütleden, ilk varlık Pan-gu oluştu. Pan-gu 

kendini karanlıkta bir yumurtanın içinde kapalı ve kaosla 

                                                 
501  Donald A. Mackenzie, a.g.e., s. 217. 
502  Donald A. Mackenzie, a.g.e., s. 218. 
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çevrelenmiş bulunca, evrene bir düzen getirmeye karar 

verdi.503 

Önce, dünya yumurtasını kırarak açtı. Daha hafif 

(Yang) olan kısım yükselip gök haline gelirken, daha ağır 

(Yin) olan kısım çökerek yer oldu. Pan-gu, dünyanın 

üzerinde ayakta durmaya çalıştı, ancak gökler başının 

üstünde büyük bir baskı yapıyordu. Fark etti ki gökler 

gökyüzünün çok yükseklerinde yer almazlarsa hayatın 

ortaya çıkması mümkün olamayacak. Bu sorunu nasıl 

çözeceğini düşündü. Sonunda bu dünyada canlı 

yaratıkların oluşabilmesi ve varlıklarını 

sürdürebilmelerinin tek yolunun, gökyüzünü yukarı doğru 

itilmek olduğuna karar verdi.504 

Sonraki 18.000 yılda Pan-gu, sürekli göklerin 

yeryüzünü ezmesini engellemeye çalıştı. Yalnızca ağzına 

esen rüzgârları yedi. Hiç uyumamıştı. Önce dizlerinin 

üstünde, dirsekleri kıvrık olarak durabiliyordu. Bütün 

gücünü toplayıp elleriyle gökyüzünü yukarı itti. Daha 

sonra Pan-gu’nun ayakları üstünde, dirsekleri kıvrık 

                                                 
503  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 562; Ayhan Bıçak, a.g.e., I/250-251; 
Muazzez Đlmiye Çığ, a.g.e., 172; Donald A. Mackenzie, a.g.e., s. 
21. 

504  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 562. 
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durabildiği zaman geldi ve elleriyle gökyüzünü itti. En 

sonunda Pan-gu tümüyle ayağa kalkabildi. Gökyüzünü 

yukarı iterken kollarını sonuna kadar açmayı başardı.505 

Pan-gu günlerce, gecelerce, aylarca, yıllarca, taş bir 

sütun gibi ayakta durdu. Gökleri durmaksızın elleriyle 

yukarı itti. Yavaş yavaş gökyüzü giderek daha yukarı 

yükseldi. Her gün on metre daha yukarı çıkıyordu. 

Gökler daha yükseğe çıktıkça, Pan-gu’da gittikçe 

uzuyordu.506 

En sonunda gökler dünyanın çok üzerinde yerlerini 

alınca, Pan-gu çok yorulduğunu anladı. Gökyüzüne, bir 

de çok aşağılarda ayaklarının altındaki toprağa baktı. Yer 

ile gök arasındaki mesafenin yeterince açıldığından emin 

olunca; artık gökyüzünün çöküp yeryüzüne çarpmasından 

korkmadan uzanabilir ve dinlenebilirdi.507 

Böylece Pan-gu uzandı, uyudu ve uykusunda öldü. 

Onun bedeni evrene biçim ve töz verdi.508 

                                                 
505  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 562-563; Muazzez Đlmiye Çığ, a.g.e., 
172. 

506  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 563. 
507  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 563. 
508  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 563. 
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Pan-gu’nun başı Doğu’daki dağı oluştururken, 

ayakları Batı’daki dağı oluşturdu. Bedeni Ortadaki dağı, 

sol kolu Güney’deki, sağ kolu ise Kuzey’deki dağı 

oluşturdu. Bu beş kutsal dağ kare şeklinde dünyanın dört 

köşesini ve merkezini belirledi. Her biri dünyanın 

üzerinde dev bir taş sütun gibi durarak gökleri yukarıda 

tutmaya başladılar.509 

Pan-gu’nun başındaki saçlar ve kaşları, gezegen ve 

yıldızları oluşturdular. Sol gözü güneşi, sağ gözü ayı 

oluşturdu. Eti yeryüzündeki toprak, kanı ise okyanus ve 

ırmaklar oldu. Dişleri ve kemikleri kayaları, mineralleri 

ve kıymetli taşları oluşturdular. Nefesi bulutları ve 

rüzgârı, sesi ise yıldırımı ve fırtınayı oluşturdu. Teri 

yağmur ve çiğe dönüştü. Bedenindeki tüyler ağaçları, 

bitkileri ve çiçekleri oluştururken, derisinde yaşayan 

asalaklar, hayvanlar ve balıklara dönüştüler.510 Ayrıca 

                                                 
509  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 563; Ayhan Bıçak, a.g.e., I/250; 
Muazzez Đlmiye Çığ, a.g.e., 172; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar 
ve Düşünceler Tarihi, II/21; Donald A. Mackenzie, a.g.e., s. 218. 

510  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 563; Ayhan Bıçak, a.g.e., I/250; 
Muazzez Đlmiye Çığ, a.g.e., 172; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar 
ve Düşünceler Tarihi, II/21; Donald A. Mackenzie, a.g.e., s. 218. 
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rüzgârın vücuduna koyduğu parazitlerden de insanların 

meydana geldiğini belirten mitler de mevcuttur.511 

Burada, yaratılışı bir ilk Varlığın kurban edilmesiyle 

açıklayan mitin özü fark edilmektedir: Tiamat, Puruşa, 

Ymir. Şu King’de yapılan bir ima, eski Çinlilerin birçok 

halkta ve farklı kültür düzeyinde bulunan bir başka 

kozmogoninin izlerini daha bildiğini kanıtlamaktadır: 

“Ulu Efendi (Huang-ti), tanrıların aşağı inişleri son 

bulsun diye Ç’ong-li’yi Yer ile Gök arasındaki iletişimi 

kesmekle görevlendirdi.” Çinlilerin mite getirdiği yorum 

ikincil önemdedir. Çeşitlemelerin çoğunluğu tam tersine 

başlangıç çağının, Gök ile Yer tanrılarının aşağı inip 

insanların arasına karışmasına ve insanların da bir dağa, 

bir ağaca veya bir merdivene tırmanarak ya da kuşların 

sırtına binerek göğe çıkışına olanak verecek ölçüde çok 

yakın olduğu o çağın cennetsi niteliğini yüceltmektedir. 

Belirli bir mitsel olayın ardından, Gök birden bire yerden 

ayrılmış, ağaç veya sarmaşık kesilmiş veya başı göğe 

değen dağ düzleşmişti. Bununla birlikte bazı ayrıcalıklı 

varlıklar esrime halinde göğe yükselme, böylelikle in illo 

                                                 
511  Muazzez Đlmiye Çığ, a.g.e., 172; Donald A. Mackenzie, a.g.e., s. 
218. 
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tempore kesilmiş iletişimi yeniden kurma yetisine 

sahiptir.  Cennet nostaljisi diye nitelenebilecek olguya, 

yani esrime yoluyla o ilk, “başlangıç durumu”yla 

yeniden bütünleşme isteğine bütün Çin tarihi boyunca 

rastlanmaktadır. Başlangıcın birlik/bütünlüğü veya 

insanların doğrudan tanrılarla karşılaşılabildiği bir zaman 

tarafından temsil edilen bir durum söz konusudur.512 

Son olarak üçüncü bir mitte, bir erkek ve kız 

kardeşten, Fu-hi ve Nü-kua’dan oluşan bir çiftten 

bahsedilmektedir. Ejder bedenli bu iki varlık, 

ikonografide genellikle kuyruklarından birbirine 

düğümlenmiş olarak tasvir edilir. Bir tufan sırasında, 

“Nu-kua mavi renkli göğü beş renkten taşlarla onardı, 

büyük bir kaplumbağanın ayaklarını kesip dört kutba 

dört direk olarak dikti, dünyayı kurtarmak için kara 

ejderi (Gong-Gong) öldürdü. Taşan suların önüne set 

çekebilmek için kamış küllerini biriktirdi. Bir diğer metin 

Gök ile yerin yaratılışından sonra, Nü-kua’nın sarı 

                                                 
512  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, II/21-22. 
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topraktan (soylular) ve çamurdan (yoksul ve sefil 

insanlar) şekillendirdiğini nakleder.”513 

Tarihselleştirilmiş Büyük Yü rivayetinde de 

kozmogoni izleri seçilebilmektedir. Mitsel imparator Yao 

döneminde “Dünyaya henüz düzen verilmemişti, engin 

sular düzensiz biçimde akıyor, dünyayı seller 

kaplıyordu.” Yü, suları durdurmak için setler yapan 

babasının aksine, “Toprağı kazdı ve suları denizlere 

doğru akıttı, yılanları ve ejderhaları avladı ve onları 

bataklıklara doğru sürdü. Tüm bu motifler kozmogoniyle 

ilişkili bir yapıya sahiptir. Yü, yaratıcı tanrı ve 

uygarlaştırıcı kahraman rolünü üstlenir. Çinli bilginlere 

göre, dünyanın düzenlenmesi ve insanî kurumların 

oluşturulması kozmogoniyle eşdeğerlidir. Hükümdar 

kötülük güçlerini dört ufka doğru sürüp bir merkeze 

yerleştiğinde ve toplumun örgütlenmesi 

tamamlandığında, dünya “yaratılmış” olur.514 

Ama dünyanın kökeni ve oluşumu sorunu, Lao-

tzu’nun ve Taocuların dikkatini çekiyordu, bu da 

                                                 
513  Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 166; Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve 
Düşünceler Tarihi, II/21-22. 

514  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, II/22-23. 
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kozmogoniye ait spekülasyonların eskiliğini gösterir. 

Nitekim Lao-tzu ve talebeleri arkaik mitolojik 

anlatılardan yararlanmaktadır ve Taocu söz dağarcığının 

özünün diğer okullarca da paylaşılması, onun eski ve 

bütün Çin’deki yaygın niteliğini göstermektedir.515 

Lao-tzu’nun dünyanın kökeni üzerine ilişkin 

spekülasyonları, yaratılışı bir yumurtaya benzetilebilecek 

bir bütünlükten hareketle anlatan kozmogoni mitiyle 

uyumludur. Tao te King’in 42. bölümünde şöyle denir: 

“Tao, Bir’i doğurdu. Bir Đki’yi doğurdu. Đki, Üç’ü 

doğurdu. Üç, on bin varlık doğurdu. On bin varlık Yin’i 

sırtında taşır ve Yang’ı kucaklar.” Lao-tzu’nun 

geleneksel bir kozmogoni mitini, ona yeni bir metafizik 

boyut ekleyerek ne yönde kullandığı görülüyor. “Bir” 

“Bütün”le eşdeğerlidir; birçok mitoloji açısından tanıdık 

bir izlek olan ilk başlangıç bütünselliğine gönderme 

yapar. Yorumda Gök ve Yer’in birliğinin, yine iyi bilinen 

bir mitolojik senaryo uyarınca, var olan her şeyi yarattığı 

vurgulanıyor. Ama Lao-tzu’ya göre, “Bir,” ilk 

birlik/bütünlük de “yaratılış”ın bir aşamasını temsil 

                                                 
515  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, II/23. 
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etmektedir. Çünkü o da gizemli ve kavranamaz bir temel 

ilke, Tao tarafından yaratılmıştır.516 

Kozmogoniyle ilişkili başka bir parçada Tao 

“farklılaşmamış ve mükemmel, Gök ve Yer’den önce 

doğmuş bir varlık” olarak ifade edilir; “Onu bu dünyanın 

anası olarak kabul edebiliriz, ama adını bilmiyorum; ben 

ona Tao diyeceğim ve ona bir isim vermek gerekirse, bu 

ta (Muazzam) olacak.”517 

 

III-B-II-b- Çin Mitoslarında Đnsanın Yaratılışı  

Bazı dinlerde bütün evren ya da dünya yaratıldıktan 

sonra evrenin varlığından haberdar olacak bir varlık olan 

insan yaratılır. Diğer bazı dinlerde ise insan biçimli dev 

yapılı bir varlığın vücut ve organları evrenin yaratılışı 

için bir malzeme oluşturur. Çin mitolojisinde her iki form 

da bulunmaktadır. 

Çinlilere göre insan fiziksel olarak da toplumsal 

olarak da, en önemli nesnedir. Buna bağlı olarak da 

insanın elinden çıkan herşey de önemlidir. Bu görüş, 

Çinlilerin dünya kavramlarının temel özelliğiyle örtüşür. 

                                                 
516  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, II/27. 
517  Mircea Eliade, Dinsel Đnançlar ve Düşünceler Tarihi, II/27. 
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Đnsan dünya düzeninde ilk sıradadır. Hayvanlar, bitkiler, 

gök ve yer ona bağlıdır.518 

Ana tanrıça Nugua ilk insanları kil ve balçıktan 

yarattı. Kendiside bir insana benziyordu. Ancak 

bacaklarının yerinde ejderha kuyruğu vardı. Nugua 

dünyanın üzerinde kayarak dolaşırken, Pan-gu’nun 

bedeninden oluşan güzel şekilleri hayranlıkla seyretti. 

Ağaçları, bitkileri ve çiçekleri çok sevdi ama en çok daha 

hareketli ve canlı olan hayvanlardan ve balıklardan 

hoşlandı. Ancak bütün bunları bir süre inceledikten sonra 

yaratılışın henüz tamamlanmadığına karar verdi. Balıklar 

ve hayvanlar onu tatmin etmek için yeterince akıllı 

değillerdi. O bütün canlılardan daha üstün olacak bir 

yaratığa hayat verecekti.519 

Nugua, Sarı Nehir boyunca süzülürken bu nehir 

yatağındaki maddeyi kullanarak insanı oluşturmaya karar 

verdi. Nehrin kıyısına oturarak nehir yatağından avuç 

avuç ıslak çamur aldı ve onlardan küçük insanlar 

                                                 
518  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/252;  
519  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 563-564; Ayhan Bıçak, a.g.e., I/252; 
Muazzez Đlmiye Çığ, a.g.e., 173; Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 169. 
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oluşturdu.520 Onları kendine benzetti. Ancak onlara 

ejderha kuyruğu yerine iki kollarıyla uyumlu iki ayak 

verdi. Yürümeye hazır olduklarında, onlara hayat 

nefesini üfledi. Bazılarını Yang ile yani evrendeki erkek, 

saldırgan öğeyle doldurdu ve bunlar erkek oldular. 

Diğerlerini ise Yin ile yani doğadaki dişi ve uysal öğeyle 

doldurdu ve bunlar da kadın oldular. 

Bir süre sonra Nugua, insanlara tek tek biçim 

vermekten usandı ve daha hızlı bir yol düşündü. Nehir 

yatağındaki ıslak çamura bir ip yerleştirdi ve ipi üst ucu 

tamamıyla kaplanana kadar suda dolandırdı. Sonra ipi 

aldı ve sahile doğru salladı. Her damla çamur bir insan 

haline geldi. Ancak bu iki yöntem aynı türde insanlar 

yaratmıyordu. Nugua’nın eliyle biçimlendirdikleri, ipten 

düşerek olanlardan daha zengin ve daha akıllıydılar.521 

Bir süre sonra Nugua’nın çocukları, evlerini yapıp, 

köylere ve çiftliklere yerleşerek günlük gereksinimlerini 

karşılamaya başlayınca, canavar Gong-gong çok kızdı. 

                                                 
520  Tanrıça Nugua’nın sarı topraktan yarattığı insanlar asil 
insanlardır. Bkz., Muazzez Đlmiye Çığ, a.g.e., 173; Huzeyfe 
Sayım, a.g.t., s. 169. 

521  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 564; Bu şekilde yaratılan insanlar 
fakir ve asil olmayan insanlardır. Bkz., Muazzez Đlmiye Çığ, 
a.g.e., 173; Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 169. 
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Başını gökyüzünü tutan dağlardan birine şiddetle vurdu. 

Dağ yere yıkıldı. Gökyüzünde tuttuğu yerde büyük bir 

delik açıldı ve yeryüzünün birçok yerinin çatlamasına 

neden oldu. Bazı büyük yarıklardan ateşler fışkırarak 

evleri ve ekinleri yaktı. Nehirler yataklarından taştı. 

Yeraltı sularının oluşturduğu seller yarıklardan fışkırarak 

eskiden köy ve çiftlik olan yerlerde büyük bir okyanus 

oluşturdular.522 

Büyük tanrıça dehşet içinde yüzlerce insanın açlıktan 

ölmesini veya boğulmasını izledi. Yarattığı çocukları 

kurtarmak için acele hareket etmesi gerektiğini biliyordu. 

Đlk önce nehir kıyısındaki sazlıkları yaktı. Ve küllerini 

ateşi söndürmek için, yanan yarıklara doldurdu. Sonra 

sellerin toprağa sızmasını ve sazların küllerini set gibi 

yığarak suların eski nehir yataklarından akmasını 

sağladı.523 

Đnsanlar çiftliklerine ve köylerine dönüp günlük 

işlerini yapmaya başlayınca, Nugua Sarı Nehre doğru 

süzüldü. Daha sonra beş farklı renkte taş topladı. Bu 

taşları ocakta eriterek göklerdeki deliği bununla kapadı. 

                                                 
522  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 564. 
523  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 565. 
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Daha sonra dev bir kaplumbağanın dört ayağını aldı. 

Bunları gökyüzüne destek olsun diye dünyanın dört 

köşesine ek sütunlar olarak yerleştirdi. Böylece ana 

tanrıça Gong-gong’un düşüncesizce neden olduğu yıkımı 

onardı.524 

Bir başka rivayete göre göğün efendisi Yu-huang-

shangti, yahut daha çok kullanılan ismiyle Gök Baba 

(Lao-tien-yeh)’nın Çinlilerin ilk tanrılarından birisi 

olduğu kabul edilir. Gök Baba insanları çamurdan 

şekillendirerek yaratır ve bu iş bitince de heykelcikleri 

kuruması için güneşe koyar. Tam bu sırada şiddetli bir 

yağmur başlar. Gök Baba heykelcikleri barınağa koymak 

için acele eder. Ancak onlardan bazıları yağmurdan hasar 

görür. Hasar görenlerin yeryüzünde yaşayan hasta 

insanları ve sakatları teşkil ettiği ve organları tamam olan 

sağlıklı insanların ise sağlam heykelciklerden olduğu 

kabul edilmektedir.525 

Bir kısım Çinli de insanın civcivin yumurtadan 

çıktığı gibi yaratıldığını kabul eder. Genellikle ilk insanı 

                                                 
524  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 565. 
525 Ou-I-Tai, “Cheneese Mythology”, New Larousse Encyclopedia of 
Mythology, Paul Hamlyn, Middlesex, 1959, s. 37. 
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“kabuğunun içinde emniyette olan kimse” olarak 

nitelendirmişlerdir.526 Bazı Çinliler ise insanın menşeinin 

gökte olduğuna ve insanın yeryüzünü düzenlemesi için 

gökten indirildiğine inanırlar: ilk indirilen kadın ve erkek 

yüzyıl yeryüzünde kalır, fakat yeme içme sıkıntısı ve 

mahsullerine zarar veren hayvanlar karşısında çaresiz 

kalarak gökyüzüne geri döner. Bunlardan sonra bir diğer 

çift daha gönderilir. Fakat bu çift de aynı şekilde 

başarısız olarak yüzyılın sonunda göğe geri dönerler. 

Üçüncü çift ise; Pu-yu adında bir erkekle Na-mu adında 

bir kadındır. Bunlar sıkıntı çektikçe zaman zaman göğe 

geri dönmüşler ve buğday ve pirinç tarlalarını sürmek 

için manda ve öküz, binmek için at istemişlerdir. Dağa 

kaçan öküzlerin ve mandaların eve dönmesi için kaplan 

indirilmiştir. Efendi Pu-yu tarla yapma zamanı gelince 

tarlayı hazırladı, yemek için mükemmel olanı, giymek 

için uygun olanı yaptı. O yaptığı ülkeyi sevdi ve geri 

dönmedi. Sonunda o, halkın kendine tapması için büyük 

bir ağaç görünümünü aldı. Tai halkı toplandı ve ona 

kurban takdim ettiler. 527 

                                                 
526  Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 170. 
527  Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 170. 
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Efsanenin modern bir yorumunda, kilden yapılan 

insanların fırında pişirildiği anlatılır. Bunlardan bazıları 

fazla pişerek kararırlar, bazıları yeterince pişmez ve 

fırından beyaz çıkarlar. Sadece üçüncü fırınlama işlemi 

başarılı olur. Heykelcikler güzel bir sarı renktedirler. 

Bunlar Çinlilerdir. Bu efsanenin bir başka anlatımında 

heykelcikler kurutulurken yağmur yağar; yağmurdan 

etkilenenlerde özürlülerdir.528 

Shang döneminde, her insanın, biri hayatı diğeri 

kişiliği yapan iki ruha sahip olduğuna inanılmıştır. 

Ölümle birlikte iki ruh da bedenden ayrılır. Hayat ruhu 

bedene yakın kalır, eğer ceset hemen gömülmezse, hayat 

ruhu bedene tekrar girebilir. Bu tür insanlar, yaşayan ölü, 

insan yiyen mahlûklar olarak kabul edilmişlerdir. Kişilik 

ruhu serbest olarak hareket edebilir. Kendini hatırlayacak 

insanlar oldukça genellikle de beş nesil boyunca 

yaşayabilir. Açlıktan ölmemesi için ona kurban verilmesi 

gerekir. Kurban verilen kişilik ruhu, aileye yardım eder 

ve tarlaların verimli olmasını sağlar. Tohumluk 

buğdayların yanında yaşadığına inanılmıştır.529 

                                                 
528  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/252. 
529  Ayhan Bıçak, a.g.e., I/252-253. 
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Çin anlayışında insanın efsanevî kökeninden çok 

tarihi özellikleri ve ahlâkî yapısı öne çıkmıştır. Ahlâk, 

aile yapısı çerçevesinde gelişirken, tarih, devletin en 

önemli dayanağı olmuştur. 

 

III-B-III- JAPON MĐTOSLARINDA YARATILIŞ 

Japonlar şu anda Japonya’yı oluşturan adaların ilk 

yerli halkı değildir. Moğol ırkından kavimler Kore 

Boğazı’nı geçerek, M.Ö. I. ve II. yüzyıllarda bu adaları 

işgal etmişler ve Japon adalarının yerli halkını da asimile 

ederek Şinto dinini buraya getirmişlerdir. Bu din doğaya, 

atalara ve kahramanlara tapmayı içerir. Doğanın her bir 

görünümünde ilâhî bir ruh olduğuna inanılır. Japon 

mitolojisinin oluşumunda Japonya’nın muhtelif 

bölgelerin geleneklerinin de katkısı olmuştur.530 

                                                 
530  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 577; Donald A. Mackenzie, a.g.e., s. 
271; Felicien Challeye, Japon Efsaneleri, Ter.: Eray Canberk, 
Okyanus Yayınları, Đstanbul, 1997, s. 5;  Odette Bruhl, “Japanese 
Mythology”, New Larousse Encyclopedia of Mythology, Paul 
Hamlyn, Middlesex, 1959, s. 403, 
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Japonların dinleri hakkındaki bilgilerimiz Yezuit 

Misyonerlerin XVI. ve XVII. yüzyıllarda Japonya’ya 

gitmeleri ve orada uzun yıllar kalmalarıyla başlamıştır.531 

Japonlar yüzyıllar boyunca dinsel inanışlarını hiç 

kaybetmemişlerdir. M.S. 552 yılı Çin’in din, edebiyat ve 

sanat alanlarında Japonların üzerindeki büyük etkisinin 

başladığı dönemdir. Ancak Japonlar VIII. yüzyılın 

başlarına kadar dinleri konusunda hiçbir şey 

kaybetmemişlerdir.532 

M.S. 712’de yazılan Kojiki ( dünyanın yaratılışından 

itibaren M.S. 628 yılına kadar olan Japon tarihini anlatır.) 

ve M.S. 720’de yazılan Nihongi (Japon milli tarihini 

anlatır.) Japon mitolojisinin en önemli iki kaynağıdır. 

Bunlar Japonların mitleri gerçek olarak kabul ettikleri 

dönemde yazılmışlardır. Bu eserleri yazanlar, en eski 

dinsel inançlarındaki Çin ve Hint etkilerini azaltmak için 

yazmışlardır.533 

                                                 
531  Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 231. 
532  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 577; Odette Bruhl, a.g.m., s. 403. 
533  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 577; Mircea Eliade- Ioan P. 
Couliano, a.g.e., s. 265; Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 231; Şinasi 
Gündüz, Din ve Đnanç Sözlüğü, s. 354; Mehmet Aydın, a.g.e., s. 
732; Donald A. Mackenzie,a.g.e., s. 287; Felicien Challeye, 
a.g.e., s. 5-6. 
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Mitoloji ile ilgili hikâyeler Japon imparatorluk 

ailesinin kökenleriyle sıkı sıkıya ilişkilidir. Japon 

krallarının güneş tanrıçası Ameterasu’nun soyundan 

geldiğine inanılmaktadır. Bundan dolayı Ameterasu’ya 

hürmet gösterilmektedir. Doğan güneşe dua edilmekte ve 

selam verilmektedir.534 

Japonların kozmolojilerinde evren; gök, yer ve 

ölülerin yeraltı dünyası olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 

Japonlar görünen evrenin ilk halini, maddenin karışık 

hali olarak tasavvur edilen “Kaos” kavramıyla başlatırlar. 

Oradan iki tanrı ve bir tanrıça olmak üzere üç ya da beş 

ilâh kendiliğinden meydana gelmiştir. Daha sonra 

yeryüzü taze ve yüzen bir tereyağı parçası ya da bir 

denizanası gibi hareket ederken birden bir kamış filizi 

belirir ve ondan iki ilâh doğar, sonunda yedi ilâhî nesil 

teşekkül eder. Bunlardan sonuncuları ise dünyanın 

yaratılışıyla da görevlendirilen ve daha sonra karı koca 

olup evreni yaratan Đzanami ve Đzanagi’dir.535 

                                                 
534  Annamarie Schimmel, a.g.e., s. 32; Şinasi Gündüz, Din ve Đnanç 
Sözlüğü, s. 354; Felicien Challeye, a.g.e., s. 5. 

535  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 267; Ekrem 
Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 231. 



 305 

Yaratılış mitleri genel olarak Japon kökenlidir. 

Çünkü dünyanın yaratılışından, Japonya’yı oluşturan 

adamların nasıl yaratıldığına bir geçiş vardır. 

Yaratıcıların kadın ve erkek olmaları, burada Çin 

etkisinin olabileceğini göstermektedir.536 

Japon tanrıları insanî özellikler taşırlar. Bütün 

davranışları insana özgüdür. Japon mitlerinin kadına 

verdiği roller çok ilginçtir. Pek çok değişik mit 

versiyonlarında ilk önce erkeğin konuşmasının 

uygunluğu vurgulanır. Kadının önce konuşması, sadece 

toplumsal olarak kabul görmeyen bir davranış değil aynı 

zamanda anormal çocukların doğumu gibi korkunç 

sonuçlara da yol açabilmektedir. Ancak en önemli Japon 

tanrısının kadın olması dikkate şayandır. Kadının bu 

durumu Japonların ilk toplumsal yapısı dikkate 

                                                 
536  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 578; Felicien Challeye, a.g.e., s.  5-6; 
Bazı araştırmacılar Japon mitleri ile Polinezyalılar’ın mitleri 
arasında da benzerlikler bulunduğunu belirtmektedirler. 
Çinlilerin sol gözü güneş, sağ gözü ise ay olan Pan-gu 
efsanesinin Kojiki ve Nihongi yazarlarını etkilemiş olması 
ihtimal dâhilindedir demektedirler. Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 
231; Odette Bruhl, a.g.m., s. 407.  Bizce de böyle bir etkileme 
söz konusu olmuştur. Çünkü Kojiki ve Nihongi yazarları bu 
eserleri yazdıklarında Japon dilinin daha oluşmamış olması ve bu 
eserlerin Çin harfleriyle yazmalarının etkisi olduğunu 
düşünüyoruz. 
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alındığında ilginç görünmektedir. Nitekim Japonlardan 

önce bu bölgenin yerlilerinin (Aynular) sözlü 

geleneğinde, kadınlar toplumsal alanda aktif roller 

üstlenmişlerdir. Savaş alanında soylularla omuz omuza 

savaşmışlardır. VIII. yüzyılın sonlarına kadar küçük 

devletleri yönetmişlerdir.537  

 

III-B-III-a- Japon Mitoslarında Evrenin Yaratılışı 

Japon mitolojisinde tanrıların bedenleri insan 

biçimindedir. Tanrıların biri yumuşak diğeri sert olmak 

üzere iki tabiatları vardır. Ayrıca tanrılar her şeyi 

bilmemektedirler. Her tanrı hem iyilik hem de kötülük 

yapabilmektedir. Ancak temel olarak kötü tanrı yoktur. 

Japon mitolojisinde tanrılar panteonunun tepesinde 

bulunan tanrı, Güneş tanrıçası Ameterasu’dur. Ancak 

bütün evrenin hâkimi değildir. Sadece gök ülkesini idare 

eder. Ameterasu’nun kült yeri ise “Đse”dedir. Ve kutsal 

nesnesi “Ayna”dır. Tapınağın etrafında çok sayıda horoz 

bulunmaktadır. Horozların güneşin doğuşunu haber 

vermekte olduğuna inanıldığı için bu hayvanlar güneşe 

                                                 
537  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 578. 
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adanmışlardır. Evrenin yönetimi, belli tanrıları içeren 

tanrılar meclisine verilmiştir.  

Japonlar için en tehlikeli tanrı ateş tanrısı Atago’dur. 

Ana kült yeri Kyoto’da Atgo dağıdır. Diğer birçok dinin 

aksine ateş; saygı ve minnet duyulan bir varlık olmaktan 

çok Japonların yangınlarda zarar görmelerinden dolayı 

yakıcı ve zarar verici bir güç olarak algılanmaktadır. 

Japon panteonunda bir diğer önemli tanrı, deniz tanrısı 

Susano’dur. 

Başlangıçta gökler ve yeryüzü şekilsiz bir kütleydi 

ve biçimsiz bir yumurtaya benziyordu. Daha açık ve hafif 

kısmı yukarıda kaldı ve zaman içinde gökleri oluşturdu. 

Daha ağır yoğun kısmı, daha yavaş bir biçimde çökerek 

yeryüzü oluştu. Đlk önce kara parçaları, bir balığın 

denizin yüzünde yüzdüğü gibi boşlukta yüzüyorlardı. 

Çamurdan henüz çıkmış bir kamış sürgününe benzeyen 

tuhaf bir cisim, gök ve yer arasında, bir bulutun denizin 

üstünde gezinmesi gibi boşlukta hareket ediyorlardı. Bu 

ilk tanrıyı oluşturdu. Sonra diğer tanrılar bunu izledi ve 



 308 

aralarında en genç iki tanesi, Đzanagi no Mikoto ve 

Đzanami no Mikito da vardı.538 

Đzanagi ve Đzanami, bizim gökkuşağı dediğimiz, 

göklerin yüzen köprüsünde yanyana durdular ve 

yükseklerden aşağı baktılar. “Aşağıda bir şeyler 

görebiliyor musun?” diye sordu Đzanagi. 

“Yalnızca su” diye cevap verdi Đzanami, “Hiç kara 

var mı diye merak ediyorum.” 

“Bunu anlayabiliriz” dedi Đzanagi. “Göklerin 

mücevher mızrağını alalım ve derinlere doğru fırlatalım. 

Eğer kara varsa bunu mızrak mutlaka gösterecektir.” 

Đki tanrı derinliklerde mızrağı gezdirdiler ve çekip 

çıkarınca ucunda her hangi bir madde birikmiş mi diye 

baktılar. Mızrağın ucundan tuzlu su damladı ve daha 

sonra tuzlu bir kütle olarak aşağıdaki denize düştü; bir 

ada meydana getirdi. 

“Artık aşağıdaki sularda yaşayabiliriz” diye bağırdı 

Đzanami, “Kalacak toprağımız oldu.” 

                                                 
538  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 578-579; Mircea Eliade- Ioan P. 
Couliano, a.g.e., s. 266; Muazzez Đlmiye Çığ, a.g.e., 173; Donald 
A. Mackenzie,a.g.e., s. 275, 289-290. Felicien Challeye, a.g.e., s. 
15-17; Odette Bruhl, a.g.m., s. 407. 
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Böylece Đzanami ve Đzanagi göklerden ayrıldılar ve 

denizin ortasında yarattıkları adada yaşamaya başladılar. 

Orada büyük bir saray inşa ettiler ve mücevher mızrağı, 

taşıyıcı sütun olarak ortasına yerleştirdiler. Sonra da 

evlendiler. Pek çok ada-çocukları olsun istiyorlardı, 

böylece bir araya gelip bir ülke yaratacaklardı.539 

Evlerini kurduktan sonra Đzanagi, Đzanami’ye şöyle 

dedi: “Ayrılıp adamızı araştıralım. Sen bir yöne, bende 

diğerine giderim, sonra buluşuruz.” 

Đzanagi sarayın soluna, Đzanami ise sağına doğru gitti 

ve adanın çevresini dolaştılar. Tekrar buluştuklarında 

Đzanami coşkuyla şöyle dedi: “Ne kadar muhteşem. Genç 

ve yakışıklı bir erkeğe rastladım.” 

Bir zaman sonra Đzanami ilk çocuklarını doğurdu. 

Bir ada çocuğundan çok, iğrenç ve bir sülüğe benziyordu; 

üç yaşına geldiğinde hâlâ ayakta duramıyordu. Böyle bir 

çocuğu yanlarında tutmak istemediler ve bir kamış 

                                                 
539  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 579; Mircea Eliade- Ioan P. 
Couliano, a.g.e., s. 266; Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 231; 
Muazzez Đlmiye Çığ, a.g.e., s. 173; Mehmet Taplamacıoğlu, 
a.g.e., s.168; Donald A. Mackenzie,a.g.e., s. 289-290; Felicien 
Challeye, a.g.e., s. 17; Odette Bruhl, a.g.m., s. 407.  
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sandalın içinde denize bıraktılar, artık onun kaderini 

rüzgâr belirleyecekti.540 

Đki tanrı daha sonra göklere dönüp daha yaşlı 

tanrılara sordular: “Neden Đzanami anormal bir çocuk 

doğurdu? Böyle bir olayla karşılaşmamak için 

yapabileceğimiz bir şey var mı?” 

Tanrılar cevap verdi: “Đzanami yararsız bir çocuk 

doğurdu, çünkü durması gereken yeri bilmez görünüyor. 

Bir kadın ilk önce erkeğin konuşmasına izin vermelidir. 

Çünkü bu onun hakkıdır. Eğer ilk konuşan kadın olursa, 

kötü şans getirir. Eğer düzgün bir çocuğa sahip olmak 

istiyorsanız, her şeye yeniden başlamalısınız. Adanıza 

dönün, ayrı yönlerde yürüyün ve tekrar buluşmaya ve 

birbirinizi selamlamaya çalışın.” 

Đzanagi ve Đzanami tanrıların bu önerisine uydular ve 

bu kez karşılaştıklarında Đzanami, Đzanagi’nin ilk 

konuşmasına izin verdi. “Ne muhteşem” diye coşkuyla 

bağırdı. “Harika, genç bir bayana rastladım.” 

                                                 
540  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 266; Mehmet 
Taplamacıoğlu, a.g.e., s. 168; Donald A. Mackenzie,a.g.e., s. 
290; Felicien Challeye, a.g.e., s. 17; Odette Bruhl, a.g.m., s. 407. 
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Zamanla Đzanami sekiz harika çocuk doğurdu. Her 

biri bir ada oldu. Bu sekiz ada birlikte bir ülke meydana 

getirdiler. 

Đzanagi sonra karısına şöyle dedi: “Bu yarattığımız 

ülke tatlı sabah sisleriyle kaplı, ama onları kimse 

görmezse bu adalar ne işe yarar? Bu sorunu, rüzgâr 

tanrısı olacak bir çocuk yaratarak çözebilirim.” 

Derin bir nefes aldı, verdiği nefesiyle bir çocuk 

yarattı. Yeni doğmuş tanrı büyük bir hava akımının 

içinde gizliydi. Sonra kız ve erkek kardeşlerinin üzerinde 

uçtu ve onları gizleyen sisleri dağıttı. 

Đzanami kocasına şöyle dedi: “yarattığımız ülkeyi 

açığa çıkardığına göre, artık adalarımızı 

güzelleştirmeliyiz. Yüksek dağlar, sakin vadiler, serin 

ormanlar, sulak çayırlar, pırıltılı şelaleler ve köpüklü 

ırmaklar yaratmalıyız.” Böylece Đzanagi ve Đzanami 

denizlerin, dağların, ırmakların ve ağaçların tanrılarını 

yarattılar.541 

                                                 
541  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 579-580; Mircea Eliade- Ioan P. 
Couliano, a.g.e., s. 266; Annamarie Schimmel, a.g.e., s. 32; 
Mehmet Taplamacıoğlu, a.g.e., s.168; Donald A. 
Mackenzie,a.g.e., s. 290; Felicien Challeye, a.g.e., s. 17-18; 
Odette Bruhl, a.g.m., s. 407. 



 312 

Ülkelerinin gerçekten güzelleştiğini görünce Đzanagi 

şöyle dedi: “Artık evreni yönetecek bir tanrı yaratmamız 

gerekli.” 

Birlikte güneş tanrıçası Ameterasu’yu yarattılar. 

Doğumundan itibaren Ameterasu, bütün evreni 

aydınlatan bir parlaklıkla ışımaya başladı. Đzanagi ve 

Đzanami, en küçük çocuklarına hayran olmuşlardı. “Pek 

çok çocuğumuz var ama hiçbirisi bizim güzel 

Ameterasu’muzla karşılaştırılamaz” dedi Đzanagi. “Bu 

büyük tanrıçaya bizim ülkemiz kesinlikle yetmez. O 

göklere ait, oradan bütün evreni aydınlatabilir. 

Büyüdüğü zaman onun göklerin merdivenlerine 

tırmanmasına izin vermeliyiz.” 

Đzanami ay tanrısını doğurduğunda, Ameterasu 

göklerdeydi. Onun güzelliği ve parlaklığı da neredeyse 

Ameterasu kadardı. O da göklerin merdivenlerini 

tırmandı, orada Ameterasu’nun kocası olacak ve evreni 

onunla birlikte yönetecekti. 

Đzanagi ve Đzanami’nin bir sonraki çocuğu Susano 

ono Mikoto’nun herkesi huzursuz eden bir mizacı vardı. 

Hiddet nöbetleriyle etrafı kırıp geçirmediği zamanlar 

ağlıyordu. Anne babası ona dünyayı yönetme gücünü 
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verdi, ama o bu gücü kötüye kullandı. Ormanların 

kurumasına ve pek çok insanın erken ölümüne neden 

oldu. 

Sonunda Đzanagi ve Đzanami ona şöyle dediler: 

“Senin yıkma isteğin, bize seni buradan sürgün etmekten 

başka seçenek bırakmıyor. Sen o kadar kötüsün ki, senin 

dünyayı yönetmene izin vermek haksızlık olur. Seni ölüler 

diyarını yönetmeye gönderiyoruz, orada daha az zarar 

verirsin.” 

Đzanagi ve Đzanami’nin son çocukları ateş tanrısıydı. 

Doğarken annesini yaktı ve Đzanami öldü. Ölürken de 

yeryüzü tanrıçasını ve su tanrıçasını doğurdu. Ateş tanrısı 

yeryüzü tanrıçasıyla evlendi ve onların kızı, saçlarından 

dut ağacı ile ipek böceğini ve göbeğinden de beş çeşit 

tahıl üretti.542 

Đzanami ölüm döşeğindeyken, Đzanagi şöyle 

haykırdı: “Ne kadar kederliyim!” kızgınlık ve 

                                                 
542  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 580-581; Mircea Eliade- Ioan P. 
Couliano, a.g.e., s. 266; Annamarie Schimmel, a.g.e., s. 32; 
Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 175; Mehmet Taplamacıoğlu, a.g.e., 
s.168; Donald A. Mackenzie,a.g.e., s. 291-292; Felicien 
Challeye, a.g.e., s. 19; Odette Bruhl, a.g.m., s. 407. 
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küskünlükle, kılıcını çekti ve ateş tanrısını üçe böldü. 

Bunlardan her biri bir tanrı haline geldi. 

Üzüntü ve kızgınlığa dayanamayan Đzanagi, 

Đzanami’nin peşinden gitti; Yomi’ye, ölümün karanlık 

diyarına doğru uzun bir yolculuğa çıktı. Onu bulduğunda 

şöyle dedi: “Đzanami bu korkunç yere senin için geldim. 

Çünkü seni seviyorum ve sensiz yaşamaya 

dayanamıyorum.” 

Ancak Đzanami onun sözlerini sevgiyle karşılamadı. 

“Đzanagi, kocam, efendim, neden bu kadar geç kaldın?” 

diye şikâyet etti. “Yomi’nin aşını yedim. Artık seninle 

gelemem. Eğer beni seviyorsan, bırak, karanlık bir lütuf 

olsun ve bana bakma. Bunun yerine, geldiğin yoldan geri 

dön, çünkü benim ölümüm evliliğimize son verdi. 

Ama Đzanagi, Đzanami’yi gerçekten seviyordu. 

Sevgili karısını bu şekilde bırakamazdı ve ona son kez 

bakmaktan kendini alıkoyamadı. Gizlice saçında taşıdığı 

tarağın ucundaki dişi kırdı. Ve onu yakarak bir meşale 

elde etti. Sonra emin bir şekilde ışık saçan meşaleyi güzel 

karısına doğru tuttu. 

Işık, Đzanami’nin bedenini aydınlatınca, Đzanagi 

büyük bir şaşkınlıkla geri sıçradı. Đzanami’nin bedeni 
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çürümekteydi. Ve kurtlar etini yiyorlardı. “Ölüler diyarı 

çok korkunç bir yer” diye söylendi.543 

Đzanami bunu duydu ve öfkeyle ayağa fırladı. “Niye 

senden dilediğim gibi beni terk etmedin?” diye sordu. 

“Beni utandırdın ve bunun için seni cezalandıracağım.” 

Đzanami, Yomi’nin sekiz çirkin kadını çağırdı, onlarda 

Đzanagi’yi acımasızca kovalamaya başladılar. 

Đzanagi, onları geciktirmek için, siyah başlığını 

çıkarıp yere fırlattı. Başlık birden bire büyük bir salkım 

üzüme dönüştü ve kadınlar durup bunu yediler. Bitirir 

bitirmezde kovalamaya devam ettiler. 

Đzanagi, çok dişli tarağını çıkarıp yere fırlattı. Bu da 

hemen bambu fidanlarına dönüştü ve kadınlar durup 

bunları da yediler. Bitirir bitirmez kovalamaya devam 

ettiler. 

Đzanagi’ye yetiştiklerinde, o, ölülerin karanlık diyarı 

ile canlıların aydınlık diyarı arasındaki sınıra, Yomi 

Geçidi’ne varmıştı. Burayı bin kişinin yerinden 

oynatabileceği büyük bir kayayla kapattı. Kayanın 

                                                 
543  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 581-582; Mircea Eliade- Ioan P. 
Couliano, a.g.e., s. 266-267; Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 174-175; 
Donald A. Mackenzie,a.g.e., s. 292; Felicien Challeye, a.g.e., s. 
19-21; Odette Bruhl, a.g.m., s. 407. 
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arasındaki güvenli yerinden, karısı ile konuşmak için 

bekledi. 

“Đzanagi” diye bağırdı Đzanami; beni o kadar 

utandırdın ki senin halkından herkesi öldürmeye hazırım. 

Her gün bin kişiyi boğabilirim. Kısa bir zamanda boş bir 

krallığı yönetiyor olacaksın.” 

“Eğer bunu yapacak olursan ben de her gün bin beş 

yüz kişinin doğmasını sağlarım” dedi, Đzanagi. 

“Đzanagi, kocam, efendim, benim ölümümü 

kabullenmelisin” dedi Đzanami yatıştırıcı bir sesle. “Biz 

birbirimizi uzun zaman sevdik. Birlikte güzel bir ülke ve 

pek çok tanrı yarattık. Bu yeterli değil mi? benim 

dünyadaki zamanım sona erdi ve geri dönmek için çok 

geç. Artık aramızda barış yapalım.” 

“Peki, Đzanami” diye cevap verdi Đzanagi. 

“Bilmiyorum, ölüler diyarına senin peşinden gelmek 

benim zayıflığımdı. Biliyorum, yaşam rüzgârı bedende 

eserken Yomi’nin diyarını ziyaret etmek kötü şans getirir. 

Evliliğimiz burada sona erdi. Dileğin üzerine, seni 

Yomi’nin korkunç diyarında yaşamaya bırakacağım. 

Canlılar diyarına döneceğim ve artık seni rahatsız 

etmeyeceğim.” 
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Sözüne sadık kalan Đzanagi bunu bir daha hiç 

yapmadı.544 

Yukarıda anlatılan efsanenin dışında da efsaneler 

bulunmaktadır. “Eskiden gök ve yer henüz 

ayrılmamışlardı. ‘Đn’ ve ‘Yo’ henüz bölünmemişlerdi. 

Onlar bir yumurta gibi bir şekil oluşturuyorlardı. Ve bu 

şeklin sınırları belli belirsizdi. Bünyesinde bazı tohumlar 

barındırıyordu. Onun daha saf ve daha aydınlık kısmı 

incecik yayılarak göğü oluşturdu. Daha ağır olan kısmı 

ise çökerek yeri oluşturdu. Daha şeffaf kısım birleşmiş 

bir vücut oluşturdu. Ancak kaba kısmın birleşmesi biraz 

zaman aldı. Bundan dolayı göğün oluşumu önce 

tamamlandı. Yerin oluşumu ise daha sonra tamamladı. 

Daha sonra kutsal kabul edilen varlıklar ortaya çıktı. 

Dünya yaratılmaya başlandığında yeryüzü suyun 

üzerinde yüzmekte idi. Sonra kamış filizine benzer bir şey 

yaratıldı. Tanrıya dönüşen bu nesneye ebediyen 

yeryüzünde- muhterem duran denir. Sonra yaratılan ise 

Muhterem gerçek- Ülkenin toprağı daha sonrada 

                                                 
544 Donna Rosenberg, a.g.e., s. 582-583; Mircea Eliade- Ioan P. 
Couliano, a.g.e., s. 267; Donald A. Mackenzie,a.g.e., s. 295-297; 
Felicien Challeye, a.g.e., s. 21-24. 
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Muhterem bereketli- bütünleştirici tanrı yaratıldı. Bunlar 

gök prensibinin müdahalesiyle kendiliğinden 

gerçekleşmiş saf erkeklerdir.”545 

 

III-B-III-b- Japon Mitoslarında Đnsanın Yaratılışı 

Đnsanın yaratılışı konusunda Japon mitolojisinde 

herhangi bir mit bulunmamaktadır. Ancak Japon 

mitolojisinde insanlarla tanrıların yaratılışı birbirine 

benzemektedir.546 

Japonlar insanın yaratılışı konusunda tabii türeyiş 

yoluna yakın yaratılış mitleri meydana getirmişlerdir. 

Hatta Japonlar ilk tanrılar dışında diğer tanrıların da dişi 

ve erkek kami’lerin birleşmesi sonucu doğduklarına 

inanırlar. Doğarak türeme fikri üzerinde o kadar ısrarla 

durulur ki Japon adalarının dahi erkek ve dişi tanrıların 

birleşmesinden doğduğu miti Japon yaratılış efsanelerin 

merkezinde bulunur.547 

                                                 
545 Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 231; Donald A. Mackenzie,a.g.e., s. 
288-289; Michel Revon, “Cosmogony and Cosmology (Japan)”, 
E.R.E., IV/163. 

546  Donald A. Mackenzie, a.g.e., s. 286. 
547  Michel Revon, “Cosmogony and Cosmology (Japan)”, E.R.E., 
IV/164. 
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Diğer bir yaratılış mitine göre, göklerden ve yerden 

önce, denizin üzerinde yüzen ve buluta 

benzetebileceğimiz bir şey vardı ve ona destek olacak 

vasıtalar yoktu. Bunun ortasında çamurdan çıkarak 

gelişen, kamış filizine benzeyen bir şey ortaya çıktı. Bu 

şey hemen insan şekline dönüştü. Farklı bir rivayette ise; 

tanrılar ve insanların bitkilerden meydana geldiğine 

inanılır. Bundan başka rivayetlere de rastlamak 

mümkündür. Japon halkının yeryüzündeki halklardan pek 

çoğunun mitolojileriyle örtüşen mitlere sahip olduklarına 

ortaya koyan görüşler mevcuttur.548 

Bir başka yaratılış miti ise, tanrıların birbirleri ile 

olan mücadelesiyle bağlantılı olarak açıklanmaktadır. Bu 

karmaşa ortamında insanın, ilâhlardan birinin kanından 

meydana geldiğine inanılır.549 

Japonya Đzanami ve Đzanagi tarafından yaratıldığı 

için tanrılar ülkesidir. Bundan dolayı Japonlar, 

Yahudilerin seçilmiş halk olması gibi gökten inmiş bir 

ırk olma iddiasındadır. Güneş tanrıçası soyundan gelen 

                                                 
548  Michel Revon, “Cosmogony and Cosmology (Japan)”, E.R.E., 
IV/164. 

549  Mustafa Erdem, a.g.e., s. 6-7. 
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Mikado aynı zamanda kral ve rahip olan tanrının 

cisimleşmiş şeklidir. Japon halkı aile, irade, mal ve can 

yönünden Mikado’nun mutlak iradesine bağlı kalmak 

zorundadır.550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
550  Mehmet Taplamacıoğlu, a.g.e., s. 169. 
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IV. BÖLÜM 

 

AMERĐKA MĐTOSLARINDA YARATILIŞ 

 

Yeni Dünya’da (Amerika Kıtasında) her zaman 

birçok farklı kültür grubu yaşamıştır. Bu çalışmada yer 

alan Amerikan kabileleri, 1500’lerde toprakları 

Đspanyollar tarafından işgal edildiğinde Orta ve Güney 

Amerika’da, 1500-1800 yılları arasında Fransızlar ve 

Đngilizler tarafından işgal edildiğinde ise Kuzey 

Amerika’da yaşamış topluluklardır. 

Amerikan mitolojileri ele alınırken özellikle büyük 

kitlelerin inandıkları mitler ele alınmıştır. Amerikan 

yaratılış rivayetleri iki ayrı biçimde incelenebilinir. 

Birinci gurup tüm evrenin ve insanların yaratılışını ele 

alan Maya ve Aztek mitleri, diğer gurup ise yalnızca 

mitin ait olduğu kabilenin kökenini açıklayan Đnka ve 

Navajo mitleri şeklinde ele alınarak incelenecektir. 

Pek çok diğer kültürün yaratılış mitlerinde olduğu 

gibi Maya ve Aztek mitolojilerinde dünyanın yaratılışı 

anlatılır. Maya mitolojisinde yaratıcıların, hoşlarına 

gidecek bir insan ırkı yaratmak için harcadıkları büyük 
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çabalar anlatılmaktadır. Anlatılan işlemlerin tamamını 

izlemek ve bu tanrıların nasıl bir insan arzuladıkları ve 

bunun nedenini görmek son derece ilginçtir.  

Aztek yaratılış mitolojisinin ilk bölümünde, 

Yunanlıların ve Hintlilerin insan çağlarını anımsatan bir 

dizi dünyadan bahsedilir. Tüm Aztek kültürüne 

derinlemesine işlemiş bir uygulama olan kan kurbanı 

fikri vurgulanır. Navajo miti ise bizim dünyamız olan 

beşinci dünyaya kadar böceklerden insanlara doğru 

gelişerek dört dünyadan geçip yukarıya doğru 

ilerleyişlerini anlatır. Đki açıdan Navajolar’ın miti 

farklılık taşır. Bunlar kutsal dört rakamının kullanılışı ve 

insanlar ile hayvanlar âlemi arasında yakın ilişkinin 

anlatılmış olmasıdır. 

Buna karşılık Đnka yaratılış miti ve diğer yaratılış 

mitolojileri ait oldukları kabilelerin kökeni üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Đnkaların miti, baskın geldiği 

kültürünkinden farklılığıyla dikkat çeker.  Mitte Đnkaların 

Peru’ya gelip, o zamana kadar vahşi hayvanlar gibi 

yaşadığı ileri sürülen yerli halkı nasıl uygarlaştırdıkları 

anlatılır. 
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IV-A- MAYA MĐTOSLARINDA YARATILIŞ 

Mayalar, kurumları ve hayat biçimleri hakkında çok 

fazla bilgi sahibi olmadığımız uygarlıklardan birisidir. 

Maya uygarlığına ait görkemli tapınak ve kent kalıntıları 

günümüze kadar gelmekle birlikte bu uygarlık 

hakkındaki bilgilerimizin çoğunluğu birinci elden değil 

de genellikle Đspanyol misyonerlerinin ve yerlilerin daha 

sonra Latin harfleriyle gerçekleştirdikleri koloni çeviri 

yazılarından gelmektedir. Bunların en önemlisi de 

Mayalar’ın en büyük soylarından birisi olan 

Qu’iche’lerin (Kiçe) Popol Vuh adlı kitabıdır. XVII. 

yy.da Latin harflerine aktarılan Popol-Vuh’ta Honduras 

ve Guatemala’nın yüksek platolarında yaşamış Qu’iche 

Mayaları’nın kulaktan kulağa aktarılan var oluş 

efsaneleri bulunmaktadır.551 

Maya Uygarlığının ya da diğer bir deyişle Maya kent 

devletinin beşiği Yucatan Yarımadası’dır. Yucatan 

                                                 
551  Walter Krickeberg, Đnka ve Maya Efsaneleri, Ter.: Alev Kırım, 
Okyanus Yayınları, Đstanbul, 1997, II. Baskı s. 15; Geoffrey 
Parrinder, Aztekler ve Mayalar, Ter.: Galip Atasağun, SÜĐFD/18, 
Konya, 2004, s. 217; Maya kültür ve uygarlığı hakkında ayrıntılı 
bilgi için bkz., Paul Gendrop, Mayalar, Ter.: Đsmail Yerguz, Dost 
Yayınları, Ankara, 2006; Michael D. Coe, Mayalar, Ter.: Meltem 
Özdemir, Arkadaş Yayınları, Ankara, 2002. 
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yarımadası bugün Meksika’nın güneyi, Guatemala ve 

Belize’nin kuzeyini oluşturan topraklardır. Bu 

topraklarda M.Ö. 1500’lerden itibaren ilkel tarım 

yöntemleriyle yaşadıkları sanılıyor. M.Ö. 300–900 yılları 

arasında Yucatan Yarımadası’nın daha aşağıda kalan 

bölgelerinde tapınaklar, piramitler, saraylar ve 

meydanları olan büyük kentler kurmuşlardı. Bu 

bölgelerde kurulan tapınaklarda yapılan araştırmalarda: 

taş döşeli merkez meydanları, çevresinde uyumlu olarak 

gruplandırılmış ve özenle süslenmiş çok odalı binalar, 

ayin gösterileri için dans alanları, üzerinde anma tarihleri, 

hükümdarların soyağacı bilgileri ve henüz şifreleri 

çözülememiş başka tarihsel bilgiler bulunan kalın dilim 

biçiminde taş anıtlar, üzerinde oyma hiyeroglif metinler 

olan sunaklar ve tanrıların ve soyluların kocaman 

heykellerinin bulunduğu görülmüştür. Bütün bunlardan 

daha yüksekte kesme taşla kaplanmış ve tepelerine taş 

tapınaklar kurulmuş büyük kesik piramitler 

bulunmuştur.552 

                                                 
552  Walter Krickeberg, Đnka ve Maya Efsaneleri, s. 16; Paul 
Gendrop, a.g.e., s. 26. 
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Mayalar’ın merkezi yapıya sahip bir devlet geleneği 

olmamıştır. Mayalar kentlerde oturan bir ulustur ve 

kentler sosyal statüye göre yapılanmıştır.553 Soyluların ve 

din adamlarının oturdukları bölge kent içinde ayrı bir 

yapılanmaya sahiptir. Maya Devletinin tepesindeki kişi 

tanrıyla eşdeğer olan kraldır. Kral aynı zamanda bütün 

yetkiyi elinde bulunduran kişidir. Sorgulanamaz bir gücü 

ve otoritesi vardır. Mayalardaki sosyal yapı 

Hinduizmdeki kast sistemiyle benzerlik arz etmektedir.554 

M.S. 800 yılından sonra bilinmeyen bir nedenle 

Maya merkezlerinde birbiri ardınca yapılar durmuş, 

yazıtlar (Kitabeler) yazılmaz olmuş, tapınaklar, kentler 

ormanın hâkimiyetine terkedilmiştir. Yucatan 

Yarımadası’nın daha aşağı kesimlerindeki kentlerde tüm 

devlet ve din işleri birden bire sona ermiştir.555 

Maya Uygarlığı’nın çöküşünü hazırlayan nedenlerin 

başında Mayaların kullandıkları tarım yöntemlerinin 

ekolojik dengeyi bozması gelmektedir. Birçok alanda 

                                                 
553  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 233. 
554  Din adamları ve Savaşçılar 
 Sanatçılar, terziler ve ressamlar 
 Köylüler, köleler ve diğer meslek grupları. 
555  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 234; Walter 
Krickeberg, Đnka ve Maya Efsaneleri, s. 18. 
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(tarih yazıcılığı, heykelcilik, astronomi) ileri düzeyde 

olmalarına rağmen tarım ekiminde ve tarım yönteminde 

ilkel düzeyde kalmış, sabanı bulamamışlardır. Bu 

nedenden dolayı sürekli ormanlar yakılarak yeni tarım 

alanları elde etmeye çalışmışlardır. Bunun için Mayalar 

sürekli yaşadıkları şehirleri terk etmek zorunda 

kalmışlardır.556 

Đnsan kurbanları Mayalarda pek görülmeyen bir 

kurban çeşididir. Ancak belirli zamanlarda kutsal 

saydıkları bir kuyuya, bakire kızları kurban olarak 

atmaktadırlar.557 Mayalar, tanrılara Copal ismindeki 

buhurlar, kuşlar, muhtelif hayvanlar ve hatta balık bile 

kurban etmişlerdir.558 

Maya Uygarlığı M.S. 900’e kadar en parlak 

dönemini yaşamış ancak uygarlığın çöküşü hızlı 

olmuştur. XVI. yy’da Đspanyollar bu bölgeyi istila 

                                                 
556  Walter Krickeberg, Đnka ve Maya Efsaneleri, s. 18. 
557  Ağız açmak adı verilen ayinde kurbanların insan olması tercih 
edilmesine rağmen, nadiren hayvanlar da kurban dilirdi. Yağmur 
tanrıları Chacs’lar gibi bazı tanrıların tercihi ise çocukların 
değerli kanıdır. Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 235.   

558  Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., 102-103; Huzeyfe Sayım, a.g.t., s.236; 
Mehmet Taplamacıoğlu, a.g.e., s.69; Mehmet Aydın, a.g.e., s. 
477; Walter Krickeberg, Azteklerin ve Mayaların Dinleri, Ter.: 
Alev Kırım, Okyanus Yayınları, Đstanbul, 1998, s. 140. 
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ettiklerinde sadece birkaç kentte varlıklarını 

sürdürmekteydiler, ancak talandan ve 

Hıristiyanlaştırılmaktan çoğu kurtulamamışlardır. En 

önemli kentleri, içindeki kitaplarla birlikte yakılmışlardır. 

Đspanyol misyonerler yerli halka kendi dillerini fonetik 

Latin alfabesiyle yazmayı öğretmişler ve tarih ve 

kültürlerini bu harflerle yazmaya yönlendirmişlerdir.559 

Maya yaratılış560 miti, günümüze kadar gelmiş olan 

en büyük Maya belgesi Popol Vuh’un bir parçasıdır. 

1554-1558 yılları arasında ismi bilinmeyen biri 

tarafından Latin harfleriyle Maya dilinde kaleme 

alınmıştır. Tahminen 1700 yılında, Katolik bir misyoner, 

bu eseri Đspanyolcaya çevirmiştir. Maya dilini akıcı bir 

şekilde kullanabilen misyoner Kızılderilileri, eski 

tarihlerini anlatan bu eseri göstermeleri için ikna etmiştir. 

Bu eserin Đspanyolca metni yaklaşık olarak 150 yıl 

boyunca gözlerden uzak kalmıştır. Guatemaladaki San 

                                                 
559  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 755-756; Mehmet Taplamacıoğlu, 
a.g.e., s. 69. 

560  Mayalar ve Azteklere göre, zaman doğrusal değil döngüseldir. 
Mayalar ve Aztekler yaratılış ve yok oluşu hep döngüler içinde 
düşünmüştür. Onlara göre dünya, bir birini izleyen evrenlerden 
biridir. Kendinden öncekiler gibi o da yok olmaya mahkumdur. 
Yaratılış durmaksızın devamlı yenilenecektir. Michael D. Coe, 
a.g.e., s. 199. 
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Carlos Üniversitesinin kitaplığında bulunmuş ve ilk 

olarak 1857’de Viyana’da basılmıştır.561 

Mayaların yaratılış mitinde Hıristiyanlık etkisi 

görülmektedir. Kullanılan dil ve bazı düşünceler Kitab-ı 

Mukaddes’in ilk bölümleriyle benzerlik göstermektedir. 

Popol Vuh’un ismi bilinmeyen yazarı eseri kayda geçtiği 

dönemde Đspanyol misyonerlerin Mayaları 

Hıristiyanlaştırmaya başladıkları göz önünde 

bulundurulursa bunun gayet normal olduğu söylenebilir. 

 

IV-A-I- Maya Mitoslarında Evrenin Yaratılışı 

Mayalar, her yerde tezahür etmiş olarak gördükleri 

“Kutsal Ruh”a inanmışlardır. Ona Ku, “Evrensel” Hunab, 

diyorlardı ki, O, “Birdeki bütün-her şeyi içeren Bir”di. 

Yaratılmış her şey onun iradesiyle, yaratılmıştır. Bu 

inandıkları tanrıyı hiçbir şeye sığdıramadıkları için onu 

her hangi bir imge olarak tasarlamamışlardır. Ancak 

onun ne başlangıcı ne de sonu olamayan direğe 

benzetmişlerdir.562 

                                                 
561  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 756; Mircea Eliade- Ioan P. 
Couliano, a.g.e., s. 234; Michael D. Coe, a.g.e., s. 200. 

562  Augustus Le Plongeon, a.g.e., s. 178. 
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Tepeu K’ucumatz; Maya kaynakları her şeye gücü 

yeten bir-tek tanrıdan söz eder, bu, tanrı Tepeu 

K’ucumatz, Mısır Mitolojisindeki Thoth gibi, bilgi 

tanrısıydı. Kendisine Quetzalcoatl, Viracocha, Ahau 

Quiche veya Tüylü Yılan da denilirdi. Dört ana elementin 

de tanrısıydı. Dört ana elementin simgesi olan canlıların 

da tanrısıydı. 

� Hava - Akbaba 

� Toprak - Mısır 

� Ateş - Kertenkele 

� Su - Balık 

Mitler, Tepeu K’ucumatz’ın Doğu ufkunda belirip, 

denizden geldiğini söylemektedir. Atalarına 

dokumacılıktan tarıma, astronomiden mühendisliğe dek 

birçok şey öğretmiş olan bu “tanrı”nın fiziksel özellikleri 

ise, Mayaların tasvirine göre; Mayaların aksine, beyaz 

tenli, açık renk gözlü, açık renk saçlı, uzun boylu bir 

tanrıdır. Elinde de sürekli bir asa taşımaktadır. Bu 

dönemde Mayaların daha hiçbir “beyaz adam” ile 

karşılaşmamış olduğu düşünüldüğünde, bu tanımlama 

oldukça ilginç gözükmektedir. Üstelik Tepeu 

K’ucumatz’ın uzun bir de sakalı vardır. 
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Ix Chel (Mam); ilk suyu döken tanrıça diye de 

adlandırılır. Tepeu K’ucumatz 'ın eşidir. Dokumacılık, 

hekim, doğum ve ay tanrıçasıdır. Sanatın yaratıcısıdır.  

Kahraman ikizler Đxbalanque ve Hunaphu'nun 

büyükannesidir. 

Harukan; gökyüzünün ve yeryüzünün yüreği olarak 

inanılan tanrıdır. Yürek, orta-Amerika dilinde “diriltme 

prensibi” anlamına gelir. 

Yaratılış efsanesi, dünya yaratılmadan önceki şeyleri 

anlatarak başlar: Henüz insanlar ve hayvanlar yoktu, 

kuşlar, balıklar, yengeçler, ağaçlar ve taşlar da yoktu; ne 

mağaralar vardı ne de dağ geçitleri, ne bitkiler ne de 

ormanlar. Sadece gökyüzü vardı. Yeryüzünün çehresi 

görünmüyordu ve sadece sakin deniz tüm enginliğiyle 

gökyüzünün altında uzanıyordu. Henüz yuvarlanan hiçbir 

şey yoktu, düzenlenmiş hiçbir şey, hiçbir lif yoktu. Ses 

veya haşırtı çıkaran hiçbir şey yoktu gökyüzünün altında. 

Var olan hiçbir şey yoktu. Her şey gecenin ve karanlığın 

içinde sessiz ve hareketsizdi.563 

                                                 
563  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 757; Walter Krickeberg, Đnka ve 
Maya Efsaneleri, s. 23; Walter Krickeberg, Azteklerin ve 
Mayaların Dinleri, s. 153. 
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Daha sonra “yaratıcılar”dan bahseder: Sadece ve tek 

başına Tepeu K’ucumatz vardı; birde kurucu ve yaratıcı, 

anne ve baba, suda parıldayanlar, yeşil ve mavi tüylerle 

süslü olanlar; bu nedenle onlara K’ucumatz adı 

verilmiştir. Var oluşları gereği büyük bilgelerdi. Ve 

ayrıca gökyüzü de mevcuttu ve onunla birlikte 

“Gökyüzünün Yüreği” de; bu gökyüzünün tanrısallığının 

adıdır. Ayrıca adı Hurakan’dır: ilk önce Cakulha 

Harukan, ikinci olarak Chipi Cakulha, üçüncü olarak 

Raxa Cakulha, bu “Gökyüzünün Yüreği”nin oluşturduğu 

üçlüktür. Ve Harukan, Tepeu K'ucumatz’a geldi; 

birbirlerine ışık ve hayat üzerine akıl danıştılar, 

döllenmenin ve aydınlığın nasıl olacağını ve tanrılara 

kimin muhafız ve bakıcı olacağını tartıştılar: 

“Gerçekleşsin o zaman, hazırlanın! Su aksın ve 

boşalsın, böylece yeryüzü ortaya çıksın birleşsin ve 

yüzünü göstersin, bundan sonra tohumlar büyüsün, 

gökyüzü ve yeryüzü aydınlansın. Đnsan varlığı ortaya 

çıkıncaya kadar, yoktan var ettiklerimizden şan ve şeref 

bize nasip olmasın.” Böyle konuştular. Sonra yeryüzünü 

yarattılar. Ve dünyanın var edilişi şöyle oldu: “Yeryüzü 

oluşsun!” dediler ve o anda yeryüzü ortaya çıktı; sanki 
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bir sis veya bulut gibi oluşuverdi, önce bataklık haldeydi. 

Suyun içinden tepeler yükseldi, bir anda büyük dağlar 

oldular. Yapılması kararlaştırılan her şey, dağlar ve 

vadiler, üzerlerindeki selviler ve çamlıklar ancak büyü 

gücüyle yapılabilirdi.564 

O anda K'ucumatz sevinçle doldu: “Yaşasın, geldin” 

diye haykırdı. “ Gökyüzünün Yüreği, Harukan, Chipi 

Cakulha, Raxa Cakulha!”- “Var ettiğimiz ve yarattığımız 

her şey tamamlanacak” dediler. 

Önce yeryüzü, dağlar ve vadiler meydana geldi, 

sonra akarsu yolları oluştu ve ırmaklar o andan sonra 

dağların arasından kıvrıla kıvrıla akmaya başladılar. 

Daha sonra yeryüzünü, dağların dört ayaklı ve iki ayaklı 

hayvanlarıyla doldurdular, bunlar ormanların her tarafına 

yerleştiler: geyikler, kuşlar, pumalar, jaguarlar ve 

yılanlar, engerekler ve mercan yılanları ve sarmaşık 

bitkilerinde yaşayanlar. Ve yaratıcı dedi ki:  

                                                 
564  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 757; Augustus Le Plongeon; a.g.e., s. 
178; Walter Krickeberg, Đnka ve Maya Efsaneleri, s. 24; Max 
Fauconnet,  “Mythology of the Two Americans”, New Larousse 
Encyclopedia of Mythology, Paul Hamlyn, Middlesex, 1959, s. 
439; Robert H. Lowie, “Cosmogony and Cosmology (Mexican 
and South American)”, E.R.E., (I-XIII) Editör: James Hasting, 
Edinbourg, 1911, IV/170. 
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“Ağaçlarda ve sarmaşıklarda hep sessizlik ve 

sakinlik mi hüküm sürecek? Burada yaşayan yaratıkların 

olması çok daha iyi olur…” 

Böylece geyiklere ve kuşlara yuvaları gösterildi. 

“Sen geyik, suların kıyısında ve dağ geçitlerinde 

uyuyacaksın. Aralarda çimen ve otlarla besleneceksin. 

Ormanlarda çoğalacaksın; dört ayağının üzerinde 

yürüyeceksin.” Ve emrettikleri her şey oldu. Aynı şekilde 

büyük ve küçük kuşlara da yaşayacakları yerler 

gösterildi: “Siz kuşlar, ağaçlarda, sarmaşık bitkilerde 

yaşayacaksınız, yuvanızı buralara kuracaksınız ve 

çoğalacaksınız; ağaçların ve sarmaşıkların dallarında 

büyüyeceksiniz.” 

Geyiklere ve kuşlara bunlar söylendi ve onlar da 

yapmaları gerekeni yerine getirdiler, hepsi kendi yerlerini 

aldılar, köşelerine çekildiler. Böylece yaratıcı 

yeryüzündeki tüm hayvanlara yuvalarını gösterdi. 

Geyikler ve kuşlar yerleşince, yaratıcı onlarla 

konuştu: “Bağırın, ötün, çünkü bağırmak ve ötmek 

bundan böyle sizin konuşmanızdır. Her birinizin kendi 

cinsine ve tarzına göre sesi her yerde duyulsun.” 
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Ve geyiklere ve kuşlara, pumalara, jaguarlara ve 

yılanlara denildi ki: “Bizim adımızı anın, bizlere, anneniz 

ve babanıza dua edin, bizleri çağırın, bizler Harukan, 

Chipi Cakulha, Raxa Cakulha, Gökyüzünün Yüreği ve 

Yeryüzünün Yüreği ve K'ucumatz, kurucu ve yaratıcı, 

anne ve babayız. Bizi konuşun, bizi çağırın ve övün.” 

Böyle konuştular hayvanlara. Ama onları insanlar 

gibi konuşturmayı başaramadılar; hayvanların 

yapabildikleri gıdaklamak, gaklamak ve böğürmekti. Bu 

nedenle tanrılar onların etlerini aşağıladılar, dünya 

yüzündeki tüm hayvanlar öldürülmeye ve yenmeye 

mahkûm edildiler.565 

Maya kaynaklarında yer alan bir başka inanca göre, 

bu dönemden önceki son yaratılış, büyük bir tufanla yok 

olmuş, gök yere düşmüş ve heryer karanlığa 

gömülmüştür. Artık bir tür ara dönem, Popol Vuh’un ilk 

bölümlerinde anlatılan büyü ve kahramanlık dönemi 

başlamıştır.566 

 

                                                 
565  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 757-758; Walter Krickeberg, Đnka ve 
Maya Efsaneleri, s. 25-26; Max Fauconnet, a.g.m., s. 439; Robert 
H. Lowie, a.g.m., E.R.E., IV/170. 

566  Michael D. Coe, a.g.e., s. 201. 
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IV-A-II- Maya Mitoslarında Đnsanın Yaratılışı 

Yaratıcı tanrılar, tanrılara hizmetçi olarak akıllı 

yaratıkları yaratma teşebbüslerinde Yeraltı Dünyasının 

efendileriyle mücadele etmek zorunda kalmışlardır. 

Birkaç başarısız teşebbüsten sonra, tanrılar ilk dört erkeği 

ve ardından ilk dört kadını mısır unundan yapmayı 

başarmışlardır. Bu dört erkek ve kadından Quiche 

kabilesinin soyu gelmektedir.567 

Bu bölgenin mitlerinde insanın yaratılması için 

doğru malzemenin bulunuşunun çok zaman alan bir 

sorun olduğu anlatılmıştır. Maya inancına göre dünya 

beşinci çağını yaşamaktadır ve ilk dört çağın toprak, ağaç 

malzemelerinden yaratılmış insanları, doğal afetlerle baş 

edememişlerdir. Popol Vuh’ta K’ucumatz ve 

arkadaşlarının şimdiki dünyanın sahiplerinin kim olacağı 

ve bunun etinin malzemesi konusunu nasıl tartıştıkları 

anlatılmıştır. Yiyecek dağının içinde bulunan bir yöntem 

sayesinde öğütülmüş beyaz ve sarı mısır keşfedilmiştir. 

Bu mısırdan yaratılan insan bir sorun içermektedir. Ürün 

fazla iyi olmuştur. Đnsan tanrı’ların görüş ve algısına 

                                                 
567  Geoffrey Parrinder, a.g.m., s. 218; Walter Krickeberg, Azteklerin 
ve Mayaların Dinleri, s. 153. 
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sahiptir, dört dünya çağının sırlarını anlayabilir ve 

evrende olagelen her şeyi anında öğrenebilir. Kendi 

üstünlüklerini korumak ve insanın yaratılmış olduğu 

hissini karnında ve kafasında tutması için Tanrılar onların 

“gözlerinin üstüne kül üflemişlerdir.”568 

Yaratıcı, insanları yaratmak için yeni bir deneme 

daha yapmaya karar vermiştir. “Haydi, bir deneme daha 

olacak. Döllenmenin ve aydınlığın gerçekleşme vakti 

geldi artık. Şimdi bizim muhafız ve rezzaklarımızı 

(bakıcılarımızı) yaratmalıyız. Dünya yüzünde anılmamız 

ve çağırılmamız için ne yapmalıyız? Đlk yarattıklarımızla 

bunu denedik. Ama onlardan saygı ve selam alamadık. 

Bu yüzden şimdi rezzak (bakıcı) ve muhafızımız olacak 

daha itaatkâr ve saygılı varlıklar yaratmalıyız.” 

dediler.569 

Böylece ilk insan yaratılmış oldu: Eti, çömlek 

çamurundan ( balçıktan) yapılmıştı. Ama iyi olmadığını 

hemen fark etmişler, çünkü çok dengesiz ve dayanıksızdı, 

                                                 
568  Şinasi Gündüz, Din ve Đnanç Sözlüğü, s. 251-252; Muazez Đlmiye 
Çığ, a.g.e., 179. 

569  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 758; Walter Krickeberg, Đnka ve 
Maya Efsaneleri, s. 26; Max Fauconnet, a.g.m., s. 439; Robert H. 
Lowie, a.g.m., E.R.E., IV/169. 
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hareketsiz ve güçsüzdü, sakardı ve vıcık vıcık suluydu; 

kafasını hareket ettiremiyordu, sadece bir tarafı 

görebiliyordu ve yüzü bir ağaç kütüğü gibiydi ve 

arkasına bakamıyordu; konuşma yeteneği vardı ama aklı 

yoktu; suda hemen çözülüp darma dağın oluyordu.570 

Yaratıcı tekrar konuştu: “ Onları ne kadar bir şeye 

benzetmeye çabalasak o kadar acizleşiyorlar, ne 

yürüyebiliyorlar ne de çoğalabiliyorlar. Artık akıllı bir 

varlık yaratmalıyız.” 

Tanrılar yarattıklarını tekrar ortadan kaldırdılar ve 

dediler ki: 

“Bizi çağıracak, bize dua edecek varlıkları nasıl 

yaratmalıyız?” 

Ve bir birlerine tekrar akıl danışıp, tartıştıktan sonra, 

dediler ki: 

“Xpiyacoc ve Xmucane, ‘Güneş Tanrısı Keseli 

Sıçan’ ve ‘Güneş Tanrısı Koyote’ ile konuşmalıyız…” 

Ve Xpiyacoc ve Xmucane’ye dediler ki: 

“ Ah konuşun, Büyükanne ve Büyükbaba, Xpiyacoc 

ve Xmucane: döllenmenin olması, aydınlığın gelmesini 

ve yaratılan insanların bizi anması, bize dua etmesini 
                                                 
570  Walter Krickeberg, Đnka ve Maya Efsaneleri, s. 26. 
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gerçekleştirmek için lider olun, adınızı duyurun: Güneş 

Tanrısı Keseli Sıçan ve Güneş Tanrısı Koyote, 

Büyükanne ve Büyükbaba, büyük yaban domuzu, büyük 

burunlu ayı, yeşim taşının efendisi ve kırmızı deniz 

kabuğunun efendisi, kemik iğnenin efendisi ve tahta 

odunun efendisi, renkli toprak çanağının efendisi ve 

renkli su kabağı tasın efendisi, Olmek ve Toltek, takvimin 

büyükannesi ve doğumların büyükannesi! Gelecekte, 

yarattıklarımız size bu isimleri verecekler. Şimdi mısır ve 

fasulye taneleriyle fal bakın, bize söyleyin, tahtadan ağız 

ve yüz oyarsak, onları yaratmayı başarabilir miyiz?” 

Xpiyacoc ve Xmucane mısır ve fasulye tanelerini 

atarak fal baktılar. Ve konuşup, gerçeği şu şekilde 

bildirdiler: 

“Tahtadan oyulmuş, sizin istediğiniz gibi 

konuşabilen bebekler yapılması iyi olacak.” 

“Tamam, o zaman” dedi tanrılar ve o anda tahtadan 

oyulmuş bebekler yaratıldı: görünüşleri insan gibiydi ve 

insanlar gibi konuşuyorlardı; bunlar yeryüzündeki yeni 

insanlıktı. Tzite tahtası erkeğin eti oldu, sonra yaratıcı bir 

kadın yaptı, onun eti ise Zibac Mark idi. Yaşadılar ve 

çoğaldılar, kız ve erkek çocuklarını, yani tahtadan 



 339 

bebeklerini doğurdular; ama ne kalpleri ne de akılları 

vardı, yaratıcılarını hatırlamıyorlardı ve amaçsızca, 

hayvanlar gibi oradan oraya dolaşıyorlardı. Kısacası, bu, 

gerçek insanların yaratılması için bir deneme, bir 

hazırlıktı. Konuşuyorlardı ama görünüşleri kuruydu, 

ayaklarında ve ellerinde bir biçim yoktu. Ne kanları vardı 

ne de ilikleri, ne de usareleri ne de yağları, yanakları 

kupkuruydu, ayakları ve elleri kocamandı, elleri 

solgundu. Bu nedenle onları bulan ve var eden 

yaratıcılarını hiç anmadılar. Đşte dünyaya yayılan ilk 

kalabalık insanlar böyleydiler.571 

Sonra düşüşleri ve yok oluşları başlamıştır; tahtadan 

oyulmuş bebekler öldürülmüşlerdir. Sonra “Gökyüzünün 

Yüreği” suları yükseltmiş, böylece sular kıyıları aşmış ve 

tahta bebekleri yok eden büyük bir sel olmuştu. Gökten 

“Gözleri Oyan” adında büyük bir kartal inmiş, hepsinin 

gözlerini yuvalarından söküp çıkarmıştı. Kafa koparan 

yarasa gelmiş, kafalarını ayırmıştı. Cotz-jaguar gelmiş, 

etlerini yemiş, Tucum-jaguar gelmiş, kemiklerini, 

sinirlerini parçalayıp ezmişti.. Param parça edilmişler, un 

                                                 
571  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 758-759; Walter Krickeberg, Đnka ve 
Maya Efsaneleri, s. 27-28. 
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ufak olmuşlardı. Bu onların hak ettikleri cezaydı, çünkü 

Harukan adındaki gökyüzünün yüreği olan anne ve 

babalarını anmamışlardı. Onların yüzünden dünya 

karanlığa gömülmüş, günler ve geceler boyunca karanlık 

yağmur yağmıştı. Sonra insanların kötü davrandığı tüm 

küçük ve büyük hayvanlar gelmişler. Ve insanların eziyet 

ettikleri her şey, değirmen taşları, çanaklar, tabaklar, 

tencereler ve köpekleriyle tavukları, hepsi konuşmaya 

başlamışlardı. 

“Canımızı acıttınız, bizi yediniz, şimdi acı çekme 

sırası sizde,” dedi köpekler ve tavuklar. Değirmen taşları 

dediler ki: “Bizi hep hırpaladınız, tabanlarımız her gün 

gece gündüz sizlere hep ‘ holi holi huki huki’ demek 

zorundaydık. Şimdiye kadar sizin için yapmak zorunda 

olduğumuz iş buydu. Artık insan olmadığınıza göre, şimdi 

bizim gücümüzü hissedeceksiniz, etinizi öğütüp toz haline 

getireceğiz.” 

Tekrar konuşmaya başladı köpekler: “Neden bize 

yiyecek vermediniz? Ortalıkta göründüğümüzde bizi 

kovalayıp dövdünüz. Yemeğinizi yerken, bize vurmak için 

sopanızı da elinizden düşürmediniz hiç. Hep siz 

konuştunuz ama biz cevap veremezdik. Beklide bizi 
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öldürmeliydiniz! Bu, neden hiç aklınıza gelmedi, neden 

hiç düşünmediniz? Şimdi sizi yok etme sırası bizde.” 

“Ağzımızın içindeki dişleri hissedeceksiniz, çünkü sizi 

yiyeceğiz.” 

Çanaklar ve tencereler dediler ki: “Bize hep acı ve 

eziyeti tattırdınız, içimiz dışımız kurum bağladı, sanki biz 

hiç acı duymamışız gibi bizi ateşin üzerine koyup 

yaktınız. Şimdi bu acıyı siz yaşayacaksınız, çünkü sizi 

yakacağız.” 

Böyle konuştu tencereler ve insanlar tarafından 

eziyet edilenler, ocak taşları da şikâyet ettiler, çünkü 

onlar da başları üzerinde yanan ateş yüzünden çok acı 

çekmişlerdi. 

Bunları duyan insanlar korku ve çaresizlikle oradan 

oraya kaçıştılar. Evlerin üstüne çıktılar, ama damlar 

çöktü, yere düştüler, ağaçlara tırmanmaya çalıştılar ama 

ağaçlar onları silkeledi, mağaralara gizlenmek istediler, 

ama mağaralar önlerinde kapandı. Böylece bu ikinci 

insan soyu yok oldu.572 

                                                 
572  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 759; Walter Krickeberg, Đnka ve 
Maya Efsaneleri, s. 28-29. 
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Derler ki, bugün ormanlarda yaşayan maymunlar bu 

insanlardan geriye kalanlardır ve gerçekten onların 

ardıllarıdır, çünkü yaratıcı, onların etini de tahtadan 

yapmıştır. Bu yüzden maymunlar insanlara benzer. 

Bundan sora tanrılar, insanı mısırdan yaratmaya 

karar verirler. Pan Paxil, Pan Cayala, sarı ve beyaz 

mısırın vatanıdır. Mısırı şu hayvanlar getirdiler: tilki, 

koyote, papağan ve karga. Bu dört hayvan tanrılara Pan 

Paxil’deki mısırı haber verdiler ve onlara yolu 

gösterdiler. Böylece tanrılar insan soyunun etine girip 

onun kanı olacak mısırı buldular ve mısırın, insan kanı 

olması, yaratıcının eseriydi. Tanrılar, böylesine lezzetli 

yiyeceklerle dolu, sarı ve beyaz mısırın ayrıca yabani ve 

cins kakaonun bol bol bulunduğu, Tzapotes, Anonas, 

Xocotes, Nantzes, Ahaches ve balın sayılamayacak kadar 

çok olduğu mükemmel bir ülkeyi sonunda buldukları için 

çok sevindiler. Kısacası bu Pan Paxil, Pan Cayala denilen 

yer, en iyi yiyeceklerle dopdoluydu. 

Sonra sarı ve beyaz mısır öğütüldü: Xmucane büyülü 

dokuz içeceği hazırladı ve bunlar mısırla karıştırılınca 

insanların çeviklik ve gücü, yağ ve kasları oluştu. Bu 

Tepeu K'ucumatz adındaki yaratıcının eseriydi. Sonra bir 
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büyülü kelimeyle soy atalarımızın yaratılmasını emretti. 

Đnsan eti sadece sarı ve beyaz mısırdan oluşmuştur. 

Đnsanların el ve ayakları hep mısırdandır.573 

Yaratılan ilk insanların isimleri şöyledir: ilk insanın 

adı Balam Quitze, ikincisinin adı Balam A’kab, 

üçüncüsünün Mahucutah ve dördüncünün I’qui 

Balam’dır. Bunlar, bizim ilk babalarımızın adıdır. Sadece 

yaratılanlar (doğanlar değil) olarak adlandırılırlar, çünkü 

anneleri ve babaları yoktu, onlara sadece “insanlar” 

diyoruz. Bir kadından doğmadılar ve yaratıcı tarafından 

tamamıyla büyüyle yaratıldılar. Đnsan görünüşündeydiler 

ve insandılar, konuşabiliyor ve düşünebiliyorlardı, 

görüyor ve duyuyorlardı, yürüyor ve iki elleriyle 

tutuyorlardı. Biçimli güzel insanlardı ve yüzleri insan 

biçimindeydi. Akıllıydılar ve gözleri bir anda en uzaktaki 

her şeyi hatta toprağın dibindekilerini bile seçebiliyordu. 

Bir bakışta tüm çevrelerini, yerin ve göğün derinliklerini 

rahatlıkla görebiliyorlardı. Bakışları ağaçların ve 

kayaların, göllerin ve denizlerin, dağların ve vadilerin 

içinden geçiyordu. Ve gökyüzünün altında uzanan her 

                                                 
573  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 759; Walter Krickeberg, Đnka ve 
Maya Efsaneleri, s. 30; Geoffrey Parrinder, a.g.m., s. 218. 
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şeyi görüp tanıdıktan sonra yaratıcılarına teşekkür ettiler: 

“Şüphesiz sana iki kat, üç kat minnet borçluyuz! Đnsan 

olduk, ağzımız ve gözlerimiz var, konuşup duyuyoruz, 

düşünüp hareket edebiliyoruz, biliyoruz ve hem 

yakınımızdaki hem de uzağımızdaki her şeyi fark 

edebiliyoruz, gökyüzünde ve yeryüzündeki büyük küçük 

her şeyi görebiliyoruz…” Ama duydukları yaratıcının 

hoşuna gitmedi. Hurakan, Tepeu K'ucumatz, Xpiyacoc ve 

Xmucane birbirlerine: “Yarattıklarımızın böyle 

konuşması hiç iyi değil. Büyük küçük her şeyi tanıyorlar. 

Onlar sadece yaratılanlar değil mi? Yakında tanrılardan 

bir farkları kalmayacak.” dediler  

O anda “Gökyüzünün Yüreği” insanların gözlerini 

taşa çevirdi ve gözleri, sanki bir ayna yüzünün nefesle 

buğulanması gibi, bulutlandı. Böylece dört insanın 

bilgeliği daha başlangıçta yıkıldı. 

Uyudukları bir sırada çok güzel dört kadın yaratıldı: 

Balam Quitze, Balam A’kab, Mahucutah ve I’qui Balam 

uyandıklarında kadınlarını yanlarında buldular. Artık 

eşleri olduğu için çok mutlu oldular. Balan Quitze’nin 

kadınının adı Caha Paluna idi. Balam Akab’ın ki 

Chomiha, Mahucutah’ın ki Tzununiha, I’qui Balam’ın 
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eşinin adı ise Cakixaha idi. Onlar insanları doğurdular, 

küçük ve büyük soyları; işte Qu’iche halkının kökü 

onlardan gelir.574 

Cackhiquel Mayalarına göre ise, önce, yeşil ve sarı 

yeraltı dünyasından obsidian taşı doğdu ve sonra yaratıcı, 

obsidian taşını beslemek için insanı yaptı. Elem ve sefalet 

içinde yok olan bu ilk insanın yaratılışında önce ağaç ve 

yapraklar denendi, ama sadece toprak bunun için 

uygundu. Fakat topraktan yaratılan insanlar ne 

konuşabiliyor ne de yürüyebiliyorlardı ve ne kan ne de et 

oluştu, bunları oluşturacak uygun bir şey bulunamadı, 

çok sonraları buna benzer bir şey keşfedildi. Pan Paxil 

adındaki yerdeydi mısır ve burayı bilen iki hayvan vardı, 

koyote ve karga. Onların dışkılarında mısır bulundu. 

Hemen koyote öldürüldü ve karnı yarılıp içinden mısır 

alındı. Sonra, sinek kuşu denen hayvanın yardımıyla, 

mısıra katılıp, onu yoğuracak başa bir şey aranmaya 

başlandı. Ve sinek kuşu denizin derinliklerinden tapir 

yılanının kanını alıp getirdikten sonra bu, mısıra 

                                                 
574  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 760; Walter Krickeberg, Đnka ve 
Maya Efsaneleri, s. 31-32. 
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karıştırıldı ve yoğruldu. Böylece yaratıcı, insanın etini 

yaptı. Şüphesiz insanları yaratan çok akıllı ve bilgeydi.575 

Böylece insanın yaratılışı tamamlandı. On üç erkek 

ve on dört kadın yaratıldı; başları vardı, yürüyebiliyor, 

konuşabiliyorlardı, ayrıca etleri ve kanları da vardı. 

Evlendiler, her kadın bir erkeğin eşi oldu. Đlk zaman 

insanların birbirleriyle evlenmelerinden çocukları oldu, 

bu kız ve erkek çocuklar ilk insanlar oldular. Đnsan 

ve obsidian taşı böyle yaratıldı.576 

Yucatan mayaları arasında ise, ilk insanın topraktan 

ve ince Zacate çiminden yaratıldığına, et ve kemiklerinin 

topraktan, saçları, sakal ve ince tüylerinin toprak katılmış 

Zacate çiminden yaratıldığına inanmaktadırlar577 

 

IV-B- AZTEK MĐTOSLARINDA YARATILIŞ  

Aztekler’i tanımak için bu uygarlığın geliştiği 

Meksika’nın tarihini kısaca ele almak gerekir. Meksika 

topraklarında ilk insan topluluklarına ait izler yaklaşık 20 

bin yıl öncesine dayanmaktadır. Avcılığın ve ilk 

                                                 
575  Walter Krickeberg, Đnka ve Maya Efsaneleri, s. 132-133. 
576  Walter Krickeberg, Đnka ve Maya Efsaneleri, s. 133. 
577  Walter Krickeberg, Đnka ve Maya Efsaneleri, s. 148. 
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toplayıcılığın gelişmesi M.Ö. 7500’lere, toprak ekimi 

M.Ö. 5000’lere, yerleşik hayata geçiş ise M.Ö. 1500’lere 

rastlar. M.Ö. 900–300 yılları arasında Meksika’da daha 

karmaşık ve gelişmiş kültürler kurulmaya başlar. M.S. 

100–900 arasında ise Olmekler, Mayalar ve Toltekler’in 

kurdukları uygarlıklar gelişmiştir. M.S. X. yüzyılda, 

küçük devletler halindeki etnik gruplar, Toltek 

Đmparatorluğu yönetimi altında birleşmişlerdir. 

Kökenleri kesin belli olmayan ancak bazı gelenekleri 

nedeniyle, kuzeydeki Meksika platosunda avcılık ve 

toplayıcılık yapan bir Kızılderili kabilesi olduğu tahmin 

edilen Aztekler’in anayurdu Aztlandır. Aztekler, M.S. 

1200 yıllarında güneye göç etmeye başlamışlar ve 

nihayetinde türlü sıkıntılar yaşadıktan sonra bugünkü 

Mexico City denilen şehrin yakınlarında bulunan 

Tetzcoco Gölü’nün sazlıklarının aralarına 

yerleşmişlerdir. 1325’te en önemli kentleri olan 

Tenochtitlan’ı kurmuşlardır.578 Aztekler, geldikleri 

yerlerde, yöneten değil, yönetilen bir halk olmuştur. 

                                                 
578  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 235; Mehmet Aydın, 
a.g.e.,  s. 75; Walter Krickeberg, Azteklerin ve Mayaların 
Dinleri, s. 72; Walter Krickeberg, Aztek Efsaneleri, Ter.: Alev 
Kırım, Okyanus Yayıncılık, Đstanbul, 1998, II. baskı, s. 11. 
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Aztekler, Tanrı Tezcatlipoca (Sisli Ayna) tarafından 

yaratılıp ana tanrıça Coatlicue vasıtasıyla yeniden dünyaya 

getirilen büyük rahip Huitzilopochtil’in rehberliğinde, 

va’dedilmiş toprağı aramaya gitmişlerdir. Başlıca 

faaliyetleri, “mistik bir emperyalizm” olarak tanımlanan ve 

Meksika platosu üzerine yerleşen bu insanlar, kısa sürede 

fetihler yapan bir toplum haline gelmişlerdir.579 

Aztekler’in, yaşadığı bölgelerde daha önce yaşamış ve 

gelişmiş kültürler arkalarında büyük dinsel ve bilimsel 

miras bırakmışlardır. Aztekler, bu mirası özümsemiş ve 

XV. yüzyıla kadar devam eden bir uygarlık 

kurmuşlardır.580 

                                                 
579  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 763; Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, 
a.g.e., s. 235-236; Kainatın düzeni ile yakından ilgilenmeleri, 
Aztekler’in Toltek Đmparatorluğunun yıkılışından sonra insan 
ırkının muhafazasını garanti altına alma işinin tanrı tarafından 
kendilerine verildiğine inanmalarından dolayıdır. Geoffrey 
Parrinder, a.g.m., s. 210-211. 

580  Aztekler kültür bakımından Tolteklere bağlıydılar. Ama 
kendilerinden önceki kültür ve medeniyetlerden hemen her alanda 
(dinî, siyasî, kültürel) etkilenmişlerdir. Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 
100; Geoffrey Parrinder, a.g.m., s. 207-211; Walter Krickeberg, 
Azteklerin ve Mayaların Dinleri, s. 73; Aztek Đmparatorluğu 
genişledikçe, fethedilen ülke halklarının ana tanrıları da Aztek 
panteonuna ekleniyordu. Ayrıntılı bilgi için bkz., Richard F. 
Townsend, Aztekler, Ter.: Meltem Özdemir, Arkadaş Yayınları, 
Ankara, 2001, s. 116; Jacques     Soustelle, Aztekler, Ter.: Đsmail 
Yerguz, Dost Yayınları, Ankara, 2006, s. 79. 
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Aztek dininin en önemli özelliği, dinin Aztek 

yaşamına hükmetmesidir. Dinî lider aynı zamanda 

devletinde lideridir. Yönetici tanrısal biri olarak kabul 

edilir ve tanrılarla direkt iletişim kurma imkânına 

sahiptir.581 Aynı zamanda kurban törenleri de Aztek 

dininin en önemli dinî özelliklerinden biridir.582 

Aztekler’e göre dünya belli bir zaman diliminde yok 

olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ve tanrılar evreni 

kurtarmak için kendilerini kurban etmişlerdir. Bunun için 

de kan kutsal olarak algılanmış ve insan kurbanı bu 

                                                 
581  Din, Aztekler’in bütün hayatına nüfuz etmesine, rahiplerin 
çoğalmasına ve büyük nüfuza sahip olmalarına rağmen, Aztek 
devleti teokratik bir devlet değildi. Kral, tanrılar tarafından 
korunmasına rağmen, kendini, tanrısal menşeli görmüyordu. 
Mehmet Aydın, a.g.e., s. 76. 

582  Yerli arşivler 1486 yılında büyük güneş ihramının tanrıya ithafı 
sırasında 20 000 insanın kurban edildiğini kaydetmektedir. 
Kurbanların yürekleri rahiplerin taş bıçaklarıyla çıkarılmıştır. 
Ateş tanrısına adanan kurbanlar ise yürekleri açılmadan ateşe 
atılırlardı. Bitki tanrısı Ksipe’ye adanan kurbanların derileri 
yüzülürdü. Tapınmaya katılanlar tören sonuna kadar bu yüzülen 
derilere bürünürlerdi. Verimlilik tanrıçasına adanan kadın ve 
genç kızların başları gövdelerinden ayrılırdı. Sunak ve kurban 
yerinde can verenlerin güneş cennetine gittiklerine inanılırdı. 
Kurban olarak adanma çok arzulanan bir şeydi. Bazen kurban 
edilenlerin etleri yenirdi. Bkz., Walter Krickeberg, Azteklerin ve 
Mayaların Dinleri, s. 94-100; Jacques Soustelle, Aztekler, s. 89-
91. 
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şekilde ortaya çıkmıştır.583 Aztekler, bazen de bu kurbanı 

komşu kavimlerle yaptıkları savaşlarda elde ettikleri 

esirlerden seçmişlerdir.584 Đnsan kurbanı, gerçek ibadetin 

kutsal doruğunu temsil etmiştir.585  

Aztekler’in önemli bir inancı da en büyük tanrıları 

Quetzalcouatl’in bir gün doğudan döneceğine inanmaktır. 

Hernando Cortez bu inancı kullanarak -doğudan gelen 

Quetzalcouatl olduğunu söyleyerek- bir avuç Đspanyol 

askeriyle586 Aztek medeniyetini kısa bir süre içinde 

yağmalamıştır.587 

                                                 
583  Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, s. 334-335; Mircea Eliade- 
Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 236; Walter Krickeberg, Aztek Efsaneleri, 
s. 12; insan kurbanları bazen tarımın verimini artırmak için hasat 
döneminde de insan kurbanı uygulanmıştır. 

584  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 765; Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, 
a.g.e., s. 236;  Mehmet Taplamacıoğlu, a.g.e., s. 70; Geoffrey 
Parrinder, a.g.m., s. 212. 

585  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 765; Đnsanları yaratan ve onların 
yaşamalarını mümkün kılan tanrılar olduğu için,  insanlar; tanrıları 
beslemek ve desteklemek zorunda idi. Bunun en uç sonucu da 
Aztekler tarafından icra edilen insan kurbanlarıydı. Huzeyfe Sayım, 
a.g.t., s. 229; Geoffrey Parrinder, a.g.m., s. 210. 

586  508 asker, 16 at ve 14 tane topla işgal etmiştir. 
587  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 764; Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, 
a.g.e., s. 236; Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 101; Walter Krickeberg, 
Aztek Efsaneleri, s. 12; aynı zamanda Hernando Cortez’in 
başarısının başka bir sebebi de Aztekler’in beyaz derili insanları 
öldürmelerinden dolayıdır. Çünkü beyaz derililerin canlı olarak 
tanrılara sunulması daha makbul sayılıyordu. Ayrıntılı bilgi için bkz., 
Mehmet Taplamacıoğlu, a.g.e., s. 70-71; Jacques Soustelle, a.g.e., s. 
120-126. 
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Đspanyolların 1521 yılında Meksika’yı işgal ve 

yağmalamaları sonucu Aztekler ve Aztek devleti tarih 

sahnesinden silinmiştir. 

Đspanyollar Meksika’yı istila ettikleri zaman Aztek 

edebiyatının ürünlerini Hıristiyanlara zararlı olacağı 

korkusuyla yakmışlardır. Đspanyollar Azteklerin dillerini 

öğrenerek Aztek edebiyatını kaleme alarak bu kültürün 

bazı öğelerini korumuşlardır. Hıristiyan olmayan bu 

mitler ve öyküler onlara hem çekici hem de itici 

gelmiştir. Đspanyollar eğitimli yerlileri Hıristiyanlaştırma 

süreci içinde, Đspanyol keşişler onlara kendi dillerini 

Latin alfabesiyle yazmayı, mitleri Nahuatl588 dilinden 

daha anlaşılır olan Latin harfleriyle kaydetmeyi 

öğretmişlerdir. Keşişler, yeni öğrendikleri Hıristiyan 

kavramları ve edebi biçimini kendi daha eski sözlü 

gelenekleriyle sık sık kaynaştırır. 1500’lerde hem 

Đspanyollar hem de Aztekler tarafından kaleme alınan bu 

yazılar, Đspanyol etkisini gösterir ve tümüyle özgün 

değildir.589 

                                                 
588  Meksika’nın en önemli etnik grubunu oluşturan Orta Amerika 
Toplumu Nahua’nın dili. 

589  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 764. 
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“Beş Dünya ve Güneşleri” ve “Đnsanın Yaratılışı” 

XVI. yüzyılda Nahuatl elyazması olarak, Chimalpopoca 

Codex: Annals of Cuauhtitlan and Legendof the Sans 

adıyla yazıya geçirilmişlerdir. “Evrenin Yaratılışı” ise 

XVI. yüzyıl Fransızca el yazması olarak The History of 

Mexico adıyla yazılmıştır.590 Ayrıca Aztek diniyle ilgili 

diğer bazı kaynaklar da vardır. Bunlar özellikle 

Tezozomoc ve Chimalpahin gibi yerli tarihçilerin 

yazılarının dışında “Historia de los Reynos de Colhuacan 

de Mexico” ve Historia Tolteca-Chichimeca” gibi bazı 

anonim eserler de vardır. Yerli kaynaklar içinde ise en 

sıhhatlisinin Fransisken keşişi Bernardo De Sahagun’un 

yazmış olduğu eserlerdir. Bunun nedeni ise yazarın 

bizzat yerli halkın içinde yaşayarak Aztek inancına dair 

bilgileri toplayarak yerli öğrencilerle birlikte yazıya 

geçirmesi gösterilmektedir.591 

 

IV-B-I- Aztek Mitoslarında Evrenin Yaratılışı 

Aztek mitolojisi, gerek arkeolojik bulgular gerekse 

yazılı belgelere göre, çok kalabalık bir panteona sahipti. 

                                                 
590  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 764. 
591  Walter Krickeberg, Azteklerin ve Mayaların Dinleri, s. 55. 
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Varlığın fark edilebilir her yüzünün ayrı bir kutsiyeti ve 

doğal olarak kutsal bir varlığı mevcuttu. Her ne kadar 

Đspanyollar Aztekler’in “teotl” olarak andıkları bu güç 

veya varlıkları sıklıkla “tanrı”, “aziz” veya “cin” diye 

çevirmiş olsa da bu tip tanımlamalar pek doğru değildir 

zira Aztek mitolojisinde bu terminolojinin vurguladığı 

çeşitli hiyerarşik veya teolojik anlamların karşılığı yoktu. 

“teotl” kutsal bir güçtü ve doğa olaylarında ve 

formlarında örneğin bir bitki veya yağmurda ortaya 

çıkabileceği gibi, -çoğunlukla mistik- belirli yerlerde 

(yani mekânlarda) ve diğer birçok mitolojide olduğu gibi 

fark yaratmış bireylerde de ortaya çıkabiliyordu. Bununla 

birlikte Aztek mitolojisinde de temeli yaratılış efsanesine 

dayanan daha temel bir ‘tanrılar’ dizisine rastlamak 

mümkündür denilebilir. Đnanılan evren modeliyle sıkı 

sıkıya ilişkili olan bu dizilimde, kavramların farklı 

yönlerini temsil eden tanrılar evrenin de farklı 

noktalarında bulunur.592 

Aztek inanışında tanrılar insanlar tarafından gözle 

görülemezdi. Bununla birlikte Aztekler rüyalarında ve 

                                                 
592  Walter Krickeberg, Azteklerin ve Mayaların Dinleri, s. 73-74; 
Richard F. Townsend, a.g.e., s. 123-124. 
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kehanetlerde tanrıları görebilirdi. Bunun dışında Teixiptla 

olarak adlandırılan ve tanrıları temsilen kutlamalarda 

veya ritüellerde ortaya çıkan, tanrıları taklit eden, 

tanrıların içlerinde vücut bulduğu şeyler vardı –bunlar da 

Aztekler’in tanrıları görmesini sağlıyordu.- Teixiptla, 

tanrıya veya olaya göre değişebilir, bir insan veya şekil 

verilmiş tahta veya taş oymalar da olabilirdi. Aztekler 

tanrılarını yoğun biçimde betimlemişlerdir. Betimlemeler 

antropomorfiktir; bir hayvan veya bir nesnenin formunu 

aldığında dahi tanrının çeşitli insani özellikleri (kollar, 

bacaklar veya yüz gibi) bulunmaktadır. 

Aztekler’in baş tanrısı ve inandıkları en yüce tanrı 

Ometeotl idi. Her şeye kadir, her yerde var olan, evrenin 

yaratıcısı ve her şeyin ilk sebebiydi. Kendinde hem eril 

hem de dişil özellikler barındırmaktaydı ki onun bu 

tarafları birçok küçük tanrıyla birleşmiştir. Eril yön ateş 

ve güneş ile ilişkiliyken dişil yön bereket ve arz ile 

ilişkiliydi. Diğer birçok mitolojide de görülen, doğrudan 

eylemsiz fakat varlık açısından yüce baş tanrı kavramı, 

Aztek mitolojisindeki Ometeotl’da da kısmen görülebilir. 

Örneğin; evrenin yaratılışının büyük kısmını çocukları 

(Tezcatlipoca ve Quetzalcouatl) gerçekleştirmiştir. 
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Ometeotl, Aztek panteonunda, cennetin 13. ve en yüksek 

katında yer alırdı. Ayrıca onun bu makamı bebeklerin 

ruhlarının dünyaya doğmak için indikleri yerdi.593 

Aztek panteonundaki bir sonraki önemli tanrı olarak 

Tezcatlipoca (Puslu ayna) zikredilebilir, zira Azteklere 

göre ana yaratıcı güçtür. Baş büyücü olarak kabul edilen 

Tezcatlipoca birçok tanrıyla birlikte (örneğin takvim ve 

bıçak tanrı Itztli)  tanımlanmıştır.594 Ayrıca resimlerde 

tek bacağı kopuk olarak tasvir edilmiştir. Quetzalcouatl 

(Tüylü Yılan) önemli tanrı figürlerinden biridir. Bu tanrı 

çok çeşitli formlarda karşımıza çıkmaktadır. Bu da çok 

çeşitli formlarda görülmesinden dolayıdır.  

Aztek panteonundaki bir diğer yaratıcı tanrı da antik 

ateş tanrısı olan Xiuhtecuhtli’dir. Xiuhtecuhtli yeni ateş 

seremonisindeki yaratıcı ve yeniden doğan tanrıdır ki bu 

ona, gerek dinî gerek toplumsal açıdan önem katar. Her 

52 yılda bir, takvimin son buluşuyla yapılan bu 

seremonide bir esirin kalbi kurban edilir ve esirin 

göğsüne yakılan ateşle Xiuhtecuhtli tekrar doğardı. Başka 

                                                 
593  Walter Krickeberg, Azteklerin ve Mayaların Dinleri, s. 81; 
Jacques Soustelle, a.g.e., 81. 

594  Richard F. Townsend, a.g.e., s. 117. 
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bir önemli tanrı ise, Aztek panteonunun antik 

tanrılarından olan, bereket vurgusunu da kavramsal 

olarak içeren yağmur tanrısı Tlaloc’dur. Aztek 

uygarlığında tarımın çok önemli olması sebebiyle, Tlaloc 

toprağa bereket getiren tanrı olarak çok önemliydi. 

Nitekim Tlaloc’un türbesi (kutsal saklama yeri, shrine) 

Templo Mayor’da Huitzilopochtli’ninkiyle birlikte 

bulunurdu. Diğer Aztek tanrılarında olduğu gibi Tlaloc 

da başka tanrılarla yakından ilişkilidir; bunlar rüzgâr tanrı 

Ehecatl, su tanrıçası Chalchiuhtlicue’dur. Ehecatl, tanrı 

Quetzalcoatl’ın suretlerindendir.595 Aztek mitolojisinde 

ana tanrıçalar ve bereket tanrıçaları da bulunmaktaydı. 

Panteondaki en güçlü tanrıçalar teteoinnan olarak anılan 

ana tanrıçalardı. Cinsel güçler ve tutkularla ilgili 

Tlazolteotl ile aşk ve cinsel arzunun tanrıçası 

Xochiquetzal bunlardandır. Bunların dışında önemli 

bereket tanrıçalarından bazıları; Xilonen, Centeotle ve 

Mayahuel’dir.596 

                                                 
595  Richard F. Townsend, a.g.e., s. 122. 
596  Aztek Tanrıları hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., Jacques 
Soustelle, a.g.e.,, s. 79-86. 
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Aztekler’in kozmolojisine göre yeryüzünün altında 

dokuz yeraltı âlemi vardı. Üzerinde ise dokuz veya on üç 

gök tabakası vardı. On üç gök ihtiva eden bu kozmolojik 

inanç, onların iki yüz altmış güne tekabül eden ilâhî 

takvimlerinin temel sayısıdır. Bunu normal güneş 

takvimiyle karıştırmamak gerekir. Đki takvimin 

mevcudiyeti pek çok sabit ve hareketli bayramların -af 

ayinleri, şükür ayinleri ve vakfetme ayinleri- ortaya 

çıkmasına sebep olmuştur.597 

Aztek yaratılış mitleri598, Meksika vadisi ve 

çevresinde çalışan XVI. yüzyıl Đspanyol rahipleri ve yerli 

bilgi kaynaklarınca, farklı ama birbiriyle ilişkili bir 

biçimde derlenmiştir. Kozmolojik mitler dünyanın ilk 

yaratılışını tanımlar; bugünkü dünyaya ve onun hayvan 

ve insan yerleşimcilerine kadar varan ardışık evreleri 

sıralar. Mit anlayışı, yeryüzünün kökenini, güneş, ay ve 

yağmur mevsimi gibi olguların düzenliliğini, bitki 

                                                 
597  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 237; Donna 
Rosenberg, a.g.e., s. 769-770; Mehmet Aydın, a.g.e., s. 75; 
Walter Krickeberg, Azteklerin ve Mayaların Dinleri, s. 76; 
Richard F. Townsend, a.g.e., 126. 

598  Đnsanların ve yiyeceklerin yaratılışının dayanağının doğadan çok 
büyüye dayandığı görüşünü de ortaya koyanlar vardır. Bkz., 
Walter Krickeberg, Azteklerin ve Mayaların Dinleri, s. 80. 
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döngüsünü ve insanlığın başlangıcını açıklamaya 

yarıyordu. Mitler, ayrıca kozmik ve toplumsal var oluşu 

yöneten ilkeleri ve kutsal tarihi öğrenme yoluydu. Pek 

çok değiştirilebilir anlam düzeyinde, Aztekler’in 

toplumsal ve doğal düzenleri bütünleştirmesine yarayan 

temaları da mitler sağlıyordu.599 

Diğer Orta Amerika toplulukları gibi Aztekler de 

diğerlerinden farklı olsa da tıpkı Yunanlılar, Đrlandalılar 

gibi, kendi dünyaları sonuncu olmak üzere bir dizi 

dünyanın yaratılışını anlatırlar. Aztekler’e göre, bizim 

zamanımızdan önce, her birinin farklı bir tanrısı ve insan 

soyu olan dört güneş var olmuştu ve her bir güneş, 

toprak, hava, ateş ve su ile ilgiliydi. Bu dört element ait 

olduğu dünyanın var oluşu ile ilgili olduğu kadar yok 

oluşu ile de ilgili idi. Aztekler kendi mitlerini 

yaratmamış, bunun yerine, var olan Toltek mitlerini alıp 

kendi inançlarına uyarlamışlar; büyük Toltek tanrısı 

Quetzalcouatl’ı alıp kendi güneş ve savaş tanrıları 

Huitzilopochtli ile özdeşleştirmişlerdir.600 

                                                 
599  Richard F. Townsend, a.g.e., s. 124. 
600  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 764. 
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Önemli bir metne göre, dünyanın ortaya çıkmasından 

önce erkek ve dişi yaratıcı güçler vardı. Adları ome 

tecuhtli “iki efendi” ve ome cihuatl “iki hanım” idi. 

Yaşadıkları yer omeyocan “ikilinin ülkesi” idi. Bu erkek 

ve dişi güçler, yiyeceğin yaratılışıyla yakın bağlantılarını 

gösterir biçimde Tonacatecuhtli ve Tonacacihuatl 

“etimizin ve gıdamızın efendisi” adlarını da taşırlardı. Bu 

ilk yaratıcı çift, takvim hiyeroglifleriyle çevrili bir 

dikdörtgen içinde oturmuş ve birbirine zamandan söz 

eder biçimde resimlenir. Bu iki kişileşmiş figürün, dört 

ana yönle özdeşleştirilen dört oğlu vardır. Yöne bağlı 

olarak kırmızı, siyah, mavi ya da beyaz renkteydiler.601 

Dünyanın şu şekilde yaratıldığına inanılmaktadır: iki 

tanrı Quetzalcouatl ve Tezcatlipoca yeryüzü tanrıçasını 

gök katından aşağıya indirdiler. Đki tanrı yeryüzü 

tanrıçasını gökten indirmeden önce kimsenin nasıl 

yaratıldığını bilmediği su vardı. Tanrıça suyun üzerinde 

hareket etti. Bunu gören tanrılar birbirlerine yeryüzünü 

yaratmamız gerekli dediler. Ve her ikisi de büyük 

yılanlara dönüştüler. Birisi tanrıçanın sağ elini ve sol 

                                                 
601  Walter Krickeberg, Aztek Efsaneleri, s. 15-16; Richard F. 
Townsend, a.g.e., 125-126. 
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ayağını yakaladı, diğeri de sol elini ve sağ ayağını 

yakaladı. Onu öyle bir çektiler ki tanrıça ortadan ikiye 

ayrıldı. Omuzlarının arkasındaki kısımdan yeryüzünü 

yarattılar. Diğer yarısını da gök katına geri götürdüler.602  

Azteklerce korunan en eski kozmolojik inançlardan 

biri, yeryüzünün ilksel denizde yüzen bir timsaha 

benzediği; sırtının pulları ve çıkıntıları dağlara ve 

vadilere denk düştüğü inancıdır.603 

Aztekler’in kâinat tasavvurlarına göre dünya ezeli bir 

denizden çıkmıştı. Dünyanın ilk yaratılışını, yok edilmesi 

izledi ve dört kusurlu yaratılış, bugünkü beşinci döneme 

kadar sürdü. Quiche Maya kutsal kitabı Popol Vuh’ta da 

görüldüğü gibi, çoklu ve kusurlu yaratılış düşüncesi 

Mezoamerika’da eskiden beri yaygındı.604 Aztek 

metinlerinde, bu beş yaratılışın her biri bir “güneş” evresi 

oluşturur. Güneşler Söylencesi metninin tümü, XVI. 

                                                 
602  Walter Krickeberg, Aztek Efsaneleri, s. 17. 
603  Walter Krickeberg, Azteklerin ve Mayaların Dinleri, s. 78; 
Richard F. Townsend, a.g.e., s. 126. 

604  Aynı soylar Hesiod tarafından da anlatılmaktadır. Hesiod da 
bizim soyumuzdan önce dört soyun var olduğunu fakat bunların 
yok olduğunu, şimdi yeryüzünde bulunan insanların beşinci soya 
ait olduğunu anlatmaktadır. 
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yüzyıl Chimalpopoca kodeks’inden alınmıştır. Orijinal 

dilinden çeviren ise John Bierhost’tur.  

Dünya daha önce geçirdiği dört büyük tabiat 

felaketiyle dört defa yıkıma uğrayarak son bulmuştu.605 

Bu felaketler “güneş” adı verilen devirlerle 

isimlendirilirler. Birincisi “su güneşi”dir ki, tufanla 

dünyanın her tarafını suların kaplaması ile; ikincisi, 

“kaplan güneşi”dir ki, kaplanların güneşi ve 

yeryüzündekileri yemesiyle; üçüncüsü, “ateş güneşi”dir 

ki, gökten ve volkanlardan gelen ateşin yeryüzünü 

tamamen yakmasıyla; dördüncüsü ise; “rüzgâr güneşi”dir 

ki, fırtına ve kasırgaların bütün canlıları yok etmesiyle 

son bulmuştur. Şimdi ki dünya devri ise en 

sonuncusudur. Ve bu devir de depremle son bulacaktır. 

                                                 
605  Kâinatın düzeni kavramı bütün Orta Amerika halklarının kâinatın 
tekamülünü, güneşlerin bir birini izleyen dönemleri esnasındaki 
sabit bir tekamülü olarak algılamalarına sebep oldu. Onlar bu 
tekâmülün bir güneşten diğerine geçiş esnasında sadece felaket 
devirleri veya tabii felaketler sebebiyle kesintiye 
uğratılabileceğini düşündüler. Her bir güneşin içinde, sadece, 
mevcut düzenini idare eden prensiplere göre organize edilmiş 
dünyevi hayat şekillerinin gelişebileceğine yaygın olarak 
inanıyorlardı. Đnsanlar ve tanrılar arasındaki ilişkiler karşılıklı 
mübadele prensibiyle idare ediliyordu. Geoffrey Parrinder, 
a.g.m., s. 209-210; ilk dört dünyada yaşayan insanların kurban 
vermemesinden dolayı tanrılar tarafından cezalandırıldıklarına da 
inanılmaktadır. Donna Rosenberg, a.g.e., s. 765. 
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Ancak daha önceki felaketlerde tanrılar, yeni bir dünya 

görmeyi arzu etmişler ve dünyayı yeniden onarmışlardı. 

Bu defa ise, dünyanın onarımına yardım etmeyecekler ve 

dünya bir daha yenilenmeyecektir.606 

Azteklerde yaratılış konusu Robert H. Lowie 

tarafından daha geniş ve farlı bir şekilde anlatılmaktadır. 

On üçüncü gökte ikamet eden Tonacatecutli ve 

Tonacacihuatl bir ilâhî çift Camaxtli, 

Yayauquitezcatlipuca, Quetzalcoatl ve Huitzilopochtli 

isimli dört erkek çocuk doğurmuşlardır. Altı yüz yıllık bir 

hareketsizlikten sonra bu dörtlü dünyayı yarattı. 

Quetzalcoatl, Huitzilopochtli, ateşi, yarım bir güneşi, ilk 

çift insanı, günleri, aşağıda yaşayanları, on üçüncü 

gökten ötedeki gökleri ve sonunda suyu ve Cipactli 

canavarını yarattılar. Daha sonraki yaratmaya ise bütün 

dörtlü iştirak etti. Onlar, deniz ilâhları Tlalocatecutli ve 

Chalcihiuhlicue’yi yarattılar, daha sonra Cipactli’den 

yeryüzünü ve onun tanrısı Tlaltecutli’yi yarattılar. Đlk 

insan çifti Oxomoco ve Cipactonal, bir oğlan dünyaya 

getirdiler ve o da Xochiquetzal’in saçından yaratılmış bir 

                                                 
606  Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 100; Huzeyfe Sayım, a.g.t., s.228; 
Walter Krickeberg, Aztek Efsaneleri, s. 21-24; Richard F. 
Townsend, a.g.e., s. 127. 
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kadınla evlendi. Yarım güneş, aydınlatıyordu ama az ışık 

veriyordu. Bunun için Tezcatlipoca, onu 

mükemmelleştirmeye başladı. Ve kendisini güneşe 

dönüştürdü. Tezcatlipoca altı yüz yetmiş altı yıl (on üç 

devir) parladıktan sonra bu sefer de Quetzalcoatl kendisi 

güneş görevini üstlenerek onu suya attı. Ancak bu arada 

düşman, kendisini dev ırkını yiyip yutan bir kaplana 

dönüştürmüştü. Quetzalcoatl de önceki zaman kadar 

hizmet verdikten sonra, rakibi insanlığın çoğunu da yok 

edecek olan bir fırtınaya sebep olan pençelerinin bir 

darbesiyle onu aşağıya attı. Sonra Tlalocatecutli üç yüz 

altmış dört yıl (yedi devir) hüküm sürdü. Fakat 

Quetzalcoatl, onu bir ateş seli vasıtasıyla sürükleyerek 

uzaklaştırdı. Onun yerine Chalchtlicue’yu yerleştirdi. O 

ise üç yüz on iki yıl (altı devir) hizmet etti. Sonra bir 

tufan meydana geldi. Đnsan nesli balıklara dönüştü ve 

gökler düştü. Sonra ilâhî dörtlü yeraltında bir geçit açtılar 

ve dört insan yarattılar. Bunların bütününün güçlerinin 

katılmasıyla gökyüzü bugünkü yüksekliğine kaldırıldı. 

Şükranın bir ifadesi olmak üzere Tonacatecutli, 

yıldızların hükümranlığına oğlunu devretti, göklere 

yerleştiler ve onların göçleri esnasında Samanyolu’nu 

açtılar ve düzelttiler. Đki yıl sonra Tezcatlipoca ilk önce 
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çakmak taşıyla ateşi meydana getirdi. Birkaç yıl sonra da 

insanoğlunun yeni bir ırkını yarattılar. Beş yıl geçtikten 

sonra tanrılar yeni bir güneş yaratmaya karar verdiler. 

Güneş için yeterli sayıda insan kurbanı elde etmek için 

savaş devam etti, sonra tanrılar oruç tuttular. Kendi 

vücutlarından kan emdiler. Ve ateş için odun yığdılar. 

Yanan alevin içine Quetzalcoatl kendi oğlunu attı ve 

böylece güneş oldu. Tlalocatecutli de kendi oğlunu attı ve 

ay olmasını sağladı. Böylece o hep güneşi geçmeksizin 

onu takip eder. Her iki ışık kaynağı da göklere ulaşamadan 

dolaşıp dururlar. Vatikan kaynaklarına göre ise evrenin 

yaratıcısı iki cinsiyetli ilâh Tonacatecutli’dir. O, ilk insan 

çifti olan Oxomoco ve Cipactonal’ı yaratmış, bunlar da 

yaratılışın daha sonraki aşamalarının bağlı olduğu 

Tonacatecutli’yi doğurmuşlardır.607 

Bir başka Meksika mitinde ise dört güneşin hikâyesi 

şu şekildedir: tanrılar peş peşe dört dünya yarattılar; 
                                                 
607  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 766-769; Robert H. Lowie, a.g.m., 
IV/169; Aztek mitolojisine göre yaratıcı tanrı Ometeotl idi. 
Ometeotl düaliteyi temsil ettiği için dişi ve erkek özellikleri de 
kendinde barındırıyordu. Ometeotl bu ikili özelliğinden ötürü 
aynı zamanda Tonacatecuhtli ve Tonacacihuatl çifti ile de 
gösteriliyordu. Ometeotl’un iki çocuğu Quetzalcoatl ve 
Tezcatlipoca Aztek mitolojisinde önemli roller üstleniyorlardı. 
(Tüylü yılan) Quetzalcoatl, birçok efsanede yer almış, hat ta, 
Đspanyollar kıtayı işgale geldiklerinde Quetzalcoatl ile ilgili 
efsanelerden ötürü yerliler bu istilacıları saygı ile karşılamışlardı. 
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yağmurlar çok fazla yağdı ve insanların boğulmasına 

sebep oldu. Sadece balığa dönüşenler birinci güneşin 

altında yaşamaya devam ettiler. Bu güneşin adı ise 

kıymetli taşların güneşi anlamına gelen 

Chalchiuhtonatiuh idi. Đkinci güneş olan Tletonatiuh (ateş 

güneşi) altında yaratılmış olan insanlar ise ateş 

yağmuruna maruz kaldılar; tavuğa ve köpeğe dönüştüler. 

Üçüncü güneş ise Yohualtonatiuh (karanlığın güneşi)’dır. 

Bu üçüncü yaratılışın insanları zift ve reçine ile 

besleniyorlardı. Bunlar da depremlerle yok oldular, ve 

hayvanlar tarafından yutuldular. Dördüncü güneş ise 

Ehecatonatiuh (rüzgâr ve hava güneşi) idi. Bu dönem 

boyunca insanlar meyve ile beslendiler ve maymuna 

dönüştüler.608 

Bir başka rivayette ise beş dönem şu şekildedir: Hem 

erkek hem dişiliği olan bütün varlıkların başlangıcı 

olarak nitelendirilen bir tanrı vardı. O bütün tanrıların 

annesi ve babası sayılıyordu. Onun dört oğlu olmuştu. 

Adları; Beyaz, Siyah, Kırmızı ve Mavi’dir. Bunların 

renkleri bazen evrenin dört köşesini, bazen doğal 

elementleri temsil ediyorlardı. Bazen de onların etkisiyle 
                                                 
608  Max Fauconnet, a.g.m., s. 438. 
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çağlar meydana geliyordu. Bu arada onları meydana 

getiren baş tanrıça işine devam ediyordu. Oğulları 

aracılığıyla zaman ve mekânda her şeye bolluk ve hayat 

vererek varlığını koruyordu. 

Bu tanrının oğulları ilk zamanlar büyük bir barış 

içinde göğün, yerin ve yeraltının temellerini koymuşlardı. 

Böylece ilk çağ ortaya çıkmıştı. Fakat sonra oğullardan 

biri diğerlerinden üstün olmak istemişti. Kendisine güneş 

yapmış ve kendi işleri için külden insanlar var etmişti. 

Bunların meşe palamudundan başka yiyecekleri yoktu. 

Ve diğer tanrılar kardeşlerinin bu yaptığına kızmışlardı. 

Bilge olan bu ilk güneşi ve yeri, su götürmüştü. Ve 

insanlar balık olmuştu. Yerlilerin güneş dedikleri bu çağ 

böyle bir felaketle son bulmuştu.609 Bu kez ikinci oğul 

üstün olmaya kalkışmış, güneşi ve onunla birlikte devleri 

meydana getirmişti. Bu acayip yaratıklar birbirlerini 

“sakın düşme düşen kalkamaz” diye selamlıyorlardı. 

Bunlar yeri göğü çarparak güneşi ve her şeyi yok 

ediyorlardı. Üçüncü çocuğun açtığı çağ da yağmur ve 

ateşle son bulmuştu. Dördüncü çocuğun çağı da bir 

fırtına ile silip süpürülmüştü. Beşinci çağ ise hareketin 
                                                 
609  Muazzez Đlmiye Çığ, a.g.e., 174. 
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güneşi olarak adlandırılmıştı. Tanrı çocukları, yalnız ağız 

ve gözden oluşan bir ejder şeklinde yer tanrıçasını 

meydana getirmişti. Çocuklardan ikisi kendilerini yılana 

çevirmişler, Tanrıçaya sarılıp onu sıkıştırarak ikiye 

bölmüşlerdi. Yarısı yeryüzü diğer yarısı gökyüzü 

olmuştu. Bu tanrılar kedilerini ateşe atarak kurban etmek 

suretiyle güneş ve ayın var olmasını ve hareket etmelerini 

sağlamışlardı.610 

Son olarak beş dönemin şu şekilde de anlatıldığına 

şahit oluyoruz: Aztek yaratılış efsanelerine göre, göğün 

on üçüncü katında bulunan Yaratıcı, dört oğul hayata 

getirdi. Bunlardan birincisi, Kızıl Tezcatlipoca’dır. 

Đkincisi ise, Kara Tezcatlipoca’dır. Diğer çocukları ise 

Quetzalcoatl ve Huitzilopochtli’dir. Bu kardeşler var olan 

her şeyi ve aynı zamanda da ilk insan çiftini yarattılar. 

Aztekler ilk evreye “dört jaguar” adını vermişti. Đlk 

dönemde, Kara Tezcatlipoca hüküm sürmekteydi. O 

zamanlar dünya üzerinde devler vardı. Quetzalcoatl, 

Tezcatlipoca’yı denize atarak hükümdarlığına son verdi. 

Tezcatlipoca, Okyanustan çıkarak büyük bir jaguar oldu 

                                                 
610  Muazzez Đlmiye Çığ, a.g.e., 173-174; Geoffrey Parrinder, a.g.m., 
s. 211. 
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ve devler soyu, jaguarlar tarafından yok edildi. Bu 

dönemde yeryüzünde devler geziniyordu ancak toprağı 

gübrelemiyorlar, mısır ekmiyorlardı. Yalnızca yaban 

meyveleri ve kökleri toplayarak yaşıyorlardı. Bir jaguar, 

devleri yutunca, bu dönem sona erdi. Bu yüzden bu 

dönemin hiyeroglif işareti, jaguar kafası şeklindeydi. 

Büyük jaguar ise bugün hala görebileceğimiz Büyük Ayı 

takımyıldızına dönüşmüştü. “Dört rüzgâr” adı verilen 

ikinci dönem de birinci dönem gibi kusurluydu. 

Quetzalcoatl, ikinci dönem üzerinde, havaya/rüzgâra ait 

güneş devrinde hüküm sürdü. Fakat bu dönem de 

Tezcatlipoca tarafından yok edildi. Quetzalcoatl ve bu 

dünya üzerinde yaşayanlar kuvvetli rüzgârlar tarafından 

sürüklendi.  Bu evre ise insanları maymuna çeviren 

tayfunlarla yok oldu. Bu evrenin işareti ise, rüzgârların 

efendisi Quetzalcoatl’ın maskesiydi. Bu devirde 

yaşayanların soyundan gelenler bugün maymuna 

dönüşmüş olarak ormanlarda görülebilirler. Üçüncü 

dönemde, Yağmur tanrısı Tlaloc, üçüncü dünya üzerinde, 

suya/yağmura ait güneş devrinde hüküm sürdü. Bu 

dönem de Quetzalcoatl’in getirdiği ateş yağmuruyla sona 

erdi. Đnsanlar ya telef oldu ya da kuşa veya hindilere 
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dönüştüler. Bu olay “dört yağmur” gününde oldu. Bunun 

için bu güneşin simgesi, yağmur tanrısı Tlaloc’un 

maskesiydi. Dördüncü dönem, şiddetli ve sağanak 

yağmurların yağması sonucu insanlar balığa dönüştü. 

Dağlar seller altında kaldı ve gökler yeryüzüne çöktü. Bir 

erkek ve kadın bir servi ağacına sığınarak kurtuldular. 

Ama tanrının emrine karşı gelince köpeğe dönüştüler. 

Dördüncü dönem Tlaloc’un karısı Chalchiuhtlicue 

tarafından yönetildi. Bunun için bu güneşin simgeside; 

nehir, pınar, göl ve denizlerin tanrıçası “yeşim etek” 

Chalchiuhtlicue’nin kafasıdır. Kehanete göre, beşinci 

evre, depremlerle yok olacak. Bu yüzden “hareket” 

anlamına gelen Ollin hiyeroglifiyle simgelenmektedir. 

Đşte asıl güneş, ay ve insanlar, bu dönemin başında 

yaratılmışlardı.611 

Aztek mitolojisinde art arda gelen bu evreler, ilk 

cennet ve onu izleyen, ilk insanın çöküşü ve kovulması 

biçimindeki Yahudi-Hıristiyan görüşten çok farklıdır. 

Tersine, Aztek yaratılış mitleri, yaratıcı güçlerin ve 

tanrıların daha iyi bir dünya ve insanlık bulmaya 

                                                 
611  Michael D. Coe, a.g.e., s. 201; Richard F. Townsend, a.g.e., s. 
127-128; Jacques Soustelle, a.g.e., s. 87-88. 
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çabaladığı, ilerleyen dünyalar şeklindedir. Giderek 

gelişme kaydeden bir yiyecek arayışı da vardır. 

 

IV-B-II- Aztek Mitoslarında Đnsanın Yaratılışı 

Bir inanışa göre, tanrı Quetzalcouatl ve 

Uitzilopochtli bir çift insan, Oxomoco adında bir erkek 

ve Cipactonal adında bir kadın yaratırlar ve onlara 

toprağı işlemelerini emrettiler. 

Tanrıların isteği üzerine Quetzalcoatl, ölülerin 

yaşadığı yeraltına iner. Ölüler ülkesinin tanrısı ve 

tanrıçasının yanına gider ve orada bulunan yeşim taşını 

ister. Ve kemikleri bir beze sararak Tamouanchan’a 

götürür. Oraya vardığında tanrıça Ciuacouatl-Quilaztli 

kemik parçalarını öğüttü ve yeşim bir tasa koydu. Ve 

Quetzalcouatl cinsel organından kan akıttı ve üzerine 

damlattı. Onun arkasından bütün tanrılar, 

Quetzalcouatl’ın yaptıklarını aynen tekrar ettiler. Böylece 

insanlar doğdu. Çünkü tanrılar insanların üzerine kendi 

kanlarını akıtmışlardır.612 

                                                 
612 Kaynaklarda tanrının insanı yaratırken vücuduna yara açıp kan 
akıtarak da yaratma işini yaptığı şeklinde farklı bir görüşte vardır. 
Bkz., Donna Rosenberg, a.g.e., s. 772; ; Muazzez Đlmiye Çığ, 
a.g.e., 173-174; Walter Krickeberg, Aztek Efsaneleri, s.30-33; 
Walter Krickeberg, Azteklerin ve Mayaların Dinleri, s. 80; 
Jacques Soustelle, a.g.e., s. 88. 
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Bir başka rivayete göre, günlerden birinde güneş 

tanrısı havaya bir ok attı. Ok Tetzcalco’ya düştü. Okun 

saplandığı yerden bir adam ve bir kadın çıktı; adamın adı 

“kafa” veya “Atmaca”, kadının ki ise “Ot saçlı” idi. 

Adamın bedeni sadece koltuk altlarından itibaren yukarı 

kalkabiliyordu, kadının bedeni de. Ve çocuk yapabilmek 

için adam dilini kadının ağzına soktu. Saksağanlar veya 

serçeler gibi sıçrayarak hareket edebiliyorlardı. Adam bir 

ok ve yay yaptı, havada uçan kuşlara doğru fırlattı. Ok 

havada kuşu vurmazsa yerde bir tavşanın veya başka bir 

avın üzerine düşüyordu. Etlerini çiğ yiyorlardı. Çünkü 

ateşi kullanmayı bilmiyorlardı. Hayvanların derilerini 

veya postlarını giysi olarak kullanıyorlardı. Adamla 

kadının altı oğlu ve bir kızı oldu.613 

Bu tür mitlerin eğlence ya da kişisel fantezi amaçlı 

anlatıldığı düşünülmemelidir. Rasyonel tutarlılık veya 

insani oluşumların nesnel açıklamaları olma iddiasında 

da değildirler. Mitler, hayat ve deneyimlerin temelindeki 

ilke ve gerçeklerin değişken ifadeleridirler. Her şeyin 

öncesindeki erkek ve kadının bir çerçeve içinde oturan 

figürü, eşit oranda gerekli yaratıcı güçlerin ilksel 
                                                 
613  Walter Krickeberg, Aztek Efsaneleri, s. 34. 
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birliğinden doğan ikiliği düşündürürler. Yaratılış ve 

yıkılış döngüsünü dile getiren mitler, ölümü, yeniden 

doğumun kaçınılmaz koşulu olarak gösterirler. Güneş ve 

aya dönüşebilmek için kızgın şölen ateşine kendilerini 

sunan tanrılar, yeni hayat biçimlerini doğurabilmek için 

kurban verme gerekliliğini dile getirirler. Benzer 

biçimde, atalarının kemikleriyle karıştırmak için kendi 

kanını sunan yaratıcı tanrı, değerli bir şeyin daha değerli 

bir şeyi yaratabilmek için feda edilmesi gerekliliğini 

gösterir.614 

Bu mitler, sonraki eylem modellerinin oluşturulduğu 

kutsal bir zamanda geçmektedir. Bu yüzden güneşin 

doğuşu kutsal bir olay olarak görülmüştür, çünkü ilk 

kurbanla özdeşleşmiştir. Karanlığın gün ışığına 

dönüşmesi gibi, doğal dünyanın sayısız diğer 

değişmeleri, mitsel yaratılış zamanında tanımlanan ilk 

örneklerinde ifadesini bulur. Kuraklıktan yağmura yıllık 

değişim ve bitkilerin yeniden doğuşu; doğum, ergenlik, 

bir büyük şefin daha alt bir toplumsal rolden daha üst 

görevlere geçişi; tüm bunlar, Aztek dünya görüşünün 

                                                 
614  Richard F. Townsend, a.g.e., s. 129. 
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temel bir boyutunu, yani birşeylerin bir başka şeylere 

dönüşümü sürecine odaklanmasını yansıtır. 

Aztek kozmogonisi, eski Mezopotamya’da olduğu 

gibi, ışığa karşı karanlık, düzene karşı karmaşa, hayata 

karşı ölüm, iyiye karşı kötü gibi ikili güçlerin 

mücadelesini vurgulamaz. Tersine, eski Meksika mitleri, 

doğum, büyüme, olgunlaşma, ölüm ve ardından kurban 

sayesinde yeniden doğuş ve yenilenme biçiminde 

gözlenebilen süreçleri dikkate alır.615 

 

IV-C- ĐNKA MĐTOSLARINDA YARATILIŞ 

Đnka uygarlığını anlamak için And bölgesinin 

toplumsal ve dinsel yapısını bilmek gerekir. And 

bölgesinde yapılan arkeolojik kazıların sonucuna göre, 

And Dağları’ndaki mağaralarda M.Ö. 1000’li yıllarda 

avcı-toplayıcıların yaşadığı, tarımın ilk izlerinin ise M.Ö. 

400 yılında görüldüğü ortaya çıkmıştır. Kuzey And 

Dağları’nda M.Ö. 1000 veya 1500 yıllarına 

                                                 
615  Aztek mitolojisi ile Yakın Doğu mitolojisi arasındaki şaşırtıcı bir 
benzerlik tufan efsanelerinden kaynaklanır. Aztek efsanesine 
göre, Tata ve karısı Nene, Tezcatlipoca tarafından korunurlar ve 
büyük sel baskınlarından kurtulurlar. Ancak bu çift izinsiz olarak 
ateş yaktıklarından tanrı tarafından cezalanırlar. 
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tarihlendirilen Chavın gibi ileri uygarlıklarda kentleşme 

başlamış ve toplumsal hayat, tapınakların, kült ve haç 

yerlerinin çevresinde örgütlenmiştir. Daha sonraki 

dönemlere baktığımızda bu bölgede teokrasi vurgusu 

taşıyan devletlerin peş peşe kurulup yıkıldıklarına şahit 

olmaktayız. Bunların sonuncusu ve en tanınmışı Đnkaların 

kurduğu imparatorluk olmuştur.616 

XII. yüzyıla doğru Đnkalar, Cuzco bölgesinde küçük 

bir kabile iken aynı bölgede yaşayan kavimler arasından 

sıyrılıp yavaş yavaş topraklarını genişletip diğer 

kavimleri kendi egemenliklerine almaya başlamışlardır. 

Bir çeşit komünizmin uygulandığı Đnka Đmparatorluğunda 

topraklar üç hisseye ayrılmıştır. Bu hisselerden ilki 

tanrılara ayrılan bölüm idi. Daha sonra imparatorun ve 

halkın toprakları takip ederdi. Đnka Đmparatorluğunda 

ihtiyacı olan halktan insanlar ihtiyaçlarını devlet 

depolarından temin ederlerdi. Devlet başkanı güneşin 

                                                 
616  Walter Krickeberg, Đnka ve Maya Efsaneleri, s. 11-12; Herman 
Trimborn, Đknaların Dini, Ter.: Alev Kırım, Okyanus Yayınları, 
Đstanbul, 1999, s. 71. 
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torunu sayılırdı.617 Perulular sosyal hiyerarşinin 

kavramsallaştırılmasında kozmolojik modelden 

faydalanmışlardır. Böylece kral ve kraliçe güneş ve ayla 

özdeşleştirilmiştir.618 Đnkalar kendilerinin güneşten 

türediklerine inanmışlar ve kendilerini güneşin nesilleri 

olarak kabul etmişlerdir.619 

1470 yılına gelindiğinde Đnka Đmparatorluğunun 

sınırları kuzeyde Quita’yı güneyde bugünkü Arjantin’in 

kuzeyi, Kuzey Şili’nin bir bölümü, Bolivya’nın ise büyük 

bir bölümünü içermekteydi. 1500’lü yıllara gelindiğinde 

son Đnka Đmparatorunun iki oğlu arasında patlak veren iç 

savaş, Đspanyolların ülkeyi istilasını kolaylaştırmıştır.620 

Đspanyol Pizarre, Peru’nun hayali alıntılarıyla ilgili 

hikâyelere kendini kaptırarak yüz seksen kişiyle buraya 

çıkarma yapar. Peru’da din, Azteklerde olduğu gibi 

tarihle bağlantılı olduğu için son imparator Pizarre’nin, 

                                                 
617  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 738; Mircea Eliade- Ioan P. 
Couliano, a.g.e., s. 106; Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., 103; Mehmet 
Aydın, a.g.e., s. 341. 

618  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 106; Huzeyfe Sayım, 
a.g.t., s. 235; Mehmet Taplamacıoğlu, a.g.e., s.71. 

619  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 739; Mehmet Aydın, a.g.e., s. 340; 
Max Fauconnet, a.g.m., s. 442.  

620  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 737; Walter Krickeberg, Đnka ve 
Maya Efsaneleri, s. 12-13. 
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dünyanın sonunu ilan etmek için dünyaya gelen büyük 

tanrı Viracocha olduğuna inanılırr. Pizarre bundan 

faydalanarak hiçbir direnmeyle karşılaşmadan imparatoru 

esir alır. Đmparator ölüm cezasına çarptırılır. Hıristiyan 

vaftizine razı olur. 29 Ağustos 1533 yılında diri olarak 

yakılmak yerine boğazlanarak öldürülür.621 

Kısa süren imparatorlukları boyunca Đnkaların 

yayılması And bölgesinin dinî ve toplumsal yapısı 

üzerinde bir takım değişikliklere neden olmuştur. 

Đnkaların yayılmacı hareketlerinin kaynağı dini nedenler 

idi. Đnkalar işgal ettikleri bölgelerdeki halkların Đnka 

tanrılarını tanımaları şartıyla kendi dinlerinde âyin 

yapmalarına müsaade etmişlerdi. Bölgedeki diğer 

dinlerden farklı olmamasına rağmen Đnkalarda güneşe 

tapınma ritüelleri vardı. Bütün Đnka Đmparatorlarının 

güneşin (Đnti) soyundan geldiğine inanılmaktaydı. Bu da 

Đnka Đmparatorluğunun teokratik temelli olduğunun 

göstergesidir.622 

                                                 
621  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 106; Herman 
Trimborn, a.g.e., s. 104. 

622  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 738; Mircea Eliade- Ioan P. 
Couliano, a.g.e., s. 107; Ekrem Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 103; 
Mehmet Aydın, a.g.e., s. 340; Walter Krickeberg, Đnka ve Maya 
Efsaneleri, s. 12-13. 
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Đnkalarda da insan kurbanlarına rastlanmaktadır. 

Tapınaklarda bulunan bakireler yeni bir imparatorun başa 

geçmesi, bir Đnka’nın ciddî bir hastalığa tutulması ya da 

ölmesi, deprem ve bu gibi durumlarda kurban edilirlerdi. 

Aynı zamanda kurban edilenler arasında savaş esirleri ve 

çocuklar da623 bozulan sosyo-ekonomik düzenin 

insanların yararı için yeniden kurulması sağlamak için 

kurban edilirlerdi.624 

Đnkalar arasında totemizm yaygındı. Ancak daha 

sonraları güneş kültü totemizmin yerini almıştı.625 

Đnkalar sözlü geleneklerine bağlı oldukları için ve 

aynı zamanda yazı dilleri olmadığından bizzat 

kendilerinden gelen yazılı kaynaklarının olmaması, 

mitolojileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmeyi 

                                                 
623  Çocuklar aileleri tarafından bağışlanırlardı. Erkek olanlar 10, 
kızlar ise 10-15 yaşlarında olurlardı. 

624  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 107; Ekrem 
Sarıkçıoğlu, a.g.e., 103; Şinasi Gündüz, Din ve Đnanç Sözlüğü, s. 
192; Mehmet Taplamacıoğlu, a.g.e., s. 71; Walter Krickeberg, 
Đnka ve Maya Efsaneleri, s. 13; Herman Trimborn, a.g.e., s. 70; 
Ancak şunu belirtmek gerekir ki Đnkalarda insan kurbanı 
lamaların kanlı kurban olarak kullanılmalarından dolayı 
Azteklerdeki korkunç boyutlara ulaşmamıştır.   Ayrıca iknaların 
kansız kurban olarak koka, chicha, tuz, aji, çeşitli çiçekler, altın, 
gümüşü tanrılara sunmaktaydılar. 

625  Max Fauconnet, a.g.m., s. 442. 
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imkânsız kılmaktadır. Đnka düşüncesinin özü tamamen 

kaybolmuş ve bu düşünceye dair bize sadece yabancı 

habercilerin yalan ve şüpheli cümleleri intikal etmiştir.626 

Đnka yaratılış miti, Đspanyollar Đnka devletini istila 

etmeden önce Đspanyol vakanüvis Pedro Cieza de Leon 

tarafından kayda geçirilmiştir. Pedro Cieza de Leon, iki 

ciltlik Đnka araştırmasıyla ünlüdür. Pedro Cieza de 

Leon’un seyahatleri, Birinci Bölüm: Peru Vakayinamesi, 

M.S. 1532–1550 ve bunun devamı olan Köken Evi’ni de 

içeren Đnka vakayinamesi’nin ikinci bölümü.627 

Đnkalar yaratılış mitlerini kendilerinden önce bu 

bölgede yaşayan halkların inandıkları Tiyahuanako’nun 

Virakoça mitinin üzerine kurmuşlardır. Güneş, Đnkaların 

kabile tanrısı olduğu için Virakoça’nın yerini almıştır.628 

 

IV-C-I- Đnka Mitoslarında Evrenin Yaratılışı 

Đnka tanrılarının başında bulunan en büyük tanrı, 

Virakoça’dır. Virakoça yaratıcı en eski tanrıdır. Bu tanrı, 

                                                 
626  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 738; Mircea Eliade- Ioan P. 
Couliano, a.g.e., s. 106; Mehmet Taplamacıoğlu, a.g.e., s. 71-72. 

627  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 739. 
628  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 739; Herman Trimborn, a.g.e., s. 102; 
Virakoça miti için bkz., Donna Rosenberg, a.g.e., s. 731-736. 
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Orta And bölgesinin din tarihi boyunca varlığını 

korumuştur. Ve her zaman Đnka panteonunun başında 

bulunmuştur.629 Güneş ve ay tanrıçası en önde gelen tanrı 

figürüdür. Bu göksel çift hem kozmik güçleri hem de 

bereketi temsil eder. Tanrılar panteonunun en zirvesinde 

tek bir yüce varlık vardır. Ancak bu varlık kesin olarak 

kendini göstermez. Daha çok diğer varlıklarla 

kaynaşmıştır. Onların içinde belirmektedir. Tanrı 

anlayışında “deus otiosus” düşüncesi görülmemektedir. 

Tanrılarla insanlar arasında bir etkileşim mevcuttur. 

Bunun en çarpıcı örneği ise kurban törenleridir.630 

Hükümdar sülalesinin özel soy tanrısı Đnti idi. Ülkenin en 

büyük tapınağı ona atfedilmiştir. Bu tapınak herkese açık 

olmayıp rahipler ve güneş bakirelerinin sığınaklarıdır. 

Erkek olarak düşünülen bu tanrı “punchau”, “gün ışığı” 

olarak da adlandırılmaktadır. Đnsan şeklinde tasvir 

edilmesine rağmen yüzü altın bir disk şeklinde tasvir 

                                                 
629  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 107; Ekrem  
Sarıkçıoğlu, a.g.e., s. 103;  Huzeyfe Sayım, a.g.t., s. 237; Herman 
Trimborn, a.g.e., s. 77. 

630  Herman Trimborn, a.g.e., s. 82-83. 
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edilmektedir.631 Pachacamac da dünyanın yaratıcısı 

olarak inanılan bir diğer tanrıdır. Çok eski ve sevilen bir 

tanrı olan Pachacamac’ın Lurin vadisindeki hac yeri aynı 

zamanda kehanet merkeziydi.632 

Tanrı Virakoça yeri ve göğü yarattı ve dünyaya 

insanları yerleştirdi. Güneşi olmayan bu karanlık 

dünyanın insanları bir gün yaratıcılarına itaat etmemeye 

başladılar. Bunun üzerine Tanrı Virakoça da insanları 

yok etmeye karar verdi. Bazılarını taşa çevirdi, 

diğerlerini de büyük bir tufanla boğdu, bu felaketten 

sadece, bir sandığın içine sığınmış olan bir kadınla bir 

erkek kurtuldu, dev dalgalar çekilirken rüzgâr onları 

tanrının yaşadığı yere, Tiahuanaco’ya sürükledi. Tanrı 

orada bütün halkaları yarattı. Onları balçıktan 

şekillendirdi. Bedenlerine elbise boyadı. Her halka bir 

dil, şarkılar ve tohumlar verdi. Sonra bu çamurdan 

yarattıklarına hayat ve ruh verdi ve dünyaya dönmelerini 

emretti. Her halk Tanrı’nın kendisine buyurduğu yerde 

ortaya çıkacaktı. Bazıları mağaralardan, bazıları 

                                                 
631  Mircea Eliade- Ioan P. Couliano, a.g.e., s. 107; Ekrem 
Sarıkçıoğlu, a.g.e., 103; Herman Trimborn, a.g.e., s. 93. 

632  Walter Krickeberg, Đnka ve Maya Efsaneleri, s. 196; Herman 
Trimborn, a.g.e., s. 96. 
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tepelerden, kimileri nehirlerden, kimileri de ağaç 

kovuklarından çıktı. Her halk dünyaya ayak bastığı ilk 

noktayı kutsal saydı. Tanrı da karanlık olan dünyayı 

aydınlatmak için güneşi, ayı ve yıldızları yarattı. Güneş 

gökyüzüne çıkmadan önce insan şekline girdi. Ve 

Đnkalara seslendi: “siz ve sizin çocuklarınız diğer 

halkların efendisi olun ve onlara hükmedin. Beni babanız 

bilin ve ben de sizleri çocuklarım bileceğim.”633 Đnkalar 

böyle bir mite inanmış olsalar da Đnkaların yaratılış miti, 

zaten var olan evren ve insanların yaratılışlarına bir 

açıklama getirmek yerine, Đnka başkenti Cuzco’nun 

önemini ve Đnkaların komşularına olan üstünlüklerini 

açıklar.634 

  

IV-C-II- Köken Evi 

Çok önceleri, bu bölgede yaşayan insanlar saldırgan 

ve bencildiler ve ülke insanına lüzumsuz sıkıntılar 

yaratıyorlar ve ölüm saçıyorlardı. Sonra güneşin 

çocukları olan üç yabancı adam ve üç kadın birdenbire 

                                                 
633  Muazzez Đlmiye Çığ, a.g.e., 179-180; Herman Trimborn, a.g.e., s. 
101. 

634  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 739. 



 382 

köken evi denilen yerde belirdiler. Altısı da desenli ince 

yünden yapılmış giysiler içinde kral ailesi gibi giyinmiş 

olarak geldiler. Her erkek altın bir sapan içinde bir taş, 

her kadın da çok miktarda altın takı taşıyordu. Ülkenin 

yöneticileri olmaya ve yeni bir yerleşim yeri kurmaya 

karar vermişlerdi. Pizarre, Đnka halkını yendiği zaman 

oradan çok miktarda mücevher, altın ve diğer değerli 

eşyayı beraberinde getirmişti. 

Ayar Kaçi adındaki adam o kadar güçlüydü ki 

sapanından fırlayan taşlar tepeleri yardı ve aralarında 

vadiler oluştu. Diğer iki kardeşi onun kendilerinin 

yapamayacağı işleri yaptığını gördükçe kıskançlığa 

kapılmışlardı. Ona karşı plan yaptılar. 

“Ayar Kaçi, sevgili kardeşim” diye başladı. Ayar 

Uço, “lütfen hazinemizi sakladığımız mağaraya dön ve 

büyük güzel altın vazoyu getir. Getirmeyi unutmuşuz.” 

“ve sen ordayken” diye devam etti. Ayar Manko, 

“babamız güneşe dua et ve ondan yolculuğumuzu 

onaylamasını ve bu ülkenin yöneticileri olmamıza yardım 

etmesini iste.” 

Hiç bir şeyden şüphelenmeyen Ayar Kaçi, hemen 

altın vazoyu getirmek için mağaraya döndü. Đki kardeş 
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onu gizlice izlediler. O, mağaraya girer girmez, hemen 

kayalar toplayıp girişi kapattılar. Ayar Kaçi’den hiçbir 

itiraz duymadılar, ancak yeryüzünün, dağların vadilere 

devrilip yeşil ormanları örten, ırmakların aktığı yerleri 

toprak yığınına çeviren büyük bir güçle sarsıldığını 

görünce korkuyla titrediler.635 Đki kardeş üç kadın ve 

onlara katılan insanlar yakınlarda bir yere yerleştiler. 

Ayar Manko ve Ayar Uço, Ayar Kaçi’yi neredeyse 

unutmuşlarken, o, günün birinde güçlü kanatlarının 

parlak renkli tüyleri güneş ışığında parıldayan muhteşem 

bir kuş görünümünde onlara doğru uçtu. Tam 

kaçacaklarken, Ayar Kaçi, “benden korkmayın 

kardeşlerim! Size sadece büyük Đnka Đmparatorluğunu 

kurmanız için öğütler vermeye geldim. Sizden bu 

yerleşim yerini bırakıp Cuzco kentini kuracağınız vadiye 

inmenizi istiyorum. Orada büyük bir kent kurun ve 

Güneş’e saygınızı göstermek ve tapmak için bir tapınak 

yapın.” dedi. Ve şöyle devam etti: “babamın bana olan 

sevgisini, sizin güçlü yöneticiler olmanıza yardım etmesi 

için kullanacağım. Karşılığında ona saygı duymanızı ve 

tanrı olarak tapmanızı istiyorum. Eğer bana sadık kalır 
                                                 
635  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 740; Herman Trimborn, a.g.e., s. 103. 
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ve kurbanlar verirseniz, size savaş zamanında yardım 

edeceğim. Đmparatorluk tacını başınıza takın. Ülkenin 

geç erkeklerini alın, onları soylu yapın ve savaş için 

silahlandırın. Yeni ilişkimizin işareti olarak kulaklarınızı 

benimki gibi delecek ve uygun şekilde süsleyeceğim.”, 

Ayar Kaçi’nin kardeşleri söyleyecek söz 

bulamadılar. Đsteklerini kabul ettiler. O tepeyi ona 

tapınak yapmak için kutsal bir yer haline getirdiler. Üç 

kardeş tepenin üzerinde dururlarken, Ayar Kaçi, Ayar 

Manko’ya dedi ki: “Üç kadınımızı vadiye götür ve orada 

Cuzco kentini kur. Ama beni unutma. Kurbanlarını 

bekleyeceğim.” Sonra Ayar Manko’nun gözleri 

önünde, hem Ayar Kaçi hem de Ayar Uço taştan 

heykellere dönüştüler. Ayar Manko, Ayar Kaçi’nin 

öğütlerine uydu ve Cuzco kentini kurdu. Adını Manko 

Kapaç olarak değiştirdi. Alçak gönüllü bir yönetici oldu. 

Kon Tiki Virakoça ve babası Güneş adına yeni bir kentin 

temellerini attı, ilk yaptığı bina, saz damlı basit bir taş 

evdi, zaman içinde o evin yerine Büyük Güneş Tapınağı 

yapıldı.636 

                                                 
636  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 739-741. 
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IV-C-III- Đnka Mitoslarında Đnsanın Yaratılışı 

Đnsanın yaratılışıyla ilgili inanılan çeşitli mitler 

vardır. Bunlardan biri şu şekildedir: Dünyanın 

başlangıcında kuzeyden Con adında bir adam geldi. Bu 

adam güneşin oğlu olduğunu iddia ediyordu. Yeryüzünü, 

yarattığı kadınlarla ve erkeklerle doldurdu. Ve onlara 

yaşamaları için gerekli olan her şeyi verdi. Daha sonra 

insanlar onu kızdırınca verimli toprakları kum çölüne 

dönüştürdü. Sadece ırmaklar kaldı ve insanlar ırmaklarla 

sulama işlerini yaparak hayatlarını sürdürdüler. Daha 

sonra, Pachacamac geldi. O da güneşin ve ayın oğluydu, 

adının anlamı “Yaratıcı”dır. Pachacamac, Con’u kovdu 

ve onun insanlarını siyah yüzlü kedilere dönüştürdü. 

Yeniden erkek ve kadınları yarattı. Bugün yaşayanlar 

onun insanlarıdır. Bugün sahip oldukları her şeyi onlara 

verdi ve buna karşılık insanlar onu kendilerine tanrı 

olarak seçtiler.637 

Bir başka inanışa göre: tanrı Pachacamac’ın yarattığı 

adama ve kadına yeterli derecede yiyecek yoktu, adam 

                                                 
637  Walter Krickeberg, Đnka ve Maya Efsaneleri, s. 195. 
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açlıktan ölünce kadın yalnız kaldı ve kadın tanrıya 

yalvardı, kadının serzenişlerine Pachacamac’ın yerine 

babası güneş tanrısı cevap verdi ve ışınlarını kadının 

içine akıtarak kadının hamile kalmasını sağladı ve 

sonuçta kadın bir erkek çocuk doğurdu. Kadın bundan 

sonra her şeyin iyi olacağına inanıyordu ama yanıldı 

çünkü tanrı Pachacamac, babasının kendine edilen 

serzenişe cevap verdiğini anlayınca kızdı ve kadının 

elindeki çocuğu aldı. Çocuğu parçalayarak çocuğun 

çeşitli uzuvlarını bazı bitkilerin yaratılmasında kullandı 

ve dünyada bolluk ve bereket arttı. Güneş, kadının 

üzüntüsüne dayanamadı ve ölen çocuğun göbek bağıyla 

tekrar bir çocuk yarattı. Kadın çocuğu gizleyerek 

büyüttü, çocuk büyüyünce annesinden izin alarak 

dünyayı dolaşmaya çıktı, ancak döndüğünde tanrı 

Pachacamac’ın, annesini parçalayıp kemiklerini sahile 

gömdüğünü öğrenince çok kızdı. Pachacamac ikinci 

çocuğu öldürmek istemediği ve insanlara kızdığı için 

denize girdi ve kayboldu. Genç çocuk babası güneşe 

yakardı. Oradaki bütün kabilelerin taşa çevrilmesini 

istedi ve isteği oldu. Ancak daha sonra Güneş’in ve 

çocuğun buna pişman olmalarından dolayı çocuk güneşe 
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tekrar yalvardı ve insanları yaratmasını istedi. Güneş, 

gökten altın, gümüş ve bakır olmak üzere üç yumurta 

gönderdi. Đnsanlar sınıflarına göre bu yumurtalardan 

yaratıldılar.638 

And bölgesindeki yerli halktan bazıları ise tanrılara 

kurban verecek ve dünyayı, insanları Pachacamac yarattı. 

Pachacamac yeryüzüne dört yıldız gönderdi. Đkisi erkek 

ikisi dişi, bunların birinden hükümdarlar ve soylular, 

diğerinden ise basit halk, fakirler ve hizmetkârlar 

çıkmıştır.639 

Çimularda insanın yaratılışı, niteliklerine göre dört 

değişik yıldızdan gelir. 

 

IV-D- NAVAJO MĐTOSLARINDA YARATILIŞ 

M.S. 1000-1500 yılları arasında bir dönemde, 

avlanarak ve balık tutarak yaşayan ve Navajolar olarak 

tanınan topluluk kuzeyin ormanlarını terk ederek ve 

beraberlerinde ok ve yayı getirerek New Meksika’nın 

kuzeyi ve Arizona’nın kuzeydoğusuna Poeblo halkının 

arasına yerleşmişlerdir. Navajolar da diğer Amerika 

                                                 
638  Walter Krickeberg, Đnka ve Maya Efsaneleri, s.197-201. 
639  Walter Krickeberg, Đnka ve Maya Efsaneleri, s. 201. 
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halkları gibi karşılaştıkları halkların mitlerinden 

etkilenmiş ve hatta o halkların mitlerini alarak 

kendilerine uyarlamışlardır.640 

Đlk Đspanyol göçmenleri 1598’de New Meksika’ya 

koyun, keçi ve atları getirmelerinden sonra Navajolar 

çobanlıkla geçinen bir halk oldu. Amerika Birleşik 

Devletleri’ndeki gerçek yerli Amerikalıların 

(Kızılderililerin) en büyük grubu olan Navajo halkı şu 

anda 110-150 bin kişiden oluşmaktadır. Navajolar 

anaerkil klanlar halinde yaşamakta olup, genellikle aile 

içindeki kadınlar aracılığıyla birbirine akraba olan geniş 

aile grupları şeklinde yaşarlar. Kadınlar kendi topluluğu 

içinde sosyal, siyasal, ekonomik ve dinsel ağırlığa 

sahiptir.641 

Her halk nasıl var olduğunu açıklamak için bazı 

mitler geliştirmişlerdir. Navajo yaratılış mitinde, 

Navajolar, atalarının dünyadan dünyaya ilerlediğine ve 

yukarı çıkarken daha uygarlaştıklarına inanırlar. 

Amerika’daki diğer halklar gibi Navajolar da en bol 

                                                 
640  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 785-786; Alice Marriot- Carol K. 
Rachlin, a.g.e., s., 133-134. 

641  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 786; Alice Marriot- Carol K. Rachlin, 
a.g.e., 134-135. 
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bulunan malzemeden mısırdan yaratıldıklarına inanırlar. 

Diğer bütün halklarda olduğu gibi Navajolar da bir 

tufanla karşılaşırlar fakat bu tufandan Navajolar 

kurtulurlar.642 

Navajo mitinin önemli bir yönü, böcekler, hayvanlar 

ve insanlar arasındaki yakın ilişkidir. Bir diğer özellik ise 

tüm canlı varlıklara saygı gösterilmesi düşüncesidir. 

Çünkü her şey ulu tanrı tarafından yaratılmıştır. Navajo 

mitinin en önemli kaynağı, Washington Matthews’in, 

1897’de yayınlanan Navajo Legends’idir.643 

  

IV-D-I- Navajo Mitoslarında Evrenin Yaratılışı 

Başlangıçta ilk dünya ya da siyah dünya vardı. Tek 

ışık kaynağı çevresini yanan reçine sarmış küçük bir 

toprak parçasından oluşmuştu. Üzerinde yaşayanlar 

sadece kanatsız böcekler ve yerde sürünen yaratıklardı. 

Bir gün bir araya gelen yaratıklar yaşadıkları dünyanın 

kendilerine küçük geldiğini ve yeni bir dünya bulmaları 

                                                 
642  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 786; Richard Erdoes-Alfonso Ortiz, 
Kızılderili Efsaneleri, Ter.: Aydan Uluçeri-Selim Yeniçeri, 
Okyanus Yayınları, Đstanbul, 2006, s. 50-51. 

643  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 787; Alice Marriot- Carol K. Rachlin, 
a.g.e., s. 141. 
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gerektiğine kara verdiler ve kanatlar takınarak uçtular ve 

yaşadıkları dünyanın tepesindeki çatlaktan bir sonraki 

dünyaya geçtiler.644 

Đkinci ya da mavi dünya ilk dünyadan daha geniş ve 

aydınlıktı. Dört tane kuş, bunların üzerine gelerek bu 

dünyanın kendilerine ait olduğunu söylediler. Ancak bu 

yaratıklar kendi alanlarından çıkmayacaklarını 

söyleyince kuşlar gittiler. Bu yaratıklar zamanla 

çoğaldılar ve zamanla kuşların topraklarını işgal etmeye 

başladılar. Aralarında çıkan savaşta, kuşlar savaşı 

kazandılar. Çekirge kalan böcekleri toplayarak onları 

başka bir dünyaya yani sarı dünyaya götürdü. Sarı dünya 

daha büyük ve daha aydınlıktı. Üzerinde insanlar ve 

hayvanlar birlikte yaşamaktaydılar. Hep birlikte ilk halk 

olarak tanındılar. Burada herkese yetecek kadar yiyecek 

vardı. Đnsanlar istedikleri zaman çıkarabilecekleri tüylü 

mantoların bir parçası olarak kanatlarını taşıyorlardı. 

Mağaralarda yaşıyor ve topladıkları kabuklu yemişler, 

kökler ve tohumlar gibi çiğ yiyecekleri yiyerek 

beslenmekteydiler.645 

                                                 
644  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 787. 
645  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 787-788. 
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IV-D-II- Navajo Mitoslarında Đnsanın Yaratılışı  

Bir sonbaharda, dört tanrı, Beyaz Beden, Mavi 

Beden, Sarı Beden ve Siyah Beden peş peşe ilk halka 

dört gün göründüler. Tanrılar hiç konuşmadan sadece 

işaret kullanarak insanları eğitmeye çalıştılar. Tanrılar 

gidince insanlar işaretleri çözmeye çalıştılar ancak 

çözemediler. Dört gün boyunca bu şekilde gerçekleşen 

olay sonunda tanrıların hareketlerini insanlar yine 

çözemediler. Dördüncü gün sonunda Siyah Beden geri 

kaldı ve ilk halka dedi ki: “Tanrılar kendilerine benzeyen 

insanlar yaratmak istiyorlar, çoğunuzun tanrılarınkine 

benzeyen bedenleri var, fakat böceklerin ve hayvanların 

pençeleri, dişleri ve ayaklarına sahipsiniz. On ikinci gün 

sonunda size geri geldiğimizde hazır olun.”646 On 

ikinci günün sonunda insanlar güzel bir şekilde 

yıkandılar ve vücutlarını mısır ezmesi ile kuruladılar. O 

gün tanrılar ellerinde iki kutsal geyik derisi ve iki tane 

mısır koçanı getirdiler. Tanrılar mısır koçanlarını, derinin 

başı batıya,  koçanların baş kısmı doğuya gelecek şekilde 

kutsal derilerden birinin üzerine serdiler. Beyaz koçanın 

altına beyaz kartal tüyü, sarı koçanın altına sarı kartal 

tüyü koydular. Sonra da diğer deriyle mısırların üzerini 

kapattılar. Beyaz rüzgâr doğudan, sarı rüzgâr batıdan 

                                                 
646  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 788-789; Richard Erdoes-Alfonso 
Ortiz, a.g.e., s. 49. 
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geldi ve iki deri arasında yatan mısır koçanlarına 

üflediler. Tanrılar üstteki deriyi kaldırdıklarında ilk halk, 

beyaz koçanın ilk erkek ve sarı koçanın da ilk kadın’a 

dönüştüğünü gördüler. Rüzgâr herkese yaptığı gibi onlara 

da hayat nefesini üflemişti. Bundan böyle artık birlikte 

karı-koca olarak yaşadılar.647 Uzun yıllar ilk halk sarı 

dünyada mutluluk içinde uzun süre yaşadılar. Ancak bir 

zaman sonra yiyecek, insanlara ve yaratıklara yetmez 

oldu. Güçlü ve hızlı olanlar yiyecek buldular. Daha akıllı 

ve hızlı olanlar da onlardan çaldılar. Daha sonra 

dördüncü dünyaya geçtiler ve orada da insanların 

yaşamakta olduğunu şaşkınlıkla gördüler. Đlk erkek ve ilk 

kadın, gündüzlerin beyaz, gecelerin karanlık olduğ2u 

dördüncü dünyada nasıl yaşayacaklarını öğrettiler. Su 

canavarı kızgınlıkla yeryüzünü suyla basmaya karar 

verdi. Bunu ilk hisseden hindi oldu. Bunu insanlar 

duyunca en yüksek dağlara gitmeye karar verdiler. Sular 

yükseldi ve insanlarla hayvanlar bir delikten beşinci 

dünyaya geçtiler. Ve sonunda otuz iki Navajo kabilesi 

beşinci dünyaya delikten geçtiler.648 

 

 
                                                 
647  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 789; Richard Erdoes-Alfonso Ortiz, 
a.g.e., s. 50-51. 

648  Donna Rosenberg, a.g.e., s. 789-794; Richard Erdoes-Alfonso 
Ortiz, a.g.e., s. 50-51. 
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SONUÇ 

 

 

Mitolojinin temel kaynaklarını incelemeye çalışarak 

yapmış olduğumuz çalışmamızda genel olarak şu 

sonuçlara ulaştığımızı belirtebiliriz. 

Mitolojinin (mitos-bilim) ilgi alanına giren 

mitosların yapısında görülen üç temel özellik dikkati 

çekmektedir. Öncelikle mitoslar kutsal metafizik alemi 

anlamaya/algılamaya yöneliktir. Đnsanlar mitoslarla, 

tecrübe dünyasına egemen olmakla birlikte onun dışında 

olan kutsalları; tanrısal varlıkları, varlığı kabullenilen 

ruh, hayalet ve benzeri doğa üstü varlıkları, metafizik 

yapıdaki çeşitli üstün değer ve ilkeleri, ilahi alem ya da 

alemleri algılamaya yönelik temayüllerini ifade ederler. 

Örneğin Eski Yunan ve Roma mitoslarında, Eski 

Yunanlılarla Romalıların tanrılar panteonuna ilişkin 

tasavvurları işlenir. Tanrılar nasıl var olmuşlardır, nasıl 

ve nerede yaşarlar, birbirleriyle ilişkileri nelerdir, doğal 

aleme ve insanlara yaklaşımlarıyla aşk, savaş ve barış 
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yaşantıları nasıldır; işte mitoslar tüm bu konularda Eski 

Yunanlılar ve Romalıların anlayışlarını yansıtır. Şüphesiz 

bu mitoslarda, tanrılarla birlikte yarı tanrısal varlıklar, 

tanrısallığın alameti olarak görülen güç ve kuvvet sahibi 

kahramanlar, savaşçılar, tecrübe aleminden ayrılarak 

metafizik alemde yerleşmiş olduğu düşünülen ata ruhları, 

hayaletler  vb. varlıklar da betimlenmekte, bunlara ilişkin 

inanç ve düşünceler ifade edilmektedir. Bu yönüyle 

mitoslar hitap ettiği kitleye tanrılar ve yarı tanrısal 

varlıklara ilişkin kutsal bir tarih sunmakta, metafizik 

aleme ilişkin sırları ifşa edici bir görev üstlenmektedir. 

Her mitoloji sadece, bir başlangıcı ihtiva etmez; aynı 

zamanda tabiatüstü varlıkların, kahramanların veya 

ataların son tezahürleri ile çevrilmiş bir sonu ihtiva 

etmektedir. Öyleyse, manidar mitolojiler bütünü 

tarafından oluşturulan bu ilk kutsal tarih, temeldir. 

Çünkü, dünyanın, insanın ve toplumun varlığını aynı 

zamanda o açıklamaktadır. aynı zamanda gerçek tarih 

olarak telakki edilmiş (çünkü o, reel şeylerin nasıl varlık 

haline geldiğini hikaye etmektedir) ve insan 

faaliyetlerinin doğrulanmasının örnek modeli olarak 

görülmüştür. Böylece ölümlü olmak ve cinsiyetin anlamı 
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anlaşılıyor ve bu durum kabulleniliyor. Çünkü 

mitolojiler, ölüm veya cinsiyetin dünyadaki 

tezahürlerinin nasıl meydana geldiğini anlatmaktadır. 

Đkinci olarak; mitoslar, kişinin çevresini tanımasına, 

maddi alemi ve günlük yaşantısında cereyan eden 

olayları algılayıp bunların menşeini, neden ve nasıllığını 

bilmesine yöneliktir. Güncel yaşantısında insan birçok 

olayla yüz yüze yaşar. Doğum, ölüm, hastalık, iyilik, 

kötülük ve benzeri durumlar insanın etrafında yaşanan 

güncel hadiselerdir. Ayrıca çeşitli doğal olaylar insanın 

günlük yaşantısında önemli bir yer tutmaktadır. Đşte 

insan, karşı karşıya kaldığı durumları, doğal olayları ve 

bunların sebeplerini mitoslarla ifade etmeye çalışmakta, 

böylelikle içinde yaşadığı çevreye ilişkin bilinmeyeni 

izah etme yoluna gitmektedir. Bu çerçevede mitoslar, 

insanın tecrübe ettiği çeşitli doğal olayların prototipinin 

metafizik alemde mevcut olduğunu ifade ederek 

metafizik alemle maddi alem arasında bir irtibat 

kurmaktadır. Örneğin, çeşitli mitoslarda yağmurun 

yağması, tanrılar panteonundaki kavga ve çekişmeler 

nedeniyle sevdiği yeryüzü tanrıçasından ayrılmak 

zorunda kalan gökyüzü tanrısının ağlamasıyla; gök 
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gürlemesi, şimşek ve yıldırım çeşitli tanrıların öfkesiyle; 

ilkbahar ve sonbahar, tanrılar aleminde bitki tanrısının 

öldürülüp tekrar diriltilişiyle; kuraklık ve bolluk tanrısal 

alemdeki kavga, çekişme, savaş ve barış ortamıyla ilişkili 

görülmektedir. Aynı şekilde yeryüzünde insanın karşı 

karşıya kaldığı kavga, öfke, intikam, aşk, ihtiras, 

merhamet, sevgi vb. bütün nitelikler, tanrısal varlıkların 

metafızik alemdeki çeşitli davranışlarıyla izah edilmeye 

çalışılmaktadır. 

Mitosların üçüncü temel özelliği insanın çeşitli 

beklentilerine, istek ve arzularına cevap vermesi, bunları 

tatmin edici bir nitelik taşımasıdır. Bu yönüyle mitoslar 

bir taraftan insanların güncel yaşantılarındaki davranış 

biçimlerini, geleneksel değerlerini, ritüellerini ve sosyal 

yapılanmalarını haklı gerekçelere oturtma görevini 

üstlenirken, diğer taraftan kişinin ölümsüzlük, kötülüğün 

son bulması, mutlak huzur, barış ve refahın sağlanması 

gibi arzu ve istençlerinin ifade edilmesini sağlar. Örneğin 

Eski Mezopotamya mitolojisinde, yeni yıl festivalinden 

(Akitu) kurban törenlerine kadar Asur ve Babillilerin 

bütün ritüellerinin prototipini bulmak mümkündür. Aynı 

şekilde antik dönemde çeşitli toplumlarda uygulanan 
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insan kurbanı törenlerinin modelini Babil’den Mısır’a 

birçok bölgeye ait yaratılış destanlarında anlatılan, tanrı 

ya da tanrıçaların insanların veya bitkilerin oluşması için 

kendilerinin kurban edilişlerine razı olmaları mitosunda 

bulmak mümkündür. Eski Mezopotamya mitoslarında, 

toplumsal yapıda gözlemlenen kraliyet hanedanı, 

soylular, güçlüler, zenginler, sıradan vatandaşlar, köle ve 

esirler hiyerarşisinin modellerini görmek de mümkündür. 

Mitoslarda dile getirilen tanrılar panteonunda yer alan bir 

üstün tanrı ve bunun yanında (daha alt düzeylerde) yer 

alan tanrılar, yarı tanrısal varlıklar, düşman tanrısal 

güçler (demonlar, ifritler, lilitler) ve bunlar arasındaki 

ilişkiler, toplumsal yapıda mevcut olan hıyerarşik yapının 

ve bu yapıdaki çeşitli güç ve sınıfların birbiriyle 

ilişkisinin yansımasıdır. Hatta mitoslarda görülen, zaman 

zaman yüce tanrının yer değiştirmesi (örneğin Eski 

Mezopotamya’da bazen Marduk’un, bazen Asur’un 

bazen de Sin’in tanrılar panteonunun egemen gücü olarak 

karşımıza çıkması) motifi de toplumsal yapıya egemen 

olan hanedanların zaman zaman yer değişmesinin modeli 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Mitoslarda toplumdaki bu hiyerarşik yapının 

menşeine ilişkin bilgi bulmak da mümkündür. Örneğin 

Hint yaratılış mitolojisinde, Hindistan’ın kast sisteminin 

kökeni üzerinde durulur. Buna göre, rahipler ve bilginler 

grubundan oluşan Brahmana kastı tanrı Brahma’nın 

başından, prensler ve savaşçılardan oluşan Kshatria kastı 

Brahma’nın kollarından, tüccarlar ve zenginlerden oluşan 

Vaişya kastı tanrının gövdesinden ve son olarak halkın 

geri kalanını temsil eden çiftçiler ve işçilerden oluşan 

Sudra kastı ise tanrının ayaklarından yaratılmıştır. Yine 

Japonya’dan Eski Mısır’a ve Đran’a kadar birçok 

geleneğe ait mitoslarda kraliyet hanedanının tanrıların 

soyundan geldiği vurgulanmakta ve dolayısıyla bunların 

ellerinde bulundurdukları egemenlik yetkisinin doğaüstü 

alemde belirlenen bir yetki olduğu vurgulanmaktadır. 

Bütün bu mitoslarla insanlar güncel davranışlarının, 

geleneklerinin ve ritüellerinin prototipleri ya da ilk 

örneklerinin metafizik alemde mevcut olduğunu, 

dolayısıyla yaptıkları davranışlarının ve oluşturdukları 

sosyal yapıların haklı gerekçelere dayandığını ifade 

ederler. Bir başka ifadeyle, doğaüstü varlıklar üzerine 

kurgulanan mitoslar insanların güncel yaşamına modeller 
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içermekte ve böylelikle insanların yaşam biçimleri için 

gerekli legal zemini oluşturmaktadırlar. 

Yine insanlar, ölümsüzlük, mutlak güç, kuvvet ve 

güzellik gibi idealize ettikleri niteliklerle, mutlak barış ve 

huzurun sağlanması, ahlaki ve doğal kötülüklerin 

tamamıyla yok edilmesi gibi geleceğe yönelik istençlerini 

de mitoslarda ifade ederler. Örneğin yeryüzünün hemen 

her yöresine ait mitoslarda görülen ve yakın gelecekte 

gerçekleşmesi beklenen “altın çağ”, “binyıllık dönem 

(Millenarianizm)”, “Mehdi ya da Mesih dönemi 

(Kiliazm)” ile ilgili tasavvurlarda, insanların özlemle 

bekleyip arzuladıkları mutlak saadet ve refah ile ahlaki 

ve tabii kötülüklerin yok olması isteği dile getirilir. 

Bilim adamlarınca mitoslar muhtevalarına göre 

çeşitli tasniflere tabi tutulur. Bunlardan köken mitosları 

bir yandan alemin, insanın, hatta tanrıların menşeini ve 

varoluşunu (kozmogoni, antropogoni ve teogoniyi) konu 

alırken diğer taraftan bir kişi, grup, toplum, gelenek, isim 

ya da nesnenin menşeine ilişkin açıklama getirmeyi 

hedefler.  
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Bir bütün olarak ele aldığımızda mitosların, doğaüstü 

olana, geçmişe, geleceğe ve yaşanmakta olana yönelik 

sağlam bir bilgi sahibi olmayan insanın (cahiliye 

insanının), kendi inançlarını, ritüellerini ve geleneğini 

haklı çıkarma, toplumsal yapıyı güvence altına alma ve 

özlem ve istençlerini dile getirme doğrultusunda 

kurguladığı yaygın kanaatlardan oluştuğunu görürüz. 

Genellikle, mitolojinin eski dönemlere (Eski Roma, 

Yunan, Mezopotamya, Mısır, Anadolu vb.) ait 

geleneklerin mitoslarını konu aldığı düşünülür. Bu 

çerçevede mitoslar denildiğinde aklımıza öncelikle eski 

topluluklar, iptidai kültürler gelmektedir. Ancak, 

mitosları yalnızca eski dönemlere ve iptidai kültürlere 

hasretmek ve günümüz insanını bunun dışında tutmak 

doğru mu? Mitoslar yalnızca geçmiş dönemlerde 

kurgulanmış ve nesilden nesle aktarılarak günümüze 

kadar gelmiş olan eski kültürlere ait bir miras mıdır; 

modern insan tarafından üretilen köken mitosları, gelecek 

dönem mitosları, kahraman mitosları ve benzeri mitoslara 

ait güncel örnekler yok mu? 
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Doğrusu, günümüz insanının bireysel ve sosyal 

yapısı, duygu ve düşünceleri, hobileri, fobileri, arzu ve 

istekleri incelendiğinde mitosun yalnızca geçmiş dönem 

iptidai kültürlerine ait olmadığı, günümüz insanının da 

hemen her türden birçok mitos ürettiği ve bunları 

yaşattığı anlaşılır. Eliade, Mitlerin Özellikleri başlıklı 

çalışmasında bunlara çeşitli örnekler verir. Örneğin o, 

Romen aydınlarının XVIII ve XIX. yüzyıllarda ısrarla 

kendilerini köken olarak Roma’ya dayandırmalarını ve 

bundan bir toplumsal asalet payı çıkarmalarını modern 

bir köken mitosu olarak değerlendirmektedir. Zira iptidai 

insanın mitoslarında kendi soyunu, ailesini, efendisini, 

kralını yada içinde yaşadığı ülkesini veya geçimini 

sağladığı nehri, denizi, toprağı tanrıya, tanrısal varlıklara 

yada tanrısal aleme dayandırması ve böylelikle kutsiyet, 

asalet ve yücelik açısından bizzat kendisine yada 

kendisine ait olana bir pay çıkarmasıyla, günümüz 

insanının köken olarak kendisini üstünlüğün, asaletin 

yada güç ve kuvvetin ölçüsü olarak kabul edilen bir soya 

veya bir bölgeye dayandırması, aslında aynı mitos 

çeşidinin (köken mitosunun) farklı ifade biçimlerini 

oluşturmaktadır. 
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Evrenin yaratılışından sonra onun farkına varan, 

onun nasıl yaratıldığını veya nasıl meydana geldiğini 

açıklamaya çalışan varlık insan olmuştur. Bu konuda 

zaman zaman farklı da olsa temel savlar ortaya koyan da 

yine insan olmuştur. Bu insanların tanrı anlayışını bilmek 

onların yaratılış anlayışını anlamak için vazgeçilmez bir 

gerekliliktir. Mitoslarda tanrı şu şekillerde algılanmıştır: 

1- Yaratıcı tanrı, evreni yoktan var etmiştir. 

2- Mimar tanrı Yunan felsefesinde etkisi belirgin 

olan bu fikirde, tanrı, evreni ezelî olan ilk madden 

düzenleyerek yaratmıştır. 

3- Yaratılışta birbirleri ile münasebetleri etkili olan 

tanrılar, ebeveyn tanrılar, tanrıların savaşları, Mısır 

mitolojisinde Seb ve Nut’un beraberlikleri ile evren 

oluşmuştur. 

4- Yok oluşları ile oluşuma sebep olmuş olan 

tanrılar, Marduk diğer tanrıların da yardımını alarak, 

Tiamatı öldürür ve onun parçalarından dünyayı oluşturur. 

Tanrı fikri, evren ve insanlarla münasebeti dikkate 

alınarak incelenirse; 

1-Yaratıcı ve evrene müdahale eden 

2-Düzenleyici 
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3-Đnsana sorun çıkaran: Bunun örnekleri Yunan 

mitlerinde, mesela Odise’ye kızgın olan Poseidon’un, 

yolculuğu boyunca Odise’ye sürekli problem çıkarması 

örneği vb. sunumlarda gözlenebilir. Aynı şekilde 

insanların dünyasında sevdiği tasarıları koruma altında 

tutan tanrı düşüncesinin örnekleri de, özellikle Yunan 

mitolojisinde bulunabilir. 

4-Evreni düzenleyen ve sonra sistemin işleyişine 

müdahale etmeyen, deus otiosus: bu düşüncenin doğal 

sonucu, doğaüstü güçlere sahip ara varlıkların 

tasavvurunun doğmasıdır. 

5-Evrene içkin: Özellikle Hint düşüncesinde bu 

tasavvur oluşmuştur. 

Yaratılış –en kutsal eylem- merkezde 

gerçekleşmiştir. Evrenin oluşumuna dair önemli bir nokta 

her bir medeniyet içinde tek bir açıklamanın var 

olmamasıdır. Genellikle yerel olarak kabul görmüş olan 

tanrılar, o bölgelerdeki yaratılış mitinde yaratıcı yada 

oluşu başlatan tanrı olarak kabul edilirler. Tanrılar arası 

rekabet, aslında onları baş tanrı olarak kabul eden gruplar 

arasındaki güç çatışmasını yansıtır. Sonra güçlü olan 
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topluluk tarafından yada mitolojik birikimi sistemleştiren 

bir ozan tarafından tanrılar arası hiyerarşi kurulur.  

Đnsanların veya toplumların evrenin yaratılışını 

açıklamalarına yaşamış oldukları coğrafi ve jeolojik 

muhitin, iklim şartlarının, itikadî ve kültürel çevrenin 

etkileri olmuştur. -Ancak şunu belirtmekte fayda vardır. 

Türk mitolojisinde evrenin yaratılışı kozmik dalışla 

gerçekleşmektedir ki Türklerin bozkırda yaşamış 

olmalarına rağmen böyle bir inanışa sahip olmaları gayet 

dikkat çekicidir.- Bunlara örnek verecek olursak, 

yaşadıkları bölgede muz çoğunlukta olan ilkel bir kabile, 

atalarının muz soyundan geldiğine inanmaktadır. Yine 

Amerika yerlileri yoğun olarak mısır tükettikleri ve 

yaşadıkları coğrafyada mısır tarımı yaygın olduğu için 

insanın yaratılışında kullanılan malzemeyi mısır ile 

açıklamışlardır. 

Hemen bütün mitik düşüncelerde belirsizlik, boşluk 

yada yoktan yaratma ve her şeyi önceleyen aşkın bir 

varlığa yer verilmiştir. 

Çoğunlukla evrenin şekilsiz ve vasıfsız bir kaostan 

ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Bu kaos, Eski 

ortadoğuda engin suları teşkil eden Tiamat ve Apsu, Eski 
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Mısırda, Nun’dur. Eski Yunan’da ise Hesiodes’e göre 

kaos, gece olarak ifadelendirilmiştir. Su, bütün 

kültürlerde önemli bir konuma sahip olmuştur. 

Yaratılışı ilk önce “gökle yer başlangıçta bitişik iken 

daha sonra ikiye ayrılmıştır.” şeklinde başlatan inanış 

biçimi Japonya’dan Roma’ya, Sibirya’dan Afrika’ya 

kadar dünyanın her yerinde en çok rastlanılan bir yaratılış 

şekli inancıdır. Hayatın kökeninin sularda olduğu inancı 

birçok eski mitte ortaktır ve doğal olarak Nil, Fırat veya 

Đndus Vadisi gibi yörelerin halkları arasında gelişmiş 

olmalıdır.649 

Dünyayı ve onun içindeki varlıkları, bir ilk canavarın 

cesedinin parçalara ayrılarak yaratılması şeklinde 

açıklayan inanç da hemen hemen bütün mitolojilerde 

yaygındır. Çin mitolojisinde Pan-gu’nun cesedinin 

parçalara ayrılarak evrenin yaratılması, Kelt 

mitolojisinde Ymir’in aynı muameleye uğraması ve 

parçalarından evrenin ve insanların yaratılmış olması 

buna örnek verilebilinir. Đlk yaratılış için bir ilk varlığın 

kurban edilmesi ile bu inanç takipçilerinin daha sonra 

icra ettikleri kurban âyinleri arasında eski mitolojik 
                                                 
649 Joseph Campbell, Doğu Mitolojisi, s. 157. 
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inançların izlerini bulmak mümkündür. Bu kurbanlar 

yaratılışın bir taklidi durumunda olup tanrıları hoşnut 

etmenin yanında ilk yaratılışın bir taklididir. Đnsanlar 

tanrıların yaptıkları eylemleri dolaylı olarak da taklit 

etmiş olmakla yaşadıkları dünyayı daha anlamlı kılmışlar 

ve böylece hayat felsefelerinin temelini bu düşünce ve 

inanışlarına oturtarak metafizik olan bazı inanışlarını 

böylece temellendirmişlerdir. Böylece de zihni bir 

dinginlik haline kavuşmuşlardır. 

Evrenin yaratılışında önemli olan inanışlardan biri de 

kozmik yumurta inancıdır. Bu yumurta ilk denizin 

dibinde bulunmaktadır. Çeşitli amfibik yaratıklar daha 

ziyade kuşlar tarafından denizin dibinden çıkarılan 

yumurta ikiye bölünmekte; üstü gökyüzünü, altı da 

yeryüzünü oluşturmaktadır. Yumurta, yapılan ayin veya 

kutlamalarda, “doğum”u değil, “dönüş”ü ve 

“yenilenme”yi ortaya koyarak yeniden yaratılışı 

kanıtlamakta ve simgelemektedir. Yumurta, ilk eylemin 

tekrarlanmasını, yani yaratılışın yenilenmesini sağlar. 

Başlangıçlara dair belki de en eski ve en yaygın 

düşünce yaratılışın doğum fikrini çağrıştırdığı, “her şeyin 

anası toprak” olgusudur. 
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Yer, içinde hayatın bütün potansiyelini taşır. Mitte 

temel unsur yerin varoluş biçimi değil, varlığa kaynak 

oluşudur. Đnsan ve diğer hayat biçimleri ise tohum gibi 

düşünülür. Đnsanın ve dünyasının oluşumu, insan dışı 

biçimlerden insana dönüşene kadar farklı dünyalarda 

yaşanan bir metamorfoz olarak anlatılır. Bu inanışların 

hemen hepsinin temelinde yatan düşünce aynıdır. Bu da, 

hem bir güç, hem bir “ruh” hem de doğurganlık kaynağı 

olarak görülen Toprak Ana. 

Đnsan kutsaldan payını almış, yaratılışı kutsal kabul 

edilen merkezde gerçekleşmiştir. Đnsan, kutsala ve 

şeytaniye bakan yüzüyle ikilemli bir yapı sergiler. Onun 

anlaşılması güçtür. Bazı toplumlarda insanın merkeziliği 

o kadar ileri götürülür ki, tanrılar dahi insanlaştırılır. 

Đnsan gibi topluluk halinde yaşayan ve biçimleriyle de 

insana benzeyen, ezeli olmayan, hırs ve istekleri olan 

tanrı tasavvurları ortaya çıkar. Đlkel topluluklarda 

özellikle büyü ile insan, tabiatın güçlerini olabildiğince 

kontrol etmeye, çevresinde hakimiyet kurmaya çalışır. 

Bu, “mücadeleci varlık” fikrine dalgıç mitlerinde ve 

Yunan mitolojisindeki Prometeus kişileştirmesinde 

rastlamak mümkündür. Mitik insan her şeyi “kutsal” 
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çerçevesinde anlamlandırır, hatta algılar. Mitik insan için 

doğum, kozmosun yeniden yaratılışıdır. Bu sebeple yeni 

doğan çocuğa bilge kişi yaratılış mitini okur. Çocuk 

yetişkin olduğu zaman statü değiştirebilmesi için, özel 

inisyasyon törenleriyle, yerleşime uzak bir bölgede 

kendisine yaratılış mitolojisi ve temel kutsal mitler 

öğretilir. Bunun ardından bir dizi sınava tabi tutulur ve 

bu aşamaları başarı ile geçebilirse yeni statüyü 

yüklenmeye hazır kabul edilir; bir yetişkin olur. 

Mitik insan, acının açıklanmasını da kutsal ile irtibat 

kurarak yapar. Zaten onun için en büyük problem 

karşılaştığı meselelerin sebeplerini bulamamaktır. 

Kendisine bir defa açıklama sunuldu mu, artık problem 

ortadan kalkar yada katlanılabilir hale gelir. 

Mezopotamya inanışlarına göre, Dicle’nin bir modeli 

Anunit yıldızında ve Fıratın bir modeli kırlangıç 

yıldızında bulunur. Bir Sümer metni “sürüler ve tahılların 

(tanrısının)” yaşadığı bir yaratılış yerinden söz 

etmektedir. Ural-Altay halklarına göre, ayni şekilde 

dağların ideal prototipi göklerdedir. Mısır’da yerlerin ve 

yeryüzünün belli başlı bölgelerinin adları “göksel 
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tarlalardan” gelir; önce göksel tarlalar bilinir, sonra 

yersel coğrafyada bunların karşılıkları bulunur. 

Buradan çıkarılacak sonuçlardan biri; nesnelerin 

gerçekliklerinin kendiliğinden olmadığıdır. Nesneler 

kutsaldan aldıkları pay oranında gerçek kabul edilirler. 

Hindistanda yaygın kanaat, nesnelerin, “Vedalar”da yer 

aldığı için varolduğudur. Vedaların içinde yer almak 

yoluyla bütün yaratılış gerçekleşir. Böylece, insanın 

çevresi ile arasındaki gerilimi aşmasının bir diğer yolu 

olarak da farklı bir gerçeklik tanımı yaptığını ve böylece 

daha önce öteki olmaktan çıkarmış olduğu nesnelere aynı 

zamanda gerçeklik ve normallik özelliğini eklediğini 

görüyoruz. Đnsanın, kendisini evrenden ayrı bir parça 

değil, evrenden bir parça olarak algılaması, onun evrenin 

farklı bölümleri, insanın yapısı, toplum hakkındaki 

görüşlerin birbirine mündemiç olması sonucunu 

doğurmuştur. Bu durumun, daha sonra pek çok filozofta 

da yansıması görülecektir Gökyüzüne dair teoriler, gök 

kutsallığı nedeni ile, insanın diğer düşünce alanlarında da 

temel yapıyı oluşturur. Böylece, temel problem olan 

insanın evrendeki yeri, insan kutsala eklemlenerek 

çözülmüş olur. 
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Đnsanın yaratılışına dair açıklamalarda farklı 

izahların ortaya konduğunu görmekteyiz. Ortadoğu 

mitolojisinde insan erinen tanrılara yiyecek temin etmek 

amacıyla yaratılmıştır. Yine Ortadoğu mitolojisinde 

rastladığımız insanın yaratılışı inancınca insan kötü bir 

simge olan Kingu’nun kanından yaratılmış olmakla kötü 

tabiatı, tanrı Ea’nın ruh üflemesiyle ilahi bir yönü olan 

bir varlık olarak ortaya çıkmaktadır. 

Đnsanın yaratılışı konunda en dikkate değer 

inançlardan birisi beş çağ şeklinde olan inanıştır. Altın 

çağla başlayan bu inanış sonunda demir çağıyla sona 

ermekte ve insanlar altın çağdaki mükemmel hayata 

ulaşmak için çalışmaktadırlar. 

Bu inanışın yanında hemen her mitolojide insanın 

çeşitli deneme ve başarısız yaratılışlardan sonra 

yaratıldığı inanışı da mevcuttur. Bu inanışın temelindeki 

düşünce ise insanın çeşitli denemelerden sonra en 

mükemmel olarak yaratılmış bir varlık olduğu inancıdır. 

Đnsanın çamurdan yaratılması çok yaygın olarak 

rastlanılan bir mitoloji motifidir. Eski Mısır’dan, 

Mezopotamya’ya, Uzakdoğu halklarından eski Amerika 

halklarına kadar yaygın olan bir inanış şeklidir. 
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Uzakdoğu’da rastlanılan bu inanışta tanrılar insanları bir 

çömlekçi çarkında şekillendirmiş ve daha sonra ona ruh 

üflemişlerdir. Türk mitolojisinde olduğu gibi de 

Tanrı’nın insanın vücudunu şekillendirdikten sonra ona 

can veya ruh almaya göğe gitmesi üzerine şeytanın bu 

şekillere yaklaşarak onları kirletmesi motifine de 

rastlanılmaktadır. 

Đnsanın yaratılışını açıklayan efsaneler yaratma 

eylemini çoğunlukla tanrılar yada yüce varlıkların 

yaratılışı gerçekleştirmesiyle açıklarlar. Bunun yanında 

insanların bir kahramanın (demiurg), bir hayvanın yada 

bir bitkinin yarattığına olan inanış da mevcuttur. Ayrıca 

bir yaratıcı olmaksızın insanların kendiliklerinden 

oluştuklarını yada ortaya çıktıklarını savunan efsaneler 

de mevcuttur. Đnsanın yaratılışında kullanılan malzeme; 

toprak, ağaç, kamış, mısır ve mumdur. 

Đnsanın yaratılışını anlatan inanışlar arasında yaratıcı 

bir güçten bahsetmeyen ancak bunun yerine ataların bir 

mağaradan, dağdan veya gölden çıktığı şeklinde inanışlar 

da mevcuttur. Đnkalar bu şekilde inanmışlardır. Eskimolar 

ise atalarının toprak kovuklarından çıktıklarına 

inanmışlardır. 
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Đnsan soyunun yaratılması, bir “ilk çift” motifiyle de 

açıklanmaktadır. Bunlar karı-koca oldukları gibi bacı-

kardeşte olurlar. Bunlardan doğan çocuklarla da 

yeryüzündeki insan soyu çoğalmaktadır. 

Bir ilksel devden hatta yaratıcı bir tanrının 

bedeninden veya kanından insanın yaratılmasını anlatan 

kozmogoni mitleri de mevcuttur. 

Bazı inanışlarda ağaç veya çalı, kavmin kozmik atası 

olarak kabul edilir. Genelde bu ata ağaç ve ay tapımı ile 

yakın ilişki içindedir. Ay ile özdeşleşen kozmik ata, 

belirli bir bitki türüyle temsil edilir. Örneğin; bazı Miao 

toplulukları atları olduğuna inandıkları bir bambuya 

taparlar. Aynı inanışa Formosa yerlilerinde, Filipinli 

Tagaloglarda ve Japonya’da rastlanır. Melburn 

çevresindeki Avustralyalılar insanın bir mimozadan 

doğduğuna inanırlar. Hindi-Çin’de çok yaygın bir mite 

göre, insanlık bir tufan sonucu yok olur. Yalnızca mucize 

eseri bir balkabağının içine saklanan bir kız bir erkek 

kardeş kurtulur. Đstememelerine karşın evlenirler ve genç 

kız dünyaya bir balkabağı getirir. Bir dağa ve ovaya 

serpilen tohumlardan, insan soyu doğar. 
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Bu bilgiler ışığında bir dini inanışın anlaşılmasının 

da o inanışın kozmoloji görüşünü anlamanın veya 

bilmenin gerekliliği sonucuna varmış bulunmaktayız. 

Ayrıca bir kültürün, mitoloji bütünü ve bu kültürün 

ihtiva ettiği ve ilan ettiği değerler ölçüsü dikkate 

alınmadan, mitolojinin henüz kuruluşa hizmet ettiği bir 

cemiyette mitolojik düşüncenin fonksiyonunun ve 

yapısının anlaşılmasının mümkün olmadığı sonucuna 

ulaşabiliriz. 
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