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Şimşek Tanrısı



ÖNSÖZ

Bu kitapta Çin ve Japon mitleri ele alınmakta ve bunların, 
uygarlığın temeline ve doğuşuna ve pek çok değişik yaşam bi
çimi ile ilişkili karmaşık düşüncelerin geniş yayılımı konularına 
ışık tuttukları gösterilmektedir. Uzak Doğu'nun eski zamanlar
da dış kültürel etkilerden bağımsız olmadığı görülmektedir. 
Modern araştırmalar, Çin'in tamamen yalıtılması konusunda 
ısrar eden eski düşünce biçiminin artık daha fazla süremeyece
ğini ortaya koymaktadır. Laufer'in söylediği gibi: "Şu anda da 
anlaşıldığı gibi, Çin uygarlığı, Çin'in kendine özgü üretimi 
değil, pek çok değişik toplulukların çok geniş bir yığınının kül
türel çalışmalarının bir sonucu, zamanda ve mekanda geniş bir 
şekilde çeşitlenmiş ve türlü çevrelerden bir araya toplanmış fi
kirlerin bir birleşimidir. Bundan dolayı, sadece imparatorlukla
rının sınırları içinde ortaya çıktıkları için, herhangi bir kültürel 
düşünceyi Çinlilere atfetmekten daha ciddi bir hata olamaz."

Yine, Çin kayıtları dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Bu
günlerde, Han hanedanı ve ondan sonraki hanedanlar zama
nında politik ve diğer amaçlar doğrultusunda Çinli alimlerin 
yazdığı ve derlediği şişirilmiş kronolojilerin ve fabllerin, tarihe 
ciddi birer katkı sağladığını kabul etmek imkansızdı. Bu alimle
rin, kendi ülkeleri ve insanlarının tarihi hakkında gerçekten 
çok az bilgisi vardı. Hatta, mevcut olan pek çok gelenek ve 
dinsel alışkanlıklar hakkında bile bilgisiz durumdaydılar; arke
ologlar ile bilimsel alanda çalışan diğer kişiler tarafından topla
nan bilgilerle bağdaşmayan "ikinci açıklamalar" konusunda us
talaşmışlardı. Çinlilerin karmaşık dinsel fikirleri, açıkça, onların 
kendi nesillerinin doğal ürünü değildi. Bunların birçoğu başka 
yerlerde bulunan kültürel yapılara çok benzemektedir, bu yüz
den bunların tarihi Çin imparatorluğu sınırlarına sığdırılamaz. 
Görüldüğü gibi, gerçekte, bunların bazıları, şüphesiz başka



yerlerde kazanılmış insan tecrübelerinin birer ürünüdürler ve 
anavatandan başlayan aşamalı bir aktarma süreciyle, -maruz 
kaldıkları etkileri ortaya koymaktadırlar, ilk Çin'liler, Çin’e gir
diklerinde, bu geniş topraklarda, daha sonra bir imparatorluk 
dahilinde bir araya getirecekleri, Çin'li olmayan topluluklarla 
karşılaştılar. Bu insanlar kara insanlarıydı, bu yüzden gemiler
den haberleri yoktu; temelde tarıma dayalı bir yaşam biçimine 
days nmasalar da, elde ettikleri tohumları ve aletleri kullanarak, 
bu yaşam biçimini daha sonra uygulamaya başlamışlardı. Bun
lar, Çin'in ilk zamanlarından beri aşina oldukları çömlekçiliği 
icat etmemişlerdi, ve belli ki, Shensi bölgesine göç etmeden 
önce, bütünleştikleri başka karmaşık kültürlerle birlikte çöm
lekçilik geleneğine sahip oldular. Çin'liler gibi toprağa bağlı bir 
toplum, Doğu Okyanusundaki "Kutsal Adalar "ın varlığına olan 
inancın yaratıcıları olamazdı-, onlar, Asya'da, dağların arasında 
bulunan bir Batı Cennetine inanan tek toplum da değildi.

Laufer'in, Ja d e  (Yeşimtaşı) adlı ederinde gösterdiği gibi, 
Çin'Ller, bu "Neolitik” olarak adlandırılan kültürel devreyi 
Çin'de geçirmediler. Shensi'ye ilk yerleştiklerinde, tıpkı Avaı- 
pa'ya. ilk giren bronz taşıyıcıları gibi, yeşimtaşı aradılar ve bul
dular. Yeşim taşı arayışında, içlerinde, mutlaka daha önceden 
kazaaılmış psikolojik bir güdü bulunmaktaydı ve Çin'in yeşim 
taşı sembolizmi, bu güdünün, daha önceki istiridye kabuğu, 
inci ve değerli metallere ait sembolizmi yeşim taşına geçirenler
den elde edildiğini ortaya koymaktadır. Yeşim taşına ayrılan 
bölümde, bu görüşün, yeşimtaşı, istiridye kabukları, inciler vs. 
ile bağlantılı Çin geleneklerine ait kanıtlar tarafından doğrulan
dığı gösterilmektedir.

E'tinyanın hiçbir ülkesinde, kültür süreçlerinin Çin’dekin- 
den daha fazla etki altında kaldığı ve birçok farklı kültürel etki- 
leşipn ve karışımların ortaya çıktığı görülmemiştir. Profesör Elli- 
ot Smith'in de belirttiği gibi, Çin ejderhası "bileşik bir mucize 
yaratıktır". Bu cilt dahilinde, oldukça karışık olan karakterini 
elde ettiği değişik etkiler dikkate alındığında ve dikkatle ince
lendiği takdirde, kayda değer kanıtlar elde edildiği gösteril
mektedir. Bir Çin ejderhasına ait büyünün, bir îskoç yılan bü-



yüsüne olan benzerliği, bu bağlantıya duyulan özel bir ilginin 
sonucudur. Bununla birlikte, Çin'in pek çok efsane ve tecrübe
leri, Çin'li yazarlar tarafından "Fu-lin" (Bizans imparatorluğu) 
olarak adlandırılan bölgelerden elde ettiği ve "Geltic" bölgesin
de, sadece Bizans değil Ege etkileri de ortaya çıkarıldığı bilindi
ğine göre, Iskoçya ve Çin arasındaki bu sihir benzerliği çok 
"uzak bir etkileşim" olarak görülmemelidir. Çin ve Iskoç efsa
nelerindeki istiridye kabuklan ile ilgili mitler ve adetler arasın
daki şaşırtıcı benzerlikler de dikkate alınarak, aynı şey söylene
bilir. Batı îskoçyalılar ile Doğan Güneş Ülkesinde oturanlar 
hiçbir zaman karşı karşıya gelmemiş olsalar da, benzer kültürel 
etkiler, doğdukları bölgelerden doğuya ve batıya doğru sürük
lenmiş ve bu etkileşimleri, okyanuslarla ayrılmış bölgelere, 
aynı kanallardan, denizcilerin taşımış olabilecekleri olasılığı 
yüksektir.

Çin'de olduğu gibi, Japonya'da da, tamamen köklerine 
bağlı bir kültüre rastlamamaktayız, fakat orada rastladığımız 
kültür, bugünkü nüfusu temsil eden irsi örnekler kadar, birbi
rinden farklı, dışarıdan elde edilmiş birçok etkiden ortaya çıka
rak gelişmiş bir kültürdür. Hem Çin'de hem de Japonya'da bu 
ithal edilmiş öğeler, zamanın ve bölgeselliğin etkisinde kalmış 
ve ulusal fikirler ve idealler ile aşılanmış, karıştırılmıştır. Bu
nunla birlikte, gelişme ve değişim süreçleri, gelişimin değişik 
evrelerinde özgün fikirlerin pek çoğunun ortaya çıktığı kay
nakları saklamamaktadır.

Japonya'nın eski yerel tarihi, tıpkı Çm'inki gibi, uzun süre 
gözardı edilen- Brüte ve Scota hakkmclaki Ingiliz ve Iskoç ma
sallarından daha dikkate değer değildir.

Budistlerinkinden daha eski sistematik misyonerlik atılma
larına ait kanıtlarımız olmamasına rağmen, bu ciltte toplanan' 
bilgiler, Mısır İmparatorluğu ve Mezopotamya'da gelişen ilkel 
çağların etkili dinsel mezheplerinin, çok uzaklardaki toplumla- 
rın bile entellektüel yaşamları üzerindeki etkilerini kaybettikle
rini ortaya koyma yönündcdirler. Görünen o ki, düşünce bi
çimleri, ticari grupların kurdukları ilişkilerin doğrudan ve do
laylı yollarından iletilmiştir. Ticaret yolları açılmadan önce bile,



dinse l inançların ve adetlerin, uzaklardaki ülkelere, altın arayı
cıları
lerin

ve oralara kurdukları kolonilerden, daha sonraki koloni- 
ortaya çıktığı yerleşmeye gelenler tarafından tanıtıldığı an

laşılmaktadır. Birbirinden oldukça uzak bölgelerde aynı komp
lekslere rastlandığında, özellikle de daha eski olan kültür mer
kezindeki komplekslerin tamamen bölgesel fiziksel şartlan ve 
hatta insanlarla, onlara ait mitlerin, sembollerin ve dinsel inanç 
ve adetlerin birleşmesinden ortaya çıkan politik şartları yansıttı
ğı ar lâşıldığında, bunların aynı özel tecrübeler ve aynı olaylar 
silsilesinden ortaya çıktığı görüşünü kabul etmek zordıır.

Donald A.MACKENZIE

t 10
üfo*-1.



ÇİN VE JAPON MİTLERİ

1. BÖLÜM 

MEDENİYETİN DOĞUŞU

Çın Kültürü-Bağmısız bir kökene mi snhip?-însanlık m eselele
rindeki Evrim-Zilınin Sırrı İnsanın îlk Yaşam Felsefesi-llk Uy
garlıkların Etkileri-Küitıir Karışımı-tlerleme Düşiincesi-Pleisto- 
sen  Çağt'nda Sanat-Tarıma Giriş-Osırian Uygarlığı'mn Doğuşu- 
"Hayat Suyu" olarak "Yeşillik Suyu "-Ticaret Nasıl Başladı?- 
Bakırcılığa G irİş-Dünyanın En Eski Takvimi-,’İnsanhğın Kralla- 
rı"-llk İnsan ve M odern İnsan.

Bir toplumun kaderi, ona ait düşünce biçimleri ile şekille
nir ve bu nedenle onun gerçek tarihi aslında ona ait kültürün 
tarihidir. Çinlileri Çinli yapan ve Çin'i de Çin yapan, Çinlilere 
ait düşünce biçimidir. Toplumun her bir kesimi, geniş bir bi
çimde ve devamlı olarak, kaynaklarına çok eski zamanlarda 
rastlanan bu düşüncenin etkisinde kalmıştır. Bu, toplumsal fi
kirleri bile şekillendiren ve politik hareketleri yönlendiren bir 
güçtür. Düşünce İmparatorları ve liderleri, bu güç tarafından 
yüceltilmiş ya da etkisiz hale getirilmiştir.

Çin'i anlamak için, Çin'e ait tarih - kültürel tarih - hakkında 
bilgi edinmemiz, Çin'lilere ait bakış açısına sahip olmamız ve 
meselelere Çinlilerin gözünden bakabilmemiz gerekmektedir. 
Bu tarih, onun dünya üzerindeki uluslar arasındaki ilk tecrübe
lerine ait kayıtlarda bulunur. Bir zamanlar, bütün yığını maya
layan küçük maya, hareketlenmeye ve çok geniş bir alana yayı
lan bu kültür küçük bir merkezde ve nispeten küçük bir insan 
topluluğu etrafında toparlanmaya başladığında Çin oluşma sü-
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çerisindeydi. Bu insanlar kimdi, nerelerde yerleşmişlerdi, 
hareketlendirecek ve hırslarını şekillendirecek ne gibi et- 

faal haldeydi ve tüm dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri- 
üşünceleri ve vücutları üzerinde onları güç sahibi yapan 
bi bir sır öğrenmişlerdi? Kısacası, Çin kültürü nereden 
nasıl yayıldı ve nasıl bu denli sağlam bir yapıya kavuştu? 

Acaba bu sadece bölgesel gelişmeye ait birşey miydi? Diğer 
bütün kültürlerden tamamen bağımsız olmak üzere mi oıtaya 

ştı? Eski ve modern çağların kültürleri arasındaki yiğitiiği- 
ayırd edici özelliğini ona sağlayan, sahip olduğu "bağım

sız kaynağını da barındıran bölgeselliğin bir etkisi miydi? 
Acaba gerçekten bağımsız bir kökene sahip miydi?

u sorular bizi dünyadaki uygarlığın temelinin ne olduğu 
emi gibi daha büyük bir probleme getiriyor. Bu noktada, 
an dolayı, insani meselelerdeki evrim fikrini kabuledip

etmeyeceğimize karar vermemiz gerekmektedir. Biyolojik ev
rim prensipleri, etnolojik sorunlara da uygulanabilir mi? Dün- 
yariır birbirinden yalıtılmış bölgelerinde toplulukların, kendile
rini çevrelerine adapte edebilmek için tabiat kanunları tarafın
dan yönlendirildikleri ve- bir kere başladıktan sonra, birbi
rinden ayrı toplulukların benzer yönlerde gelişme gösterdikleri 
teorisini kabul edebilir miyiz? Her bir eski uygarlık kendi doğal 
gelişme ve çöküş periyotlarına mı sahiptir? Birbirinden ayrı 
topluluklar bu periyotlar boyunca, insan fikirleri ve arzuları ta
rafından etkilenmediler mi? Onların kaderleri tabiat kanunları 
tarafıhdan mı yoksa toplum fikirlerinin ortaya çıkardığı güç ta
rafından fru şekillendirildi? İnsanı avlanmaktan vazgeçirip tarı
ma dayalı bir hayat biçimine yönlendiren, bir tabiat kanunu 
muydu? Eski zamanlarda tabiat kanunlarından etkilenen pek 
çok insan topluluğu, ilk önce ruhların ibadet gruplan tarafın
dan dinsel sistemlerini şekillendirmiş ve en sonunda çok iyi ta
nımlanmış kademelerden geçerek, kendilerini, bu tabiat ka
nunları tarafından tek tanrılı din kademesine yükseltilmiş ola
rak mı bulmuştur? Bazı ırkların, kimi esrarengiz nedenlerle, bu 
kadeıneleri diğerlerinden daha hızlı bir şekilde geçilmiş olma

ları sebebiyle midir ki, onlar "gelişmiş" payesini hak ederken,



diğerleri "geri kalmış" olarak nitelendirilmektedirler?
Bu sanılar olumlu olarak yanıtlanırsa, Düşünce bilmecesini 

çözmüş olduğumuzu kabul edebiliriz. Biyolojik evrimin pren
siplerini insan meselelerine uygulayanların insan zihninin işle
yişini kontrol eden yasalara başvurma alışkanlıkları bulunmak
tadır. Ancak, insan zihninin çalışması hakkında gerçekte ne 
biliyoruz? Bu soaı sadece, Evrim Ekolü1 nün aşırı temsilciler ta
rafından edinilmiş olan düşünme biçiminin tehlikeli karakteri
nin vurgulanması amacıyla sorulmalıdır. Ancak insan zihni 
hakkında çok az şey biliyoruz ya da hiçbir şey bilmiyoruz anla
mında kabul edilemez. Düşündüğümüz sırada neler olur? Anı
lar, beynimizde nasıl saklanır? Duygular nasıl ortaya çıkar? Bi
linçsizlik nedir? Arzu ve isteklerimiz nasıl çalışır? Ne tür bir 
güven derecesi ile olursa olsun, insan düşüncelerini ve hare
ketlerini idare ettiği kabul edilen kanunları tartışma sorumlulu
ğunu üstlenmeden önce ciddi psikolojik problemlerin çözül
mesi gerekmektedir.

Yaklaşık bir nesil öncesinde yapılan insanlık tarihine ait ilk 
araştırmalann, bazılarınca pekçok "yüzeysel farklılıklar da ol
sa, insan beyninin ilk ham yaşam felsefesini ortaya koyduğu te
mel benzerlikleri ifşa ettiği" ne inanılmaktadır. Birbirinden ol
dukça ayrı topluluklar arasında benzer inanç ve adetlerin oldu
ğu bulunmuştu ve "gelişmiş" ve "geri kalmış" topluluklar ara
sındaki doğaldan ve dolaylı kültürel temasların oluşturduğu et
kinin o zamanlardan beri mümkün olan en uzak mesafelere 
kadar ulaştığı konusunda şüphe yoktu. Kara ve deniz üzerinde
ki ticari yollar aynı zamanda kültürel etkilerin de yayıldığı yol
lardı. îlk insanlar, birer tüccar ve kaşif olarak Tylor'un zamanın
da inanılandan daha çok girişimciydiler. Son zamanlarda elde 
edilen kanıtlar, dünyanın hemen hemen hiçbir yerinin, eski 
çağların büyük uygarlıklarının etkilerinden bağımsız kalmadığı
nı ve bu uygarlıkların, tarihlerinin hiçbir periyodunda "mükem
mel bir izolasyon" durumunda bulunmadıklarını ortaya koy
maktadır. Bu bilgilerin ışığında, Viktoriyan etnologların çok 
fazla benzerlik kurmak istedikleri ve daha yoğun bir bölgesel 
kültür araştırmasının ortaya koyduğu farklılıkları hesaba kat



makta başarısız oldukları her geçen gün daha açık hale gel
mekledir. Tabii ki, geri kalmış toplulukların kolonicilerinin ge
lişmiş topluluklar arasına yerleşmeleri ve kültürel temaslarda 
bulunmalarının etkisiyle ortaya çıktığı düşünülen benzerlikler 
bulunmaktaydı, fakat bölgesel temellere dayanan ve büyük 
olasılıkla "yüzeysel" olarak, nitelendirilebilecek inanç ve adet 
farklılıkları da vardı. Bu temasların neticelerinden biri de "kül- 

. tür karışımı" süreciydi. Adetler ve düşünce biçimleri bir ülkeye 
getiriliyor ve bölgesel gelenekler ve bölgesel düşünce biçimle
riyle harmanlanıyordu. Daha sonra da gösterileceği gibi, Eski 
Çin'de "kültür karışımı" bulunmaktaydı. Çin düşünce biçimi, 
çok eski zamanlarda uygulanmış olan uzlaşmaların bir sonucu
dur. Öyleyse, ilerleme fikri nasıl oıtaya çıktı? İnsan zihninde in
sanoğlunu ilerleme yapmaya sevk eden bir içgüdü mü var? 
Eğer öyleyse, bazı toplumlar, gelişmiş ırklarla temas kurana 
dek neden ilerleme kaydedemediler? Örneğin, MalezyalIlar, 
misyonerler ve sandal ağacı tüccarlarının onlara ulaşmasına 
dek neden Taş Devrinde kaldılar? Misyonerler ve tüccarlar on
ların Taş Devri'nden Maden ve Makina Devirlerine kısa zaman
da İlerlemelerine neden oldular. Eski çağlarda ani değişimlerin 
gerçekleşmediği düşünülebilir mi? Örneğin, bir ülkeye bronz 
işçiliğini getiren insanlar, başka hiçbir şey getirmediler mi? 
İnançlarını, mitlerini, adetlerini ve tarihlerini geride mi bıraktı
lar?

llerleminin nasıl başladığı sorusu sorulduğunda, "Modern 
lns4n"ın ilk tarihi dikkate alınarak, sadece mevcut olan şöyle 
bir jtcanıtla karşılaşabiliriz. Çok eski bir zaman diliminde, Avru
pa'da Pleistosen Çağı'na geri dönüldüğünde, insanlar organize 
topluluklar halinde yaşıyorlardı ve avcılığa dayanan bir yaşam 
biçimine sahiptiler. Fransa ve Ispanya’daki prehistorik mağara 
evlerindeki resim sanatları ve yeraltından sağlam olarak çıkartı
lan aletleri ve silahlarındaki süsleme sanatları, onların kültürle
rini ortaya koymaktadır1. Bu sanat, yüksek bir kusursuzluk 
me tebesine ulaşmıştır. Bazı yönlerden, modern sanata olduk
ça )enzemektedir2. Belli ki çok eski bir tarihe sahiptir ve Allah 
vergisi yeteneğe sahip ve eğitim almış insanlar tarafından yara



tılmıştır. Cro-Magnon ırklarına ait olan bu ilk insanlar, avcı ol
dukları kadar tüccardılar. Bazı denizden uzak merkezlerde, Ak
deniz kıyılarından getirilmiş olan istiridye kabukları bulun
muştur.

Avcılığa dayalı yaşam biçimi, eski zamanlarda geniş bir yer
leşim imkanı sağlama konusunda Avrupa'nın geniş ve verimli 
düzlüklerinden daha az elverişli bir bölge olan Nil Vadisi'nde 
yaşayan ilk Mısırlılar arasında da çok yaygındı. Mısır, tarıma da
yalı yaşam biçimine geçene dek seyrek nüfusluydu. Bilileri, Nil 
vadisi ve Batı Asya'da bolca yetişen arpadan nasıl yararlanılabi
leceğini keşfetmişti. Zamanı gelince tohumlar yetiştirildi ve ni
tekim bazı küçük topluluklar, kendilerine oldukça verimli bir 
gıda desteği sağladılar, insan aklı, daha sonra Nil Vadisi'ndeki 
tarıma elverişli bu alanların rtasıl genişletilebileceği problemine 
çare bulmaya çalıştı. Onlara yol göstermek için ellerinde tabiat 
ana vardı. Her sene Nil Nehri, güneşin yakıp kavurduğu top
raklara taşarak bolluk getiriyordu. Sular, çölün "bir gül gibi açıl
masına" sebep oluyorlardı. Akıllı gözlemciler, eğer Delta bölge- 
si'nde olduğu gibi, suylş. üretim işlemini uygulayabilirlerse 
küçük çiftliklerini büyütebileceklerinin ve yenilerini kurabile
ceklerinin farkına vardılar. Sulama sanatının keşfedilmesi ve 
yavaş yavaş benimsenmesi ile birlikte Avcılık Dönemi boyunca 
fazla nüfus barındıramayan dar nehir vadisinin büyük bir nüfu
su barındırabilecek kapasiteye ulaşması sağlandı.

Tarıma dayalı yaşam biçiminin ilk olarak hangi özel bölge
de ortaya çıktığını söylemek imkansızdır. Kimine göre güney 
Filistin, kimine göre güney Mezopotamya. Mısır olduğunu 
kabul edenleri3 kendi görüşlerinin desteğinde, ilgi çekici ve 
önemli kanıtlara başvurabilider. Örneğin Mısır, tarıma dayanan 
yaşam biçimini getiren insanlardan4 kalma geleneklere sahip 
tek ülkedir. Bu geleneği yerleştiren kişi, tanrısalLaştırılmış bir 
ıahip-kıal5 ya da bir kişi ya da bir grup tarafından nasıl mısır 
yetiştiıilebileceğini keşfettiğine inanılan bir tanrı olan Osiris idi. 
Plutarchos'un Mısır efsanesinde şöyle denir: "Şimdi Mısır kralı 
olan Osiris, halkını daha önceki yoksulluğundan ve barbar ya
şama biçiminden kurtararak uygarlaştırmaya kendini adamıştır;



Onlara nasıl ekip biçileceğim ve yeryüzündeki meyveleri nasıl 
yetiştirebileceklerini öğretmiştir. "Hanedan öncesi Mısırlıların 
tarımla ilgilendikleri gerçeği ortaya çıkmıştır. Bunların pek ço
ğunun cesetleri, mezarlarında Yukarı Mısır’ın sıcak kısımları ile 
korunmuş olarak bulunmuştur. Profesör G. Elliot Smith "Bu ilk 
çağ insanlarının mideleri ve bağırsaklarında, aslında yedikleri 
son yiyeceklere büyük miktarlarda rastlama imkanı buldum" 
şeklinde yazmaktadır. Midelerinde bulunanların içeriği dikkatle 
incelenmiştir. "Hemen hemen her bir örnek, arpa kabukları 
içerlektedir ve numunelerin yaklaşık yüzde 10’unda darı ka
bukları kesinlikle tanımlanabilmektedir. "Bu cesetlerde bulu
nan jdarılar, "Şu anda Batı Hindistan'da6 yetiştirilen" çeşide ben
zerlik arz etmektedir.

33öylece,,60 yüzyıldan fazla bir süre önce Mısır'da tarıma 
dayalı bir yaşam biçiminin hüküm sürdüğü ve Kuzey Afrika ve 
Güney Asya'da çokça yetiştirilen mısır cinslerinin tohumlarının 
çok uzaklardaki bölgelere tacirler ve kononistler tarafından ta
şındığı yönünde deliller elde etmiş bulunuyoruz. Bu gerçeğin, 
Çin Uygarlığının eski tarihi ile önemli Ölçüde ilgisi bulunmakta
dır. 1

Bununla beraber ilk andaki ilgimiz, ilk uygarlık tarihi üzeri
nedir. Nil Vadrsi’nde insanlar, amaçlarına yönelik vasıtaları akıl
lıca kullanarak ihtiyaç duydukları bir şeyi elde edebildikleri 
zaman ilerleme kaydettiler. Onları mısır yetiştirmeye ve güne
şin kavurduğu topraklan sulamaya sevk eden tabiat kanunları 
değildi. O, içgüdülerini kullanarak da çiftçi olmadı. Gözlem 
yaptı, muhakeme yeteneğini kullandı, denemelerde bulundu 
ve büyük bir keşif gerçekleşti. İnsanın hafızası, insanlık ırkının 
en fcizla hayır sahiplerinden biri olan Osiris'den geldiği için 
kutsal sayılıyordu. Bol miktarda bir yiyecek stoğunun nasıl sağ
lanabileceği problemini çözdüğünde, büyük bir nüfusun 
küçük bir bölgede yaşayabilmesini mümkün kılmış oldu. Osiris 
için, "Mısırcılara, yönetimlerini düzenleyebilecekleri bir dizi 
kanun verdiği" söylenmektedir. Şüphe yok ki, ilk avcılar av sa- 
hasırida olduğu kadar mağara evlerde de idareyi düzenleyecek 
yasaları gözetmişlerdi. Yaklaşık 20.000 yıl önce Batı Avru



pa'daki Altın Çağı insanı tarafından büyük bir resim sanatının 
geliştirilmiş olduğu gerçeği, belli bir sınıfa ait- muhtemelen 
rahip sınıfı- bireylerin kendilerini sanat çalışmalarına adamaları 
ve diğerlerinin de yiyecek tedarik edilmesiyle uğraşmalarına 
imkan sağlayacak yeterli bir sosyal organizasyonun oldukça iyi 
gelişmiş olduğunu göstermektedir. Altın Çağı sanatı, eğer bir 
sanat okulu- görünen o ki dinsel bir okul- ve zenginliğini daha 
da ileri götüren bir yasalar dizisi olmasaydı, hiçbir zaman mü
kemmellik mertebesine ulaşamazdı.

Mısır'da tarıma dayalı hayat biçimi yerleşmeye başladığında 
ve bol miktarda yiyecek stoğu sağlandığında giderek artan nü
fusun kontrol altında tutulabilmesi için yeni yasalar konulması 
bir ihtiyaç haline geldi. Bu yasaların dinsel bir niteliği bulunu
yordu. Osiris "Mısırlılara, Tanrılara ödenmesi gereken saygı ve 
ibadet borcunu öğretti". Toplum, dinsel bir düzenlemeyle bir
leştirilmiş durumdaydı ve, bilindiği gibi, Nilotik dinsel tarıma 
dayalı yaşam biçimi ile adeta iç içeydi. Bu din, ilk çiftçilerin tec
rübelerini ve ayrıca Nil Vadisi'nin doğal olaylarını yansıtıyordu. 
Su- Nil nehrinin suyu- bolluk getiren güçtü. O, "hayat suyu" idi. 
Tanrı Osiris, Nil nehri ile lamamen özdeşleşmişti; topraklar 
güneş tarafından kavrulduğu ve bütün yeşillikler kum fırtınaları 
ile örtüldüğü süre içinde, Nil nehrinin su seviyesinin düşük ol
duğu zamanlardan sonra, elverişli dönemde yükselen "taze" ya 
da "yeni" su idi. Nil nehri yükselmeye başladığında rahip "Ey 
Osiris! Sel baskını geliyor", diye bağırdı. "Horus geliyor; O, ba
basını sende tanır, senin Taze Suyundaki gençlikle doludur"7. 
Kelimesi kelimesine çevirirsek: "Horus geliyor; O, babasını 
sende görür, senin Yeşillik Suyu'ndaki yeşillikti". Bu sözlerin 
dayanağı, her sene gerçekleşen taşmanın ilk bir kaç gününde 
oldukça yeşil renkli akan "Yeni Su"dur. "Yeni Su" toprağa girdi 
ve bitkiler büyümeye başladılar. Osiris, hayatın esasıydı; O, ay
rıca nehri kontrol eden hayalet tanrıydı. Tıpkı Nil nehri gibi, 
Osiris de tüm hayatın kaynağı- yaratıcı ve besleyici ve hükme- 
dici- olarak kabul ediliyordu.

Mısırın nasıl yetiştirileceğinin keşfi, insanlardan insanlara 
ve ülkelerden ülkelere geçtiğinde, bu sayede sadece tohumlar



ve tarım aletleri değil, aynı zamanda çıkış noktasındaki tarımsal 
ya?am biçimine ait dinsel inançlar ve törenler de anılan kay
naklara ulaşıyordu. Törenlerin de en az aletler kadar önemli ol
duğuna inanılıyordu. Bundan dolayı, sadece Doğu Hindis
tan’da Kuzey Afrika'nın mısırını değil, bu birbirinen oldukça 
uzak ülkelerde tarımla ilgili Kuzey Afrika dinsel inançlarını da 
bulmak bizi şaşırtmamalıdır. Osiris'e ait dinsel düşünce ve mit- 
leı geniş alanlara ulaşmış ve değişik ırklar arasında yayılmıştı. 
Bu nedenle, Plutarchos'un Osiris'in misyoner çabalan hakkın
da vermiş olduğu bilgilerde gerçek bir tarihi öz bulunmaktadır. 
Olaıduğumuza göre "Osiris' dünyanın geri kalanına seyahat 
etmiş ve insanları kendi ilkelerine boyun eğmeye ikna etmeye 
çalışmıştır... Yunanlılar, onun, Dionysos ya da Bachus ile aynı 
insan olduğu sonucuna varmışlardır8.

Zaman geçtikçe, Mısırlılar, kendi ihtiyaçlarından daha fazla 
bir yiyecek stoğunu elde edebileceklerini farkettiler. Bunun so
nucu olarak, ihtiyaç fazlasını, ticareti hareketlendirmek için 
ayırdılar ve Mısır'da mevcut olmayan malzemeleri, diğer ülke
ler deıl temin ettiler. Böylece, diğer topluluklarla temasa geçti- 
leı, bu topluluklar, odunculukla uğraşan Lübnanlılar gibi, Mısır 
uygarlığından etkilendiler ve yeni yaşam biçimlerini edinmek 
üzere harekete geçtiler. Mısırlıların kereste talebine karşılık, 
onjların yiyecek ihtiyaçları gideriliyordu. Kendilerinin iş gücüne 
kajrşılık olarak Mısır vadisinden mısır temin ettiler. Mısırlılara 
ait kayıtlarda, Kuzey Suriye ve buğday ihraç edildiğine dâir bil
gilere rastlanmıştır.

Bakırın nasıl işlenebileceğine dair büyük keşif yapıldığın
da, ilk tarımcılar hızlı bir şekilde gelişme kaydettiler. Gemiler 
daha kolayca ve daha çok sayıda inşa edilebildi, yeni silahlar 
imal edildi ve Yukarı Mısırlılar, Aşağı Mısır’ı fethettiler, bunun 
sonucunda Mısır, tek bir krallık altında birleşti. Kayda değer fa
aliyetlerin yapıldığı bir dönemin başlangıcı olan bu birleşme ile 
Eski Mısır'ın tarihi de başlamış olur.

Elindeki mısır tohumunu ilk kez toprağa eken ve Osiris 
olarak hatırlanan insan, aynı zamanda güçlü bir imparatorlu
ğun ve büyük bir uygarlığın de tohumlarını ekmişti. Onun



keşfi, toplumdan topluma ve ülkeden ülkeye yayılmış ve 
dünya tarihinde yepyeni bir çağı başlatmıştı. İnsanoğlu, geniş 
avlanma sahalarından, Taş Devri'nin9 çiftçilerinin küçük alanla
rına doğru yönlendikçe, büyük topluluklar halinde, nasıl mutlu 
ve düzenli yaşamlar sürülebileceğini gösterdikçe, ilerleme 
mümkün olmuştur.

îlk Mısırlı çiftçiler zamanı ölçmeyi ve mevsimleri hesapla
mayı gerekli gördüler. İlk çağlarda (Palaeolitik)10 Mısır’lılar bir 
takvim öğrenmiş, kendilerine uygulamış ve binlerce yıl kullan
mışlardı. Julius Caesar bu Takvimi Roma'da kullanmak üzere 
adapte etmiştir. Bu Takvim, aı d arda Papa Gregory ve diğerleri 
tarafından tekrar ayarlanmıştır ve şu anda bütün uygar dünya
da kullanılmaktadır. Bu nedenle, duvara her yeni bir takvim 
asışımızda, çok eski bir zaman diliminde ve çok uzak bir yer
lerde geniş alanlar üzerinde mısır tohumu ekerek ailesine yiye
cek sağlamış ve ilerleme hareketini başlatmış insanlar hatırımı
za gelmektedir.

İlerlemenin temeli problemini göz önüne aldığımızda, onu 
ve onun gibi, bütün insanlığın minnet borçlu olduğu o ilk dü
şünürleri ve kaşifleri unutmayalım. Pek azı icad eder, pek çoğu 
onu kullanır; pek azı düşünür ve pek çoğu onları izler.

Bu konuda, Sir James F. Frazer "Hiçbir soyut doktrin, insa
nın doğal eşitliğini savunandan daha yanlış ve zararlı değildir... 
Ortak yaşam tecrübesi, böyle boş bir hayalle yeterince çeliş
mektedir... En keskin zekaya ve en güçlü karaktere sahip in
sanlar diğerlerini yönetir ve en azından dışarıdan göründüğü 
kadarıyla, toplumun içine konulacağı kalıplara şekil verir... İn
sanların gerçek idarecileri, bilgiyi daha da geliştren düşünürler
dir... Uzun vadede, toplum an güçlerini yöneten ve kontrol 
eden bilgidir. Böylece, yeni gerçekleri ortaya çıkaranlar, taç 
takmasalar ve ellerinde asa taşımasalar da insanoğlunun ger
çek krallarıdır."11 diye yazar.

İlerlemenin temeli Akıl'dadır. Bu temel, geçmişte, insanın - 
zekasını- tabiat engellerinin üstesinden gelmek ve doğal kay
nakları geliştirmek için kullandığı o bölgelerde kendini göster
miştir. Eski büyük uygarlıkların tarihleri, kökeni insanın içgü-



düşüne dayanan bir evrim süreci fikrini desteklememektedir. 
Profesör G.Elliot Smith'in yazılarında "İnsan toplulukları arasın
da, Avrupalılar tarafından entellektüel ve materyel ilerleme ola
rak görülen şeyleri elde etmek konusunda, genel ya da yaygın 
bir!eğilim yoktu, ilerleme içinde olan toplumlarin sayısı azdı, 
çünkü böyle suni bir gelişme elde etme çabasının tehlikeli sü
recine girmek için insanları zorlayacak çok karmaşık bir etken
ler dizisine ihtiyaç bulunmaktadır" denmektedir.

Profesör Elliot Smith'in söylediklerinin, Dr. W.H.
Rivers'in "ham evrimsel fikirler" olarak göndermede bulun

duğu şeylerle hiçbir ilgisi yoktur. Onun yazdığına göre "insa
nın tarihi, biyolojik evrimle kumlan rastgele ve hatalı benzer
likler yoluyla değil, gerçek tarihsel metodlarm uygulanması ile 
hatasız olarak yoaımlanabilir". insanoğlunun modern faaliyet
lerinin sebepleri, geçmişin derinlerine uzanmaktadır. Ancak 
insan ruhu her zaman aynıydı: Ve eski zamanlardan alınacak 
dersler, eğer bugünkü insanda rastlanabilecek özelliklere sahip 
ay nı insani güdüler eski insanları da harekete geçirmişse ancak 
tam olarak değerlendirilebilecektir"12.

Bundan sonraki bölümlerde, birbirinden ayrı toplulukların 
birbirleriyle tacirler vasıtasıyla ilişki kurdukları gösterilmekte
dir. Bununla beraber, "ticaret" terimi, özellikle ilk çağlarda, böl
gesel olarak değerlendirilemeyen varlıkların aranması ve işletil
mesi anlamına gelmekteydi. Kalıcı ticaret yollarının kuaılması 
ancak uygarlığın çok uzaklara ve geniş bir alana yayılmasından 
sonra mümkün oldu. Nihayet deniz yollarının açılmasından 
sonra, bazı karayolları daha az önemli hale gelmiştir.



2. BÖ LÜ M

UZAKLARA ULAŞAN BİR İCAT

/
Çömlek tezgahı-bir Mısır İcadı-Tezgahın teolojideki yeri-Kil 
çömlekler ve taştan yapılmış kaplar-Yetenekli zanaatçiler kali
tesiz çanakçılığı ortaya çıkarıyorlar-Yakut Olayı-Kadm Çöm- 
lekçiler-Ana Tanrıçanın Çömlek Sembolü-Erkekler tarafından 
kullanılan çömlekçi tezgahı-Babil, îran, Hindistan ve Çin'de 
benimsenen Mısır "Tezgahı"-Amerika,da "Tezgah" Y ok- Çin,
Japonya, Hindistan ve Roma'daki dinsel ve dinsel olmayan  
çömlekçilik-Bir yaratıcı sembolü olarak çömlek tezgahı- Çöm
lekçi olan Çin İmparatorları-Kültür kahramanlan-Tanmın çöm 
lekçilikle birleşmesi-Uzak Doğu'daki Mısır düşünceleri.

Mısır'da yapılan keşiflerin, Çin'in eski tarihi ile ne gibi bir il
gisi olabileceği sonılabilir. Eski zamanlarda, bıı birbirinden çok 
uzak ülkelerin birbirleriyle bir temasta bulunduklarına dair bir 
delil var mıdır? Erken dönemdeki Çin'liler, Mısırlıların buluşla
rını alıp onları benimsedi mi ve eğer öyleyse, bu icatlar, Akde
niz kıyıları ile Sarı Deniz arasındaki o geniş ve geçilmesi çok 
güç olan kıtanın üzerinden nasıl nakledildi? îlk çağlarda Asya- 
nın tam ortasından ticaret yollarının uzandığına dair herhangi 
bir kanıt var mıdır? îlk çağların'maden arayan ve ticaret yapan 
denizcileri Hint denizini geçip Çin kıyılarına ulaşmışlar mıdır?

Çömlekçi tezgahı, kültürel ilişkiyle ilgili enteresan kanıtlar 
içermektedir. Bu harika alet, Mısır'da 4. Hanedan zamanından 
(yaklaşık olarak I.Ö.3000) bir süre önce icat edilmiştir ve ortaya 
çıktığı bölgede sadece seramik işçiliğini değil, dinsel düşünce
leri de etkilemiştir. Tıpkı efJki Iskoçya'da bronz silahların, alet
lerin, müzik enstrümanlarının, vs. perilerin armağanları olarak 
kabul edilmesi gibi, bu alet de tanrıların bir hediyesi olarak gö-



rülınüştür. Görünüşe göre bu icad ilk olarak "bütün el zanaat
karlarının ve bütün metal ve taş işçilerinin üstün tanrısı olan 
Ptaıı adlı baş tanrı tarafından korunan Memphis şehrinde orta
ya çıkmıştır. Ptah zaten evrenin içinden çıktığı ilk yumurtanın 
ve "güneş yumurtası" ile "ay yumurtası"mn da yaratıcısı olarak 
göıülüyordu. Sonuç olarak Ptah, hayat hikayesi, Ana tanrıçanın 
ilk yumurtayı bırakan kaz olarak sembolize edildiği ilk zaman- 
lan[ kadar uzanan bir tanrıydı. Yumurtanın mı yoksa kuşun mu 
önde geldiği problemi, tanrılarını "yumurta"nın yaratıcısı olarak 
kabul eden, Memphis'in Ptah mezhebine bağlı rahiplerince çö
zülmüştür. Çömlek tezgahı kullanılmaya başladıktan sonra, ra
hipler, Ptah'm "yumurta"yı bunun üzerinde şekillendirdiğini 
tasvir ettiler. Bu tezgahlarda imal edilen çömlekler böylece, 
dinsel anlamlar kazandı. Bunun, tarımsal yaşam biçimine daya
nan Mısır kültürü ile yakından ilgisi bulunuyordu. Sanatlar ve 
zanaatların tümü, dinsel düşüncelerin etkisiyle ortaya çıkmıştı; 
burilar, tapınakların atölyelerinde, rahip sınıfı tarafından gelişti
rilmişler ve esasen Mısır inanç ve kavramlarının bir ifadesi ol
muşlardır.

Çömlek tezgahı kullanılmadan önce, çömlekçilik sanatı 
yozlaşmıştı. Vazolar, çanaklar, kavanozlar, tabaklar ve diğer 
kaplar, dionit alabaster ve porphyry gibi çok pahalı taşlardan 
imal ediliyordu ve bunlar bakır aletlerle düzeltiliyordu. Bakır 
kaplar da yapılıyordu. Bakırın nasıl işleneceğinin keşfi, zanaat
karların, çömlekçilik sanatını ihmal etmelerine ve üstün bir ye
teneğe sahip olana dek en sert taşları, coşku içinde işlemeleri- 

' ne neden oldu. Bundan dolayı, tezgahın ortaya çıkmasından 
önceki kaba çömlekçilik, uygarlığın bir gerileme dönemine gir
diğinin göstergesi değildir. Bu gerçek, bazı özel bölgelerdeki 
bir tabakadan alman çömleğin "kaba" olmasına bakarak, onun 
temsil ettiği dönemde, onu üreten insanlann da mutlaka geri 
kalmış olduğu sonucunu çıkarma eğiliminde olan bazı arkeo
loglara bir uyarı olabilir. Bu bağlamda, Yakut'ların ürünlerinde 
saklı olan kanıtlar, özel bir ilgi uyandıımaktadırlar. Yakutlar ge
nellikle "Sibirya'daki en akıllı ve en ilerici insanlar" olarak 
kabul edilirler. Bununla birlikte, onlar çömlekçilikte zayıf kal-



muşlardır. Yakutlar, kaplarım hiçbir zaman sırla kaplamamışlar 
ve çömlek tezgahı kullanmamışlardır. Yakutslı'un büyük Rus 
pazarında, tezgahta yapılmış çanak çömlek satın almayı redde
dip, bunun yerine, hemen hemen Taş Devrindekiler kadar 
kaba olan kendi el yapımı çanakları imal edecekleri ham kil 
satın almışlardır. Ancak, onların çömlekçiliğinde kendini göste
ren tekniğin kaba olmasına rağmen, onlar mükemmel ağaç oy
macılığı ve demir dövmeciliği1 ile ünlüdürler. Bundan dolayı, 
bir toplum sadece çömlekçiliğine bakılarak yargılanamaz. 
Çömlekçilikte zayıf olan bu eski toplumların, başka faaliyet 
alanlarında kabiliyetli ve ilerici olmaları mümkündür. îbraniler 
zanaatte zayıftılar ve hiçbir şey icat etmediler, fakat dünyaya 
büyük bir dinsel literatür bıraktılar.

Çömlek tezgahının Memphis'te ortaya çıkmasından sonra, 
çömlekçilik tarihinde yeni bir çağ resmen başlamış oldu. Aynı 
zamanda kapalı pişirme fırınları kullanılmaya başladı ve çöm
lekçilik sanatı ve tekniği çok hızlı bir biçimde müthiş yüksek 
bir mükemmellik derecesine ulaştı. Ancak eski, kaba, el yapımı 
çömlekler halen üretiliyordu. Mısır'ın büyük ve bağımsız krallı
ğı çökene kadar da devamlı olarak üretildi. Gerçekte, bugün 
bile üretilmektedir.

Bir ülkede hem iyi hem de kötü çömleklerin üretilmesinin 
-Mısır, bu kuralın bir istisnası değildir- nedeni, eski zamanlarda 
el yapımı kapların imal edilmesiyle, esas olarak kadınların uğ
raşmasıdır. Çömlek tezgahı bir erkek tarafından icad edilmiş ve 
bir tanrıya mal edilmiş ve başından beri sadece erkekler tara
fından kullanılmıştı. Değişik işlemlerle cinsiyetlerin ilişkisinde, 
göründüğü kadarıyla dinse [ bir anlam bulunuyordu. Eski 
Mısır'da kil çanak, ana tanrıçanın bir sembolü idi2. Büyük 
Ana'ya ibadet ile ilgili kullan) lan çanaklar görünüşe göre onun 
rahibeleri tarafından imal edilmişlerdi. Kadınlar, tarımla ilgili 
törenlerde kendi görevlerini verine getirdikleri gibi, tanrıçaların 
çömlek sembollerini yaparken de - belli ki daha belirgin olan- 
görevlerini yerine getirmişleıdi. içlerine şaraplar, yağlar ve yi
yecek maddeleri depolanmış olan kaba kavanozlar, lıerşeyi 
veren Büyük Ana'dan birer hediyeydi; O hiç tükenmeyecek



olan kutsal çanak, yani, Doğa'mn dölyatağıydı. Anlaşıldığı ka- 
daıjıyla, eski zamanlarda, çoğu evde kadınlar tarafından kulla
nılan çömlekler, çok açık bir biçimde, yine kadınlar tarafından 
yapılmıştır.

O.T.Mason, bu konuda "Kadının adına, yerli çömlekler ko
nusu incelenirken rastlanacağı dikkati çekecektir. Bunun sebe
bi, bu gibi eşyaların her bir parçasının kadının el işçiliğinin 
ürünü olmasıdır. Kadınlar, kili toplamış ve sabırlı bir yük hay
vanı gibi sırtında eve taşımıştır. Onu yıkamış yuvarlayarak ve 
keserek şeritler haline getirmiştir. Bunları da dikkatli bir şekil
de kıvırarak ve simetrik bir biçimde birbirine sararak kapka- 
caklarını imal etmişlerdir. Daha sonra onları süslemiş ve fırınla
mış ve ev işlerinde kullanmıştır. İlk başta, bu, kadınlara ait bir 
sanattı”3, diye yazmaktadır.

Pek çok ülkede, kadınların el yapımı ve erkeklerin tezgah 
yapımı çömleklerle olan bağı, günümüzde bile sürmektedir. 
Çömlekçilik sanatı üzerine kısa, fakat güvenilir araştırmaları 
bulunan Amerikalı iki bilim adamının aşağıdaki ifadeleri, geniş 
bit alanda toplanmış olan kanıtların yakından incelenmesi, dik
katli bir biçimde özümsenmesi ve özetlenmesinin bir sonucu
dur4:

"Çömlek tezgahı insanoğlunun bir buluşudur ve bundan 
dolayı, el yapımı seramik eşyâlar dönemi boyunca kullanılan 
alelerin hiçbirisi tarafından geliştirilmemiş ve yayılmamış ba
ğımsız bir icad eylemidir, insan faaliyetlerinin birbirinden ta
mamen ayrı iki alanında iki ayrı proses gelişti. Tezgah, başka 
biı* dünyadan geldi. Eski sanayide kullanılan hiçbir aletle ben
zerliği bulunmuyordu, ancak tıpkı bir hikaye konusu gibi, dış 
bit bölgeden gelmişti ve böylece o zamana dek kadınlar tara
fından geliştirilmiş olan bir işi, erkekler üstleniyorlardı. Geliş
me içeriden değil, dışarıdan gelen bir gelişmeydi. Buna bağlı 
olarak, konuyu sadece teknolojik açıdan değerlendiren ve tez
gahın ortaya çıkışım kadınların daha önceki çömlekçilik faali
yetlerine bağlamaya çalışan tüm çabalar, boş ve yanıltıcıdır. Bu 
yaklaşım, sabanın bulunmasını kazma ya da çapaya bağlamak 
kadar hatalıdır; gerçekte, bu ikisi tarihsel bir ilişkiye sahip de-
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ğildir ve tamamen birbirinden farklı kültür sınıflarına ve dö
nemlerine aittirler.- çapa, kadınların bahçe faaliyetlerine, sa
ban, erkeklerin tarımsal faaliyetlerine- Hem Hindistan hem de 
Çin’de seramik işbölümü, çömlek tezgahını ayrı tutmakta ve 
kalıpçılıktan da tamamen ayırmaktadır. Hindistan'da tezgahta 
çalışan çömlekçiler, kalıpçılıkla uğraşan ya da resim yapanlarla 
evlenmemektedirler. Bunlar kendi aralarında bir kast oluştur
muşlardır."5

En eski tezgah yapımı çömlek Mısır'da bulunmuştur. Hiç 
şüphesiz çömlek tezgahı bu ülkede icat edilmiştir. Tezgah, l.Ö. 
3000 yıllarında eski Firavunların tüccarları ile ticari ilişkilerde 
bulunan Girit'e ihraç edilmiştir. Tezgahın benimsenmesinden 
önce, Girit’tiler, Mısırlıların modellerini örnek almış, fakat sert 
taşlar yerine yumuşak taşlar kullanarak kap kacak imal etmiş
lerdi. Mısır'lılarınki gibi, onların da el yapımı çömlekçilikleri 
yozlaştı. Mr.H.R.Hall "Çömlek tezgahının ve pişirme fırınlarının 
icadı ile her iki ülkede de çömlekçilik tekrar kendine geldi" 
diye yazar6.

Çömlek tezgahı eski zamanlarda kendine hazır bir pazar 
bulmuş olmalıydı. Zamanl gelince, batı Avrupa'da benimsen
mişti; Babil ve İran'da hızla "yayılmış" ve nihayet Hindistan ve 
Çin'e ulaşmıştı. Ancak sadece yüksek Asya uygarlıkları çömlek 
tezgahını kurmayı becerebiliyorlardı ve bunun sonucu olarak 
tezgah yapımı çömlekçiliğe her yerde rastlanmıyordu. "Yerli 
Amerikalılar" arasında, tezgah hiçbir zaman kullanılmadı, il
ginçtir ki, heı* yerde aynı biçimde "çalışan" insan aklı, Meksika 
ya da Peru'da asla bir çömlekçi tezgahı "geliştirmedi"7. Binbaşı 
Gordon, Assam'da8 "kadınların çömleklere elle şekil verdiğini, 
tezgah kullanmadıklarını" anlatır. Benzer durumlara diğer deği
şik ülkelerde de rastlanabilir. Çin'de kalıpçılar ve tezgahçı çöm
lekçiler vardır ve o dönemin yazarları tarafından bunların ara
sında bir farklılık olduğu Mirgulanmıştır. "Bu kesin farklılığa 
çömlekçilikle ilgili bilimsel eserinde, Chu Yen tarafından da 
dikkat çekilmiştir9. Ayrıca tezgah çömlekçileri tarafından yapı
lan malzemelerin, ölçüm için tasarlanmış olan "yu" kabı dışında 
tamamının yemek pişirmede kullanılmak üzere yapıldığı çok



doğıu olarak belirlenmiştir; bu arada "kuei" ve "tou" adındaki 
tören kaplarını yapan kalıpçıların ürünleri ise, dinsel törenlerde 
kulk.nmak amacıyla yapılıyordu. Ayrıca burada, eski Roma, 
Hindistan ve Japonya'da olduğu gibi, tezgah yapimı bir kava-

elle yapılan bir diğerinden daha az kutsal nitelikte oldu-nozıın
ğu fikri hâkim olabilir"10. Öyleyse burada, eski kültürleri çöm
lekçilik yönünden dikkate değer sonuçlar çıkaranlar tarafından 
akla getirilen bir başka noktaya geliyoruz. Örneğin İngiltere'de 
mezarlarda daha kaba bir çömlekçiliğin örnekleri bulunmuştur. 
Günlük kullanım için daha iyi çömlekler yapılmış olması müm
kündür. Gömme işleminin gerçekleştiği dönemde insanların 
yapabildiklerinden daha kaba çömleklerin mezara konmasına, 
censze adetlerine olan muhafazakar yaklaşım neden olmuş 
olabilir.

)ll yapımı çömlekçiliğin bazı mezheplerce kutsal sayılması 
gibi, bazı başka mezhepler için de tezgah çömlekçiliği öyle gö
rülüyordu. Hatta çömlek tezgahı da kutsaldı. Daha önce de be
lirtildiği gibi, Mısır'da Ptah mezhebi tezgahı benimsedi; Hindis
tan'da yaratıcının bir sembolüydü; Çin'de (eski Mısır'da olduğu 
gibij, Yaratıcı'nın, tezgahında güneş ve ayı, erkek ve kadını 
döndürüp karıştıran bir çömlekçi olduğu fikri, zamanla bu mit 
soyılt bir felsefi düşünceye dönüşmesine rağmen, ilk başlarda 
egemendi. Jeremiah Sembolizminin de benzer şekilde bir hika
yesi vardır:

Ey İsrail halkı, bu çömlekçi gibi sizden yararlanamaz 
mıyım? dedi Tanrı. Bakın işte, tıpkı çömlekçinin ellerinde
ki kil gibi, siz de benim ellerimdesiniz, ey İsrail halkı

| XVIII. Bölüm, 6.
St.Paul de* çömlekçi örneğine başvurur:
i

Ama hayır, ey insan, sen kim oluyorsun da Tann'ya karşı
lık veriyorsun? Yaratılmış şey, onu yaratana, beni neden 
yarattın der mi? Çömlekçinin kil üzerindeki gücü, aynı ha
murdan şeref ve onura bir kap şerefsizliğe de bir başka 
kap yapmaya yetmez mi? (Roma'lılar, IX, 2021)

Çin imparatorları çömlekçilere benzetilmişlerdi: Bir ulusu,



tıpkı bir çömlekçinin tezgahını kontrol edişi gibi kontrol ede
bilme güçleri ile saygınlık kazanmışlardı. Mısırlıların çömlek 
tezgahını alıp kullanan eski toplumla, sonunda bunun ilahi bir 
temele dayandığını öğrendiler. Bununla bütünleşmiş olan Mısır 
inançlarını ve mitlerini de benimsediler. Bununla beraber, ta
rımla uğraşan bir toplumun ülkesinden geldiği için, tezgah ta
rımsal hayat biçimiyle bütünleşmişti. Kutsal çömlekçi Ptah, 
bütün diğer önemli Mısır tanrıları gibi diğer şeyler arasında 
"kültür kahramanı" olan Osiris ile kaynaşmıştı. Daha sonra im
parator olan Çin "kültür kahramanı" Slıun'ın "Çiftçiliği, balıkçılı
ğı ve çömlek kavanozlar yapmayı bildiği" söylenmektedir. 
Nehir kıyısında, kilden kusursuz kaplar yapıyordu11.

Çin'li kültür kahramanı Shen-Ming ("Kutsal Çiftçi" ) "tarımın 
babası ve bitkileri iyileştirmenin mucidi olarak kabul edilmek
teydi." Eski Çin biliminde "tarım ve çömlekçilik arasında çok 
yakın bir ilişkiye ve en eski çağlarda çiftçi ve çömlekçinin aynı 
insan olduğu gerçeğine dayanan bir illüstrasyona rastlıyoruz."12

Ptah-Osiris'in anıları çömlekçi tezgahına bağlanmıştır. Tica
ri yollar, insanoğluna bu muhteşem aleti hediye eden tanrı 
hakkmdaki hikayelerle uğuldamış olmalılar. Bu hikayeler deği
şik ülkelerde yerleştiler ve tez gahın ihraç edildiği dönemin ren
gine büründüler. Japonya'da, Ptah efsanesine Budist bir anlam 
yüklendi. Çömlek tezgahı, orada, ünlü Koreli rahip Gyogi'nin 
(M.S. 670-749) buluşu olarak lanındı. Hiç şüphe yok ki, Japon
ya'ya, ilk çömlek tezgahı, Ainus'un fatihlerinin geldiği yer olan 
Kore'den ulaşmıştır. Ancak, 6.mcı yy.da Budizmin anavatanın
dan çıkıp deniz yolları boyunca dolaşıp sonunda, iki yüzyıl 
sonra garip bir biçimde Şintoizm ile karışmasından önceki dö
nemlerde tezgahın kullanılmakta olduğuna dair kanıtlar bulun
maktadır. Hiç şüphesiz, Şinto tanrılarını Buddha'nm insan ve 
hayvanlarına ("âvalar") dönüştüren Budist rahipler, ayrıca çok 
uzaklara taşınmış olan Ptah-Osiris'i, kendi rahipleri ile birleştir
mişlerdi.

Japonya'daki ilk çömlekler Ainus tarafından imal edilmiş 
ve kadınlar tarafından "elle şekillendirilmişlerdi". Buna benzer 
bir çömlekçiliğe Kore'de rastlanmaktadır. Tezgah yapımı ürün



ler, Silla krallığı zamanında Çin kültürünün Kore'ye doğat ya
yıldığı, Japonların kendi geleneklerine göre, onların adlarını ta
şıyalı adalara göç ettiği, M.S.59 yıllarında ortaya çıkmıştır. Hiç 
şüphe yok ki, Japonlar, Aimi adalarını fethetmeden ve Çin'liler 
Kore'yi istila etmeden çok önceleri, tacirler denizde ve karada 
faaliyet gösteriyorlardı, eski zamanlarda büyük göçler ve fetih
lere!, dolaylı yoldan ticaret yol açmıştı. îlk maden arayıcıları ve 
tüccar koloniciler tarafından geri kalmış topluluklara yeni bir 
kültür getirilmişti ve bu topluluklar zamanı gelince silah temin 
etmişler, evcil atlar yetiştirmişler ve tacirler tarafından tanıtılan
lara; benzer gemilerin nasıl inşa edileceğini ve kullanılacağını 
öğrendikten sonra denizlere açılmışlardı.

Çömlekçi tezgahı Kore'ye geldiğinde, kilden kaplar, Çin 
çömlekçiliği taklit edilerek şekillendiriliyordu. Bu nedenle, tez
gahın nereden geldiği konusunda hiçbir şüphe kalmamaktadır. 
Çin, Uzak Doğu'daki ilk uygarlıkların baş merkeziydi ve etkisi 
çok uzak ve geniş alanlara yayıldı. Burma'nın, ilk dönemlerin
de, Çin ile, Hindistan'dan daha yakın temasları olduğunu düşü
nenler bulunmaktadır; ancak hala bu teoriyi doğrulayacak 
daha fazla kanıta ihtiyaç vardır. Güney Çin'de, hakkında bilgi 
sahibi olduğumuz en eski uygarlığın ana vatanı Hindistan'dı.

Eski Burmanya'lı nehir teknecilerinin öne sürdüklerine 
göre Hint Okyanusu'nu aşan deniz tacirleri, miladi tarihten 
yüzyıllarca önce Burmanya'ya ulaştılar. Bununla beraber, çöm
lek tezgahının, gemicilerin Çin kıyılarına ulaşmalarından çok 
önfceleri, Orta Asya ticaret yolları vasıtasıyla taşınmış olması 
mümkündür. Çömlek tezgahının Çin'e, çok çok eski zamanlar
da jUİaşmış olduğuna hiç şüphe yoktur. Araştırmacılar kökenini 
diklkate alarak hiçbir yerli efsaneyi ortaya çıkaramamışlardır. 
Ayrıca kadın çömlekçilere dair hiçbir gelenek de bulunmamak
tadır. îlk çömlek kaplan yapan Çin'li kültür kahramanlarının, 
tezgahı kullanmış oldukları anlaşılmaktadır ve Çinlilerin çöm
lek tezgahı, Mısır'lılarınki ile aynıdır. Çömlek tezgahı Japon
ya'ya geldiğinde, el yapımı çömlekler dinsel amaçlarla kullanıl
maktaydı ve çok uzun süre sonra bile, Şinto kutsal mezarların
da kullanılan kaplar, çarkta döndürülmemişlerdi. Hindistan'da



el yapınıı çömlekçilik, tezgah yapımı örnekler kullanılmaya 
başladıktan sonra, dinsel ibadetler için korundu1̂ . Tezgah Hin
distan'a Demir Çağı'na kadar ulaşamadı14. Hindistan'da Demir 
Çağı'nın ne zaman başladığı da kesin değildir. Bu tabii ki ger
çek anlamda bir "Çağ" değildi, fakat kültürel bir "dönemdi"15. 
Kuzeydeki Hint-Avrupa Veda dönemi süresince demir biliniyor 
ve anlaşıldığı kadarıyla kullanılıyordu.

Çömlek tezgahı Bafoil'e çok daha eski zamanlarda ulaşmış
tı. Babil'den İran'a geçti. Fırın için kullanılan kelime tanura  dır 
ve Laufer'a göre, Sami diline ait tanur  kelimesinden gelmekte 
olduğuna inanılır.

Tabii ki, Babil, Hindistan ya da Çin'e çömlejk tezgahının ilk 
gelişiyle ilgili kayıt bulunmamaktadır. Kesin olarak bütün bildi
ğimiz, ilk kez Mısır'da kullanıldığı ve daha sonra kültürel etkile
rin değişik bölgelere doğru "aktığı" eski uygarlık merkezlerinde 
benimsendiğidir. Tezgahla birlikte bu bölgelere pek çok dinsel 
düşünce ve gelenekler de gitmiştir. Bu düşünce ve geleneklere 
çömlek tezgahının ulaşmadığı bölgelerde rastlanmamıştır.

Çin'in, tarihinin ilk zamanlarında, Mısırlıların çarkıyla tem
sil edilen kültür tarafından etkilendiği anlaşılmaktadır.



3. BÖLÜM

İLK DENİZCİLER VE KAŞİFLER

Çin T ek neleri-Ku fa' lar-Eski "Sazdan Şamandıra” ve Deri Şa- 
mandıra Sal-nGökyüziinün iki Şa,mandırası"-Oyma Kanolaı- 
Denizcİliğin Geliştiği Yer-Eski Mısır gemilerine benzeyen Bur* 
ma ve Çin-Girit'li ve Finike'li Denizcileı-Afrika'nm etrafının do- 

laşılması-Sümer diyarı deniz yolcuları tarafından mı koloniler 
kurulmıtştuP-Okhotsk Denizi'nde Mısır Gemileri-Japon ve Po
lonez gemiIerİ-Akdenİz ve Kuzey Avrupa'da Mısır harfleri- 
Küçük gemilerle uzim yolculukların hikayelerİ-Çin Tekneleri
nin Tlıanıes’i ziyareti-Solomon'un Gemileri.

Eski zamanlardaki kültürel temaslarla ilgili daha önemli ka
nıtlar, gemicilikle ortaya çıkmıştır. Eski Çin'liler gibi kara insan
larımın deniz yolculuklarıyla ilgilenmelerine sebep neydi?

Bu konuda ortaya çıkan ilk soru şudur.-Gemiler tek bir eski 
topİum tarafından mı icad edilip geliştirilmişlerdi yoksa, deği
şik zamanlarda değişik toplumlar tarafından bağımsız olarak 
mı )cad edilmişlerdi? Çin tekneleri bağımsız bir kökene mi sa
hiptiler? Ya da bu tekneler Çin sularında seyahat eden yabancı 
gemiler gibi ilk gemi modellerinden yola çıkılarak mı geliştiril
mişlerdi?

!çin tekneleri, düz tabanlı gemilerdi ve bunların büyük bir 
kısmı yaklaşık 1000 ton ağırlığa ulaşıyordu. Teknenin kıç kısmı 
ve kamaralar yüksekti ve direkler genellikle bambudan yapıl
mış ana yelkenleri taşımaktaydı. Dümenle idare edilen bu tek
nelerde, sıklıkla pruvanın üzerinde, boyanmış ve kakma gözle
re rastlanmıştır. Bu gözler eski Mısır modellerinde de 
bulunmuştur.

ilk Iian Hanedanı (yaklaşık olarak I.Ö 206) döneminde,



"bin &m'lik" (Yaklaşık 15 ton) tekneler, çok büyük gemiler ola
rak kabul ediliyordu. İlk Çin'li denizcilerin bu teknelerle Kore 
ve Japonya'ya ulaştıkları anlaşılmaktadır. Ancak onlar denizlere 
açılmadan çok önceleri, Çin denizinde başka denizciler bulun
maktaydı.

Daha önce de belirtildiği gibi, Çin'liler temelde kara insan
ları idi. Deniz kıyısına ulaşmadan önce nehir Kufa'lan (küçük 
ve hafif bir çeşit'tekne) ile tanışmışlardı. Bunları, Babil'lilerin 
K ufdhım a. benzeten Herodot, şöyle yazmıştı.

"Nehir boyunca Babil'e doğru gelen tekneler yuvarlaktılar 
ve deriden yapılmışlardı. Söğütten yapılmış çerçeveler 
Asur'luların yukarısındaki Ermeni'lerin ülkesinde kesilmiş 
ve bunların üzerine, gövdeyi oluşturmak üzere, dışarıdan 
bir deri kaplama gerilmiş ve böylece, tıpkı bir kalkan gibi 
oldukça yuvarlak, ne gövde ne de kıç bölümüne sahip 
tekneler yapılmıştır"1.

Bu Kufa'lar Mezopotamya'da hala kullanılmaktadırlar. 
Hammurabi ve hatta Akat'lı Sargon zamanlarından beri pek 
fazla değişmişe benzememektedirler. Asurlular, nehirleri deri 
teknelerle geçmişlerdir ve Orta Asya'nın bazı ilkel toplumları, 
şişirilmiş sığır derilerini hala nehir "feri-bol"lan olarak kullan
maktadırlar. Fakat böylesi yenilikler gemicilik tarihine çok zor 
girmiştir. Modern transatlantikler, ne Kufa'Iardan ne de deri 
teknelerden ortaya çıkmış ve geliştirilmiştir. Hiç şüphesiz, ilk 
zamanlarda nehirleri geçmek için kütükler kullanılmıştı. Bunla
rı kullanma fikri, eski avcıların, bir sel taşkını sırasında ağaç 
üzerinde sürüklenen hayvanları görmüş olmalarına bağlanabi
lir. Fakat bir nehri geçmek için bir ağacı kullanma atılımları, 
eğer avcılar yüzme bilmiyor idiyseler, ilk zamanlarda korkunç 
sonuçlar doğurmuş olmalı. Ağaç kütükleri suyun içinde dön
meye son derece elverişlidir. Bunun dışında, bu kütükler eğer 
ustaca idare edilen bir çubukla yönlendtrilmezlerse kullanışsız 
olabilirler. İlk insanlar, en azından birbirine bağlanmış iki adet 
kütükle nehirde nasıl yolculuk edilebileceğini öğrenmiş olmalı
lar. Mısır ve Babil’de, bu yönde ilk teşebbüslerin izlerine rastlı
yoruz. Birbirine bağlı iki saz yığınından imal edilen tekneler ve



sıt yüzünde kalabilirliği sağlamak üzere şişirilmiş hayvan deri
lerinin bağlanmış olduğu sallar, eski çağlarda Nil ve Fırat nehir
lerinde kullanılmaktaydılar. Belli ki, bu çeşit bir salın kökeni, 
tıpkı geç Asur'lular gibi, nehiri yüzerek geçmek için deri tekne
ler kullanan bir topluma dayanmaktadır. Âsur’lu askerleri gö
ğüslerinin altında şişirilmiş derilerle yüzerken tasvir eden oy
malar bulunmuştur.

Sazdan yapılan tekneler, Nil nehrinde çok eski zamanlarda 
kullanılmaktaydı. Profesör Breasted iki adet prehistorik salın 
"iki adet çok büyük sigara gibi, yan yana, sıkı şekilde bağlı” öl
düğünü söylemekte ve şu ilgi çekici notu da eklemektedir: 
"Yazar, bir zamanlar Nubya'da teknesizdi ve komşu köyden bir 
yerli bir keresinde uzaklara gitti ve Nil kıyılarından toplanıp 
kurutulan sazlardan yapılmış buna benzer bir çift sal ile geri 
döndü. Bu tehlikeli tekne üzerinde yazarı, geniş bir kanal üze
rinden nehirdeki bir adaya taşıdı. Bu, yazarın böyle bir icadı ilk 
görüşüydü ve sadece 5000 yıl öncesinin Piramit yazıtlarından 
tanıdığı bir teknenin hala hayatta ve Nubya'da eski nehir üze
rinde günlük kullanımda olduğunu görmek onun için hiç de 
anımsanacak bir şey değildi'1. Piramit yazıtlarında, nehrin üze
rinde ölüme doğru taşınırken Kralların ruhları taralından kulla
nılan sazdan tekneler hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bir Pi
ramit yazıtında, tanrıların "Kral Pepi için iki salı birbirine 
bağladıkları" yazılmaktadır. Bir başka yazıtta "Düğümler bağ
lanmıştır, nehir tekneleri bir araya getirilmiştir" denmektedir ve 
teknenin kıç tarafında ayakta duran ve tekneyi yönlendiren dü
menciye ait imalarda bulunulmaktadır. Mısır güneş tanrısı bir 
tekneye yerleştirilmeden önce, kendisini kutsal Nil nehri üze
rinden ufka taşıyacak "iki adet gökyüzü" teknesine” sahipti2.

; Ağaçtan oyulan kanolar, büyük olasılıkla sallardan yola çı
kılarak geliştirilmiştir. Kütükleri nehre sürüklemiş olan insan
lar, "oyma" fikrini, ilk önceleri bir kütük üzerinde oturacak bir 
yer ya da nehir yolculuğunda yiyeceklerin güvenliğini sağlaya
cak bir "yuva" oluşturma gereksiniminden edinmiş olmalılar.

Pitt Rivas, içi oyulmuş bir kütüğün suda kullanılabileceği 
keşfinin yapılmasından sonra, "kanonun gelişimindeki bir son



raki safhanın, uçları sivriltmek olabileceğini" öne sürmektedir3.
Oyma kanoların nerede icat edildiğini tam olarak söyleye

bilmek mümkün değildir. Bununla beraber denizcilik mimari
siyle ilgili tüm yazarlar Mısır'ın denizcilik mimarisinin "beşiği” 
olduğu konusunda hemfikirdirler4.

Chatteron şöyle demektedir "Gemi inşa sanatının-gelişimi 
için Mısır kadar elverişli çok az ülke bulunabilir... Nil'in suları
nın sakinliği, fırtınaların olmaması, bütün kış mevsimi ve ilkba
harın ilk ayları süresince, sakin kuzey rüzgarının nehirde bir Ti
caret Rüzgarı'nın düzenliliği ile esmesi ve böylece gemilerin 
akıntıya karşı küreklerin yardımı olmaksızın yelken açmasına 
imkan sağlaması ile birlikte, pekçok diğer ülkede özlenen ko
şulları yaratmıştır. Gerçekten, Kuzey Avrupa'daki ilk gemi inşa- 
atçileri ve denizcileri için savaşılması gereken pek çok farklı 
zorluk bulunmaktaydı."5 Eski Mısırlılar devamlı olarak nehir 
geçiyorlardı. Taş ocaklarından kayaları taşımaya başladıkların
da, başka teknelere ihtiyaç duydular. Mısırlıların ihtiyaçları, 
özellikle onları büyük keşiflere yönlendirecek tecrübeler için 
çok elverişli olan bir nehrin üzerinde, denizcilik sanatının geliş
mesini teşvik etmiştir. Keresteye duyulan ihtiyaç'her zaman bü
yüktü ve bu gereksinim, metal işçiliğine geçilmesinden sonra 
ocakları beslemek üzere giderek artan bir yakıt miktarına ihti
yaç duyulması nedeniyle, daha da yoğunlaşmıştı. Mısırlılar 
için, kereste aramak için çok uzak bölgelere gitmek artık kesin
likle gerekli hale gelmişti. Bu nedenle, ilk zamanlarda Lüb
nan'dan kereste desteği sağlamaları, özellikle ilgi çekicidir. On
ların, kerestelerle dolu sallan Suriye kıyılarından Akdeniz'e 
indirme konusundaki tecrübeleri sadece denizcilik mimarisini 
hareketlendirmek ve ilk denizcilerin tecrübelerini artırmakla 
kalmamış, giderek artan bir şekilde deniz yolculuklarının orga
nize edilmesi alışkanlığını da başlatmıştır. Elliot Smith'in söyle
diklerine göre "İnsanlar deniz trafiğini, ne amaçsız bir zevk, ne 
de başıboş maceralar için başlattılar. Onlar denize, sadece en 
güçlü dürtülerin baskısı altında gittiler”̂ ,

Akdeniz, çok eski zamanlarda geçilmiş olmalıdır. Deniz 
gezginleri Girit'e Î.Ö 3000 yıllarından önce, yerleşmişlerdir7.



Adada, tarihinin başlannda Melos adasından getirilen siyah vol
kanik kaya tabakalarına rastlanmıştır. Hiç şüphesiz, bu volka
nik kayalar, bakır aletler yaygınlaşmadan Önce, gemilerin yapı
mında kullanılmışlardı.

Gemi inşasının, organize ve önemli bir ulusal endüstri ola
rak ilk eserlerine Mısır'da Eski Krallık Döneminin (LÖ 2400) 
mezar resimlerinde rastlanmıştır. Ustabaşıların kontrolündeki 
ekiplerin, büyük ve küçük, pek çok tekne çeşidini inşa ettikleri 
gö: rülmektedir. 500 yıl öncesine kadar giden tarihlerde düzenli 
deniz gezilerinin yapıldığına dair kayıtlar mevcuttur. Pharaoh 
Snefru, "yaklaşık yüz yetmiş feet uzunluğunda" tekneler inşa 
etmiştir. "Lübnan bayırlarından sedir kütükleri temin etmek 
üzere Finike kıyılana kırk teknelik bir filo" yollamıştır8. Ayrıca 
Kızıl Deniz'in ötesine deniz gezileri düzenlenmiştir. Çok sayıda 
küireğe sahip tekneler ve hatta yelkenli tekneler, yaklaşık l.Ö 
6000 yıllarına kadar dayanan Mısır ilkçağ çömleklerinde tasvir 
edi İmektedir. Dünyanın hiçbir ülkesinde, bu kadar eski zaman
larda deniz yolculukları ve gemi inşası gerçekleşmemişti.

Açık deniz gemilerine ait en eski tasvirler Mısır'da bulun
muştur. Bunlardan bir tanesi, Beşinci Hanedan'a (l.Ö.2600) ait 
olajn Sahure mezarında görülmektedir. Kraliçe Halshepsut'un 
(LÖ. 1500) hükümdarlığı sırasında, Punt'a (Somali topraklan) 
büyük bir deniz seferi yapılmıştır. Oldukça gelişmiş bu gemi
lerden beş tanesi, Deir-el-Bahari'deki Kraliçe'ye ait tapınakta 
tasVir edilmiştir. Bu gemilerden birini Çin teknesi ile karşılaştır
mak ilgi çekicidir. E.Kebel Chatterton "Bugünün Çin ve Burma 
tekneleri ile, altı bin yıl öncesinin Mısır gemileri arasında pek 
çok benzer nokta bulunmaktadır... Oldukça yakın zamana 
kadar, Çin, dörtbin yıldan bu yana aynı gelişim mertebesinde 
kalmıştır. Eğer bu, genel olarak sanatı ve yaşam tarzıyla böyle 
olmuşsa, özellikle denizcilik mesleğinde de böyle olmuştur." 
diye yazmaktadır. Hem Çin tekneleri, hem de eski Mısır gemi
leri "ortak bir etki ve dikkate değer bir dayanıklılık göstermek
tedirler1'9.

Bir okuyucu, "Eski Mısır'lı denizcilerin Çin kadar uzak di
yarlara gittiklerine inanmalı mıyız? Uzun yolculuklar yapmış ol-



duklanna dair herhangi bir delil mevcut mudur? Eski Mısırlılar, 
uzun bir dönem boyunca dış etkilerden uzak bir şekilde yaşa
mış bir toplum değil miydiler?" diye sorabilir11.

Mısırlı denizcilerin, denizlere açıldıktan sonra ne kadar 
uzaklara gittikleri kesin olarak bilinmemektedir. Ama kesin 
olan birşey vardır. Bir nesil öncesinde inanılandan daha uzun 
yolculuklar yaptılar. Mısırlılarla deniz ticareti yapan Finikeliler, 
denizcilik sanatını çok eski zamanlarda kereste aramak için kı
yılarını ziyaret eden, Nil nehri maceracılarından öğrenmişlerdi; 
tıpkı Akdeniz'de kendilerinden önce deniz yolculukları yapan 
Giritliler gibi, Mısırlıların gemi modellerini edindiler. Kral So~ 
lomon zamanında Finikeliler, Ispanya'da koloniler kurdular ve 
Akdeniz'de sadece Kartaca'dan değil, görünen o ki, aynı za
manda Hint Okyanusu'nda da faal halde iken, Ingiliz Adaların
dan da ticaret yaptılar. Netic e olarak, uzun keşif gezileri yap
maya alışık hale geldiler. Yahudi'lerin egemenliği sırasında, 
Kral Necho (Î.Ö 609-503) Kızıldeniz'den, Afrika çevresinde 
deniz yolculuğu yapmak üzere Finikelileri gönderdi. Bunlar, 
üç yıl sonra Cebelitarık üzerinden geri döndüler. Ama bu yol
culuk Mısır'da heyecan uyandırmadı11. Rahipler uzun zaman
dır dünyanın sularla çevrili olduğuna inanıyorlardı. Bundan 
başka, bu rahipler uzak ülkelere pekçok kez uzun seyahatler 
yapmış durumdaydılar.

Ingiliz Batı Afrika'sını ziyaret etmiş ve Arap kıyılanna yel
ken açmış bulunan ilk Mısırlı denizcilerin, Iran körfezinin ba
şında Sümer'deki en eski kolonileri bulduklarına inananlar bu
lunmaktadır. Sümer kültürünün beşiği, bir 'liman" kenti olan 
Eridu idi. Eridu'nun tanrısı, bir kaptana ve mürettebata sahip 
bir gemisi bulunan Ea idi. Babil geleneklerine göre, Mısır'da 
Osiris'in yaptığı gibi, insanlara toprağın nasıl sulanacağını, nasıl 
mısır yetiştirileceğini, evlerin ve tapınakların nasıl inşa edilece
ğini , kanunların nasıl yapılacağını, ticarete atılmayı ve bunun 
gibi konulan öğretmişti. O, bir canavar olarak anılmaktaydı- bir 
keçi-balık tanrı ya da yarı balık, yarı insan. Anlaşıldığı kadarıyla 
Berosus'un Oannes'i ile aynıydı. Ea-Oannes, kıyılan ziyaret 
eden ve Eridu'da bir kolöni bularak oraya tarımsal yaşam biçi



mini ve bakır işçiliğini getiren deniz gezginlerini sembolize edi
yor olabilir. Tıpkı Küba'liların, Kolomb ve onu takip edenleri 
gökyüzünden gelen ziyaretçiler olarak görmeleri gibi, ilk kara 
insanları, ilk temas kurdukları denizcileri yarı-tanrısal yaratıklar 
olara 
karşı 
şeyta 
cems 
Tİbei 
de, " 
ya d;

i görmüş olmalılar, Tataristan'da yaşayan Moğollar, Çin'e 
giriştikleri ilk savaşlardan birinden sonra İngiliz "yabancı 
nlar" hakkında garip düşünceler edinmişlerdi. StLazarus 
atinin Fransız misyoner rahibi olan M.Huc, Tataristan, 
ve Çin'e 1844-46 yıllarında seyahat etmiş ve bir keresin- 

Çin'liler tarafından kendisine İngiliz'lerin ne cins insanlar 
ı daha çok ne cins yaratıklar oldukları anlatılan" bir Moğol 

ile ilginç bir konuşma yapmıştır. Hikayede, İngiliz'lerin "balık
lar gibi suyun içinde yaşadıkları, suyun yüzeyine doğru yükse
lip insanlara ateşten toplar fırlattıkları ve onlara bir ok fırlatmak 
üzere yayınızı gerdiğiniz anda kurbağalar gibi tekrar suya dal
dıkları"12 anlatılmaktadır.

Sümer'lerin Iran Körfezinden Kızıl Deniz'e doğru yolculuk 
r ek Afrika'nın kurak topraklanna çıktıklarını ve korkunç bir 

geçerek, yaklaşık 200 millik daha önceden keşfedilmemiş 
s  rol üzerinden Nil Vadisi'ne girdiklerini öne sürenlerin, bu 
ilerine göre, eğer hala gelişmemiş bir durumda ve "Avcılık 
'nda bulunuyor idiyse, ilk çağ Mısır'ında bu insanlara ne 
bir özel cazibenin sunulduğunu açıklamaları gerekmekte-

edeı 
çölü 
bir ) 
teori 
Çağ 
gibi
dir. Çöl diyarının içerisinden akan bir nehirden nasıl haberleri 
olmuştu?

Nil Nehri insanlarının Kızıl Deniz kıyılarına ulaştıkları ve 
daha sonra nehir gemileriyle denize açıldıkları ve zamanı gelin
ce denizcilik yeteneğini kazandıktan sonra İran körfezi kıyıları
na ulaştıkları ihtimali daha yüksektir. Mısırlılar, Hanedanlıklar
dan önceki dönemlerde, Kızıl Deniz kıyılarından istiridye 
kabukları elde etmişlerdir.

Hindistan'a ilk olarak hangi dönemde ulaşıldığı kesin de
ğildir. Solomon, bu ülkeden tavus kuşlarını getirdiğinde, deniz 
yolu zaten iyi biliniyordu. Kızıl Deniz’den Hindistan'a, Seylan 
ve 33urma'ya kadar bütün kıyılar boyunca, deniz yolculukları
nın yapıldığı en eski zamanlardan heri Mısır tekne çeşitlerinin



kullanılmakta olduğunu görmek dikkat çekicidir. Irawadi'deki 
Burman tekneleri, daha öncede belirtildiği gibi eski Mısırlıların 
Nil nehri teknelerine çok benzemektedir13. Çin tekneleri 
Mısırlılara ait modellerden geliştirilmişti. Mısır teknelerinden 
daha eski olan tekneler, Çin kıyılarında, Okhotsk Denizi çevre
sinde yaşayan Koryak kabilesi tarafından hala kullanılmaktadır. 
Mr. Chatterton Koryak kabilesine ait teknelerin "Dördüncü ve 
Beşinci Hanedanlara (Î.Ö 3000-2500) ait Mısırlı teknelerle 
önemli benzerliklere sahip olduğunu" söylemektedir’ Nitekim, 
bir kürek yardımıyla tekneleri yönlendirmek konusunda eskile
ri taklit etmenin yanı sıra, yaptıkları yelkenli gemilerin ön bö
lümlerinin uç kısımlarında içinden zıpkın yolunun geçtiği bir 
uzantı yapılıyor ve bu uzantı kimi zaman tekneyi koruyacağına 
inanılan bir insan yüzü şeklinde oyuluyordu. Eski Mısırlılar 
gibi, ıskarmoz yerine, küreklerin içinden geçirildiği kauçuk 
halkalar yapıyorlardı. Aynı zamanda yelkenleri de dikdörtgen 
şeklinde birbirine dikilmiş Ren geyiği derisinden yapılıyordu. 
Ancak özellikle Mısırlılar ve B\ırmalıların tekneleriyle aynı 
olan şey, direklerdi". Bu yelken direkleri bir tripod oluşturacak 
şekilde yerleştirilmiş üç adet direkten oluşuyordu. Çifte direk, 
eski Mısır'daki ile aynıydı, fakat Mr. Chatterton, Mr. Villiers Stu- 
art'ın "üçgen bir piramidin kenarları gibi yerleştirilmiş üç adet 
direkten oluşan bir üçlü direğe sahip bir tekneye ait resimleri, 
Gebel Abu Faida'da Altıncı Hanedan'a (Î.Ö. 2400) ait bir meza
rın duvarlarında bulduğunu" belirtmektedir14. Nitekim pek çok 
toplum tarafından benimsenen bu Mısır tipi teknelerin, sadece 
Çin'e değil, bunun ötesinde, dikkate değer uzaklıklara ulaştığı
nı görüyoruz. Japon tekneleri hala, Mısır teknelerinin özellikle
rini yansıtmaktadır. Malezya'da eski üçlü direkler hala kullanıl
maktadır. Keza Polinez tekneler, Mısır modellerinden geliştiril
miştir. Misyoner William Ellis,15 "yüksek baş ve kıç kısımları" 
ile "Tahiti'lilerin geniş kanolarının tuhaf ve hemen hemen kla
sik biçimlerine" dikkat çekmiş ve bunlardan oluşan bir filonun, 
kendisine, "Argo kahramanlarının seyahat ettikleri gemileri ya 
da Homer'in kahramanlarını Truva kuşatmasına taşıyan tekne
leri" hatırlattığını söylemektedir.



Pekçok yazar Mısırlılara ait modellerin, Akdeniz'de ve 
Kuz<py Avmpa'da gösterdikleri dayanıklılığa dikkat çekmekte
dir. Klasik denizcilik hakkmdaki büyük bir otorite olan Mr. 
Cedi Torr, "Eski dünyanın her çağında ve her bölgesinde gemi
lerin donanımı ve desteklenmesi temelde aynıydi; ve bu metod 
ilk olarak Mısırlılar tarafından ortaya konmuştu"16 der.

Uzak Doğu tekneleri çok uzak mesafelere gittiler. Ellis, Po- 
linezyalı şeflerin yaptıkları 300 ve hatta 600 millik mesafelere 
ulaşan düzenli yolculuklardan bahsetmektedir. Bir keresinde, 
Rumtu'dan bir şef "yarım ay şeklinde, baş ve kıç kısımları yük
sek ve sivri ve yanları derin"17 bir yerli tekneyle Sosyete Adala- 
rı'm ziyaret etmişti.

Bazı zamanlar, olağanüstü uzun yolculuklar Okyanus
ya'nın hava şartlan tarafından mecbur kılınmıştı. Ellis'in yazdı
ğına göre "1696 yılında iki kano Ancarso’dan, Filipin Adaların
dan birine, 800 millik bir mesafe boyunca sürüklenmişlerdi"18. 
Ellisi benzer nitelikteki yolculuklara örnekler vermektedir. Bir 
yerli teknesinde seyahat eden Hristiyan bir misyoner "güney 
batı istikametinde yaklaşık 800 mil kadar "sürüklenmişti. Afrika 
kıyılarında deniz seyahatleri yapan Finikeliler tarafından yapı
lan uzun ve cesaret gerektiren yolculuklar zaten anlatılmaktay
dı19. Bir başka olağanüstü girişim, Corrlelius Nepos'un kayıp 
çalışmalarından aktaran, yaşlı Pliny tarafından anlatılır. Bu, Î.Ö 
60 yılından önce, ticari bir yolculuğa çıkan ve Almanya kıyıları
na ulaşan Hintliler tarafından gerçekleştirilen bir yolculuktu. 
Ümit Burnu'nun etrafından dolanıp Atlantik Okyanusunu mu 
geçtikleri yoksa kuzeye doğru yönelip Japonya'yı geçtikleri, 
Kuzey-doğu geçidini keşfettikleri, Sibirya kıyılarından geçip Ja 
ponya ve Norveç üzerinden Baltık Denizine mi ulaştıkları kesin 
değildir. Onlar, Süveyş'tiler tarafından tutsak edilmişler ve 
Gaul'ün valisi Quintus Metellus Celer'e teslim edilmişlerdi.

1770 yılında Japon denizciler Sibirya'nın kuzey kıyılarına 
ulaştılar ve Kamchatha topraklarına ayak bastılar. Buradan ken
dilerine büyük bir nezaket gösteren Rus Imparatoriçe tarafın
dan kabul edilecekleri St. Petersburg’a götürülmüşlerdir. 1847- 
1848 yıllarında Keying adlı Çin teknesi Canton'dan Thames'e



kadar gitmiş ve oraya varışında epey yankı uyandırmıştı. Bu 
tekne Horn'un etrafından dolanmış ve yolculuk 477 gün sür
müştü.

Solomon'un gemileri uzun yolculuklar yaptılar, "Bir zaman
lar, her üç senede bir, Tarshish'in donanmaları altın, gümüş, fil
dişi, maymun ve tavus kuşu getirirlerdi"20.

Çömlekçi tezgahı örneğinde olduğu gibi, kültürel malze
meleri, daha çok eski denizcilerin gemileri ile çok uzak ve 
geniş alanlara yayılmışlardı. Bu malzemelerin Çin'deki izlerini 
incelemeden önce, ilk deniz gezginlerini uzun ve maceralı 
keşif yolculukları yapmaya ve uzak diyarlarda koloniler kurma
ya zorlayan güdülerin incelenmesi yerinde olacaktır.



4. b ö l ü m :

DÜNYA ÇAPINDA ZENGİNLİK ARAYIŞI

Zenginlik arayışının Dinsel Düıtüsü-Değeıli Metal ve Taşların 
Kutsallığı-Altın ve Gökyüzü Tanrıları-Şeytamn Metali Demir

in Ejderhaları ve Metalleri-Hindistan’da Altın îyı, Giimüş 

ötü-Ejderhalaı* ve Bakır-"Ejderha. Kanı" ve Hayat îksri olan 
iiva Kükürt-Ejderhalar ve lnciler-"Tüm Arzulan Bahşeden Mü- 

cfcvherIer"-Budist Başrahip ve Deniz Tanrısının Hikayesi~"Med 
ve Cezir. Mücevherleri'LJaponya ve Kore-''İnci Prensi" olarak 
Efeniz Tanrısı-înci Avcıları-Deniz Trafiğinin Eski Tarİhi-Tacirler 

. ve Kolonistleı-Ana Tanrıça ile İlgili Sığır; Ay, İstiridyeler ve In- 
o.ler-Ekin Tanrıçasi-İstirİdye Kabuğu Inançlan-Kültüıel Eğilim- 
leı* ve Kültür Kompleksleri.

Solpmon'un kendi zamanından çok önceleri, Hindis
tan'dan i tavus kuşları, Ispanya'dan gümüş ve Batı Afrika'dan 
altın getiren Finike'lileri, denizcilik faaliyetlerine özenmesini 
gerektiren sebepler olduğu konusunda hiçbir şüphe olamaz.

Ve Kral Solomon, Edom diyarında, Kızıl Deniz kıyılann- 
da, Eloth'un yanında bulunan Ezion-geber'de bir donan
ma kurdu. Ve Hiram, Solomon'un köleleri ile beraber, 
deniz hakkında bilgi sahibi olan kölelerini donanmaya 
gönderdi ve Ophir'e geldiler, oradan Kral Solomon'a bol 
miktarda altın getirdiler1.

Kraliçe Slıeba, Kudüs'ü'ziyaret ettiğinde, yanında "baharat 
ve bol miktarda altın ve değerli taşlar taşıyan develer"2 vardı. 
Solomon zamanından yaklaşık yedi yüzyıl önce, geçen bölüm
de kendisine değinilen Mısır Kraliçesi Hatshepsut, bir filoyu, 
yeni tapmağı için diğer şeylerin yanı sıra sakız ağaçları da getir
meleri için Punt’a (Somali ya da Ingiliz Batı Afrika'sı) .göndeı-



miş, ecdadının başarılarım daha da geliştirmişti. Bu sakız ve re
çinelere, "tapmakta kullanılacak güzel kokular"3 için ihtiyaç 
duyuluyordu. Eski denizciler, uzun yolculuklara sadece zen
ginlik aramak üzere değil, aynı zamanda dinsel amaçlar için 
gereken pek çok değişik malzemeyi temin etmek üzere-çıktı
lar. Gerçekten de, zenginlik arayışı esasında dinsel temellere 
dayanıyordu. Altın, gümüş, bakır, inciler ve değerli taşların 
hepsi de kutsaldılar ve insanlar ilk olarak, eski ilahlarla olan 
ilişkileri yüzünden, bu maddeleri bulmaya çalışmışlardı. Çok 
eski zamanlarda yaşamış olan atalarımız tarafından takılan "ta
kılar", şeytana ve kötü talihe karşı silıire sahiptiler.

Metallerin de benzer şekilde koruyucu özelliklere sahip ol
duklarına inanılıyordu. Demir, İskoç yaylalarında, hala Çin sal
dırılarına karşı koruyucu bir metal olarak kabul edilmektedir. 
Çin'de demir, ejderhalara karşı koruyucudur. Mısır'lı ölülerin 
ruhları, öteki dünyada, mezarlarına konulan muskalar tarafın
dan "tılsımlanmaktaydılar". Kralların ruhları güneş tanrısının 
teknesine bindiklerinde, mel aller tarafından konmuyorlardı. Pi
ramit yazıtlarında ''Sana gümüş blokları ve yeşim parçalan ge
tirdik"4 denmektedir. Altın, güneş tanrısının, gümüş ise ay tan
rısının metalleri idi. Horus'un bakırla, zanaat tanrısı Ptah'ın ise 
değişik metallerle ilgisi bulunuyordu. Demir, mısır Şeytanı 
"Set'in kemikleri" idi. Yunanistan ve Hindistan'da efsanevi çağ
lar metallerle ilgiliydi ve demir, şeytanın karanlık çağının meta
liydi (Hint "Kali Yuga").

Çin'de de, benzer bir biçimde, metallerin dinsel anlamları 
vardır. Su, yağmur ve yıldırımın Ejderha tanrıları, pek çok deği
şik altın rengiyle ilgiliydiler- "altın", simyacılar tarafından diğer 
metallerle birleştirilerek renklendiriliyordu. Nitekim Çin'de aşa
ğıdaki yazıda olduğu gibi, kırmızı, sarı, beyaz, mavi ve siyah 
altın hakkında bazı bilgilere rastlanmaktadır:

Bin sene önce safı altından doğan sarı ejderha derin bir 
yere girdiğinde sarı bir kaynak fışkırır; ve eğer bu kay
naktan bazı parçalar (ince toz) yükselirse, bunlar sarı bir 
buluta dönüşür. Yine aynı şekilde, sekiz yüzyıl önce mavi 
altından doğan mavi ejderhalardan hıavi kaynaklar ve



mavi bulutlar ortaya çıkmıştır; Kırmızı, beyaz ve siyah 
kaynak ve bulutlar da, bin sene önce aynı renkli altınlar
dan doğan kırmızı, beyaz ve siyah ejderhalardan geliri

Hindistan Vedic öğretisinde altın iyi, gümüş ise kötü bir 
metaldir. Bu konuda, Yaradılış Efsanelerinden, birinde şunlar 
söylenir:

"Prajapati, Asuras'ı (canavarlar) yarattı. Bu onun hoşuna 
gitmediJ Çirkin renkli kıymetli metal (gümüş) haline dönüştü
ler. Bu, j  gümüşün kaynağıydı6. Tanrıları yarattı. Onun hoşuna 
gidiyorlardı. Güzel renkli kıymetli metal (altın) haline dönüştü
ler. Bu da altının kaynağıydı".

Uzak Doğu’nun ejderhası altınla olduğu kadar bakır ile de 
özdeşleştirilmiştir. Japonya'daki Tarihsel K ay ıtlafda, İmparator 
Hwang'ln bir ejderhayı, sırtına binip gökyüzünde gezinmek 
için nasil yere indirdiği anlatılır. Önce, bir dağdan bakır topla
dı. Sonra bir sac ayağı yaptı. Aniden, bir ejderha, bıyıklarım sar
kıtarak j ona doğru geldi. Kral, tanrıyı bir "hava aracı" olarak 
kullandıktan sonra, tebaasından en az 70 kişi onu aynı şekilde 
izlemiştir. Hwang, cinnabar'ı ("ejderha kanı" olarak bilinen civa 
kükürt)1 eriterek "Ölümsüzlük likörü "nü (Japoncası "soma") ha
zırlayan: kraldır. Wang Fu'nun Rh y a  yih  adlı eserinde anlattığı
na göre-, Çin ejderhaları demirden korkarlar ve değerli taşlan 
severler. Japonya'da, ejderhâların ülkeyi harap eden fırtınalar 
çıkarma sının nedeninin gölcüklere demir ve pislik atılması ol
duğu inanışı geçerlidir. Çin'liler, yağmur istedikleri zaman, 
büyük bir gürültü yaparlar ve ejderha havuzlarına demir atarak 
ejderhaları uyandırırlardı. Demir "keskin bir tabiata" sahiptir ve 
ejderhaların gözlerine zarar verir, bu nedenle onlar da gözleri
ni korumak için uyanırlar. Çin'de, bakır, karanlık ve ölümle 
bağdaştırılır. "Karanlıkların Taşı"nm içi boştur ve su ya da "ba
kırın yaşamsal aıhu"nu7 ihtiva eder. Ejderhalar bunlara ve 
güzel kıymetli taşlara çok düşkündürler8.

Hindistan'ın ejderha biçimli deniz tanrıları ve Çin ile Japon
ya'nın ejderha, tanrıları; incilerle yakından alakalıdırlar: ö.ıncı 
yüzyıl Çin eserlerinde,9 incilerin ejderhalar tarafından tükürül-



dükleri belirtilir. Ejderhaların ağızlarında, boğazlarının altında 
ya da bulundukları gölde "yüz altın parçası kadar değerli" inci
leri vardır. Ejderhalar gökyüzünde savaşırlarken, inciler yeryü
züne düşer. De Groot,10 ejderhaların ağızlarından düşürdükleri 
"gökgürültüsü incilerini anlatmıştır. Bunlar geceleri bir evi ay
dınlatabilir. Wang Fu'nun ejderha tasvirlerinde, ejderhanın "çe
nesinin altında parlak bir inciye sahip olduğu" anlatılır.

Japonya'da bir dağ, "Ejderha-încisi Tepesi" anlamına gelen 
Ryushuho olârak adlandırılmıştır. Bu dağ, Mino vilayetinin 
Fuwa bölgesindedir ve bir efsanede, "Bulut-Ejderha Türbesi" 
olarak adlandmlan bir Budist tapmağı ile özdeşleştirilmiştir. Bu 
tapınak inşa edilirken, ağzında bir inci taşıyan bir ejderha ra
hiplerden birinin karşısına çıkmıştır. Sonuç olarak, dağlara ve 
tapmaklara, hep ejderha isimleri verilmiştir.

"Bütün arzuları bahşeden mücevher", Hindistan, Çin ve Ja
ponya’da bilinmektedir. Bir Japon hikayesine göre, bir zaman
lar, Bussei adında Hintli Budist bir başrahip, "okyanusun ejder
ha kralıHna ait bulunan bu mücevheri (bir inci) ele geçirmek 
için bir yolculuğa çıkar. Denizin ortasında, Bussei teknesiyle 
dolaşırken, bir tören yapar ve tılsımlı sözcükler söyleyerek, ej
derha kralın ortaya çıkmasını sağlar. Başrahip, daha sonra, mis
tik bir işaret yaparak, inciyi ister; ancak ejderha onu yanılttır ve 
mistik işareti etkisiz hale getirir. "Okyanus'un Kralı" gökyüzüne 
yükselerek öfkeyle büyük bir fırtına çıkarır. Tekne tahrip olur 
ve Bussei dışında teknedekilerin hepsi boğulur. Bundan sonra 
Bussei Baamon'un eşliğinde güney Hindistan'dan Japonya'ya 
doğru göç eder.

"Med ve Cezir mücevherleri", arzulan gerçekleştiren mü
cevherlerdi. Japon efsanelerinde, tıpkı Hindistan Naga Krallığı
nın ve "Dalgalar Altındaki Ülke"nin Galli hükümdarınınki gibi 
krallığı denizin dibinde bulunan ejderha kral (sagara) bu mü
cevherlerin sahibidir. Beyaz mücevher "Cezir İncisi" ve mavi 
njlıcevher "Med İncisi" olarak adlandırılır.

Bir Japon hikayesinde, İrnparatoriçe Jingo'nun bir deniz 
tanrısından "bütün arzuları gerçekleştiren bir mücevher" aldığı 
anlatılmaktadır. Hükümdarlığı döneminde, büyük bir filo,



haraç: toplamak üzere Kore'ye gider. Kore donanması onları 
karşılamaya çıkar, fakat savaş için hazırlandıkları sırada, bir 
Japon tanrısı denize "Cezir Incisi"ni atar ve aniden sular çekile
rek her iki filonun da karaya oturmasına neden olur. Kararlı 
Kore Kralı, cesaretini kaybetmeyerek, kuru deniz yatağına sıç
rar ve birliklerini orada toplayarak Japon filosuna saldırıp onla
rı mahvetmek üzere askerlerinin başında ilerlemeye başlar. 
Daha sonra Japon tanrısı, denize "Med İncisini" fırlatır. Bundan 
çok kısa bir süre sonra sular geri çekilir ve çok sayıda Kore'li 
boğulur. Ardından bir gelgit dalgası, birlikler hayatta kalabil
mek için boş yere dualar ederken, Kore kıyılarını süpürmeye 
başlar. "Cezir încisi"nin tekrar denize atılmasına kadar da sular 
karadan geri çekilmez.

Bu mucizevi ve feci olaylardan sonra, Kore Kralı yapılan 
barıştan memnun kalmış ve düşmanı tek bir Japon askerini ya 
da denizcisini kaybetmeden ve hatta tek bir Japon'un yaralan
masına bile meydan vermeden alt etmiş bulunan İmparatoriçe- 
ye, hediyelerin yüklenmiş olduğu üç tekne göndermiştir. «

Japon deniz tanrısı Sagardmn11 diğer isimleri OZ?o- 
ıvatatsumi ("deniz lordu ya da deniz yılanı") ve Toyo-tama 
hiko no Mikoto ("Varlıklı inci prensi")12dur ve Toyo-tama-bime 
("Varlıklı inci Prensesi") adında bir kızı vardır. Fırtınalı günler
de, denizciler, ejderha kralı sakinleştirmek için denize mücev
herler atıyorlardı.

Mısır'lı krallar gibi, Çin imparatorlarının da, yağmur duası 
törenlerinde kullanılan ederha tekneleri vardı. Ayrıca, "yih" adı 
verilen kuş tekneleri de vardı. Mr. Wells Williams yih'leri "yük
seklerden uçan bir cins deniz kuşu olduklarını ve bu nedenle, 
Çin'liler tarafından teknelerinin kıç bölümlerine, onların ne 
kadar hızlı gittiğini göstermek amacıyla canli bir şekilde resme
dildiklerini" anlatmaktadır. "Tasvirleri birbirine zıt olsa da, yih 
resimlerinin büyük ölçüde kırlangıca benzediklerini" de ekle
mektedir15.

Yukarıda özetlenen konulardan, Çinlilerin ve Japon'ların 
denizcilik faaliyetlerinin, kendilerine ait sulara Mısır teknelerini 
getirip geliştirmelerinin, değerli metaller, taşlar ve incilerin ara-



Çin Ejderha Gemisi Festivali



Bulutlar Arasında Çin Ejderhaları



yışı ile yakından ilgisi bulunmaktadır. Bu gemilerle beraber, 
pekçok gelenek ve inanç da seyahat etmiş ve dalîa sonra yerel 
gelenek ve inançlarla birleşip, karışmıştır. Yeni yaşam biçimleri 
ve bunlarla birlikte, yeni düşünce biçimleri oıtaya çıkmıştır. 
Hiçbirşey özel bir yaşam biçimiyle özdeşleşmiş gelenekler, mit
ler ve dinsel inançlar kadar kalıcı olamaz.

Çin ve Japonya'daki kültür komplekslerinin, çok sayıdaki 
yabancı malzeme. içinden yerel olanlarının ayıklanabilmesi 
amacıyla incelenmesinden önce, dünya okyanuslan ötesinde 
zenginlik arayışının tarihine bir göz atmak yerinde olacaktır.

Bu yüzden, gemi yapımcılığının ve denizcilik girişimlerinin 
beşiğine- etkilerini çok uzak ve geniş alanlara göndermiş, 3000 
yıllık harika bir uygarlık olan eski Mısır'a- bir geri dönüş yap
mak gerekmektedir. Mısırlıların, Çin ve Japonya'ya ulaşıp ulaş
madıklarını bilmiyoruz. Bu konudaki Pauthjer'in görüşü, yıkıcı 
eleştirilerinin iyi bir örneği haline gelmiştir. Yaklaşık olarak Î.Ö 
1113 yılında Sarayın "Nili" krallığından gelen denizciler tarafın
dan ziyaret edildiğini anlatmakta ve bunların Nil Vadisi'nden 
geldikleri görüşünü ortaya atmaktadır14. Diğerlerine göre 
"Nili", "Nele" ya da "Nere" halkı, Japonya taraflarından ya da 
Kore'nin ötesinden gelmişlerdir. Bunlara ait bilgiler, oldukça 
karanlıktır. Bu Mısır gemileri, belki de, çömlekçi tezgahı örne
ğinde olduğu gibi, Mısırlıları hiç görmemiş insanlar tarafından 
benimsenmişti. Tıpkı Bantu dillerinin, Bantu'nun egemenleği 
dışındaki, Afrika'nın uzak bölgelerine kadar ulaşması gibi, bir 
kültür, ona belirli bir özellik kazandıran insanlar tarafından çok 
uzak bölgelere doğru akar.

Öyleyse, deniz trafiğinin doğuşu sırasında, denizcilik giri
şimlerini hangi güdüler -harekete geçirmişti? İlk denizcilere 
cazip gelen neydi? Eğer bu zenginlik idiyse, "zenginlik" onlar 
için ne gibi bir anlam taşıyordu?

Son sorunun cevabı, zenginliğin, dinsel bir anlam taşıdığı
dır. Altın, para imal etmek üzere aranan bir madde değildi. O 
zamanlar para imali yoktu. Altın, şans getirdiğine inanılan de
ğerli bir metaldi ve eski toplumlar için "şans", bu dünyada ve 
sonrasında arzu duydukları herşey anlamına geliyordu.



Batı Avrupa'da "Paleolitik Çağ" olarak adlandırılan zaman
larda, daha önce de belirtildiği gibi, zenginliği deniz kabukla
rında aramışlardır. Orta Avrupa'daki avcılar, Akdeniz kıyıların
dan istiridye kabuklan getirdiler ve bunları uğur olarak 
kullandılar. Bu getirilen kabuklar, mezarlarda bulunmuştur. 
Eski Mısır'da, tarihsel çağlardan çok önceleri, deniz kabukları, 
Akdeniz kıyılarından olduğu kadar, Kızıl Deniz kıyılarından da 
getiriliyordu. Mezarlarda bulunan kalintılârm ışığında, Kızıl 
Deniz inci istiridyesi ve Kızıl Deniz deniz kabuğunun dinsel 
amaçlarla kullanıldığı anlaşılmıştır. Maspero'nun belirttiği gibi, 
"Bunlardan milyonlarcası "eski Mısır mezarlarında bulunmuş
tur. Zaman gelince, inciler kullanılmaya başlandı, bu inciler sa- 
decfe Nil Nehri'nden değil, Aden Körfezi'nin güneyinden elde 
edilen İstiridyelerden de çıkarılıyordu. Denizcilik geliştikçe, 
inci avcıları, inci arayışı içinde daha da uzaklara gitmeye başla
dılar. tran Körfezi'ndeki eski ünlü inci alanı çok eski zamanlar
da keşfedilmişti.

Asur ve Iran krallarının taktıkları incilerin kısmen, Iran Kör- 
fezi’nden geldiğine şüphe yoktur. Seylan incilerinin hangi dö
nemde avlandıklarını söylemek mümkün değildir. Bununla be
raber, tek bir şeyden emin olabiliriz. Bu inciler, Mısır tekneleri 
kullan an insanlar tarafından çıkarılmıştı.

Oradan oraya göç eden ve ticaretle uğraşan inci avcıları 
yanlarında inançlarını da taşıyorlardı. Hemen hemen her 
yerde, inci ve deniz kabuklarıyla ilgili benzer inançlara ve aynı 
geleneklere rastlanmıştır. Bu inanç ve gelenekler oldukça kar
maşık5 bir karakter göstermektedirler- gerçekten, kendilerine ait 
bir tarihleri olan insanlara ait inanç ve gelenekleri yansıttıkları 
bir çıkış noktasına sahip olmalarını*gerektirecek kadar karma
şıktır. Örneğin, inci, ay’la, Büyük Ana olan tanrıça’yla, güneşle 
ve güneş tanrısıyla ilgiliydi. Venüs (Afrodit) denizde doğmuştu. 
Tritonlar- tarafından, bir istiridye kabuğunun içinde denizden 
çıkarılmıştı O, sihirli istiridye kabuğunun yaşamsal özü ve 
"Cennetin incisi" olan ay idi. Ay gibi, incinin de insanlar üzerin
de bir etkisi olduğuna inanılırdı. Mısır'da, Ana Tanrıça bir inek
le sembolize edilmiştir ve inek, ay, inci ve istiridye, ihtiyari ola



rak birbirleriyle ilişkilendirilm işlerdir.
Ana Tanrıçanın bir inekle .sembolize edildiği bölgelerde, 

inci de onunla özdeşleştirilmiş!! Yunanlılar sığırlara "küçük 
domuz" anlamına gelen bir ad takmışlardı; bu ad, dişi cins ile 
özel bir ilgi-arz ediyordu. Romalılar, istiridyeye "porci" adım 
vermişlerdi; ve porselen, bu kelimeden türemişti15. Daha önce 
de gösterildiği gibi, kadınlar, el yapımı çömlekçilikle ilgileni
yorlardı ve çömlek, Büyük Ana'nın bir sembolüydjl Iskoçya'da 
pek çok istiridye, hala, "inek" ve "domuz" olarak anılmaktadır. 
Bunlara eskiden, verimi artıran ve şans getiren nesneler olarak 
bakılıyordu. Pencere eşiklerine, kapılara ve bahçe çevrelerine 
istiridye kabukları yerleştirme adeti, İngiltere, Iskoçya ve İrlan
da'nın bazı bölgelerinde halen yaygındır. Romalılar, tıpkı 
Yunan tapmaklarını benimsemeleri gibi, hükümranlıklarını 
kabul ettirdikleri Batı Avrupa toplumlarmın tanrıçalarını da be
nimsemişlerdi.

Gemilerden yola çıkılarak elde edilen kanıtların ip uçlarını 
izleyerek, ilk inci avcılarının, Kızıl Deniz'den İran Körfezi'ne, 
Hindistan etrafından Bengal Körfezi’ne, Malezya yarımadası et
rafından Çin Denizi’ne, oradan kuzeye doğm Okhotsk Denizi
ne ve Kuzey Amerika kıyılarına doğm yol aldıkları sonucuna 
varılmıştır. Bu yolu izleyerek: Güney Amerika kıyılarına ulaştık
ları anlaşılan insanlar Okyanusya’ya yerleşmişlerdi. Daha önce 
de gördüğümüz gibi, Afrika’nın etrafı dolaşılmıştı. Batı ve 
kuzey batı Avrupa ve İngiltere Adalarına da çok eski zamanlar
da ulaşılmıştı.

Eski deniz gezginleri sadece inci ve istiridye kabuğu değil, 
ayrıca altın, gümüş, bakır, kalay ve diğer metal ve değerli taşla
rı da aramışlardı. Bu insanların, kültürel etkilerin çok uzak ve 
geniş alanlara yayılmasını sağlayan merkezler haline gelen tica
ret kalonileri kurduklan anlaşılmaktadır. Bu kolonilerden, inci 
elde edilecek yeni topraklar ve yeni mineral kaynaklan keşfet
mek üzere seyahatler düzenlendi. Dinsel bir dürtüye sahip bu
lunan, zenginlik arayışı daha önce de söylendiği gibi, dinsel fi- 
kirlerin yayılmasına yol açtı, Pekçok değişik ülkede, dışardan 
gelen inanç ve adetler, yerel inanç ve adetlerle bir karışım oluş



turdu ar ve bunun sonucu olarak pek çok ülkede, tarihi önem 
arz eden "kültürel kompleksler" kuruldu.-'Bu kültürel komp
leksler, insanların birbirinden faiklı tecrübelerini ve değişik za
manlarda anavatanlarına dışarıdan gelen etkileri yansıttılar.

Bir sonraki bölümde* Çin'in ejderhasının tarihinin karmaşık 
kültür1 öğelerini çok uzaklardaki yerlere taşıyan kaşif ve tacirle
rin ilk1; hareketlerine nasıl ışık tuttuğu gösterilecektir.



5. BÖLÜM

ÇİN EJDERHA BİLİMİ

Dağların ve Ormanların ejderlıa Yağımır Tanrısı ve Kaplan- 
Tanrı-Doğu ve Batının Gökgürütüsü tannlan-Defıne Bekçileri 

olan Köpekbalığı Tanrılar-Ejderha ve Balina-Tılsım olarak kul
lanılan balık Omurgası-Ejderha ve Dııgong, Timsah, Su Yılanı 
vs.J 1nci-ana" olan Polinezya Ejderhası-Çin Ejderhası ve "Gök
yüzünün Erkek Geyiği'-Babillilerin Deniz Tanrısı ve Antilop,
Gazel, Erkek Geyik ve Keçi-Babil Ejderha Avctları-Mısır Anti
lop ve Gazel Tanrılar-Deniz Tanrısı olarak Osiris-Afrikalı Anti
lop ve Asya Ejderhası-Mısır ve Hindistan'da "Suları Hapseden" 
Yılan-Çin Ejderhası "Yılan Tabiatındadır"-Uzak Doğu Ejderha

sının eski isimleri-Ejderha Savaşları-Doğu ve Batının Ejderhala- 
rı-"Ejderha Yumurtası" Taşlar-Ejderha Ana ve Dünya Ejderhaia- 
rı-Ejderhalar ve İmparatorlar.

Çin Ejderhası pekçok hayvanın garip bir. karışımıdır. Wang 
Fu gibi eski yerli yazarlar, e jderhanın, bir devenin başına, bir 
erkek geyiğin boynuzlarına, bir canavarın gözlerine, bir ineğin 
kulaklarına, bir yılanın boynuna, bir midyenin göbeğine, bir 
sazan balığının pullarına, bir kartalın pençelerine ve bir kapla
nın ayaklarına sahip olduğunu belirtirler. Kafasının üzerinde, 
ejderhanın havaya yükselmesini sağlayan Chi'ib muh denen 
büyük bir parça bulunmaktadır. Gövde üç birleşik bölümden 
oluşur, bunlardan ilki "kafadan omuzlara", İkincisi "omuzlar
dan göğüse" ve üçüncüsü "göğüsten kuyruğa" kadardır. 117 
adet bulunan pullardan 81 adedi iyi etkiler iyang) ile, 3Ğ adedi 
ise kötü etkilerle (Yin) doludur ve böylece ejderha biraz koru
yucu ve biraz da yok edicidir. Boynun altında, pullar terstir. 
Her bir ayakta beş adet "parmak" bulunur. Erkek ejderhanın
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bıyıklan ve çenenin altında ya da gırtlağın içinde parlak 
cisi vardır. Bu incinin anlam ve önemi inkar edilemez, 
ir erkek ejderha, dişisinden, tepesine doğru giderek ince- 
algalı boynuzuyla ayırt edilir. Dişi bir ejderhanın burnu 

düzdür. Boynuzlu bir ejderhaya k'iu-lung, boynuzsuz olanları
na ch'i-lung adı verilir. Bazı ejderhaların kanatlan vardır. Çin 
ve Jappnya'da, buna ek olarak, at-ejderhalar, inek-ejderhalar, 
kurbağa-ejderhalar, köpek-ejderhalar, balık-ejderhalar vs. bu
lunur. Gerçekten de bütün kıllı, tüylü ve pullu hayvanlar, "Ort- 
hodox Ejderha" olarak adlandırılabilecek bir cinsle az ya da 
çok bağdaştırılmıştır. Kaplan, ejderhanın düşmanlarından biri
dir, fakat kaplan başlı ejderhalara rastlanır. Ejderha bir su ve 
yağn;ıur tanrısı, kaplan ise bir dağ ve omıan tanrısıdır1. Beyaz 
kaplan bir batı tanrısıdır.

Diğer ülkelerin tanrıları gibi, Çin ejderha-tanrısı (ve Japon 
ejderhası) genç ya da yaşlı bir adam, sevimli bir genç kız ya da 
çirkin yaşlı bir kadm, bir fare, bir yılan, bir balık, bir ağaç, bir 
silah ya da bir alet gibi değişik şekillerde ortaya çıkabilir. 
Ancak şekli ne olursa olsun, ejderha su ile yakından ilgilidir. O, 
bir "yağmur efendisidir ve bu sebeple yağmur yağmasına 
neden olan gökgürültüsü-tanrısıdır. Nitekim Çin ejderhası, Ari- 
Hint tanrısı îndra ile, Yunanistan'ın Zeus’u, Anadolu'nun 
Tarku'su, Kuzey Avrupa'nın Thor'u, Babil'in Marduk'u vs. gibi 
tarımla ilgili diğer yağmur ve gökgürültüsü tanrılarım birbirine 
bağlamaktadır. Rüzgar tanrıları gibi, fırtınalar yaratan ve çeşitli 
hediyelerle sakinleştirilebilen deniz-ejderhaları vardır. Bunlar, 
hâzinelerin ve özellikle de inci sahalarının bekçileridir. Eski 
inci-avalarmm, köpek balıklarım, incilerin bekçileri olarak 
kabul ettikleri anlaşılmaktadır. Köpek balığı, istiridye toplamak 
üzere dalan "hırsızları" yakalamakta .ve uzaklaştırmaktadır. 
Çin'in baş deniz-tannsı, bazen çok büyük, aslan kafalı bir 
köpek balığı şeklinde ortaya çıkmıştır.

Bir altıncı yüzyıl yazarı olan Procopius, bu konuda şunları 
söylemektedir:. "Deniz-köpekleri kabuklu deniz hayvanlarına 
müthiş derecede hayrandılar ve onları denizin dışına kadar 

■ lakip ederler... Pek çok balıkçı, bu kabukluların kendilerine re



fakat eden deniz-kopeklerinin dikkatinden çıktıkları anı bekle
yerek, kabukluları yakalayıp, sahile çıkardılar... Bununla bera
ber deniz-köpeği bu hırsızlığın hemen farkına vardı ve doğruca 
balıkçıya yönelip.onu yakaladı. Böylece yakalandığını anlayan 
balıkçı son bir çabayla kabuklu hayvanı kıyıya fırlattı ama 
orada, kendisi köruyucu tarafından hemen parçalandı1'2.

Poünezya'da, yerlilerin köpek balıkları hakkında olağanüs
tü fikirleri vardır. Ellis'in söylediğine göre "Pek çok köpek balı
ğını sadece yakalamakla kalmayıp, aynı zamanda yiyebilmele
rine rağmen, büyük mavi köpekbalığı, Squalus glauctıs, yer
liler tarafından ilahlaştırılmıştır, ve yerliler bunları yok etmeye 
çalışmaktan daha çok, dualar ve adaklarla onları sakinleştirmek 
için çaba göstermişlerdir. Rahiplerin görevlendirildikleri tapı
naklar inşa edilmiş ve buralarda, balıkçılar ve diğerleri deniz
lerde rızıklarıru ararlarken, kutsal köpek balıklan için adaklar 
adanmıştır"3.

Poünez tanrıları da, Çin ejderhaları gibi değişik şekillere gi
rerlerdi. Turner'm yazdığına göre "Örneğin, biri tanrısını bir su 
yılanında, bir diğeri köpek balığında, bir başkası bir kaplumba
ğada, başka biri bir köpekte, bir başkası bir baykuşta, bir diğeri 
bir kertenkelede görmüştür ve bu örnekler, denizdeki bütün 
balıklar, kuşlar ve dört ayaklı hayvanlar ve sürünen şeylere 
kadar çoğaltılabilir. Hatta, bazı kabuklu deniz hayvanlarında 
bile tanrıların mevcut olduğu düşünülüyordu"4. îşte yine deniz 
kabuğu inançlarıyla karşılaşıyoruz. Eski bir Çin eserinde, bir 
mağaranın girişinde oturup» üç İnciyle oynayan küçük bir kız 
biçimine girmiş bir ejderhadan bahsedilir. Bir insan göründü
ğünde küçük kız hemen mağaraya girdi ve tekrar ejderha biçi
mine gelerek incileri sol kulağına koydu5. İncilerin koruyucusu 
olarak Çin ejderhası, ilk inci-avcılarınm köpekbalığı-tanrısıyla 
bağlantılıdır. Bu deniz-tanrılarının pekçok çeşidi bulunuyordu. 
Ellis'in kayıtlarına göre Polinezya’da insanların, balıklar üzerin
de hakim olduklarına ve kendilerim düzenli olarak ziyaret 
eden değişik balık sürülerini kendi kıyılarına yönelttiklerine 
inandıkları tanrıları vardı". Polinezyalılar "kanolarını denize in
dirmeden önce olsun, denize açılırken olsun" bu tanrıların yar-



dimim dilemişlerdi. Bu konuda, ejderhanın balina ile bağlantı
ları olduğunu görmek ilgi çekicidir. Eski denizciler balinaya 
saygı duymuşlardı. Giritliler evlerine balina omurgaları getirir
lerdi6. Mezarlara balık kılçıklarının konulması, Avrupa'da çok 
eski bir alışkanlıktır. California'ya tarih öncesi dönemlerinde 
ulaşan ilk deniz gezginleri bu çok eski alışkanlığı devam ettir
diler. Beuchet, Califomia'da, yanında bir balina omurgası gös
terilmiş insan İskeletinin bulunduğu bir ev çöplüğü mezarına 
ait bir illistrasyona yer vermiştir7, ilk Amerikan çömlek tasarım
ları a rasında gamalı haça rastlanmıştır8. Eski Peru'lular, balina
ya, ibadet ederlerdi ve Maori ejderhası bir balinaya benzetilmiş
ti9. î;ikoç folklorunda, cadılar bazı zamanlar balina biçimine 
girerler.

^[unus, mavimsi dugong10 (büyük ihtimalle Aelian tarafım
dan anlatılan "yarı insan balina'1) ve diğer deniz sakinleri, eski 
denisp gezginleri tarafından tanrı olarak kabul ediliyorlardı. The 
Reliğious System o fC h in a  adlı eserinde, Shan h a i K inğden ak- 
tarmsi. yapan De Groot, Doğu Denizi'nin "Yuvarlanan Dalgalar 
Diyarı" olduğunu anlatmaktadır. Bu bölgede, inek biçimli v e , 
mavi! gövdelere sahip deniz-yaratıkları yaşamaktadır. Bunlar 
boynuzsuz ve tekbacaklıdır. Sulara her giriş ve çıkışlarında, 
rüzgar çıkar ve yağmur yağar. Sesleri, gökgürültüsünün sesi ve 
ışıkları ise güneşin ve ayın ışığıdır.

Tek bacak hakkmdaki bilgi, dugong’un daldığı sırada kuy- 
ruğunun görünmesi sonucu ortaya atılan bir iddia olabilir. Bu 
ilginç deniz hayvanı, tarihi çağlarda "pervasızca ve rastgele kat- 
ledilmişdir":

Klasik yazarlar, denizciler tarafından "deniz-inekleri" olarak 
görülen bazı garip canavarlardan bahsederler. Benzer şekilde, 
Çin'liler de derinliklerin sakinlerini, değişik kara hayvanlarına 
benzetmişlerdir.

Değişik deniz ve kara hayvanlan ile ilgili dinsel inançlar, 
bu kompozit tanrı, ejderhaya sımsıkı bağlıdır. Bu sebeple onu 
incelerken, aynı zamanda ilk deniz ve kara tacirleri ve kolonist- 
lerden etkilenen Çin gibi ülkelere de dikkat çekerken, sadece 
Çin'de değil, aynı anda Çin uygarlığını etkilemiş olan bu ülke



lerdeki ejderha hikayelerini de gözardı edemeyiz.
Polinezya'da, ejderha, raoo ve mo-ko  olarak adlandırılır. 

W.D. Westervelt,n  şöyle demektedir: "Polinezya geleneklerin
de bu kelimenin kullanılışı, timsah ve aligator gibi hayvanları 
sık sık düşündüklerini göstermektedir ve Polinezyalılar, bazı 
zamanlar bu adı, insanları öldürebilecek efsanevi güçlere sahip 
herhangi bir canavar için de kullandılar. Güçlü su yılanları, çok 
büyük deniz kaplumbağaları, okyanustaki büyük balıklar, 
vahşi köpek balığı, hepsi de mo-o diye adlandırılıyordu. 
Hawai,lilerin en eski ejderhalarının havuzlarda ve göllerde ya
şadıkları söylenmektedir." Mr. Westervelt, "şimdi Pearl Harbour 
olarak bilinen Ewa gölünde bir ejderha'nın yaşadığını" da ekle
mektedir, "O Pipi'yi (istiridyeleri) Ewâ'ya getirdiği söylenen 
Kane-kua-anct idi. Deniz kabuklan toplayanlar, O'na12 ibadet 
ediyorlardı. 1850 yıllarında istiridyeler ortadan kaybolmaya 
yüztutunca, yerliler, ejderhanın öfkelendiğini ve istiridyeleri 
Kahihi ya da çok uzaklardaki yabancı bir diyara gönderdiğini 
söylediler." Böyle bir inancın çok eski olduğu açıktır. Daha 
sonra da görüleceği gibi, Çin ejderhasının çenesinin altındaki 
incinin,ilginç bir hikayesi vardır.

Ancak burada şöyle bir som sorulabilir: Bir dağ geyiğinin, 
eski inci-avcıları ile ne gibi bir ilgisi vardır? Weng Fu'nun bize 
hatırlattığı gibi, geyiğin boynuzlarına" sahiptir. De Groot'un be
lirttiği gibi13 bazen "gökyüzünün erkek geyiği" olarak anılır. Bu 
yalnızca şiirsel bir görünüm değildi. Eski Babil'in deniz-tanrısı 
Ea, bazılarının belirttiği gibi, büründüğü şekillerden birinde 
"keçi balık" olmuştu. Profesör Sayçe'nin bu konuda söylediğine 
göre Ea, "derinlerin antilobu", "yaratıcı antilop", "güçlü antilop" 
olarak adlandırılmıştı. Bazen de "bir gazel" olarak anılıyordu. 
Lubin , 'bir erkek geyik', elim'in, 'bir gazel', formunun bir kop
yasıydı. Her iki kelime de sarru\ "kral" sözcüğüyle eşanlamlı
dır14. Ea diyarının hayvanı ne olursa olsun- keçi, gazel, antilop 
ya da erkek geyik- Babil inançlarına göre, uygarlıklarını liman 
kenti Eridu'da geliştirmekte olan, daha sonra da incilerin bu
lunduğu İran Körfezi'ne yerleşen eski Sümerlere kültür unsur
larını getiren deniz tanrısı ile özdeşleştirilmişti. Ea, yarı kara
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rilerine bürünmeleri gibi, dev bir balığın derisine bürün- 
olarak tasvir edilmiştir. Ea'mn adlarından biri de bir ihti- 
; Dağan'dı, bu, Filistin'liler Kaphtor'dan (Keftiu yani Girit) 
eden önce Canaan yerlileri ve ayrıca Filistinliler tarafıh- 
badet edilen Dagon'dı.

ijîa, oğlu Marduk tarafından öldürülen ejderha Tiamat'a 
benzetilmişti. Babil yazıtlarında, Ea'mn "adını Marduk'a verdi
ği" anlatılmaktadır. Bir başka deyişle, Marduk, Ea'mn yerine 
geçnliş ve onun adlarından bir çoğunu ve tarihinin bir kısmını 
almıştı. Diğer bazı şehir ve başkentlerin yerini alan Babil'in tan- 
rısıydı ve böylece bu şehirlerin baş tanrılarının yerini almıştı.

Ea, Tiamat'm katiliydi ve onun yerini alarak, Tiamat'ın 
hakim olduğu derin suların fatihi oldu15. O, en sonunda, kültür 
merkezlerinde yakın ilişkilerde bulundukları diğer insanlarınki- 
lerle| benzer inançları olan, eski avcı ve balıkçılar tarafından 
tanrılaştırılan hayvanlarla ilişkilendirilmiş kompozit bir tannya- 
"keçi balık" ya da "derinlerin antilobu"- yani ejderhaya dönüş
tü. Bıir ejderha biçimine sahip olan Ea, balığa olduğu kadar, yı
lana ya da "solucan"a benzetilmişti.

Mısır'da, Horus, Osiris ve Set, gazele benzetilmişlerdi. Osi
ris, girdiği biçimlerden birinde, Nil Nehri idi. Sadece Nil'in ken
disi değil, aynı zamanda nehrin deneticisiydi; O, Nil nehrinin 
yılanı ve ruhuydu; ve Nil'in aktığı okyanustu ve derinlerin ej- 
derhasıydı. Piramit yazıtlarında, Osiris'e şöyle hitap edilmiştir: 
"Sen; büyüksün, sen yeşilsin, Büyük-yeşil (deniz) adına; Büyük 
Daire--(okyanus) gibi yuvarlaksın; Hauneba'yı (Ege) çevreleyen 
daireler gibi yuvarlaksın"16 Böylece Osiris, okyanusun dibinde 
uzamp dünyayı çevrelemiş olan yılandı(ejderha). Oğlu Nones, 
Piramit yazıtlarının bir yerinde "denizi geçerken temsil edilmiş
ti"17. Horus, bazen, bir gazel ya da bir antilopun sırtında gezer
ken tasvir edilmişti. Zamanı gelince, Mısır'lıların antilop-tanrısı, 
denizin ejderha ve yılanı ile birleşmişti. Bu konuda, Frobeni- 
us'un18 bulduğu kanıtlara başvurarak, Profesör Elliot Smith "Af
rika'nın bazı bölgelerinde, özellikle batısında, antilop, Asya'hi
kayelerindeki'ejderhanın rolünü üstenir"19 demektedir. Hindis



tan'a ulaştığımızda, rüzgar-tanrısı Vayu'nun, bir antilopun sır
tında seyahat ettiği görülür. Vayu, su kaynaklarını kontrol eden 
ejderhayı öldüren Indra ile karıştırılmıştır ve gerçekten, su taş
kınından önce, "alçak Nil" dönemi boyunca, Mısır'ın yılan Osi- 
ris'inin ya da Osiris’in yılan-annesinin suları, büyük mağarala
rında alıkoymaları gibi, suları kuşatarak alıkoymuştur20. Suları 
hapseden yılan (ejderha) olan Osiris öldürüldükten sonra, 
sular onun kanıyla kırmızı akmış ve yükselerek etrafı basmıştı. 
Esas olarak, "tehlikeli bir tanrı"21 olan Osiris, suların yükselme
sindeki "yeni" ya da "taze" suydu. Breasted'in yorumuna göre 
"Onun kötü karakterine olan inanç, geniş bir popülarite kazan
dıktan çok uzun yüzyıllar sonra, hafızalarda yaşamaya devam 
etti. "Sonunda Osiris", iyi huylu bir bolluk dağıtıcısı" haline gel
di, ve onun katili ve esasen yararlı bir tanrı olan Set, hikayenin 
kötü kahramanı haline getirilmiş ve karanlığın ve kötülüğün 
sembolü olan ejderha Apep ile birleştirilmiştir. Bu değişikliğin, 
tarımsal yaşam biçiminin benimsenmesinden sonra gerçekleş
miş olduğu anlaşılmaktadır. Eski zamanlarda tahrip edici olan 
Nil, daha sonra koruyucu, destekleyici ve günlük ekmek ve 
"ruh malzemelerini" cömertçe, sunucu hale gelmiştir.

Çin'de tarımsal yaşam biçimi yerleştikten sonra Osiris, su- 
yılanı, boynuzlu ejderha ya da boynuzlu yılan haline geldi.

Shu i fa1de, bir yılanın nasıl bir ejderhaya dönüştüğü anla
tılmaktadır: "Bir su yılanı 500 yıl sonra bir k ia d ya dönüşür,22 
bir k iao  1000 yıl sonra bir lunğz. dönüşür; bir lung 500 yıl 
sonra bir kioh-lunga23 ve 1000 yıl sonra da bir ying-lung'z24 
dönüşür" Buna ek olarak Japonya'da, henüz cennete inmemiş 
olan p ’an-lung  ("kıvrılmış ejderha") bulunmuştur25. "Kıvrılmış 
ejderha" sonuç olarak, suları tutan canavardır.

Çin ejderhası'nın su ile kumlan ilişkisi, eski Mısır'da Osi- 
ris'in yılansı biçiminin Nil nehri ile ve Hindistan’da Indra'nın 
"kuraklık ejderhası" ile kurulan ilişkileri kadar yakın bir ilişkiy
di. Ejderha havuzlarda, yaşar, bulutlara yükselir, gökgürültüsü- 
ne ve yağmura neden oluı, -nehirleri besler, okyanusta sihirli 
incilerin yaptığı gibi ("Med ve Cezir Mücevherleri") suların yük
selip alçalmasına neden olurdu ve bu, imparatorun bir sembo-



lüycli. Mısırlı firavun, bir Osiris ya da Homs26 "avatar"ıydı, 
benzer biçimde Çin imparatoru-da bir "avatar"dı ya da ejderha
nın yeniden vücutlanmasıydı. Su yokediyorsa* ejderha bir yo- 
kedicidir; Su komyor ve destekliyorsa, ejderha bir koruyucu ve 
destekleyicidir.

Daha önce de belirtildiği gibi, ejderha esasen Çin Su- 
tannsıydı. De Visser'in dediği gibi "Eski yazıtlar kısadır, fakat ej
derha ile ilgili eski Çin düşüncelerini bize ulaştırmada yeteridir. 
O, şimdi olduğu gibi, eski günlerde de suyun, gökgürültüsü- 
nün;1 bulutların ve yağmurun tanrısı, nimetlerin habercisi ve 
kutsal insanların semboli olarak kabul ediliyordu, imparatorla
rın, yeryüzünün kutsal varlıkları olması gibi, ejderhanın, impa
ratorluğun gücünün bir sembolü olduğu fikri bu eski düşünce
lere dayanmaktadır"27.

Çinlilerin "ejderha kuyü'ları, genellikle derin bir dağ mağa
rasının içinde bulunur. Bu kuyunun, kaynağını ejderhaya borç
lu olduğuna inanılır. Bu konuda De Visser, eski bir bilgenin 
yazdıklarından, şunları aktarmaktadır: "Son ejderha, bin yıl 
önce sarı altından doğduğunda, derin bir yere girer ve yarıktan 
sarı bir su kaynağı fışkırır; eğer bu kaynaktan bazı parçalar 
(ince toz) yükselirse, bunlar san bulutlara dönüşür. "Ünlü bir 
ejderha kuyusu, Hu-Cheu'daki Pien Dağı’mn tepesinde bulu
nur. Bir mağaradan akar ve adı "Altın Kuyu Pmarı"dır. Mağara, 
"Altın Kuyu Mağarası" olarak bilinmektedir ve dibine hiç kim
senin ulaşamayacağı kadar derin olduğuna inanılır. Kudüs ya
kınlarında da bir ejderha kuyusu vardır28. Diğer ejderha kuyu
ları İrlanda ve Iskoçya gibi çok batıdaki bölgelerde bulunmuş
tur. Cromarthy'deki "Damla Mağarası" olarak adlandırılan ma
ğaranın en dip köşelerinde bir iblis vardır. Anadolulu Tay
fun'un mağarası da benzer niteliktedir. Yunan efsanesine göre 
gözlerinden ışıklar saçan, bu yüz-başlı canavar, birgün Sicil
ya'daki çiftlikleri yerle bir etmek için, üzerlerine dolu, sel ve 
ateşten nehirler gönderecektir29. Rlıone Nehri'nin taşkınlarının 
sebebinin "drac" olduğuna inanılır. Mısır'da, Set, toprakta bir 
delikten içeriye doğru sürünen "ve orada kendini gizleyerek 
yaşayan" bir "kükreyen yılana dönüşmüştü. Mısırlı "ejderha ka-
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tili" Horus'tan kaçabilmek için, daha önceden de timsah ve su 
aygırı şekillerine girmişti.

Çin'de kurak mevsim, kıştır. Ejderhaların, kurak geçen 
mevsim .boyunca havuzlarında uyuduklarına inanılır ve bu yüz
den, eski Çin eseri, Yih Linğde, "suda gizlenmiş bir ejderhanın 
faydasız" olduğu anlatılır. Ejderhaların, "gövdelerini koruyabil
mek" için uyuduklarına inanılır, ilkbaharda hareketlenip, ayağa 
kalkarlar, az zaman sonra da birbirleriyle savaşmaya başlarlar 
ve böylece, insanoğluna faydalar getirmesi için onları savaşma
ya mecbur etmek üzere bir Horus'a, bir Merodach'a ya da bir 
Indra'ya gerek kalmaz. Çin'liler, kurak bir mevsimden sonra, 
"ejderha savaşı" olarak adlandırdıkları bu olayı mutluluklâ kar
şılarlar. Gökgürültülü fırtınalar patlar ve yağmurlar sel gibi yağ
maya başlar. Eğer bir takım ejderhalar savaşa tutuşur ve gökyü- 
zündeki bu savaş arzu edilenden uzun sürerse, nehirler su 
baskınlarına sebep olur ve pek çok tahribat ve can, kaybına yol 
açar. Imparatomn, baş ejderha-tanrıyla yakından alakalı olması 
gibi, eski inanışlara göre, sosyal kargaşalar ve savaşlar, rahiple
rin ve imparatorların (rahiplerin en kutsalı), ejderhaları kontrol 
edememelerine sebep olabilirlerdi. Hanedanın, köylülerin infi
al içinde ve harap durumda olmalarından çekinmeleri gereki
yordu.

Çin'de ejderha savaşları hakkmdaki garip hurafeler arasın
da, hiçbir ölümlünün onlar': göremeyeceği şeklinde bir inanış 
da vardır, insanların, esrarb şeyleri görmeye çalışması sadece 
uğursuz değil, aynı zamanda tehlikeli bir davranıştı. Bu konu
da, De Visser bir Çin nazım şiirini aktarmaktadır:

Savaştıkları sırada, ejderhalar bize bakmazlar;
Onlar savaşırken biz neden onlara bakalım?
Eğer biz ejderhaları aram azsak
O n larda bizi aram ayacaklard ır*0.

Gal Iskoçyasmda, tanrıca Bride ile ilgili olan yılan, bütün 
kış uyur ve "Gelin Günü (Brides Day)" olarak bilinen Şubat ayı
nın ilk günü ortaya çıkar. Bu konuda bir Gal şiiri şöyle der:



Yılan evden gelecektir.
Esmer Gelin gününde,
Bir metre kar olsa da
Toprağın üstünde31.

Çin'de de, Gelin yılanı ya da ejderhasıyla bir anlaşma yapıl
mıştır:

Bugün Gelin Günü,
; Yılan deliğinden çıkıp gelecek.
Ben yılanı rahatsız etmeyeceğim
Ve yılan da beni rahatsız etmeyecek.

îskoçya ve Çin gibi, aralarında çok uzak mesafeler bulu
nan ülkelerdeki bu ilginç şiirlerin arkasında tarımsal yaşam bi
çimiyle ilgili çok eski bazı inançların yattığı aşikardır. Gelin ve 
onun yılanı, savaşan ejderhaların, Uzak Doğu'da yaptıkları gibi, 
her tarafın meyvelerle dolacağı bir mevsimin açılışını yapmak 
üzere çıkar gelirler.

Çin ejderhaları savaşırken, ateş toplan ve inciler, yeryüzü
ne düşer. İnciler, gelecekteki verimli su kaynaklarını vaat eder. 
Tarımla uğraşanlar için, eğer herşey yolunda gidecekse, mavi 
ve sarı , ejderhaların diğerlerine galip gelmesi gerekmektedir. 
Mavi ejderha, su ve yağmurun ana ruhudur ve bahar mevsimi 
boyunca nezâret eden tanrı budur.

Çin’de kabul edilen inançlar, değerli ye kutsal metal ve mü
cevherleri arayan ilk insanların zihinsel alışkanlıklarıyla az da 
olsa ilgilidirler. Bu metal ve mücevherlerin, taşlardan, özellikle 
de güzel taşlardan çıktıklarına inanılıyordu. Taşların renkleri
nin, içlerinde bulunan ruhların renklerini yansıttıklarına inanılı
yordu. Örneğin Mısır'da, mavi turkuaz rengi, diğer tanrılar ara
sında gökyüzünün tanrısı ve bu nedenle N il nehrinin olduğu 
kadar, gökyüzünün üzerindeki suların da efendisi olan îş tanrı
sı ana-tanrıça Hathor'la ilgiliydi. O, güneş ve ayın anasıydı. 
Ona çiftçiler su için, denizciler de iyi rüzgarlar için yalvarıyor
lardı. Böyle bir durumda kullanılan sembol mavi bir taştı. Bu,



"tanrıça tarafından kontrol edilen maddelere etki eden bir "şans 
taşı" idi. îbranilerde, mavi taş, eski deniz gezginlerinin torunları 
tarafından saygı gösterilmesi için kullanılmıştır, bestem  Isles 
adlı eserinde Martin daima ıslak olduğu söylenen böyle bir 
taşın, Fladda Adasında^ St.Columba'ya adanmış bir kilisede sak
lanmakta olduğundan sözeder. "Orada yaşayan saf bir ada sa
kinin söylediğine göre, eğer herhangi bir balıkçı ters rüzgarlar- 
ca adada allkonursa, mavi taşın, özellikle de bir yabancı 
tarafından suyla her tarafının yıkanması ve böylece iyi rüzgarla
rın esmesinin ümit edilmesi sıradan bir adetti." Neden bir "ya
bancı"? Acaba bu garip alışkanlık, engin denizleri geçen yaban
cılar tarafından jm  getirilmişti? Acaba bu yıkama töreni, 
karmaşık bir dinsel kültürün gelişmiş olduğu ve insanların su 
kaynaklan ve dolayısıyla yiyecek kaynaklarıyla ilgili olan bir 
tanrıyı, tapmaklarla ve okyanus gelgitleriyle ve gökyüzüyle 
bağdaştırdıkları bir bölgeden gelenlerin uyguladıkları, çeşitli 
içeceklerin dökülmesi geleneğine mi dayanıyordu?

Pekçok güzel taşı, "ejderha yumurtası" olarak adlandıran 
Çin'liler, bu taşlar kırıldıkları zaman yıldırımların çaktığına ve 
gökgürültüsünün patladığına ve karanlığın çöktüğüne inanı
yorlardı. Yeni doğmuş ejderhalar gökyüzüne çıkarlardı. Ejder
halar doğmadan önce, taştan çok fazla su geliyordu. Ibraniler- 
de olduğu gibi, ejderha taşıma, esas olarak verimlilik veren su- 
tanrışı ile ilgisi vardı.

Yeni doğmuş bir Çin ejderhası, bir solucan, bir yavnı yılan 
ya da bir kertenkeleden daha büyük değildir, fakat çok çabuk 
gelişir. Sonuçta, su yılanı tanrılarıyla ilgili inançlar, renkli taşlar
la ilgili inançlarla kaynaşmıştır. Yılan, nehrin ruhuydu. Nil gibi, 
Osiris'de bir yılandı. Dolayısıyla, annesi de bir yılan biçimin
deydi.

Su ruhlarının ana-tanrıçdMnın akıldan çıkmayan anısı, eski 
yazarlarca anlatılan ve bir versiyonu De Visser32 tarafından 
özetlenmiş olan Çin efsanesinin "ejderha ana"sına sıkı sıkıya 
bağlanmıştır. Anlatıldığına göre, bir zamanlar yaşlı bir kadın, çi
menlerin üzerinde beş “ejderha yumurtası" bulur. Mısır’da 
"şafak dağının", güneşe hayat vermek üzere çatlaması gibi, yu-



mıırtalar çatlayınca, kadın, küçük yılanları nehre götürür ve on
ları bırakır. Bu hizmetinden dolayı kendisine, gelecekteki olay- 
lau önceden haber verebilme gücü verilir. Bir kahin-bir rahibe 
haline gelir, insanlar ona "Ejderha Ana" adını verirler. Nehir ke
narında çamaşırlarını yıkarken, ejderhaların tebası olan balık
lat" onun önünde dans ederlermiş".

Pek çok ülkede, balıklara, şekil değiştiren ejderhalar olarak 
bakılırdı. Galli ejderha, bazı zamanlar, samon balığı olarak gö
rülürdü; Mısır'da göçmen bir balığın Osiris ve onun "annesiy
le11 ilgili olduğu düşünülürdü.

Çin'li "Ejderha Ana" öldüğünde, nehrin doğu, tarafına gö
mü ilmüştü' Neden doğu tarafına gömüldüğü sorusu sorulabilir. 
Esasen bir tanrıça olarak, doğunun güneş tanrısının "ana"sı- 
"Şafak dağı" olan ve etkileri mavi taşlarda yoğunlaşmış olan 
anı- olduğu için miydi? Çin'in doğu ejderhası mavidir ve mavi 
ejc.erha senenin ilk doğan mevsimi olan ilkbaharla ilgilidir. 
An 

gö 
bir 
Gli 
he; 
bu:

cak anlaşılan, ejderhalar, "Ejderhâ Ana"nın, doğu tarafına 
nülmesine razı olmamışlardı. Efsane, ejderhaların şiddetli 
fırtına çıkararak, mezarını batı tarafına taşıdıklarını anlatır, 
nümüze kadar, "Ejderha Ana'nm Mezarı"nm yakınlarında 
■ zaman yağmur ve rüzgar olduğu inancı sürmüştür, insanlar 
iu , ejderhaların "mezarı yıkamaktan" hoşlandıkları şeklinde 

yommlarlar..
işte, Büyük Ana'ya inanan ve uzaklardan gelerek ona, iba

deti edenlerin yaptığı gibi, ejderhaların da Çeşitli içkileri dök
tüklerini görüyoruz;

Batı tarafının tanrısı beyazdır ve heryerin meyvelerle dolu 
uğu sonbahar mevsimin üzerinde egemendir. Sonbaharın 
ğumundan" hemen önce Çin'liler dağlara ve tepelere dua 

etn^eye başlarlar.
Eski Mısır'da, Güneşe ait mezheple Osiris mezhebi arasm- 
i çatışma, "doğu mezhebi" ile "batı mezhebi" arasındaki ça

tışılmaydı. Profesör Breasted, Osiris'in "Batıkların ilki" (batı onun 
bölgesiydi) olmasına rağmen, "Piramit yazıtlarında (güneş mez

enin yazıtları) doğuya doğru gittiğini (ölümden sonra) ve 
ile Nepthys (tanrıça) İkilisinin ölüyü doğuya taşıdıklarını"
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ifade etmiştir. Doğu, gökyüzüne yükselmenin gerçekleştiği 
yerdi. Mısır güneş teolojisinde, doğu, güneyle birleştirilmiştir. 
İki mezhep arasındaki rekabet "Ölü, doğu yerine, güneş- 
tanrıyla birleşmek için batıya gitmeye yemin ettiriliyordu!" 
cümlesinin yazılı olduğu özel bir Piramit yazıtında ortaya çık
mıştı. Fakat güneş mezhebi için, doğu "bütün bilgeler içinde en 
kutsal" olanıydı. Piramit yazıtlarında "daha sonra çok meşhur 
olan batı'mn, ölünün daimi krallığı olduğu öğretisi, doğunun 
üstün hale gelmesiyle önemli ölçüde terkedildi"33 ifadesi yer 
almaktadır.

Öyleyse, bu doğu ve batı teolojik savaşının kökeni 
Mısır'dır. Acaba, ejderha Ana efsanesinde kutsallaştırıldığı Çin'e 
nasıl ulaşmıştı? Çinlilerin; ilk denizcilerin anavatanlarında çok 
önemli ve eski bir tarihe sahip olan bir efsane yaratmalarının 
"doğal" olduğu kabul edilebilir mi?

Mevsimler ve dünyanın çeşitli bölgeleri üzerinde egemen 
olan ejderha-tanrıların sayısı beştir. Doğuda, ilkbaharla ilgili 
olan mavi (ya da yeşil) tanrı, batıda sonbaharla ilgili olan beyaz 
tanrı, kuzeyde, kış mevsimiyle ilgili olan siyah tanrı'(Çinlilerin 
kuraklık mevsimi) ve güneyde kırmızı ve sarı olmak üzere iki 
adet tanrı bulunuyordu; kırmızı tanrı, yaz mevsiminin büyük 
bir bölümünde hüküm sürerdi, sarı tanrının hakimiyeti son 
ayla sınırlıydı.

Ejderhalar, sadece mevsimlerle egemenlikler kuran ve yi
yecek yardımı sağlayan tanrılar olarak değil, hastalıkları iyileşti
ren tanrılar olarak da, hayat-verici olarak kabul ediliyorlardı. 
"Kırmızı Bulut Otu" ve diğer tedavi edici otlar, bir fırtına sonra
sı, ejderhaların sıkça uğradıkları havuzların yanında bulunmuş
lardı. De Groot,34 fosil kemiklerin "ejderha kemikleri" olarak 
adlandırıldıklarmı ve tıbbi amaçlarla kullanıldıklarını anlatır. Ej
derhaların derilerini döktükleri gibi kemiklerine de çıkarıp at
tıklarına inanılıyordu. Beş renge (beş ejderhanın renkleri) sa
hip kemiklerin en etkili kemikler olduğu düşünülüyordu. Be
yaz ve sarı kemikler, faydalı olma konusunda ikinci sırada geli
yordu. Siyah kemikler "düşük kalite"li idi. Meşhur bir Çin klasi
ği olan Shu King'de^ ejderha kemiklerinin Tsin ülkesinden



İçliği anlatılır. En iyi kemiklerin beş renkli planlar olduğu be
lirtilmiştir, Renklerine göre, mavi, sarı, kırmızı, beyaz ve siyah 
olanlar, beş chib (yararlı bitkiler), beş kristal (sbih yinğ) ve mi
neral ağaç gövdesinin beş cinsinin (sbih chi) olduğu gibi, ba- 
ğu saklara uygundu. De Groot,^ iç organlarla ilgili renkleri şu 
şe şilde vermektedir:

1. Mavi- Ciğer ve safra kesesi
| 2\ Beyaz- Akciğerler ve ince bağırsaklar

3.'Kırmızı-, Kalp ve kalın bağırsaklar
4. Siyah- Böbrekler ve mesane
5. Sarı- Dalak ve mide.

i

I
j  Anlaşılan bir ejderha kemiğinin tedavi edici niteliği, rengin

den belli oluyordu. ,!Büyük konakların" değişik tanrıları, inşan 
vücudunun değişik organlannı etkilemiştir.

İ Eski Mısır’da, iç organlar kavanozlara yerleştiriliyordu ve 
öriemli noktaların Homs'ları tarafından korunuyorlardı. Kuze
yin tanrısı ince bağırsaklarla, güneyin tanrısı mideyle ve kalın 
bağırsaklarla, batının tanrısı ciğer ve safrakesesiyle ve doğunun 
tanrısı kalp ve akciğerlerle ilgileniyorlardı. Mısırlıların kuzeyi 
kırmızıydı ve Kızıl Taç ile sembolize ediliyordu, güney de be
yazdı ve Beyaz Taç ile sembolize ediliyordu.

Meksika’da, beyaz, kırmızı ve sarı renkler, değişik iç organ; 
lada, siyah rengi ise bağırsakların dışarı çıkarılması durumuyla 
ilgiliydi.

Deniz ve kara tüccarlarının tibbi bilgi birikimlerini geniş 
alanlara taşıdıkları açıktır. Bu konuda, Çin inançlarına göre, 
üzerinde ejderha kemiklerinin bulunduğu bir adanın var oldu
ğunu anlamak anlamsız değildir.

Ejderhalar sadece yağmur tanrıları ve dört mevsimin tanrı
ları değil, aynı zamanda ay ve güneşle, gündüz ve geceyle ilgili 
"ışık tanrılarıydılar. Yih liri de, ışık kusan ve karanlığı aydınlığa 
dönüştüren siyah bir ejderhadan sözedilir. Clıung Dağı'nın ej
derhası "Karanlığın Aydınlatıcısı" olarak anılır. "Gözlerini açtı
ğında gündüzdür, gözlerini kapattığında gecedir. Üflediği



zaman kışı getirir, soluğunu verdiğinde yazı getirir. Rüzgar 
onun nefesidir."37

Aynı şekilde Mısır'lı Ra ve Ptah, güneş ve ay onların "gözle
ri" olduğundan evrensel tanrılardır. Hatta Piramit dönemleri 
kadar eskilerde, osiris, bütün hayatın kaynağı ve bir dünya tan- 
rısıydı. O'na şöyle hitap edilirdi: "Topraklar senin kollarında, 
köşeleri, gökyüzünün dört sütunu gibi uzakta, senin üzerinde
dir. Sen hareket ettiğinde yeryüzü titrer... Nil nehri, senin elleri
nin teninden meydana çıkmıştır. Sen rüzgarı kusarsın..."38 Osi
ris, ejderhaların yaptığı gibi, bollük getirmesi için suyu, insan 
ve hayvanlara hayat vermesi için havayı ve ayrıca, tabii ki ateş 
olan ışığı gönderdi.

Ateş ve suda bulunan yaşam ilkesi düşüncesi, Wang 
Fu’nun şu ifadelerinin altında yatar: "Ejderha ateşi ve insan 
ateşi birbirine zıttır. Eğer ejderhanın ateşi ıslaklıkla karşılaşırsa 
alev alır; ve eğer suyla karşılaşırsa yanar. Eğer birisi ejderhayı 
ateş kullanarak kovmaya, uzaklaştırmaya çalışırsa, ejderhanın 
alevleri sürer"39 kutsal ateş, sıradan ateşten farklı bir şeydir. 
"Yaşamsal kıvılcım" kutsal temellidir- sıradan ateşten daha saf 
ve yücedir. Çıkarılıp atıldıktan sonra bile, ejderhaların- derileri, 
geceleri parlarlar. Çin mitlerinde, inciler, mercan ve değerli taş
lar da "karanlıkta ışık saçarlar".

Ejderhanın yaşamsal ruhunun gözlerinde olduğu düşünce
sinde, güneş mezhebinin etkisinin olduğu ortaya çıkarılmıştır. 
Demir, bir ejderhayı kör edebileceğinden dolayı ejderha bu 
metalden korkar. Mısır'da Horus'un gözleri, metali demir olan 
Set tarafından kör edilmişti;*.

Çin geleneklerinde, senenin ilk ayının 15'inde bambu, 
keten bezi ve kağıttan yapılmış bir ejderhayı resmi geçitle so
kaklarda dolaştırılmasına dayanan tuhaf bir dinsel düşünceler 
karışımı vardır. Bu ejderhanın önünde, kırmızı bir top taşınır. 
De Groot, bunun, kafası, bahann başlarında bir yıldız gibi yük
seklere çıkan gök mavisi ejderha olduğunu söyler40. Benzer şe
kilde, Mısır'da "bahar", güneşin anası olan ve kendisinden, bol
luk getiren bir damlanın düştüğü, Siıius yıldızı tarafından başla
tılır. Ancak kırmızı top her ne kadar güneşin bir sembolü olsa



da, aynı zamanda ay ile de ilgilidir. Çin'liler, kendileri, topa 
"Cennetin İncisi" -bu "aydır"- adını yemişlerdir. Porselenler 
hakkindaki bir yazıt, bunu daha da aydınlatmaktadır. Mr. Blac- 
her/bi'r. topa doğru saldıran iki ejderha üzerine bir yazıyı, "Bir 
çift ejderhanın ayı kaplamaları"41 şeklinde çevirmiştir. Ejderha
lar, sadece, tutulmalara sebep olacak şekilde ay ve güneşi 
"yutan” yaratıklar değil, aynı zamanda, dört mevsimin tanrıları 
olaıak, bu kürelerin içlerinde bulunan koruyuculardı.

Her şeyi yutan ejderha, bir vampir gibi bile görünür. Yılan 
vücütlu ve kaplan başlı bir ejderha insanlan yakalar, onları tü
kürüğüyle kaplar, koltuk altlarından kan emer. "Kan emmeyi 
bıraktıklarında, geriye hiç kan kalmaz"42. Japon efsanelerinde, 
nehire giren atların bacaklarından kan emen su yılanları gibi ej
derhalar bulunur43. Şeytan ya da başta ejderhalar kötü yağmur
lar gönderirler.

Tanrılar ejderhaların üzerinde seyahat ederler ve dolayısıy
la imparatorlar ve kutsal insanlar da ejderhaları ulaşım aracı 
olarak kullanabilirler. Hea Hanedanının kurucusu olan Yu, iki 
ejderha tarafından taşınan bir yüke sahipti. Hayaletler, bazen 
ejdelrhaların üzerinden dolaşırken ve başlarında mavi şapkalar 
taşırken ortaya çıkabilirler. Ölülerin ruhları, kutsal bölgelere 
kanatlı tanrılar tarafından taşınırlar. Önemli şahsiyetler dünya
ya geldiklerinde ejderhalar görünür44. İmparatorların, ejderha 
ataları vardır, imparator Yaou, kırmızı bir ejderhanın oğluydu; 
bir deniz tanrısının soyundan gelen bir Japon imparatoru bir ej
derha kuyruğuna sahipti45.

Bir sonraki bölümde, Çin ejderha biliminde, bu tanrılarla il
gili ilkel kavram ve düşüncelerin üzerine konmuş pek çok "ta- 
bakaHdan oluşan kaynakların bulunduğunun kesin olarak orta
ya çıkarılmasının mümkün olduğu gösterilecektir.



6. BÖLÜM

KUŞ YE YILAN MİTLERİ

Ejderha biliminde kültür kom pIeksleıi-Polinez Ejderha İnanç- 

ları-Okyanus ve Afrika Balık Tanrıları-Yılanların Bulunmadığı 

Yerlerde Yılan Tanrılar-Çİtı Ejderhaları ve  Hint Naga'lan- 

Hİndistan, Tibet, Çin ve  Japonya Arasında Ejderha Bağiantıları- 

Kuşİar ve  Yılanlar-Mısır'lı "Kanatlı Disk"in dağıtımı-Horus ve 

"Sekreter Kuşu"-"Sekreter Kuşu"nun Yerini alan Hint Kazı- 

Zenginlerin ve  Ölülerin Tanrısının Kaz Şekli-Ejderha ile Birle

şen Kuş ve  Yılan-Babil Ejderhası, Kartal, Yılan ve  Aslanın bir 

Bileşimiydi-Çin Ejderhasının Ağaç Şekilleri, Polinezyalı M o-o 

ve  Hintli Naga'lâr-Ejderha, Somon Balığı, Ağaç ve "Gökgiirül- 

tüsii Kuşu."

Bir ülkenin, mitleri ve efsanelerinde Ortaya konan inanç ve 
düşüncelerinin yoğun bir biçimde incelenmesi, karşılaştırma 
metodunun benimsenmesiyle önemli ölçüde kolaylaştırılmıştır. 
Çeşitli inançların nereden geldiklerinin belirlenmesi her zaman 
mümkün olmayabilir, fakat, Çin'i incelerken yaptığımız gibi, 
diğer ülkelerin mitlerini ve özellikle de oldukça karmaşık ve 
kökeni belli bir ülkede dayanan ve bir diğer ülkedekinin üzeri
ne eklemeler yapılmış olan mitleri incelediğimiz zaman, dışarı
dan sokulmuş'öğelerin, yerel dinsel yapıdan ayıklanması çok 
da zor olmaz.

Çin ejderhasının belirli ve sağlam özellikleri vardır, ama ta
mamıyla Çin yaratıcılığının bx ürünü olmadığı da açıktır. "Bile
şik mucize yaratık" fikrinin, geçmişi, Çin'in dışında gelişmiş 
olan karmaşık düşüncelerden kaynaklanmasının yanı sıra, bu 
düşünceler, Çin'in doğal olaylarını ve Çin'in hayat ve düşünce 
biçimleri baklandaki deneyim ve alışkanlıklarını da yansıtmak
tadır. Ejderha tarafından temsil edilen birbirine karışmış bu 
inançlar, uzun bir yerel gelişme sürecinden geçmişlerdir, fakat



dışarıdan edinilmiş olanlar, belirli özelliklerinden tamamen 
arı ıdırılamamış ve öylece korunmuşlardır.

Çin ejderhasına ışık tutan, ilginç ve önemli kanıtlar, Polinez- 
yaJ Hindistan, Babil ve hatta Mısır ve Avrupa'da bulunmuştur. 
Çok geniş bir alanda, bir kaç yüzyıl ya da daha uzun bir süre ya
yılmış olan Babil'in kültürel etkileri, Hindistan'da çok iyi bilindi
ği ;>ibi, Budist Hindistan da, Çin üzerinde güçlü kültürel etkilere 
sahip olmuştur. Ancak daha sonra da gösterileceği gibi, Babil'in 
etkileri, Alilerin Hindistan'a girmelerinden çok önceleri, Çin'in 
Shensi vilayetine ulaşmıştı. Suyun ve ateşin, incileri koruyan ej
derha tanrısıyla ilgili olan Budist düşünceleri, Çin'de daha önce
ler den beri bilinen ve incilerle belli bir ilişkisi bulunmayan su 
ejc erhasına ilişkin Babil düşüncelerinin üzerine eklenmiştir. 
He r nasılsa Babil mitlerinde incilerden sözedilmemektedir.

Çin ejderhasıyla ilgili pek çok düşüncenin Polinezya'da ge- ' 
çerlı olduğu anlaşılınca, bundan ne gibi bir sonuç çıkarılabilir? 
Örnek olarak, Çin kültürünün Yeni Zelanda ya da Hawaii'de et
kili bir güç olduğuna ilişkin bir kanıt bulunmamaktadır. Îlk ba- 
. kış ta, Polinezyalılar, kendi ejderhalarını ya da adalılar tarafın
dan bilinmeyen bir sürüngen olan yılan hakkindaki inançlarını 
Çin'den türetmiş olamazlar. Çıkarılabilecek tek mantıklı sonuç, 
Çinlilerin ve Polinezyalılann, çok eski bir zamanda, başka ülke
lerden gelen işgalciler tarafından etkilendikleridir. Polinezya'yı 
işgal edenler mutlaka deniz-gezginleriydi. Tabii ki, Polinezyalı- 
lar, ejderha inançlarını anavatanlarından, kendileri getirmiş ol
malıdır. Bununla beraber, bu anavatanın Çin olmadığı kesindir.

Geçen bölümde gösterildiği gibi, Polinezyalı Mo~o ve Mo- 
ko (ejderha), incilerle ilgiliydi. W.D. Westervelt,1 "Maui'de ada
nın en büyük ejderhası, Kiha-wahine idi. Yerliler 'Kiha, Mo-o- 
inanea gibi, manciya., ya da mucizevi bir güce sahiptir1 derler. 
Lamama köyünün hemen yanında, büyük derin bir gölde yaşar
dı ve mavi kraliyet ailesinin özel koruyucusu olarak kabul edi
lip, tapılıyordu1' diye yazar. Kraliyet aileleri, işgalci fatihlerin 
değişmeden kalmış■ nesilleriydi. Bundan dolayı, Polinezyalı ej- 
derha-tanrıyı askeri bir aristokrasi ile ilgili, bulmak özellikle ilgi 
çekicidir.



Misyoner ve kaşif George Brown, Yeni Ingiltere toplumlan 
arasındaki benzer ejderha inançlarına göndermelerde bulunur. 
Tufana sebep olan bir kadın (tanrıça) ile ilişkisi kurulan bir pı
nardan söz eder. Yerliler, "çağırdıkları zaman gelecek olan çok 
büyük bir balığın bu pınarda yaşadığını söylerler". Melanezya- 
lılar arasında "herşeyin yaratıcısının bir kadın olduğuna" inanı
lır. O, "bütün karalan yaratmıştır" ve "ay ya da güneş tutulması 
olduğunda yerliler ona dua ederler."2 Samoalı tanrıların kralı 
bir ejderhaydı. Brown'm anlattıklarına göre, "Bu tanrı sadece 
göğüs kısmına kadar bir insanın, bunun altında ise bir su yıla
nının (murena) gövdesine sahipti. Bu su yılanının gövdesi ok
yanusun dibinde ve göğüsten kafaya kadar olan kısım ise evde 
uzanırdı. Bu, herşeyin bağlı olduğu tanrıydı. Daha sonra gelen 
tanrılar, onun hizmetçileriydi"3.

Yarı insan, yarı yılan ya da yarı insan yarı balık tanrılara 
pek çok değişik ülkede rastlanmıştır. British Museum'da, yarı 
köpekbalığı yarı İnsan olan Kral Benin'in (baş tanrının temsilci
si olarak) bronz rölyefleri bulunmaktadır. Dahomey kralları, 
vücutları pullarla kaplı köpekbalıkları olarak betimlenmişlerdir; 
heykelleri Paris, Trocaderodadır4.

Polinezyaiı sürüngen tanrıların, ithal tanrılar' olduğuna 
şüphe yoktur. Ingiliz gemi rahibi olan Mr. Bloxam, 1825 gibi 
yıllarda, bu zorunlu sonuca varmıştır: The Voyage o f the Blon- 
de adlı eserinde şöyle der "Parre'nin dibinde üzerlerine Aku- 
wahines’i ya da güvenli bir geçiş sağlayacak güce sahip olduk
larına inanılan tanrıçaları sakinleştirmek için, bugün bile ikram 
edilmeye devam edilen meyve ve çiçeklerin koyulduğu, iki 
büyük kaya bulunur". Dişi mo-o, ya da sürüngen tanrıları dik
kate alarak, Mr. Bloxam onların adlarını açıklamanın kendisi 
için oldukça güç olduğunu söylemektedir, çünkü Hawaililerin 
"adalarında yılan ya da büyük sürüngenlere benzer hiç bir şey 
bulunmamaktadır"5.

Ancak Çin ejderhasına en yakın örnek, Hindistan'da bulun
du. Budistler tarafından teslim alman Naga'lar (yılan-tanrılar) 
ve Çin ejderhaları arasında pek çok ortak nokta vardır. Dr. 
Khys Davids, "Bilinen yapılarında, kobralar, deniz adamları ve



deniz kızlan gibi, büyük bir lüks ve varlık içinde, özellikle de 
değerli mücevherler arasında, suların altında yaşadılar", diye 
yazmaktadır. Bazen, ağaç-ruhları (dryad’lar) Naga'lar olacak ad
landırılmıştır. "Onlar insan şekline girebilirler; ve kızdırıldığ* 
zaman korkunç olmalarına rağmen, yaradılış olarak nazik ve 
sakindirler"^ Kerns "Naga'ların, bir kural olarak, başlarında yı
lanlardan oluşan bir taçla bulunan insan şekillerinde ve ayrıca 
"bulutlara benzeyen yılanımsı yaratıklar olarak temsil edilen 
su-mhları olduklarını" belirtmektedir7. Bunlar "yarı tanrılardı". 
Çin ejderhaları gibi, Naga'lar da, kainatın dört mevsiminin bek
çileridir. Denizde, rüzgarları ve gelgitleri kontrol eden Naga'lar 
vardır. Bu Naga krallarından biri, Japonya'da bir Neptün olan, 
Sagara'dır. Naga'lar ayrıca "Yeryüzünün Efendileri'dir" ve eğer 
kendilerine saldırılırsa ya da ihmal edilirlerse kuraklık ve hasta
lık gönderirler. Eski Babil'lilerin deniz-tanrısı olan Ea, ayrıca 
'Te[yüzünün efendisi" Enki olarak da biliniyordu.

Budist sanatında, Naga üç biçimde gösterilir: (1) Başlarına 
ureus sembolünü takmış olan Mısır kral ya da kraliçelerinden 
birini hatırlatan, başlarının üzerinde ya da başlarına asılı bulu
nan bir yılanla beraber bir insan olarak; (2) yarı insan yarı yılan 
("döniz kızı biçiminde") olarak; (3) sıradan yılanlar olarak. İlk 
biçime sadece Hindistan'da değil, Tibet, Çin ve Japonya'da da 
rast anmıştır. insan şeklindeki Naga'lar, suyun içinde Budd- 
ha'ya ibadet ederlerken resmedilmişlerdir.

Tibet'te, Naga, vücudunun üst tarafı insan şeklinde ve alt 
tarafı yılan şeklinde gösterilmiştir; kafasında boynuzları vardır 
ve omuzlarından kanatlar çıkar. Aynı şekle Japonya'da rastlan
mıştır.

Hindistan'ın Naga'sı ve Çin'in ejderhası arasında Tibet'in 
kurduğu bağlantı önemlidir. Kuş-tanrı, yılan-tanrı'ya karıştırıl
mıştır. Hindistan'da kuş-tanrılar (Garuda’lar) Naga'lara (yılanla
ra) düşmandır ve sıradan kabartmalarda "kartal şeklindeki" Ga~ 
rudd'ların, yılan şeklindeki Naga'ları taşıdıkları resmedilmiştir. 
Kartala benzer kuşlarla, yılanlar arasındaki bu ebedi çekişme, 
Babil mitolojisinin konularından biridir.

Babil kaıtal-tanrışı Zu'riun hikayesi, büyük Asur kralı



Ashur-bani-pal'in kütüphanesinde saklanmış olan tabletlerde 
bulunmuştur. Anlatıldığına göre Zu, tanrılardan, "kaderin tab
letlerini" çalar ve güneş tanrısı Shamaslı tarafından takip edilir 
ve yakalanır. Zu efsanesinin bir başka sunumunda, kaıtal, ken
dini bir öküzün vücuduna saklamış olan bir yılan tarafından ce
zalandırılır. Kartal et yemek üzere gelince, yılan tarafından ya
kalanır ve öldürülür,

Polinezya'da kuş-tanrı ile yılan-tanrı arasındaki ebedi mü
cadele, ağaç-oymalara kazınmıştır. Mısırlıların, adalılar tarafın
dan da benimsenen, kanatlı diskinin ortasında, gagasında çırpı
nan bir yılan olan bir kuş vardır. Keza, Orta Amerika 
topluluklarında da bu kuş ve yılan mitleri bulunmaktadır. Ger
çekten, bu hikayeler, onların mitolojilerinde açık şekilde ken
dini gösterir. Meksika'da, Mısır'daki gibi kanatlı disk, tapınak 
girişlerinin üzerine yerleştirilmiştir.

Kuş ve yılan hikayelerine, llyada destanında bile rastlanır. 
Hector, kahramanları ile beraber, Eski Yunanlıların karargahı
nın duvarlarını aşmak üzere ileri atıldığında, havada, pençele
rinde hala canlı durumda olan ve çırpman "kan kırmızısı ren
ginde canavarı andıran bir yilan taşıyan bir kartal belirir". 
Debelenip duran yılan, kartalı sokmayı başarır ve bunun sonu
cunda kartal yılanı hemen ağzından düşürür8.

Eski Mısır efsanelerinde, kuş, Horus şahini ve yılan da Set'ti. 
Horus, yılan, timsah ve Ra'nm diğer düşmanlarına karşı giriştiği 
savaş sonucunda kanatlı disk şekline- Yukarı ve Aşağı Mısır'ın 
İki yılan-tanrıçası tarafından konman kanatlı güneş- büründü.

"Kanatlı clisk" sembolündeki, bu garip tanrılar bileşimi, 
tıpkı Ingiliz Bayrağı'nm açıkça Britanya topluluğunun sembolü 
olması gibi, Mısır kültürel ve politik topluluğunun apaçık bir 
sembolüydü. Ingiliz Bayrağının pek çok uzak ülkeye taşınması 
gibi, Mısır'ın kanatlı diski de, Mısır kültürünün "bayrağıydı". Ka
natlı diskin bulunduğu bölgelerde, ayrıca, tabiki Mısırlıların 
kendileri tarafından tanıtılmamış olan, Mısır düşüncelerinin iz
leri de bulunmuştur.

Kuş ve yılan arasındaki mücadelenin anlatıldığı bu efsane, 
nasıl ortaya çıkmıştı? Büyük bir kuşun yılanları avladığı dünya-



da ki tek ülke, Afrika'dır. Söz konusu olan kuş, günümüzde 
Güney Afrikalı çiftçiler tarafından, yılanlarla mücadele etmek . 
üzere evcilleştirilmiş olan, ünlü sekreter kuşudur. ( Serpentarius 
Secret'arius). Bu kuşa Doğu ve Batı Afrika'da rastlanır. "Genel 
gürünüş itibariyla, koltuk değnekleri üzerine oturtulmuş bir 
kartala benzer"9. Kuş, kanatları açık biçimde yılana saldırır ve 
mücadele sırasında ısırılmaktan kendini korumak için kanatla
ndı vücudunun önünde çırpar. Eski Mısır'lı deniz gezginleri,

F "Punt diyarında", b ir kartal ya da şahinin kafasına sahip 
olup da, pençelerinin araşma sıkıştırmış oldukları yılanların 
üzerinde duran ve gagalarında yılanlar sallanırken uçup uzakla
şa^ bu garip kuşları gördüklerinde, hiç şüphesiz çok etkilen
mişlerdi. Denizcilerin, bu yılanları yok eden kuşlar hakkmdaki 
hikayelerinin, Mısır mitolojisinin içine yavaş yavaş girmiş olduk
ları anlaşılmaktadır. Bunun sonucunda da, Horus şahini, "tısla
yan yılan" biçimindeki Set’in avcısı haline gelmiştir. Set yılanı
nın gizlenmesi ve güvenliğinin sağlanması için içine atıldığı, 
topraktaki deliğin yanıbaşına, üzerinde Hörus Şahininin kafası
nın bulunduğu bir çubuk dikilmişti. Dr. Budge'nun belirttiği 
gibi: "Isis'in oğlu Horus, tepesinde bir şahin başının bulunduğu 
bir çubuk ya da sopa şeklinde onun (set) üzerinde durdu"10. 
Ancak, Mısırlı gemilerin sekreter kuşlarının sıklıkla ziyaret ettik
leri kıyıları ziyaret etmesinden sonraki tarihlere kadar, Horus- 
Set efsanesinin yılan ve kuş çeşitlemelerinin Mısır'da biçimlen
dirilmiş olmasının mümkün olmadığı konusunda ısrar edilebilir. 
Horus. diskinde iki adet yılan bulunduğuna göre* Horus, mutla
ka yılanların düşmanıydı gibi bir yargıya varılmamalıdır.

Daha önce de belirtildiği gibi, Tibet'te, yılan ve kuş birleşti
rilmişti ve bu "birleşik yaratığa" boynuzlu bir insan başı konul
muştu. Böylece, kısmen de olsa, Çin'in boynuzlu ve kanatlı ej
derhası, özgün sekreter kuşu ve yılanın bir birleşimiydi.

Hiç şüphesiz, biraz önce anlatılan karıştınna süreci, Budist 
etkiden dolayı ortaya çıkmıştı. Hem Naga'lar (yılanlar), hem de 
Garudalar (kartallar ya da sekreter kuşları), Hindistan’ın kuze
yinde, Buda'ya tapan tanrıların ve yaratıkların arasında idiler. 
Nagalar, kuşların lisanını anlıyorlardı. Bu bilgiyi paylaşabilme-



leri için insanlara ela bu tılsımı verdiler. Avrupa ve Arap hikaye
lerinde, ejderhaların kalplerini yedikten sonra, halk kahraman
lan, kuşlarla ya da bütün hayvanlarla konuşabilme yeteneğine 
sahip olmuşlardır. Bir Naga kralı, bir Hint kralının hayvanların 
söylediklerini anlayabilmesini sağlar11.

Çin ve Japon ejderhaları gibi, Hint Nagalar da "bütün arzu
ları gerçekleştiren mücevhere" sahiptiler. Mahabharata adlı 
eserde, Pandara kahramanı Arjuna,-öldürüldükten sonra, bu si
hirli mücevheri Naga kralından sağlamış olan Naga karısı tara
fından tekrar hayata döndürülmüştür12.

Naga'lar incilerin bekçileridir, ve dişi olanların pek çok inci 
gerdanlığı bulunmaktadır.

Burada, dışarıdan alınmış bir mitte kendini gösteren başka 
bir hayvanla ilgili karmaşık düşüncelerin, yerel bir hayvana ak
tarılması sürecine ışık tutan ilginç bir Hint kanıtına dikkat çekile
bilir. Daha önce de söylendiği gibi, Afrika yılanlarının en büyük 
düşmanları sekreter kuşları idi. Hindistan'da bu düşman sansar 
idi. En eski Budist sanatında, mücevherler tüküren sansar, bir 
Yaksha'mn (bir kuş canavar) sırtında duran zenginlik tanrısı Ku- 
bera'nın sağ elinde durmaktadır. Sansar (efsaneye göre), Yılan
ları (Naga'lar) yiyerek, "onların mücevherlerini alır ve böylece 
Kubera'nm özelliğini kazanır1'15, işte böylece incilerin koruyu
cusu olan köpekbalığı, mücevherleri koruyan yılan tanrıya dö
nüşüyor ve onun yerini de mücevher tüküren sansar alıyor.

Tanrı Kubera'nm kendisine ait bir cenneti vardır ve ölüm 
tanrısı Yama şekline girebilir. Adalet tanrısı Dharma şekline gir
diğinde, Mahabharata1 da14, Sesi "gökgürültüsü kadar yüksek 
ve derin” olan Yama, "vücudunun bir yanı altm'a dönüşmüş 
olan mavi gözlü bir sansar olarak" resmedilir. Böylece Yama, 
kendine ait bir cenneti olan ^e ayrıca bir ölüm tanrısı da olan, 
gökgürültüsü tanrısı Indra'ya benzetilir. Mısır'da da "mavi gözlü 
Horus"15 vardır. Tanrı Horus, Osiris'in hayatta olan şekliydi. Dr. 
Gardinev'in bize hatırlattığı gibi, yaşayan firavun bir Horus'tu, 
ölü firavun ise bir Osiris'ti.

Kuş ve yılan bileşimi, Tibet'te olduğu gibi, İran'da da bu
lunmuştur. Susa'mn başkenti eski Elamite'de bulunan çok eski
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ilindir bir mühürde, ejderha, kartal başlı ye kanadı bir aslan
dır; ön ayakları bir kartalın ayakları ve arka ayakları bir aslanm- 
kiler gibidir. Sümer şehri Lagash'm, Nin-Girsu ("Girsu’nun 
Efendi") tanrısı olan Temftıuz'un bir şekli, aslan kafalı bir kar
taldı11̂. Tanrı Ea, bir ejderha biçimindeydi17. Babil'in Isthar ka
pısının ejderhası, bir kartal, yılan ye aslanın birleşimiydi ve 

oynuzluydu.
Çin ejderhasının sadece Çin’de değil bu ülkenin dışında da 

ginç bir tarihe sahip olduğu konusunda küçük bir şüphe kala
bilir. Bağımsız bir kökene sahip olduğu kabul edilemez. Çok 
eski bir dönemde, ejderha inançları, Çin, Hindistan, Polinezya 
ve hatta Amerika'ya kadar ulaşmıştır18.

Birbirinden ayrı olan her bir bölgede, ejderha farklı yerel 
renklere büründü, fakat onunla ilgili temel inançlar aynı kaldı. Su 
e ("hayat suyu”)  ve ayrıca ağaçlarla ("hayat ağaçları") yakından 

ilgiliydi. Böylece, Çin'de-, ejderhanın "suyun altında yetişen bir 
ağaç şekline "girebileceğini anlıyoaız;19 bir zamanlar bir tekne, 
daha sonra bir ejderha olduğu anlaşılan, sürüklenen bir kütüğe 
ç arpmıştı. Timsahlar bazı zamanlar ağaç kütüğü sanılırlar.

Hawai’de, iki belirli ejderha (Mo-o), bir nehirde yaşıyorlar- 
d|ı. Onlar, "Nehir üzerinde bir köprü oluşturan hareketli yüzeye 

olarak adlandınlmışlardı"20.
Hindistan’ın Naga'ları sadece su tanrıları değil, aynı zaman- 

a, Dr. Rhys Davids'in vurguladığı gibi ağaç ruhlarıydı21.
Ejderha ibadetinin ardında, genellikle "ağaç ve kuyu ibade- 

olarak bilinen olaylarla ilgili inançlar bulunmaktadır. Gal hi
kayelerinde, kutsal ağaç kutsal kuyudaki bir "yaratık" tarafın

ın korunur ve bu "yaratığın" bir biçimi de somon balığı; 
;açta ise "gökgürültüsü kuşu"dur. Ejderha, ağaç ve kuş, yağ- 
ur yağdıran gökgürültüsü tanrısı ile ilgilidir.

Budizm Çin'e ulaştığında, ithal edilen Naga inançları, 
Mısır'da, Osiris'in Nil nehrini ve Babil'de Ea'nın, Fırat nehrini 
kontrol etmesi gibi, yağmur kaynaklarını kontrol eden ejderha 
tahnyia ilgili daha önceki Çin inançlarının üzerine eklenmiştir. 

Gelecek bölümde, tipik efsanelerdeki, ejdeiha ile ilgili
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ınançlar ortaya çıkarılmıştır.



7. BÖLÜM

EJDERHA HALK HİKAYELERİ

Balık, Nasıl Çin Ejderhasına Dönüştii-Töton ve  Kelt Tanrıları-' 

nın Balık Şekilleri-Ejderhaları Öldürenler Ejderha Kalplerini 

Yer-"Kuşlarm Dİİi"~BiIgeliğin Yuvası Olan Kaİp-Babil'in Ejder- 

ha-Kupu'su-Polinezyah Ejderha Kupua-Ejderhalar ve  Tıbbı 

Otlaı-Çin'lİ Kölcçü ve "Kırmızı Bulut Otu"-Kara Ejderhanın 

"Boy Blue" ve  Kırmızı Sazan ŞekiIleri-"Ejderha Fenerleri" olan 

Ignis Fatuus-Japonya ve Polinezya'da "Ateş Ttrnağı"- 

Japonya'da "Telkinle Tedavi"-Mezar Hasırları, Deriler ve Keten 

Bezi Sargılar-Ephod-Uzak Doğıı'da Melusİna-Wu ve Gökgürül- 

tüsii Ejderhasının Hikayesi.

Çin ve Japon halk hikayelerinde, ejderhalar, balık şekline 
girer ya da balıklarda hayat bulurlar. Bunlar su yılanı, Sazan ya 
da Somon gibi göçmen balıklar olabilirler. Bir nehrin "ejderha 
kapısından" geçen bu balıkların, ejderhaya dönüştükleri, kapı
nın ardında kalıp geçmeyenlerin, ise, balık olarak kaldıklarına 
inanılmaktadır. Ejderhaların, çağlayanlarla da yakından ilgisi, 
vardır. Bunların altındaki derin havuzlarda şekilden şekile gi
rerler.

Batı Avrupa hikayelerinde, ejderhalar ile ateş ve su tanrıla
rı, balık şekline girer ve kendilerini havuzlarda gizlerler. İzlan
da efsanesindeki Loki, bir somon balığı şeklindedir. Tanrılar 
onu izlediğinde, kendini Franang akıntısına, ya da "Franangur- 
fors olarak adlandırılan çağlayanın suları altına gizler"1. Yakala
nıp bağlandıktan sonra, Loki bir yılan tarafından işkenceye 
uğrar. Vücudunu şiddetle kıvırdığında, depremlere sebep olur. 
"Ejderha kadınla yakından ilgilidir ve ay yutan kurt-ejderha da 
dahil olmak üzere, canavarların babasıdır.



Nibelung hazînesinin koruyucusu Andvari; tatlısu turna ba
lığı şeklindedir2.

Gal efsanesinde, somon balığı, zekanın ve olayları önce
den haber verebilme gücünün kaynağıdır. Finn, "Bilgili Somon 
Ba!lığı"m henüz pişerken tadar ve aniden bir kahin olur. Aynı 
şekilde Michael Scott, beyaz yılanın "sularından", bilgeliği 
süker. Gal efsanesinde, somon balığı, ejderhaların bir şeklidir. 
İrlanda'daki, Lough Bel Sead'm3 (Mücevher Ağzı Gölü) Ejder
hamı, "somon balığı şeklinde" yakalanmıştır.

| İzlanda hikayelerindeki ejderha katili Sigurd, ejderhaların 
kalplerini yer ve hemen kuşların dilinden anlamaya başlar. 
Ayjnı şeyi, Alman edebiyatının Siegfried'i de yapar. Kuşlar, tan
rıların sırlarını bilirler. Kendileri de zaten, tanrıların aldıkları şe
killerdir. Tyano'nun Apollonius'u, Arabistan'da bilgeliği, ejder
haların kalplerini yiyerek elde eder.

; Eski Mısır’da, kalp, yalnızca hayatın değil, aynı zamanda 
aklın da yuvasıdır ve bundan dolayı "güçlü sözcüklerin" kayna
ğıdır. îbraniler ve pek çok diğer toplumlar, "akıl"dan sözeder- 
ken, "kalp" kelimesini kullanmışlardır4. Memphis'in tanrısı 
Ptah, tanrıların "kalbi" (aklı) idi. "Kalp", tannlara şekil verdi. Va
rolan herşey, "kalbin" (aklın) düşünceleriyle hayata geçti.

"Kalbin" gücü hakkindaki Mısır inancı (sihirli bilgilerin ve 
tedavi etmenin ve yaratıcı gücün kaynağı), ejderha kalplerini 
yiyen kahramanlarla ilgili hikayelerin ardında yatar. Bir Mısır 
halk hikayesinde, ejderha katili, yılan tanrının kalbini yemez, 
fakat bir sihir kitabına sahip olur ve bu sihirleri okuyarak, ba
lıklar ve kuşlar da dahil olmak üzere, bütün hayvanlarla konu
şup) anlaşma yeteneğine sahip olur5.

Bununla beraber, eski Babil'deki ejderha inançlarını incele
diğimizde, kutsal güç ve bilgeliğin kaynağı olarak Ku-pu'nun 
kabul edildiğini görürüz. Ejderha katili Merodach (Marduk)'ın 
ana-tanrıçanm bir biçimi olan "ana ejderha" Tiamat'ı öldürme
sinden sonra, "Ku-pu'nun etini yarar ve kurnazca bir plan tasar
lar", Mr. Leonard W. King’in dikkat çektiği gibi,6 Ku-pu, kesin 
olmayan bir sözcüktür. Bu kelime, kalp anlamına gelmiyordu, 
çünkü yazıda, daha önce Merodach'm, onun vücudunun ön



kısmîni parçalayıp, kalbini deldiği belirtilmiştir.
Jensen, Ku-pu'nun "gövde, vücut" anlamına geldiğini öne 

sürmüştür. Ku-pu'nun, ruh, akıl ve ölü yılanın, bir başka biçim
de tekrar hayata dönmesini sağlayan sihirli gücün yuvası anla
mına gelmesi dalıa olasıdır7.

Bu konuda, Polinezyalılann Kupua düşünceleri, bir ipucu 
verebilir. Bulduğu şeyleri dikkatli şekilde kaydeden Mr. Wester- 
velt, Hawaili Mo-o'lar (ejderhalar) hakkında şunları yazmıştır: 

"Çok güçlü su yılanları, koca deniz kaplumbağaları, büyük 
okyanus balıkları ve korkunç köpekbalıkları, hepsi de mo-o 
olarak adlandırılmıştır. En eski Hawai ejderhalarının havuz ve 
göllerde yaşadıkları söylenir Bu ejderhaları ayrıca, Kupua'lar 
ya da isteklerine göre, hayvan ya da insan biçimlerinde ortaya 
çıkan esrarlı yaratıklar olarak bilinirlerdi. "Kupua'lar, garip bir 
çift gövdeye sahiptir!" şeklinde bir deyiş vardır".

Polinezyalılann Kupua'lar hakkmdakı inançları, büyük öl
çüde aydınlatıcıdır. Mr. Westervelt şöyle devam ediyor:

"Bazen doğumda, bir yumurta, bir tavuk ya da bir kuş, ya 
da bir bitkinin tohumu, ya da bir hayvan embriyosu gibi doğal 
bir form eklendiği ve bu tam olarak geliştiğinde, bir insan vücu
du kadar kullanıma hazır durumdaki bir biçime kavuştuğu dü
şünülür. Bu Kupua'lara, her zaman bazı büyük sihirli güçler ve
rilir. Bunlar, mucizevi derecede güçlü, bilge ve yetenekliydiler.

"Tıpkı büyük bir şefin doğumunda olduğu gibi, genellikle 
bir Kupua'nın doğumuna, gökgıırültüleri, patlayan ışıklar ve 
adaların verimli kırmızı toprağım, ka-ua-koko (kan yağmuaı) 
olarak bilinen kan kırmızısı <.el sularıyla dağlardan aşağılara sü
rükleyen şiddetli fırtınalar gibi, cennetlerdeki garip karışıklıklar 
eşlik ederdi. Bu isim aynı zamanda, güneşin kırmızı ışınlarının 
vurduğu sisli, ince yağmurlara da verilmiştir".

Hawai'nin bütün ejderhaları, bir ana-tanrıça olan Mo-o- 
inanca'nın (kendine inanan ejderha) soyundan gelmektedir. 
"Bazen bir ejderha, bazen de bir kadın olarak ortaya çıkan "çift 
yaradılışlı bir tanrıçadır. Hawai'li ejderhalar, ayrıca, bazıları 
"lıau" ağaçlarından oluşan koaılarda bulunan büyük taşların 
şekline bürünürlerdi; bu taşlar üzerinde, "kupua'lar" olarak anı



lan eğrelti otları ve çiçekler bulunurdu8.
Çin'de ejderha'nın kupua'sı,' pek çok hikayede kendini gös- 

srir. Onu, hastalıkları tedavi eden "Kırmızı Bulut Otu" ya da 
"(Ejderha Bulutu Otu" ile beraber görüyoruz. Bu otlar, Ejderha
nın, anlaşıldığı kadarıyla da kerpua ejderhasının bir armağanı
dır. Diğer şifalı otlar "ejderha bıyığı otu" ve Japonya'da Mino- 
rnoto ailesinin bir nişanı sayılan kızıl kantaronun bir cinsi olan 
"ejderha ciğerindir. "Ejderha tükürüğü" iyileştirici özelliklere ve 
tir  tanrının vücudunun nemindeki yaşam özüne sahiptir. Ej
derhanın tükürdüğü inci, "ruh malzemesine" sahiptir ya da "ruh 
malzemesidir. Çin'de, erik ağacı, ejderhayla ilgiliydi. Bir hika
yede, bir zamanlar bir ejderhanın kulaklarının kesilerek ceza
landırıldığı erik ağacı büyür; bu ağaç, çekirdeksiz, etli erikler 
verir9. Eski bir Mısır hikayesinde, Bata boğasının kanının topra
ğa düştüğü yerde, onun ruh-biçimlerini taşıyan iki ağacın, bir 
gecede yetiştiği anlatılır10.

Çinlilerin "Boy Blue" hikayesinde, bir kökçü olan Wang 
Slıuh'un, Kırmızı .Bulut Otu'nu arayışı anlatılır. Sıcak bir yaz gü
nünde bir dağ sırası yönünü izler ve öğlen saatlerinde, bir çağ
layanın derin havuzunun yanındaki ağaçların gölgesinde din
lenmek ve prinç yemek üzere oturur. Kıyıya uzamı* uzanmaz, 
suya bakarken, suyun derinliklerinde, oraya buraya ok gibi atı- 
lajn kırmızı bir sazan balığının sırtında, balığı rahatsız etmeden 
diviran, yaklaşık bir ayak uzunluğunda mavi bir oğlan çocuğu 
görünce hayrete düşer. Zamanla çocuk ve balık su yüzüne çı
karlar ve havaya doğru yükselirken, doğuya doğru dönerler. 
Daha sonra aniden mavi gökyüzünde yavaşça kayıp giden dizi. 
bulutun yönünde ilerler ve gözden kaybolurlar.

Kökçü, otu arayarak, doğa tırmanmaya devam eder ve zir- 
vejye ulaştığında, gökyüzünün tamamen kapalı olduğunu göre
rek şaşırır. Büyük siyah ve sarı bulutlar Doğu Denizi'nin üze
rinde yükseliyor ve bir yağmur fırtınası yaklaşıyordu. Wang- 
Shuh, daha sonra, kırmızı renkli Sazan balığının sırtına binen 
mavi oğlan çocuğunun, gökgürültüsü-tanrısından başkası ol
madığının farkına varır. Bulutlara dikkatlice bakar ve oğlan ve 
sazian balığının,11 siyah bir kiao'ya (pullu ejderha) dönüşmüş



olduklarını farkeder. Çok telaşlanmıştır ve içi boş bir ağaç kü
tüğünün içine saklanır.

Az zaman sonra fırtına, bütün şiddetiyle patlar. Kökçü, 
kara gökgürültüsü-tanrısınm sesini duymaktan ve ejderha ışık
lar ve yıldırımlar tükürdüğünde, onun ateşli dilinin bir an için 
görünüp kaybolmasından korkarak titremeye başlar. Yağmur 
seller halinde yağar ve sıradağlar önemli ölçüde kabarır. Wang 
Shuh, her bir anın, onun son anı olmasından korkar.

Bununla beraber, zamanla,fırtına sakinleşir ve gökyüzü açı
lır. Wang Shuh, saklandığı yerden, ejderhayı görmesine rağ
men hala hayatta olduğuna şükrederek dışarı çıkar. Hemen 
geldiği yoldan geri dönmek üzere, ileri atılır. Şelalenin yakınla
rına geldiğinde, tatlı ve çoR  ̂alçaktan gelen bir müzik sesi du
yunca, hayrete düşer. Ağaçların dalları arasına dikkatlice bakar 
ve kırmızı renkli Sazan balığının sırtında, doğu yönünden geri 
gelmekte olan ve havuzun yüzeyine inen mavi oğlan çocuğu
nu farkeder. Az zaman sonra, çocuk oyuncu balıkla beraber 
derinlere iner.

Korkudan donmuş durumda, kökçü adam, bir süre yerin
den kımıldayamaz. İlerlemek için yeterli gücü ve cesareti topla
yınca, çocuk ve sazan balığının gözden tamamen kayboldukla
rını farkeder. Dalıa sonra, aramakta olduğu Kırmızı Bulut 
otunun, dönüp duran suların hemen kenarında bitmiş olduğu
nun farkına varır. Hafifçe eğilerek, otu, hırsla koparır. Bunu 
yapar yapmaz, dağdan aşağı neşe içinde koşarak inmeye baş
lar. Köye ulaşınca, Wang arkadaşlarına, macerasının ve keşli
nin müthiş hikayesini anlatır.

Birgün İmparatorun kızı- çok güzel bir kız-kraliyet sarayın
da hasta yatağına düşer. Sarayın hekimleri, kıza tekrar sağlığını 
kazandırmak için boşuna uğraşırlar. Wang ShulVun Kırmızı 
Bulut Otunu bulduğunu duyan İmparator, onun bulunması 
için adamlarını her yana gönderir. Kökçü, saraya getirildiğinde, 
kendisine, İmparator tarafından şöyle hitap edilir, "insanların 
söylediği gibi, siyah kiadyu, kırmızı renkli bir sazan balığının 
sırtındaki küçük mavi bir oğlan çocuğu şeklinde gördüğün 
doğaı mu?"



Wang Shuh "Gerçekten doğrudur: şeklinde cevap verir.
"Ve gökgürültülü fırtına sırasında yerden biten ejderha 

otunu bulduğun da doğru mu?
"Otu, yanımda getirdim majesteleri".
"Belki, kızımı iyileştirebilir" der İmparator.
Wang Shuh hemen otu ikram eder ve İmparator onu hasta 

prensesin yattığı odaya götürür. Otun tatlı bir kokusu vardır12 
ve Wang Shuh ottan bir yaprak kopartarak, koklaması için 
küçük hanıma verir. Küçük kız hemen, iyileşme belirtileri gös
terir ve bunun iyi bir kehanet olduğu kabul edilir. Daha sonra 
Wa&g Shuh, ottan bir ilaç yapar, prenses bu ilaçtan alıp iyileşir 
ve yeniden güçlenir.

İmparator, Wang Shuh'u sarayın baş hekimi yaparak ödül
lendirir. Böylece kökçü, büyük ve etkili bir adam olur.

Çok az ölümlü gözlerini bir ejderhaya dikebilme ayrıcalığı
na sahip olmuş ve çok daha azı, bu bakıştan sonra iyi bir kıs
mete kavuşmuştur.

Bu garip hikayedeki Kırmızı. Bulut Otu, sonuçta gökgürül
tüsü ejderhasının bir kupua'sidir. "Ruh malzemesine" (yaşamsal 
öz) sahiptir. Bir diğer kupua ya da’ejderhanın hayat bulduğu 
şekilde sazan balığıdır.

Çin ve Japonya'da, ejderha hikayelerinde, ejderhaların gir
diği şekiller olarak, çam ağaçlarından da sözedilir, Ağaç ve ej
derha arasındaki ilişki, bir çam ağacının yaşlandığı zaman ağaç 
kabuğu pullarıyla kaplandığı ve sonuçta bir ejderhaya dönüştü
ğünün anlatılmasıyla vurgulanmaktadır. Geceleri, bataklık yer
lerdeki çam ağaçlarında ve denizdeki gemilerin direklerinde 
"ejderha fenerleri" (ignis fanus) görünür.

Budist tapmakları ve Shinto türbelerindeki çam ağaçlarının, 
bu "doğa üstü" ışıklarla düzenli olarak aydınlatıldıkları söylenir. 
"Fenerlerin" denizden geldiklerine inanılır.. Japon hikayelerin
de, bir çam ağacında bir fener göründüğünde, "Cennet Çocu
ğu" olarak bilinen bir küçük oğlan çocuğunun en üstteki dalda 
oturduğunun görüldüğü anlatılır. Bazı ışıkların, kutsal insanla
rın mhları olduğu düşünülür. Gal hikayelerinde bu gezinen 
ışıklar arasında küçük insanların görüldüğü anlatılır.



Bir intihar ya da cinayet kurbanının kanından yükseldiğine 
inanılan şeytani bir ateş biçimi vardır. Kandaki "Kalp ateşi"nin 
(yaşamsal kıvılcım), topraktan bir alev gibi yükseldiğine inanı
lır. Benzer bir hurafe de İngiltere'de hakimdir. Eğer geçici mah
keme yargıçları gelmeden önce, geceleyin bir hapishanenin 
üzerinde ışıklar görünürse, tutuklular için ölümcül bir kehanet
te bulunulurdu. Ingiliz Adalarında ani bir ölüm gerçekleşme
den önce ışıkların (genellikle yeşilimsi ışıklar) göründüğü inan
cı çok yaygındır.

Dağlarda gezinen ışıklara, Çin'liler ve Japon'lar tarafından, 
ejderhaların sebep olduğuna inanılıyordu. Bir Japon efsanesi, 
bu ışıkların, bir ateş tanrıçasının özelliklerine sahip olduğu an
laşılan Zennyo adındaki bir ejderha kadınla ilgili olduğunu an
latır. Bu efsane, Murobu dağında bir ejderha mağarasının ya
nında yaşayan Budist bir rahip tarafından anlatılmıştır. Birgün, 
nehri geçmek üzereyken, zengin ve gözkamaştırıcı bir elbise 
giymiş bir kadın, yanma gelir ve sahip olduğu tılsımlardan biri
ni rica eder. Yüzünü başka larafa çevirerek konuşur ve kendini 
tanıtır, Rahip tılsımı ona tekrarlar ve şöyle der: "Yüzüne bakma
ma izin ver".

Ejderha kadın: "Yüzüm bakılamayacak kadar konkunçtur. 
Hiç kimse suratıma bakmaya cesaret edemez. Ancak ricanı geri 
çeviremem.".

Rahibin merakı göründüğü kadarıyla zarar görmeden gide
rilir. Bu tür hikayelerle, rahiplerin prestiji korunmuştur.

Rahip, kadının suratına bakar bakmaz, ejderha kadın hava
ya yükselir ve sağ elinin küçük parmağını ileriye doğru uzatır. 
Bununla birlikte, bu bir insamnkine değil, aniden çok uzun bir 
şekilde uzanan ve beş renkli ışıklar saçan bir pençeye benzer. 
"Beş renk", kadının bir tanrı olduğunu belirtiyordu. Kıoantze 
adlı çalışmasında, Kwan Chung şöyle der: "Suyun içindeki bir 
ejderha, kendini beş renkle kaplar. Bundan dolayı, o bir tanrı- 
dır (sbin)"1̂ .

"Ateş tırnağı", Polinezya mitolojisinde önemli ölçüde ken
dini göstermiştir. Maui efsanesinde, kahraman-tanrı, büyük an
nesi, yaşlı kadına (tanrıça), insan oğlu için ateş elde etmek için



gider. "Sonra yaşlı kadın tırnağını ileri uzatır; tırnağının ucun
dan ateş akar ve kadın ateşi adama verir. Maui, ona ateş sağla
mak için, tırnağını çektiğini görünce, bunun en harika şey ol
duğunu düşündü"14
! Japon hikayesinde sözedilen, ejderha kadının yüzünü çe

virmesinin, bir ölümlünün, bir tannnın yüzüne baktığında, 
ttpkı Medusa'nın yüzüne doğru gözlerini sabitleyenlerih duru- 
n'ıunda olduğu gibi, ya pörsüyüp kurum olmaları ya da taşa 
dönmeleri ile ilgisi kurulabilir. Mısır’lı Neith gibi tanrıçaların 
"peçeyle örtülmesi gibi", bir Japon efsanesinde, çok kötü beyaz 
bir surata sahip bir kadın görüntüsündeki bir ejderha kadından 
sözedilir. Yüksek sesle ve siyah dişlerini göstererek gülüyordu. 
Sik sık bir köprü üzerinde, saçlarını bağlarken görülüyordu15. 
Anlaşıldığı kadarıyla, deniz kızı ailesinin bir türüydü. Bu 
durum, onun "tek bacaklı" yaradılışım açıklayabilmektedir. İn
sanlar onu, meşale ışığıyla üzerine doğru giderek korkuturlar
da Ejderhalar, bazen ateşle kovulurlardı. Avrupa’da pek çok 
"kurtulma töreni"nde şenlik ateşleri yakılır.

Halk hikayelerinde, İngiliz deniz kızlan, değişik hastalıkla
ra karşı tedaviler, özellikle, de16 şifalı otlar sağlamaları ile anılır
lar ve bu anlamda, Çin ve Japonya'nın ejderha kadınları ile 
bağlantı kurarlar. Bazı ejderha kadınlar, tıpkı değişik ülkelerin 
hikayelerindeki kuğu-bakiıeler, deniz perileri, deniz kızları ve 
periler gibi, insanlar arasında bir süre yaşamışlardır.

Bir Japon efsanesinde, insanın yakalanabileceği her türlü 
hastalığı tedavi edebilme gücüne sahip yaşlı ve esrarengiz bir 
kadından sözedilir. Bir hasta onu çağırdığında, kendine söyle
ntini dikkatle dinledi. Daha sonra gizli bir odaya çekildi ve ba
şına bir hasır başlık yerleştirdi17..

Bir süre için yalnız kaldıktan sonra, odayı terketti ve hasta
sının yanına döndü. "Telkinle tedavi"yi önerdi. Hastasına bir 
ilaç verirmiş gibi yapıp, "Sana ilaç verdiğime inan. Şimdi git. 
Her gün omrup, benim ilacımı aldığını düşünmelisin. Yedi gün 
sonra bana gel." der. Onun dediklerini inançla yapanların iyi
leştikleri söylenir. Pek çok insan onu hergün ziyaret ederdi.

Bir kadının bir su canavarının ruhu tarafmdari ele geçiril-



m iş olduğundan şüphe edilmektedir. Kadının başına bir nöbet
çi dikilir ve bir gece kadının evden çıkıp, gün boyunca, hasta
lar kendisine danışırlarken, sık sık başını yıkadığı bir kuyuya 
gittiği görülür. Onu gözleyenler, kısa bir süre insan biçiminde 
kaldığını söylerler. Sonra, beyaz bir sis tabakasına dönüşmüş 
ve kuyuya girmiştir. Koruyucu tılsımlar okunmuş ve kadın geri 
dönmemiştir. Bununla beraber, bu .olaydan çok yıllar sonra 
bile evi sık sık ziyaret edilmiştir.

De Groot, bir Çin imparatorunun, sürüngenler ve böcekler 
vasıtasıyla büyüler yapan karısı hakkındaki bir hikayeyi anlatır. 
Kadının amacı, oğlunun prens olarak seçilmesiydi. Onun bu 
amacının açığa çıkarılmasından sonra, kadın ve oğlu hapse atı
lırlar. Ölmeden önce her ikisi de ejderhaya dönüşürler.

Ejderhalar, hikayelerde bazen, canavar aşıklar olarak orta
ya çıkarlar. Bir Japon efsanesinde, bir adam ve bir ejderha ka
dının oğlu olan iki oğlan çocuğundan sözedilir. Zamanı gelin
ce, bu çocuklar ejderhaya dönüşürlher ve uçarak uzaklaşırlar. 
Kadın, bir yılan şeklinde aşığına-gider ve sonra çok güzel bir 
bakireye dönüşür.

Bu, Eski ve Yeni dünya'cla bulunmuş, olasılıkla eski deniz
ciler ve tacirler tarafından yayılmış, oldukça yaygın bir hikaye
nin bir başka sunumudur, bu hikayenin en ünlü sunumu, Fran
sızların, Raymond Poitou'nun karısı ve onun çirkin çocukla
rının annesi haline gelen bir yılan kadın olan Melusina baklan
daki efsaneleridir18.

Melusina'nınkine benzer bir Çin efsanesinde, Iiea Haneda
nının çöküşü konu edilir. Kraliyet sarayında üç hanedan bo
yunca saklanan bir ejderha köpüğü sandığı, birgün açılır ve 
sandıktan siyah kertenkele şeklinde bir ejderha ortaya, çıkar. Bir 
bakireye dokunur ve bu kız hamile kalır. Kadın yavrusunu giz
lice karnında taşır ve daha sonra bir ormana terkeder. Çocukla
rı olmayan i ı̂kir bir adam ve karısı, bebeğin ağlamalarını duya
rak, onu evlerine götürürler ve orada bebeğe şefkatle bakarlar. 
Fakat büyücüler ejderhanın kızından haberdar olurlar ve onun, 
hanedanı yok edebileceği kehanetinde bulunurlar. Çocuk ara
nır ve süt annesi ve babasıyla birlikte Pao ülkesine götürülürler.



Kızı, ülkenin kralına takdim ederler ve kız büyüyüp, Pao Tze 
adında çok güzel bir bakire olur. Kral, kızı çok sever ve kendi
sine bir erkek çocuk veren Pao Tze'yi, Kraliçe Clıen ve prens 
olan oğlunun payelerini ellerinden alarak, kraliçe yapar. Ejder
ha kadının oğlu Poh Fuh, diğerinin yerine prens olur.

Çok güzel olmasına rağmen, Pao Tze'nin yüzü her zaman 
üzgün görünür. Asla gülmez. Kral, onun neşelenip gülmesi için 
elinden gelen herşeyi yapar. Ancak çabaları boşunadır.

"Güldüğünü duymak beni çok mutlu ederdi" der.
Fakat karısı sadece içini çeker ve "Benden gülmemi isteme"

der.
Birgün kral, güzel kraliçeyi etkisine almış olan mutsuzluk 

büyüsünü bozma gayretiyle, lordların, saraya girip bir düşman 
ordusunun yaklaştığını ve kralın hayatının tehlikede olduğunu 
haber vermelerini sağladı.

Onlar da öyle yaptılar. Kral lordlar içeri girdiğinde alem ya
pıyordu; lordlar bunun üzerine: "majesteleri, siz burada otur
muş alem yaparken düşman geldi ve sizi öldürmekte kararlı
lar." dediler.

Kralın aniden değişen yüzü, ejderha kadını güldürdü. Bu 
olay majestelerinin çok hoşuna gitmişti.

Daha sonra, şans eseri, düşmanlar gerçekten geldi. Ancak 
alarm verildiğinde, lordlar bunun yanlış bir alarm olduğunu 
zannettiler. Düşman ordusu şehri ele geçirdi, saraya girdiler ve 
kralı öldürdüler. Pao Tze, ölümcül güzelliği nedeniyle sadece 
mahkum edildi; fakat onu ele geçirenlere mutluluk getirmedi 
ve kendini bir ejderhaya çevirerek, aniden oradan uzaklaştı ve 
bir yağmur fırtınasının ortalığı kasıp kavurmasına neden oldu,

Yoketmek üzere ortaya çıksalar dahi, onların minnetini ka
zananlar için, ejderhalar, koruyucudur. Çin’de Yin adlı bir çift
çinin oğlu olan Wu'riun, bir ejderhanın minnetini nasıl kazandı
ğının ve yükselerek nasıl büyük bir adam olduğunun hikayesi 
anlatılır.

Onüç yaşında bir çocukken, dağlardan kıvrılarak akan bir 
nehrin suladığı düzlüğe doğru bakarak, bahçe kapısında oturu
yordu. Annesi, o çok küçükken öldüğünden, büyükannesi ta-
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rafından büyütülmüş, sakin ve hayalci bir çocuktu ve bundan 
dolayı düşünerek ve etrafındakiler! seyrederek sessizce otur
mak onun için bir alışkanlık olmuştu. Birgün yoldan, beyaz atlı 
yakışıklı bir genç geldi. Sarı elbiseler giyinmişti ve soylu birine 
benziyordu. Dört köle ona eşlik ediyordu; bunlardan biri, gü
neşin parlak ışınlarından onu korumak için bir şemsiye taşıyor
du. Genç adam bahçe kapısına gelince atını durdurdu ve 
Wu'ya şöyle seslendi: "Yin'in oğlu, çok yorgunum. Babanın 
evine girip, bir süre dinlenebilir miyim?

Oğlan eğilerek "Gir" dedi.
Sonra Yin öne doğru gelerek kapıyı açtı. Soylu genç atın

dan indi ve köleleri atıyla ilgilenirken kendisi de bahçede bir 
yere oturdu. Çiftçi ziyaretçisini selamladı ve Wu, onlara sessiz
lik içinde baktı. Yiyecekler getirildi, yemek yendikten sonra 
genç onlara konukseverliklerinden dolayı teşekkür etti ve 
bahçe içinden yürümeye başladı. Wu, kölelerden birinin bahçe 
kapısından geçmeden önce, şemsiyeyi ters çevirdiğini farketti. 
Genç adam atma binince, .sessizce olan biteni izleyen çocuğa 
döndü ve "Yarın yine geleceğim", dedi.

Wu öne doğru eğilerek cevap verdi: "Gel".
Yabancılar uzaklaştılar ve Wu, onlar gözden kaybolana 

dek-peşlerinden baktı.
Akşam çöktüğünde, çiftçi ziyaretçiler hakkında oğluyla ko

nuştu ve şöyle eledi: "Daha önce onu hiç görmememe rağmen, 
soylu genç benim âdımı bildi."

Wu bir süre için sessiz kaldı. Sonra şöyle dedi: "O gencin 
ya da yardımcılarının kim olduklarını söyleyemem."

"Sen onları çok yakından izledin, oğlum. Onlar hakkında 
garip bir şeyin farkına vardın mı?"

Wu şunları söyledi: "Giydikleri kıyafetlerde dikiş izi yoktu; 
beyaz atın üzerinde beş renkli benekler vardı ve kıl yerine 
pullu zırha sahipti. Atın nalları ve yabancıların ayakları yere 
değmiyordu."19

Yin tedirgin bir şekilde ayağa kalktı ve bağırdı: "öyleyse 
onlar insan değil, ruhtu".

Wu şöyle dedi: ‘"Batıya doğru giderken onları seyrettim.



ağmur bülutlaıı ufukta toplanıyorlardı ve çok uzak bir mesa
îdeyken, hepsi birden göğe yükseldiler ve bulutların arasında 

gözden kayboldular"20
Yin bunları duyunca çok telaşlandı ve şöyle dedi: "Bu tuhaf 

lay karşısında ne düşündüğünü büyükannene sormalıyım".
Yaşlı kadın derin bir uykudaydı ve çok da sağır olduğu 

in, onu uyandırmakta oldukça güçtü. En sonunda, tamamen 
yandığında ve başı ile elleri yaşlılıktan titrerken,21 Yin, 

Wu’riun anlattıklarını yüksek bir sesle ona tekrarladı.
Yaşlı kadın şöyle dedi: "Beş renk" beneklere ve kıl yerine 

pullu bir zırha sahip olan at, bir ejderha attır. Ruhlar, insanların 
karşısına çıktıklarında, sihirli elbiseler giyerler. Bu sebepten 
dolayıdır ki, ziyaretçilerin elbiselerinde dikiş izleri yoktu. Ruh- 

x havada -yürürler. Bu ruhla batıya doğru giderken, giderek 
djaha yükseklere çıkar ve yağmur bulutları arasına girerler, 

enç adam Sarı Ejderhaydı. Bir fırtına çıkarabilir, üstelik dört 
et yardımcısı olduğuna göre, fırtına çök şiddetli olacaktır. 

Bjaşımıza bir kötülük gelmesin!"
Daha sonra Yin, yabancılardan birinin bahçe kapısından 

:çmeden önce, şemsiyeyi ters çevirdiğini anlatır, kadın "Bu 
iyjiye işaret" der. Sonra tekrar uzanır ve gözlerini kapatır; "Uy
kuya ihtiyacım var" diye mırıldanır; "Çok yaşlıyım!"22

Bu arada çok sayıda bulut gökyüzünde toplanıyordu ve 
n bütün gece oturmaya karar verdi. Wu da aynı şeyi yapmak 
n izin istedi; babası razı oldu. Sonra Wu, sarı bir fener yaktı, 

büyükannesinin kendisi için yaptığı sarı bir elbise giydi, tütsü 
ktı ve eski sarı bir kitaptan sihirli sözcükler okuyarak otur-- 
aya başladı23.

Güneşin ışıkları yavaş yavaş etrafı aydınlatırken, fırtına 
tün şiddetiyle patladı. Wu, hemen san kitabını kapatarak bir 

pencereye koştu. Gökgürültüsü gürledi, şimşekler çaktı ve yağ- 
miır seller halinde yağdı, ve kabaran sular dağlardan aşağıya 
aktı. Az sonra, nehir kabardı ve sular, düz alanları silip süpür
dü. Sığırlar azgın sularla çevrili adalar haline gelen tümseklerde 
toplandılar.J|

! Yin, evlerinin de yağmuı; suları tarafından sürüklenebilece-
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ğinden çok korktu ve dağlara kaçabilmeyi istedi.
Gece, küçük kulübe tamamen sularla çevrilmişti. Ağaçlar 

devrilmiş ve sürüklenmişti. "Şu anda kaçamayız" diye yakındı 
Yin.

Wu, herhangi bir tepki göstermeden sessizce oturdu. Baba
sı "Bütün bunlar hakkında ne düşünüyorsun?" diye sordu.

Wu, yabancılardan birinin şemsiyeyi ters çevirdiğini hatır
lattı ve ekledi: "Ejderha genç uzaklaşmadan önce 'Yarın tekrar 
geleceğim1 demişti".

Yin elleriyle yüzünü kapatarak yakındı; "Gerçekten geldi."
m ı şöyle dedi: "Biraz önce ejderhayı gördüm. Gülerytizü- 

ne doğaı bakarken, büyük kukuletasını evimizin üzerine 
yaydı. Şimdi bizi koruyor."

"Yazık! Düş görüyorsun oğlum"
"Dinle baba, çatıya hiç yağmur düşmüyor".
Yin dikkatle dinledi. Sonra şöyle dedi: "Doğaı söylüyorsun 

oğlum. Bu gerçekten büyük bir mucize":
Wu "Dün, ejderhayı hoş karşılaman iyi oldu dedi.
"İlk önce seninle konuştu oğlum: ve sen 'Gir' diye cevap 

verdin.
Ah, ne kadar akıllısın. Çok büyük bir adam olacaksın.
Fırtına yatışmaya başladı ve Wu, babasını yatıp uyuması 

için ikna etti24.
Fırtına ve su baskını çok zarara yol açmıştı; çok sayıda 

insan ve evcil hayvan can vermişti. Vadinin ağzındaki köyde, 
sadece birkaç ev ayakta kalmıştı.

Yağmur öğlen saatlerinde kesildi. Sonra güneş ortaya çıktı 
ve sular çekilmeye başlarken, güneş ışıl ışıl parladı.

Wu dışarı çıktı ve her zamanki gibi, bahçe kapısında otur
du. Bir süre sonra, sarı renkli gencin, yanında dört yardımcısıy
la birlikte batıdan geldiğini gördü. Yakına geldiğinde, Wu eğil
di. Genç atını durdurdu ve

"Bugün geri döneceğimi söylemiştim" dedi.
Wu öne doğru eğildi.
Genç "Fakat bu sefer, bahçeye girmeyeceğim" diye ekledi.
Wu, saygıyla "Nasıl isterseniz" dedi.



Sonra, genç ejderha, atının boynundan aldığı tek bir pulu, 
çocuğa verdi ve şöyle dedi. "Bunu sakla, seni hep hatırlayaca
ğım."

Sonra, uzaklaştı ve gözden kayboldu.
Çocuk tekrar eve girdi. Babasını uyandırdı ve şöyle dedi: 

"Fırtına dindi, ejderha havuzuna geri döndü”25 
‘ Yin oğlunu kucakladı ve beraberce yaşlı kadına haber ver
meye gittiler. Kadın uyandı, doğruldu ve kendine anlatılanların 
hepsini dinledi. Ejderha gencin tekrar görünüp, Wu ile konuş
tuğunu öğrenince, sordu: "Gitmeden Önce sana birşey verdi 
mi?"

Wu, küçük tahta bir kutuyu açtı ve kadına ejderhanın atın
dan alınan pulu gösterdi.

Bu kadının çok hoşuna gitmişti ve "imparator seni arattırdı
ğında senin için herşey iyi olacak" dedi.

Yin bu sözleri duyunca şaşırıp, bağırdı: "imparator neden 
Oğlumu aratsın?

Yaşlı kadın tekrar yatarken "Göreceksin" diye cevap verdi:
Çok geçmeden imparator su basan vadide gerçekleşen 

büyük mucizeyi duydu. Dağlarda barikatlar yapan insanlar, fır
tına süresince Yin'in evine hiç yağmur düşmediğini görmüşler
di. Böylece majesteleri, vadiye habercilerini gönderdi. Bunlar, 
Yin'den,. Wu'yu da yanma alarak, kendileriyle beraber saraya 
gelmesini istediler.

imparatorun huzuruna getirilince, Yin olan biten herşeyi 
anlattı. Sonra majesteleri, ejderha atından alman pulu görmek 
istedi.

Wu, kutuyu açarken, karanlık basmak üzereydi ve pul öyle 
ışıltıyla parladı ki, taht odasını, dolunaydaki kadar parlak bir 
şekilde aydınlattı.

imparator "^u  burada kalacak ve büyücülerimden biri ola
caktır. Sarı Ejderha ona çok fazla güç ve bilgelik bağışlamıştır".

Böylece Wu'nun krallıkta yüksek rütbeye sahip olması söz 
konusu oldu. Ejderha atından alman pulun yardımıyla, büyük 
mucizelerin gerçekleşebileceğini keşfetti. Hastalıkları tedavi 
etti ve imparatorun ordularının zaferler kazanmasını sağladı.



Bununla beraber, Wu, olayları önceden haber verebildiği için 
ünlü bir peygamber ve büyücü haline geldi.

Çiftçinin oğlu, büyüdükçe çok zengin ve güçlü oldu. Krali
yet sarayının yakınında, onun için büyük bir ev inşa edildi ve 
oraya büyükannesiyle babasını da yerleştirdi. Sonra hep bera
ber, ömürlerinin sonuna kadar mutluluk içinde orada yaşadı
lar.

Böylece, Yin'in oğlu Wu, nehir vadisinde büyük zarara yol 
açan ve pek çok can alan gökgürültüsü ejderhasının kendine 
yaptığı yardım sayesinde büyük bir adam olur.

Bu hikayeden, Çin ejderhâsının, bazı yazarların belirttiği 
gibi, her zaman "yararlı bir tanrı" olmadığı sonucu çıkarılabilir. 
Pek çok diğer tanrı gibi, o da, hem bir yok edici, hem de bir 
koruyucudur.



8. BÖLÜM

DENİZİN ALTINDAKİ KRALLIK

Uzak Doğu'nu Ejderha-Tannsmın Kayıp Adası-Yeraltı Dünya

sını Ziyaret Eden Rahibin Hikayesi-"înci Prensesi" Uzak Doğu 

Ejderhası-Onun İnsan Aşığı-Bir Hint Paraleli-Eskİ Mısır Hikaye

sindeki Ejderha Adası-Osiris'İn Yeraltı Dünyası-îskoçya ve 

Fiji'deki Kayıp Adalar-Babil'Iilerin Mücevher Ağacı Bahçesi- 

Üzak Dogu'daki Sihirli K ılıç Arayışı-Töton ve  Kelt Efsaneleri

nin Paralelliklerı-Japon "Excalibur"ıı, "Kusanagi Kılıcı"-Uzak 

Doğu Deniz Tanrısının Şehri-Mücevher Ağacı Bahçesine Japon 

Bakışı-Silah Canavarla n-Sİhirli Kılıçların Yıldız Ruhiaıı-Ejder- 

haya Dönüşen Kılıçlar-Ejderha MÜcevherleri-Ejderha Dönü

şümleri.

Ejderha kralının Sarayı, derin bir dağ mağarası ya da ejder
haların koruduğu kuyulardan geçilerek girilebilen Yeraltı Dün- 
yasındadır. Bazı Çin hikayelerinde, ejderha sarayı, Doğu Deni
zi'ndeki uzak bir adanın hemen altındadır. En sakin günlerde 
dahi,kayalık sığlıklarında- dev dalgalann bulunduğu bu adaya 
kolayca ulaşılamaz. Suların yüksek olduğu zamanlarda, tama
men sularla kaplıdır ve görünmez. Büyük tekneler, mürettebat
ları, deniz tanrısının sarayının yakınlarında olduklarından ha
bersiz şekilde, bu adanın yanndan ve hatta üzeriden geçip 
gidebilirler. '

Bazı geceler, adanın üzerinde kırmızı bir ışık yanar. Miller- 
ce uzaktan görülebilir ve canlı ışınları, cennetlerde yansıyabilir.

Bir Japon hikayesinde, adadan, '‘doğan güneşe benzeyen, 
parıldayan kırmızı bir kütle" olarak sözedilir. Hiçbir denizci 
ona yaklaşmaya cesaret edemez.

Bir zamanlar, bir gece vakti, dağlardaki derin bir mağaradan



geçerek ejderha kiralın sarayına ulaşan bir rahip vardı. Ejderha
ya ibadet etmek onun için dinsel bir istekti ve kendisini koru
yan duaları okuyarak karanlığın içinde ilerledi. Yol uzun, ka
ranlık ve çetindi, fakat en sonunda, uzun bir mesafe kat ettikten 
sonra, önünde bir ışık gördü, bu ışığa doğru yürüdü ve mağara
dan çıkar çıkmaz kendini yeraltı dünyasında buldu. Üzerinde, 
gece güneşinin aydınlattığı açık, mavi bir gökyüzü vardı. Mü
cevherler ve çiçeklerle parıldayan bir bahçenin ortasında güzel 
bir saray gördü ve adımlarını oraya doğru yöneltti. Perdeleri 
rüzgarda hışırdayan bir pencereye ulaştı. Bunun, panldayan in- 1 
çilerden oluşan bir yığın olduğunu farkefti. Bu perdenin arkası
na dikkatle bakınca, mücevherlerden oluşan bir masa gördü. 
Bu masanın üzerinde Budistlere ait bir kitap bulunuyordu.

Etrafa merak ve hayranlıkla bakarken, rahip bir ses duydu. 
"Kim yakına geldi ve neden geldi?"

Rahip alçak bir sesle adını söyleyerek ve ibadet etmek iste
diği ejderha kralı görmeyi arzuladığını belirterek cevap verdi.

Daha sonra, ses cevap verdi: "Burada hiçbir insan gözü 
bana bakamaz. Geldiğin yoldan geri dön. Sana, mağaranın ağ
zından belli bir uzaklıkta gön ineceğim.

Rahip boyun eğdi ve geldiği yoldan, insanların dünyasına 
geri döndü. Sesin kendisine söylediği noktaya gitti ve kutsal ya
zılar okuyarak, orada bekledi. Az sonra yer sallandı, kırmızı bir 
başlık ve elbise giymiş olarak ejderha kral, bir insan görünü
münde ortaya çıktı. Rahip ona ibadet etti, sonra ejderha gözden 
kayboldu. Bu kutsal noktada, daha sonra bir tapmak inşa edildi.

Bir zamanlar ejderha kralın "Verimli inci Prensesi" adındaki 
kızı, yakışıklı bir Japon gencine aşık olmuştu. Sakin bir yaz 
günü, genç adam, kutsal bir ağacın altında oturuyordu ve gö
rüntüsü, bir ejderha kuyusunda yansıyordu. Prenses, gencin 
önüne çıktı ve kalbine doğru bir aşk büyüsü gönderdi. Genç, 
prensesin güzelliğiyle büyülenmişti. Prenses, onu ejderha kra
lın sarayına doğru götürdü. Orada onunla evlendi ve üç yıl bo
yunca birlikte yaşadılar, daha sonra genç adam, insanların dün- 
yasına dönme arzusu duymaya başladı. Prenses, boş yere, 
onun sarayda kalması için yalvardı. Bununla beraber, adamın



kalbinin, Yeraltı Dünyasındaki krallığı terketmek için yanıp tu
tuştuğunu anlayınca, ona eşlik etmeye razı oldu. Adam, bir 
Wantnin (timsah şeklinde bir ejderha) sırtında denizi geçti. 
Prenseste ona eşlik etti ve genç adam onun için deniz kıyısında 
bir ev inşa etti.

"Verimli înci Prensesi" anne olmak üzereydi ve genç ada
mın, çocuk doğana kadar kendisine bakmamaya söz vermesini 

i  sağladı. Ancak adam bu sözünü tutamadı. Merakına yenilerek,
I prensesin odasına gizlice baktı ve karısının bir ejderha biçimi- 
j ne girdiğini gördü. Çocuk doğar doğmaz prenses öfkeyle ora- 
| dan ayrıldı ve bir daha kocası onu hiç göremedi.
| Daha sonra da belirtileceği gibi, bu hikaye, Melusina efsa- 
i nesinin, bir diğer Uzak Doğu sunumudur.
| Bu hikayenin bir Hint sunumunda, kahramanın, bir gemi 
! kazasında hayatta kalan tek insan olan ve denizin ortasındaki 
küçük bir adaya yüzen bir denizci olduğu anlatılır. Kıyıya ulaş
tığında, yiyecek aramaya başlar, fakat güzellikleriyle gözlerini 
kamaştıran ağaçların ve çalıların, meyve yerine güzel mücev- 
jherlerle dolu olduğunu farkeder. Yine de, en sonunda, meyveli. 
;bir ağaç bulur. Bunlardan yer ve çok mutlu olur. Daha sonra 
bir kuyunun yanında oturur. Kuyunun sularından içmek için 
eğildiğinde, Yeraltı Dünyası bütün güzelliğiyle gözlerinin 
önüne serilir. Kuyunun dibinde, aşk dolu gözlerle ona bakan 
ve kendisini çağıran sarışın bir deniz kızı oturmaktadır. Hemen 
kuyuya atlar ve kendini parıltılı Okyanus Krallığı'nda bulur. 
Deniz kızı, kraliçedir ve onu kendisine koca olarak almıştır. 
Ona büyük zenginlikler vaad eder, fakat altından yapılmış ve 
mücevherlerle süslenmiş bir Apsara1 heykeline dokunmasını 
pasaklar. Ancak adam, bir gün heykelin sağ ayağına dokunur. 
|Vyak, aniden ileri doğru fırlar ve öyle güçlü vurur ki, adam de
nizi geçerek, kendini ait olduğu kıyılarda bulur2.

Bu cins hikayelerin en eski sunumuna, Mısır'da rastlanır. 
Petrograd'da Zaviye kolleksiyonunda, bir papirüste korunmuş
tur ve genellikle, Onikinci Hanedan (î.0 .2000) dönemine ait 
olduğu söylenmiştir. Bir denizci, bir deniz kazasından hayatta 
kalan tek insan olduğunu anlatır. Bir odun parçasına tutunmuş



ve bir adaya yüzmüştür. Yorgunluktan kurtulup kendine gelin
ce, yiyecek aramaya başlar. "Orada, incir ve üzüm , şifalı otla
rın bütün çeşitleri, her cins kavun, çekirdeksiz meyveler ve hu
bubat, balık ve kuş bulur." Daha sonra, "ağaçlar sallanırken ve 
yer hareket ederken", "gökgürültüsününkine benzer" bir ses 
duyar. Adanın efendisi yaklaşır. O, "Otuz kol boyu uzunluğun
da, iki kol boyundan uzun sakalı olan; vücudu altınla kaplı ve 
gerçek lapis-lazuli renginde "insan başlı bir yılandır.

Hikayenin devamında, denizci, yılanın misafiri olur, yılan 
onunla konuşur ve ailesiyle tanıştırır. Adanın "dalgaların arasın
dan yükseldiği ve tekrar batacağı" belirtilir. Bir süre sonra, de
nizci, oradan geçmekte olan bir tekne tarafından kurtalırır3. Bu- 
eski Mısır hikayesi, daha önce anlatılan Çin ve Hint sunumları 
da birleştirmektedir. Mavi yılan, Çin ejderhasına çok benzer; 
kaybolan ada,'Mısır ve Çin'de ortaktır. Mısır'dan gelen diğer 
pekçok şey gibi, adanın da bir hikayesi vardır. Eski denizciler, 
onu okyanusa taşımadan çok zaman önce, Güneş, ve Osiris 
mezheplerinin birbirine karışmış mitolojilerinde kendini gös- 
termiştir. Horus, Set'ten, Nil nehrindeki yeşil bir adada saklan
mıştı. Orada, bir yılan tanrı tarafından korunmuştu. Babası Osi
ris, Yeraltı Dünyasının yargıç'ı ve yöneticisi idi ve Nil tanrısı ve 
derinliğin ejderhası gibi, bir yılan biçimindeydi. Okyanustaki 
Çin ejderhası adası ile ilgili kırmızı ışık, üzerinde, "Horus'un 
yeşil yatağı", yeşil gece güneşinin yüzdüğü Yeraltı dünyası'nm 
Nil nehrinden yükselen bir güneş tanrısının ve gecenin güneş 
tanrısı olan babası Osiris'in bir biçimi olan Kırmızı Horus'u ha
tırlatmaktadır.

Osiris’in yeraltı dünyası fikrinin, Japonya ve İngiliz Adaları 
gibi çok uzak bölgelere yayılmış bulunan "Dalgalar altındaki 
ülke" ve "Denizler altındaki Krallık" gibi hikayelere kaynaklık 
ettiği anlaşılmaktadır. Cennet'te yüzen yeşil adaya, Iskoç Gal 
halk hikayelerinde rastanır. Fiji'de yerliler, insanların yaklaşma
sı durumunda gözden kaybolan bir adadan sözederler4.

Bazı Çin efsanelerinde, Mısır düşünceleri, Babil düşüncele
rine karışır. Ejderha kral hikayesindeki, derin bir mağaradan 
geçerek Yeraltı Dünyası'na ulaşan rahip, insanların "kartal gibi,



gençliklerini yenilemelerini" sağlayan "Hayat Bitkisi"ni aramaya 
jgiden Gılgamesh tarafından takip edilmiştir5. Gılgamesh, Mashi 
jDağı'ndaki mağaraya girdi ve gece karası derinliklerinden geç
tikten sonra, Hint hikayesindeki adada olduğu gibi, ağaçların, 
meyve ve çiçek yerine, değerli taş salkımlarıyla dolu olduğu, 
deniz kenarındaki bir bahçeye ulaştı. Bu parıltılı bahçenin orta
sında, kendisine, atası Pir-naphishtum (Utanapishtim)’un yaşa
dığı adaya nasıl ulaşabileceğini Öğreten tanrıça Sabitu'nun sara
yını gördü. Esas olarak, Gılgamesh, en eski Sümer yazıtlarında 
Gislıbilgames olarak anılan bir tanrıdır^.

Hintli Hanuman (maymun tanrı), benzer şekilde, "Ramaya- 
na"mn kahramanı Eoma'nın karısı olan Sita'yı uzaklara götüren 
canavar Ravana'nın outurduğu yere, Lanka'ya, bir casus olarak 
giderken, derin bir mağaraya girer. Büyük Alexander efsanesin
de de, benzer bir hikaye anlatılır. Yine benzer özelliklerde Batı 
Avrupa hikayeleri vardır. Hercules, Hesperian bahçelerinde ye
tişen altın elmaları arar7. Bazı Uzak Doğu hikayelerinde, kahra
man, bir ot yerine, bir kılıç arar. Eski bir Gal deyişi "Her silahın 
İçendi canavarı vardır" der. Aynı inanç, ejderhaların bazen silah
ların biçimine büründükleri Çin'de ve göksel silahların ruhları
nın Arjuna ve Rama gibi kahramanların önüne çıktığı Hindis
tan'da da yaygındır8. Saxo Grammaticus'un anlattığı gibi9, 
Töton Balder hikayesinde kahraman, tanrı Miming (Mimer) ta
rafından bir Yeraltı Dünyası mağarasında saklanan ve buradan 
alınan bir kılıçla öldürülür. Kılıca sahip olan Hother, "bir ölüm
lünün seyahat etmesinin çok zor olduğu" bir yoldan gider.

İskandinav sunumunda, kılıcın yerini bir şifalı ot alır -tıpkı, 
Çin ejderha otu ve Babil "Hayat Bitkisi" gibi. Kral Arthur’un kılı
cı Excalibur} göl tanrıçasından (bir Ingiliz "Naga"sı) alınmış ve 
ölmeden önce göle atılmıştı:

Ve Excalibur kılıcı parladı ve düştü:
Ama tam yüzeye dalarken, bir kol kalktı.
Beyaz ipek kumaşa sarınmış, mistik ve harika,
Ve onu kabzasından yakaladı ve üç kez savurdu.
Ve onu golün altına doğru çekti10. /



Japon'ların meşhur Kusanagi kılıcı hikayesi, Asya ve Avru
pa'nın silah efsaneleri arasında bir Uzak Doğu bağlantısı kurar. 
Bu hikayede, bu sihirli kılıcın, Japonya'nın imparatorluk ailesi
nin sahip olduğu üç hâzineden biri olduğu ve onu kullanan sa
vaşçının, bir ordunun tamamına karşı koyabildiği anlatılır. Bir 
deniz savaşında, kılıcı, çocuk imparator Antoku Tenno taşımış
tır. Kılıcı kullanmakta maharetli değildi, ve düşmanın zaferi ka
zanacağı görüldüğü anda, çocuğun büyükannesi Nuno-ama, 
onu kollarıyla kavrayarak denize atladı.

Aradan uzun yıllar geçtikten sonra, İmparator Go Shiraka- 
wa imparatorluk tahtına oturunca, barbar düşmanları ona savaş 
ilan ederler, imparator öfkeyle ayağa kalkar ve Kusanagi kılıcı
nı ister. Kamo tapınağında, güven içinde saklandığına inanılan, 
kılıç aranır. Ancak İmparatora kılıcın kaybolduğu söylenir, 
bunun üzerine imparator, kılıcın nerede olduğunun bulunması 
ve tekrar nasıl elde edilebileceğinin araştırılması için törenler 
düzenlenmesini emreder. Kısa bir süre sonra, bir gece, impara
tor bir rüya görür. Rüyasında yüzyıllar önce ölmüş olan kraliyet 
ailesinden bir hanım, imparatorun önüne çıkmış ve Kusanagi 
kılıcının, ejderha kral tarafından, denizin altındaki sarayında 
saklanmakta olduğunu söylemiştir.

Ertesi sabah imparator, rüyasını başbakanına anlatır ve 
Dan-no-una'da oturan iki kadın dalgıç Oimatsu ve kızı Waka- 
matsu'nun denizin dibine dalmak ve kılıcı getirmek için görev
lendirilmeleri emrini verir.

Dalgıçlar görevi üstlenirler ve çocuk imparator Antoku 
Tenno'nun okyanusta boğulduğu yere kadar bir tekneyle geti
rilirler. Burada dini bir tören yapılır ve anne ile kızı denize da
larlar. Tekrar görünene kadar bütün birgün geçer. Tekneye 
çıkar çıkmaz, denizen dibinde'harika bir şehri ziyaret ettiklerini 
söylerler. Şehrin kapıları, dalgıçlar içeri girmek istediklerinde 
parıldayan kılıçlarını çeken sessiz nöbetçiler tarafından korun
maktadır. Orada saatlerce beklemeye mecbur edilmişler ve 
daha sonra kutsal bir adam ortaya çıkarak onlara ne aradıkları
nı sormuştur. Kusanagi kılıcını aradıklarını söylediklerinde, 
adam onlara, şehre Buda'nın yardımı olmaksızın girilemeyece



ğini söylemiştir.
İmparatorun başbakanı: "Şehir, denizin tanrısının şehridir" 

der. Oimatsu ona: Orası çok güzel. Duvarlar altından ve kapı
lar incilerden yapılmış. Şehrin duvarlarının üzerinde, değerli 
taşlar gibi parıldayan, çok renkli kuleler görünüyordu. Kapılar
dan biri açıldığında, sokakların gümüşten ve evlerin inciden 
yapılmış olduğunu farkettik" diye karşılık verir.

imparatorun başbakanı: "Ben de bu şehri ziyaret etsem iyi 
olur" der. Teknenin yanından aşağıya bakıp içini çekerek "Ka
ranlıktan başka birşey göremiyorum" der.

Oimatsu şöyle devam eder: "Dalıp, denizin dibine ulaştığı
mızda, bir mağara gördük ve içine girdik. Koyu bir karanlık ha
kimdi, ama biz yürüdük, yürüdük, üzerinde safir kadar mavi 
bir gökyüzünün uzandığı güzel bir düzlüğe varana kadar, el 
yordamıyla ilerledik. Orada yetişen ağaçlar, yaprakların arasın
da parıldayan gözkamaştırıcı mücevher salkımları ile doluydu."

Başbakan, "Onları koparmak için istek duymadınız mı?" 
diye sorar.

Oimatsu ona "Her ağaç zehirli bir yılan tarafından konmu
yordu ve onlara dokunmaya cesaret edemedik" diye cevap 
verir.

Ertesi gün, dalgıçlara, Kamo tapınağının başrahibi tarafın
dan sutra büyüleri verilir.

Tekrar denize girerler ve ertesi sabah geri döndüklerinde, 
şehri ziyaret ettiklerini ve görünmez nöbetçiler tarafından ko
nman, ejderha kralın sarayına ulaştıklarını söylerler, iki kadm, 
saraydan dışarı çıkıp, kabukları bir ejderhanın pullan gibi par
layan bir çam ağacının altında beklemelerini emrederler. Önle
rinde bir pencere vardır. Pancurlar, güzel incilerden yapılmıştır 
ve odanın tam içini görebilecekleri kadar yukarı çekilmişlerdir.

Sarayın hanımlarından biri "pencereden içeri bakın" der.
Kadınlar bakarlar. Odada, ağzında bir kılıçla birlikte güçlü 

bir yılan görürler. Gözleri, güneş kadar parlaktır ve kan kırmı
zısı bir dili vardır. Kıvrımları arasında, küçük bir oğlan çocuğu 
derin bir uykudadır11.

Yılan etrafına bakar ve kadına hitap ederek şöyle der: "Bu-
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raya, Kusanagi kılıcını almaya geldiniz, fakat ben onu sonsuza 
dek koruyacağım. O, Japon imparatoruna ait değildir. Yıllar 
önce, Hi nehrinde oturmaya giden bir ejderha prens tarafın
dan, bu saraydan alınmıştı. Bir japon kahramanı tarafından öl
dürülmüştü12. Bu kahraman, kılıcı taşıdı ve onu imparatora 
sundu. Aradan pekçok yıl geçtikten sonra, bir deniz-ejderhası, 
bir prensesin biçimine büründü. Daha sonra Japon prensinin 
gelini oldu ve o kadın, Dort-no-una savaşında beraberce deni
ze atladığı çocuk imparatorun büyükannesiydi. Bu çocuk, 
şimdi benim kıvrımlarımda uyuyor."

Japon İmparatoru, ejderha kralın mesajını öğrenince çok 
üzülür. "Yazık! Eğer Kusanagi kılıcını ele geçiremezsem, bar
barlar, savaşta benim ordumu yok edecekler" der.

Daha sonra bir büyücü, imparatora, ejderhayı kılıç verme
ye mecbur edecek güçlü bir büyü bildiğini söyler, imparator 
bunun üzerine, "Eğer işe yararsa, seni bir prens mertebesine 
yükseltirim" der.

Büyü işe yarar; kadın dalgıçlar Deniz Altındaki Krallığa gi
derler ve kılıcı alarak imparatora getirirler, imparator kılıcı sa
vaşta kullanır ve büyük bir :^afer kazanır.

Daha sonra kılıç bir kutuya yerleştirilip Atsuta tapınağına 
teslim edilir. Kılıç, orada, Koreli bir rahibin onu götüreceği ana 
kadar, uzun yıllar boyunca kalır. Ancak, Kore'li rahip ülkesine 
gitmek için okyanusu geçerken, büyük bir fırtına patlar. Tekne
nin kaptanı, bunun sıradan bir fırtına değil, bir tanrı tarafından 
kopartılan bir fırtına olduğunu anlar ve şöyle der: "Bu gemide 
kim, Okyanus'un ejderha kralını taciz etti?".

Bunun üzerine Koreli rahip "Bir barış hediyesi olarak, kılı
cımı denize atacağım" der.

Dediğini yapar ve fırtına hemen kesilir.
Ejderha kral, kılıcın, Korelinin onu çaldığı tapınağa geri 

yerleştirilmesini sağlar. Orada bir yüzyıl boyunca kalır. Daha 
sonra, kılıç, tekrar deniz altındaki ejderha-tanrınm Krallığında
ki sarayına geri getirilir.

Doğaüstü güçlere ya da sihire sahip kılıçlara, ejderha tanrı
ların ruhlarıyla sahip olunurdu.



. Tsin Hanedanının kitaplarındaki bir Çin hikayesine göre, 
ir zamanlar, bir astrolog, yıldızların arasında, iki sihirli kılıcın 

dıhunun parıldadığını ve bunların, daha önce gizlendikleri 
noktanın tam üzerinde bulunduklarını keşfetmişti. Bunları ara
maya başlayanlar, yerin oldukça diplerinde, ışıldayan taştan bir 
sandık buldular. Sandığın içinde, üzerlerinde, ejderha tanrılara 
ait olduklarım belirten yazılar bulunan iki kılıç bulundu. Kılıç
lar, sandıktan çıkarılır çıkarılmaz onlara ait yıldız ruhları gökyü
zünden kayarak kayboldu.

Bu ejderha, kılıçları, uzun süre, insanlar tarafından alıkona- 
mazlar. Ruhlar tarafından alınıp uzaklara götürülen ve hatta bu
lundukları yerden kendi kendilerine nehirlere ya da okyanusa 
siçrayan ve suya değer değmez ejderha biçimine giren kılıçlar 
hakkında hikayeler anlatılmaktadır13.

Benzer şekilde, ejderha mücevlerleri, gerek güzel genç kız
lar gerekse kurnaz yaşlı adamlar gibi insan biçimlerine giren ej
derhalar tarafından alınıp götürülebilirdi.

Ejderhaların insan, hayvan ya da insan sesiyle ’ konuşan 
balık şekline girmeleri, insanlar için bir şanstı. Çünkü, Ejderha
lar kızgın olduklarında ya da yanlış yapılan bir şeyin intikamını 
almak istediklerinde şekillerini değiştiremezlerdi, Bundan dola
yı, biçim değiştirmiş bir ejderha, oldukça zararsız sayılırdı.



9. BÖLÜM

KUTSAL ADALAR

Adalar Üzerindeki Ruhlar-Çin, Eski Mısır, Babil vs.deki Hayat 

Kuyuları ve  Hayat Ağaç ya da Bitkileri-Adalara Nasıl Ulaşıldı- 

Okyanus Kapluıııbağası-Bir Devin Bahkçıhğı-Fusang'ın Esrarı- 

Kadınlar Adası-Masallards anlatılan adaların arayışı-Çİn ve 

Japon Hikayeleri-Denizcilik nasıl hareketlendi-Columbus ve 

Eden-Polinezya, Seylan, Amerika ve  îskoçya’daki Hayat Suyu- 

Yüzen Ada Delos-Atlantis ve Talih Adalan-Kelt Ada Cennetı- 

Hayat Gıdası olan elma ve fındıklar-Cennet Amerika-Hint 

Yaşam Lotüsü-Mücevlıer Ağaçlan ile Budist Cenneti-Çin ve 

Yunanistan'daki Pırlanta Vadisi efsanesi-Şans mücevherleri ve 

ölümsüzlük.

Mısırlılar, Hintliler, Fijililer ve diğerleri gibi, Çin'liler ve 
Japon'lar da, daha önce gösterildiği gibi, okyanusun yılan tanrı
sı ya da ejderha tanrısı ile ilgili yüzen ve kaybolan bir adanın 
varlığına inanmışlardı. Doğu Denizinde bir yerlerde ulaşmanın 
ve üzerinde yerleşmenin çek zor olduğu bir takım adalar oldu
ğuna da inanmışlardır. Bu inanç esas itibariyle eski Yunan ya
zarlarının "Kutsanan Adalar ya da "Şanslı Adalar"ına yakından 
benzemektedir. Okyanusun ötesindeki diğer ünlü ülkelerde de 
bu gibi belirsiz inançlar hakimdir.t

Bazı yerli hikayelerinde, bu kutsal Çin adalarının sayısının 
beş olduğu ve adlarının Tai Yü, Yüan Chiao,,Fang Hu, Ying 
Chou ve P'eng-lai olduğu; diğer bazı hikayelerde de sayının 
dokuz ya da on ya da sadece üç olduğu anlatılır. Bazen de tek 
bir adanın varlığından söz edilir; okyanusta ya da San Nehir'de, 
ya da Milky Way nehrinde olabileceği düşünülüyordu.

Çin efsanesinde, adalar, ölümsüzlüğü elde etmiş olanların



Va da tekrar yeryüzünde hayata dönebilmek ya da daha üst bir 
varlık mertebesine çıkmak üzere uzun süre mutluluk içinde ka- 
hbilecek'lerİ Cennetlerine gidenlerin oturdukları yer olarak ta
kınmıştı.

Bu adalarda hayat kuyuları ve hayat otları ağaçlan bulun
duğu ilgi çekici notlar arasındadır. Ruhlar, varlıklarını sürdüre- 
ilmek için, suyu içerler ve ağaçların meyvelerini ve otları yer

ler. Bir Çin "hayat bitkisi", ti chih yani "ölümsüzlük mantarındır. 
Çin yeşim taşı süslemelerinde kendini uzun ömürlülüğün sem
bolü olarak gösterir. Laufer "bu mantarın bir Agaric cinsi oldu
ğunu ve yeryüzündeki gaz ve buharları emdiği için yararlı 
kabul edildiğini" yazmıştır. Li Ki adlı eserde (I.cilt,shf.643) yeni
lebilir bir bitki olarak anılmıştır. îyi şans getiren müthiş bir bitki 
olarak, Î.Ö. 109 yılında, Han Hanedanı zamanında ortaya çık
mış ve ilk kez İmparatorluk Sarayı Kan-ts'üan'da filizlenmişti. 
İmparator, bu olayı bir fermanla duyurmuş ve imparatorlukta, 
tekrar eden suçlar hariç, genel af ilan etmişti. Bu kutsal bitki 
adına aynı yıl içinde bir marş bestelenmiştir1.

Kırmızı bulut otu gibi, li chih de, ejderha tanrıyla oldukça 
yakından ilgilidir.

Burada, bir cennet adasına olan inancın, Çin'de "kendili
ğinden mi ortaya çıktığı", yoksa eski Çinlilerin bu inancı, işgal
cilerden ya da ticari ilişkiler kurdukları insanlardan mı edindik
leri sorusu ortaya çıkmaktadır. Î.Ö. dördüncü yüzyıl kadar eski 
zamanlarda, bir Çin'li kaşifin, Doğu Denizinde Cennet adası ya 
da adalarını aramak üzere bir yolculuğa çıktığı konusunda ka
nıtlar vardır. Ancak bu adaya olan inancın tam olarak ne 
zaman oıtaya çıktığı ve yaygın hale geldiği bilinmemektedir.

Kökeni konusundaki sonmla ilgili olarak, Eski Mi,sır pira
mit yazıtlarında bulunan kanıtlar, özellikle çok ilginç ve önem
lidir. Î.Ö.2500 yıllarına kadar eski dönemlerde, "merhum kral, 
Re[ krallığında (cennet), gıdasını, Kurbanlar Alanının Oltasında
ki j  esrarengiz adadaki hayat ağacından elde etmeyi ummuştu". 
Piramit yazıtlarına göre, öldükten kısa süre sonra, kralın ruhu 
"Sabah Yıldızının eşliğinde adayı aramaya başladı. Sabah Yıl
dızı, Dewat'm Horus'u ile tanımlanan, bir güneş tanrısı olan,



parlak yeşil renkli bir şahindi. Ruhun arayışı hakkındaki Mısır 
hikayesi şu şekilde devam eder. "Bu Kral Pepi.... üzerinde tan
rıların kırlangıç uçuşları yaptıkları Kurbanlar Alanının ortasın
daki büyük adaya gitti. Kırlangıçlar, ölümsüz yıldızlardı. Kral 
Pepi'ye, onun ve Sabah Yıldızının da hayat bulabilmeleri için, 
kendilerinin hayat buldukları yaşam ağacını verdiler. "(Piramit 
Yazıtları 1209-16) Uğursuz düşmanlar", kralı, kendisine sağla
nan gıdadan mahrum edecek bir yol bulabilirlerdi..." Ölümsüz
lük meyvesini korumak için büyüler yapıldı. "Piramit Yazıtla
rında, bunların düşmana karşı en sık yöneltilenleri yılanlardı." 
Kusanagi kılıcıyla ilgili Japon hikayesinde, öteki dünyanın mü
cevher ağaçları, ejderhalar tarafından korunuyordu.

Eski Mısır Kralı Unis'e adanmış Piramit Yazıtlarında, tanrı 
Re ve Thoth'a (güneş ve ay) seslenen kutsal bir sesin "Kral 
. Unis'i, sizin yediklerinizden yemesi ve sizin içtiklerinizden iç
mesi için yanınıza alın" dediği anlatılır. Büyük kuyu "Kral 
Unis'in havuzu" diye anılır2. Kralın ruhu, aynca sadece gündüz 
değil gece boyunca da, güneş tanrısının teknesinde yolculuk 
eder ve Mısır gece güneşi yeşil olduğundan "Horus’un yeşil ya
tağı", Yeraltı Dünyasının Nil nehrindeki yüzen güneş adası 
fikri, Hayat Kuyusu ve Hayat Ağacı ile beraber olan ada fikriyle 
birleşmiştir. Breasted'in söylediği gibi, Piramit Yazıtlarında 
Gökyüzündeki öteki Dünya "sadece doğu değil, kesinlikle 
gökyüzünün doğusudur"3 Benzer şekilde, Çin'lilerin efsanevi 
adaları, efsane denizin doğusunda bulunmaktadır.

Mısırlılar gibi, Sümerliler ve eski Babillilerin de kendi kut
sanmış adaları vardı. Bu adalara efsanevi bir denizi aşarak ulaşan 
Gılgamesh, bu adalardan birinde, Ut-napislıtim (Babil'in Noah'ı) 

' ve karısının yaşadıklarını öğrenmiştir. Ut-napislıtim, kahramanı, 
üzerinde şifalı suların aktığı bir pınar ve gençliği geri getiren si
hirli bir bitkinin bulunduğu bir başka adaya gönderir. Gılga- 
mesh: Ölümsüzlük Bitkisini bulur, fakat bir kaynaktan su içmek 
için eğildiğinde, bir yılan ileri doğru atılır ve otu onun elinden 
kapar, Bu yılan "Yeryüzü Astanı"nm (ejderha) bir biçimidir4.

Gılgamesh efsanesi, I .ö  2500'lere uzanır. Bir Mısırlının, Pi
ramit Yazıtlarında kutsallaştırdığı gibi, bu efsanenin iki ana



özelliği vardır: bir adada bulunan Hayat Kuyusu ve Hayat Bitki- 
iiİ ya da Ağacı. Zamanla, ada, halk hikayelerinin içine girer. Hiç 
şüphe yok ki, Mısır'lı denizcilerin hikayesindeki kaybolan ada 
] prototipi, zaten kullanılmıştı,

"Çin'in Herodot'u Ssü-ma Ch'ien'in Shih Chi (Tarihsel 
Kayıt) adlı eserinde, Profesör Ed. Chavannes5 tarafından tercü
me edilen bir bölümde, üç adet Çın Kutsal adasının (San, 
Shen, Shari) adlarının P'eng-lai, Fang Chang ve.Ying Chou ol
duğu belirtilir. Bu adalar, Chihli Körfezi'ndedirler, fakat ters 
îüzgarlar esmekte ve toplu Odysscus'un teknesinin Ithaca'dan 
sürüklenmesi gibi, gemileri sürüklemektedir. Bununla beraber, 
eski zamanlarda, pekçok kahramanın bu efsanevi adalara ula
şabildikleri ve ziyaret edebildikleri anlatılır. Bu kahramanlar, 
bu adalarda, altın ve gümüşten yapılmış saraylar gördüklerini 
ve buradaki beyaz adam ve kadınların, beyaz hayvanların ve 
teyaz kuşların Hayat Bitkisini yediklerini, Hayat Pınarının sula
rın içtiklerini anlatmışlardır. Ying Chou adasında, çok büyük 
yeşim taşlan vardır. Suları, şarap gibi canlandırıcı olan bir dere, 
bir yeşim taşından dışarı akmaktadır. Adaya ulaşabilen ve bu 
sudan içebilenler, ömürlerini uzatacaklardır. Ufalanmış "ölüm
süzlük mantarı" ile bu su karıştırılırsa, vücuda bin yıllık bir da
yanıklılık sağlayacak bir yiyecek elde edilir.

Çin efsaneleri, bu Kutsal Adaları görebilen şanslı denizcile
rin, onları, sanki ışıklı bulutlarla kaplanmış gibi, hayal meyal 
görebilmişlerdi. Tekneler çok yakına geldiğinde, adalar, tıpkı 
Gal hikayelerindeki efsanevi adalar gibi, dalgaların altına 
doğru batarak gözden kaybolmuşlardır.

Eski bir Taoist yazar olduğu söylenen fakat yazıları, ya da 
ona ait oldukları söylenen yazılar, I.S. birinci ve ikinci yüzyıl
larda taklit edilmiş olan Lieh Tze6, adaları, dünyanın bütün ne
hirlerinin ve Milky Way ırmağının aktığı Chihli körfezinin do
ğusundaki bu uçsuz bucaksız derinliğe yerleştirmiştir. Anlaşıl
dığı kadarıyla bu derinlik, doğu ufkunun (dünyayı çevreleyen 
denizin bir parçası) ötesinde bulunan Efsanevi Deniz'di. Eski 
Misır yazılarına göre, bu deniz ya da gölün içine doğru, güneş 
tanrısının teknesinin üzerinde dolaştığı gökyüzü nehri akıyor



du. Eski Mısır'lılarca, Nil nehrinin, gökyüzünün üzerindeki ve 
yeryüzünün altındaki sularla beslendiği düşünülüyordu. Osi- 
ris'in "yeni su"(sularm yükselmesi) olarak doğumu ile ilgili » 
olan, Piramit Yazıtları şöyle der:

Gökyüzündeki hayat suları gelir;
Yeryüzündeki hayat suları gelir.
Gökyüzü senin için yanar
Yeryüzü senin için titrer7.

Hindistan'da da, Ganges nehri, gökyüzünden aşağı dökük
len kutsal Ganges tarafından beslenir.

Lieh Tze!nin Kutsal Adaları beş tanedir ve bu adalarda, vü
cutlarını şeffaflaştırarak ya da tıpkı yılanların derilerini atmaları 
gibi vücutlarını atarak ölümsüzlüğü kazanmış aziz bilgelerin 
beyaz ruhlan oturmaktadır. Bu adalardaki bütün hayvanlar da, 
aynı şekilde beyaz ve dolayısıyla saf ve kutsaldır. Ruhların 
oturdukları yerler altın ve yeşim taşmdandır ve koni ve bahçe
lerdeki ağaç ve bitkiler, incilerle ve değerli taşlarla doludur. 
Mantardan ya da kokulu meyvelerden yiyenler, gençliklerine 
tekrar kavuşur ve adadan adaya havadan uçarak gitme gücünü 
elde ederler.

Bir zaman adalar okyanusun akıntıları tarafından sürüklen
mişler, fakat adalarda oturan Taoist bilgeler tarafından başvunı- 
lan, Kainat'ı kontrol eden Herşeyin Efendisi, her bir adaya, sar
sılmayacak şekilde durmaları için başlarıyla destek olacak üç 
Atlas-kaplumbağası yaratmıştır. Altmış bin yılın sonunda bu 
kaplumbağalar başkaları tarafından serbest bırakılmıştır. Ben
zer şekilde Hint mitolojisinde, tanrı Vishnu’nun girdiği bir 
biçim olan, kaplumbağa Kurma, Süt Denizi'ne yerleştiği zaman 
Meru Dağı'na destek olur. Japon Yaratıcısı, tepesinde dört 
kollu bir tanrının oturduğu bir dünya-ağacını komyan bir kap
lumbağa biçimine sahiptir. Çin'de, kaplumbağanın, dinsel özel
likleri vardır. Kaplumbağa kabuğu, değişmezliğin ve saray ku
şaklarıyla kullanıldığında mtbenin bir sembolüdür. Kaplumba
ğa ayrıca, Halılara tapınma amaçları için de kullanılmıştır8.

Uzak Doğu'da, çok büyük, efsanevi bir kaplumbağanın,



okyanusun derinliklerinde yaşadığına inanılır. Vücudunun or
tasında bir tek gözü vardır. Her üç bin yılda bir, suyun yüzüne 
çlıkar ve güneşi görebilecek şekilde sırt üstü döner, j  Bir efsaneye göre, bir zamanlar, Kutsal Adaları koruyan 
Âtlas-kaplumbağaları, oralarda gezen bir devin saldırısına uğrar
lar. Hint tanrısı Vishnu ve Yunan Poseidon'un Evren'i üç adım
da geçebilmeleri gibi, bu dev de, ülkeden ülkeye, okyanustan 
okyanusa çabucak geçebiliyordu. Lung-po dağlarından, efsane
vî okyanusa ulaşması için bir ya da iki adım yeterliydi. Kutsal 
adalardan birindeki dağların tepesine oturdu ve oltasını derin 
sulara fırlattı9. Atlas kaplumbağalar onun tuzağının çekiciliğine 
karşı koyamadılar ve bunların altı tanesi kancaya takılıp yakala
nınca, dev onları sırtına yükledi ve zafer kazanmış şekilde evine 
döndü. Bu kaplumbağalar, Tai yü ve Yüan Chiao adalarını koru
yorlardı ve serbest kalan bu iki ada kuvvetli akıntılar tarafından 
kuzeye doğru sürüklendiler ve orada, buzların arasında sıkıştı
lar. Bu adalarda oturan beyaz yaratıklar, böylece, diğer üç ada 
F4ng Hu, Ying Chou ve P'eng-lai de yaşayan diğer üç ada> kut
sal dostlarından ayrılmış oldular. Bu ıssız bölgede kendilerini ne 
kadar yalnız hissettiklerini düşünmek bize kalıyor. Hiç şüphe 
yok ki, kuzeyin şeytanlarından çok çektiler. Dev ve kabilesi Kai
natın Efendisi tarafından bu davranışı için, boylarının ve krallık
larının önemli ölçüde küçültülmesi ile cezalandırıldılar.

Anlatılan adalarda, beyaz azizler, Osiris'in Cennetindeki 
ruhların arpa, buğday ve hurma ekip yetiştirmeleri gibi, "ölüm
süzlük mantarı" yetiştirip topladılar. Osiris'in mısırı gibi, adanın 
mantarı çok bol filizlenir. Bu mantarın sadece gençliği yenile
yen değil aynı zamanda ölünün hayatını da geri getiren bir 
gücü vardır. "Çin'in HerodotVnun belirttiğine göre, bir zaman
lar mantar yaprakları adaların birinden, ana karaya, kuzgunlar 
tarafından taşınmış ve savaşta öldürülen savaşçıların yüzlerine 
bırakılmışlardı. Üç gündür ölü şekilde yatmalarına rağmen, sa
vaşçılar hemen hayata dönmüşlerdi. "Hayat suyu" da, benzer 
şekilde tekrar canlandırıcı özelliklere sahiptir.

l.Ö. ikinci yüzyılda yaşamış olan ünlü büyücü Tung-Fang 
Shuo, kutsal adaların sayısının on olduğunu ve bunların beşer



adetten oluşan iki ayrı grup olduğunu söylemiştir. Uzak adalar
dan birinin adı Fu Sang’tır ve değişik batılı yazarlar tarafından, 
California, Meksika, Japonya ve Formosa ile tanımlanmıştır. 
Adı, "Eğilmiş Dut Ağacı Ülkesi" anlamına gelmektedir. Dutların 
çift çift yetiştikleri ve çok ağır oldukları söylenmektedir, her 
dokuz bin yılda bir, azizlerin yedikleri meyveler vermektedir
ler. Bu meyve, onların azizlik özelliklerini arttırmakta ve onla
ra, kutsal kuşlar gibi göklerde uçabilme gücü vermektedir.

Fu-Sang'ın ötesinde, vücudu kıllarla kaplı beyaz kadınların 
ülkesi vardır. Bahar mevsiminde, yıkanmak için nehre girer ve 
hamile kalırlar ve çocukları sonbaharda doğar. Başlarındaki 
saçlar öylesine uzundur ki, yerlere kadar uzanır. Göğüs yerine 
boyunlarının arkasında beyaz perçemleri ya da tüylü organları 
vardır ve buradan, çocuklarını besledikleri bir sıvı gelir. Bazı 
hikayelere göre, bu kadınların kocaları yoktur ve bir erkek gör
düklerinde uçarlar. Bu arada bu kadınların kocalarının olduğu
nu savunan bir tarihçinin kayıtlarına göre, bir Çin tekneci, bir 
zamanlar, bir fırtına tarafından bu esrarlı adaya sürüklenmiştir. 
Mürettabat kıyıya çıkar ve kadınların Çin'dekilere benzedikleri
ni, fakat erkeklerin başlarının köpeklerinkine benzediğini ve 
köpek havlaması gibi sesler çıkardıklarını görürler. Sonuç ola
rak sözü edilen adalar hakkindaki efsaneler, deniz gezginleri
nin ulaştıkları, sakallı bir ırka ait çok uzaklardaki adalar hak
kında anlatılan hikayelerle karışmıştır.

Dindar Çin imparatorları nın; "ölümsüzlük mantarı"nı ele 
geçirmek amacıyla, Kutsal Adaların keşfi için pek çok girişimde 
bulunduklarına ilişkin kayıtlar bulunmaktadır. Doğu Denizi'ne, 
mantarı bulup kraliyet sarayına getirmesi için keşfe gönderilen, 
Hsu Fü adındaki bir denizci, harika bir hikaye ile geri döner. 
Bir tanrının denizden çıktığını ve İmparatorun temsilcisi olup 
olmadığını sorduğunu söyler. Denizci "Evet, öyleyim" diye 
cevap verir.

Deniz tanrısı "Ne arıyorsun?" diye sordu.
Hsu Fü "insanların hayatım uzatacak güce sahip bitkiyi arı

yorum" diye karşılık verdi.
Daha sonra tanrı, imparatorun mesajcısına, getirdiği hedi-



yelerin, bu sihirli bitki için, bir karşılık olamayacaklarını söyle
di. Bununla beraber. Hsu Fü'nün, kendisi için gidip bitkiye 
bakmasını ve bu sayede imparatorun, bitkinin gerçekten var 
olduğuna ikna olmasını istiyordu.

Daha sonra, tekne, Kutsal Adalara ulaşılana kadar güney 
doğu yönünde ilerledi. Hsu Fü’nün, baş ada, P'eng-lai'ye çık
masına izin verildi. Adanın üzerinde, okyanusun ejderha kralı
nın altın sarayı bulunuyordu. Orada, çok büyük ve vahşi görü- * 
nümlü, pirinç bir ejderha tarafından korunan yeni toplanmış 
"ölümsüzlük mantarı" mahsûllerini gördü. Bununla beraber, 
Çin'e geri götürmek üzere tek bir yaprak bile elde edilemedi.

Dindar denizci, deniz-tanrısmın önünde diz çöktü ve man
tar karşılığında, imparatordan ne hediye istediğini sordu. Peng- 
lai'ye pek çok oğlan ve pek çok kızın gönderilebileceğini öğ
rendi.

Sihirli mantar için tanrı tarafından talep edilen bedeli öğren
dikten sonra, İmparator, üç bin genç erkek ve bakireyle dolu 
jolan bir filo tekneyi gönderdi. Hsu Fü, yolculuğun komutasını 
almıştı. Ancak, Çin'e bir daha geri dönmedi. Bazılarına göre, o 
Ve yanındakiler, hala P'eng-lai’de oturuyorlar; diğerleri, onun 
çok uzaklarda, Japonya olduğu sanılan bir ülkeye ulaştığını ve 
Orada, krallıkla yöneteceği bir devlet kurduğunu iddia ederler.

Diğer Çin imparatorları da, benzer şekilde, masallarda an
latılan adaları keşfetmek için çok istekliydiler ve pek çok deniz 
yolculuğu düzenlemişlerdi. Adaların keşfedilmesinde kendisi
ne yardımcı olma konusundaki çabalarının boşuna olduğunun 
anlaşılması üzerine çılgına dönen bir kralın, yaklaşık beşyüz 
büyücü ve alimi öldürttüğü söylenir.

Bir başka imparator, kendisinin kumanda ettiği bir deniz 
yolculuğu düzenlemiştir, herbir gemi askerlerle doluydu ve bu 
askerler, okyanusun ortasında, borular üfleyerek, davullar çala
rak ve koro halinde bağırarak, okyanus tanrılarını rahatsız 
edip, ölümsüzlük Adalarının yerini ortaya çıkarmaları için, 
büyük bir gürültü kopardılar. Zamanla, bir aslan kafası ve 150 
metre uzunluğunda köpekbalığına benzer vücuduyla, en kor
kunç şekliyle ejderha-tanrı ortaya çıktı. Anlaşıldığı kadarıyla



gemilerin daha uzağa gitmesine engel olmak amacıyla ortaya 
çıkan tanrının etrafının sarılması için, imparator filosuna emir 
verdi. Korkunç bir çatışma meydâna geldi. Tanrıya karşı, bin
lerce zehirli ok fırlatıldı ve tanrı öyle kötü yaralandı ki, kanı 
10.000 millik bir alanda denizin rengini değiştirdi. Fakat ölüm
lülerin bu zaferine rağmen, ölümsüzlük otunun yetiştiği ünlü 
adaya hiç ulaşılamadı. Aynı gece, imparator, rüyasında karşısı
na çıkan ejderha tanrıyla tek başına savaşmak zorunda kaldı. 
Uykuda olduğu için, bu, ruhların, vücudu terkettiğine inanılan 
bir ruhlar savaşıydı, imparatorun ruhu- kötü oldu. Ertesi gün, 
majesteleri yatağından kalkamadı ve yedi gün sonra öldü.

Japon hikayelerinde, P'eng-lâi adası, Horaizan olarak anılır. 
Adada üç tane oda vardır ve Horai adlı baş dağın üzerinde 
Hayat Ağacı yetişmektedir. Bu ağacın, gövdesi ve dalları altın
dan, kökleri ise gümüştendir ve mücevher yapraklan ve mey
veleri vardır. Bazı hikayelerde şeftali, erik ve çam olmak üzere 
üç ağaç vardır. "Ölümsüzlük mantarından da sözedilir. Bu 
bitki, bu kutsal ağaçların,,özellikle de çam ağacının gölgesinde 
yetişir. Kutsal adada, ünlü mantar kadar, "ölümsüzlük çimeni" 
nin de yetiştiğine dair bir inanç olduğu yönünde kanıtlar bu
lunmaktadır. Hayat veren pınar da, Çin'liler ve diğerleri tarafın
dan olduğu kadar, Japönlar tarafından da biliniyordu.

Ölümden korkan ve "ölümsüzlük çimeni"ni elde etmek 
üzere, ölümsüz bir azizi kendisine yardım etmeye çağıran, Sen- 
taro adında bir Japon Gılgamesh'i hakkında bir hikaye anlatıl
maktadır. Aziz, ona, kağıttan yapılmış ve birleştirildiğinde can
lanan bir turna kuşu verdi ve bu kuş Sentoro'yu okyanusun 
üzerinden Horai Dağı'na taşıdı. Burada, Sentaro, hayat veren 
çimeni buldu ve yedi. Bununla birlikte adada bir süre yaşadık
tan sonra, canı sıkılmaya başladı. Diğer ada sakinleri ölümsüz
lükten zaten sıkılmışlardı ve ölmek istiyorlardı. Sentaro da, Ja
ponya'yı özlemeye başladı ve sonunda, kağıttan turna kuşunu 
yeniden birleştirdi ve denizin üzerinden uçtu. Ancak adadan 
ayrıldıktan sonra bulduğu bı çözümün akıllıca olup olmadığı 
şüphesine kapıldı. Sonuç olarak onun isteğine göre hareket 
eden turna kuşu, kıvrılıp buruştu ve havada düşmeye başladı.



Sentaro çok korkmuştu ve tekrar doğduğu ülkeyi öyle derinde 
özlemeye başladı ki, bu özlemle, turna kuşu kuvvetlendikçe 
kuvvetlendi, havada yükseldi ve Japonya'ya ulaşana kadar uç
maya devam etti.

Yolculuklarının hikayesi, Profesör Chamberlain10 tarafın
dan yeniden düzenlenen, Wasobioye adındaki bir başka Japon 
kahraman, bir zamanlar, bazı rahatsız edici konuklardan kurtul
mak için bir tekneye atlar. Sekizinci ayın sekizinci günüdür ve 
dolunay vardır. Birdenbire bir fırtına çıkar ve yelken parça parça 
olur, direk devrilir. Wasobioye eve geri dönemez ve teknesi, 
yaklaşık üç ay boyunca okyanusta sürüklenir. Sonra Çamur De- 
nizi'ne ulaşır, fakat burada hiç balık tutamaz. Az zaman sonra 
çok sarp geçitlere girer ve açlıktan öleceğinden korkmaya baş
lar, fakat zamanla bir kara parçası görünce çok mutlu olur.

Teknesi yavaşça, üzerinde üç adet büyük dağın bulunduğu 
çok güzel bir adaya doğru sürüklenir. Kıyıya yaklaştığında, bu 

! harika adanın havasının, çiçekler ve çiçek açmış ağaçlardan 
gelen en hoş kokularla bezenmiş öduğunu anlayınca müthiş 
neşelenir. Karaya çıkar ve pırıl pırıl bir kuyuya rastlar. Kuyu
nun suyundan içince, gücü tekrar yerine gelir ve damarları, 
kuvvetli bir zevk hissiyle karıncalanmaya başlar. Tazelenmiş ve 
mutlu bir şekilde ayağa kalkar ve yürümeye başlar. Az sonra, 
Çin'de, Hsu Fü kadar tanınan ve "ölümsüzlük mantarı"nı elde 
etmesi için, genç erkekler ve bakirelerle birlikte İmparator She 
Wang Ti tarafından Kutsal Adalara (P'eng-lai) gönderilen, fakat 
geri dönmeyen, bilge Jofııku ile karşılaşır.

Wasobioye, dost bilge tarafından, hayatlarını, zevkin arayı
şı içinde geçirmiş olan ölümsüzlerin şehrine götürülür. Bunun- 

- la beraber, bu insanların, monoton yaşamlarından hoşnutsuz 
olduklarını ve sürekli, hayatlarını kısaltacak bazı şeylerin arayı
şında olduklarını görür. Deniz kızı etini yemeyi reddediyorlar
dı, çünkü bu, hayatı uzatan bir yiyecekti; bunun yerine, zehirli 
olduğuna inanılan altın balığı ve kurumdan oluşan bir karışımı 
tercih ediyorlardı. İnsanların tavırları esrarengizdi. Bir başka iyi 
sağlık ve uzun hayat istemek yerine, hastalık ve hızlı bir ölüm 
arzuluyorlardı. Herhangi biri, rahatsızlandığında ona tebrikler



yağdırılıyor, iyileşme belirtileri gösterdiğinde ise üzüntüleri 
gönderiliyordu.

Wasobioye, adada yaklaşık çeyrek yüzyıl kadar yaşar. 
Sonra, monoton yaşamdan bıkkın hale gelip, zehirli meyve, 
balık ve etler yiyerek intihar etmeye çalışır. Ancak bütün çaba
ları boyunadır. Bu adada, bir insanın ölmesi mümkün değildir. 
Zamanı gelince eğer adayı terkederse ölebileceğim anlar, fakat 
başka diyarların varlığından haberdar olduğu için hayatı sona 
ermeden önce oraları da ziyaret etmek ister. Sonra, zehirli yiye
cekler yemek yerine, kendisine verilen zamanın ötesinde, daha 
pek çok yıl hayatını uzatabilmek amacıyla, deniz kızı eti yeme
ye başlar. Bundan sonraki zamanlarda Yalanlar diyarını, Bolluk 
Diyarını vs. ziyaret eder. Son ziyaretini Devler Diyarı'na yap
mıştır. Wasobioye, genellikle "Japon Gulliver" olarak anılır.

"Hayat kuyuları" ve "hayat ağaçları" ya da "hayat bitkileri" 
ile efsanevi adaların arayışından, tarih öncesi çağlarda olduğu 
kadar, ortaçağda da denizcilik girişimlerini hareketlendiren et
kiler yaptığı anlaşılan, Yeryüzü Cenneti'nin dünya çapındaki 
arayışı ile ilgili, keşif tarihinden pek çok ülkenin hikayelerinde 
sözedilmiştir. Columbus, "kuyu" ve "ağaç"m bulunmasının ge
rektiği cennet adasını aramıştı. "Doğu'daki Cennete11 "arka ka
pısından" ulaşabilmek amacıyla, batıya doğru yol almıştı. Bu 
konuda şöyle yazmıştı: "Yeryüzü cennetinin yerinin, en doğu
da olduğunu belirleyen azİ2 teolojistler ve filozoflar haklıydılar, 
çünkü en ılımlı iklim oradadır; ve henüz keşfettiğim yerler, 
Doğtı'nun sınırlarıdır". Bir başka mektubunda: "Yeryüzü cenne
tinin burada uzandığına ikna oldum"12, der.

Ellis'in hatırlattığı gibi, "Florida'mn keşfini sağlayan yolcu
luğun yapılmasını sağlayan, bilinmeyen ülkelerin keşfedilmesi 
arzusundan başka bir şey değildi". Bu bilinmeyen ülkelerin 
keşfi, "Lucayo adalanndan biri olan Binini'de yaşarken, Puerto 
Rico sakinlerinin arasında hakim olan bir gelenekte belirtilmiş 
olan meşhur bir pınarın bulunması" gibi istekleri kapsıyordu. 
Ponce de Leon, gezinin en başta gelen amacı olan, bu pınarın 
arayışı içinde, Lucayo Adaları'ndan geçerek yolculuk yaptı ve 
sonunda Florida kıyılarına ulaştı".



Ellis, bu yolculuktan sözetmektedir, çünkü, Polinezyalıla- 
rln, bu efsanevi adalara ve kuyuya inandıklarım keşfetmiştir. 
Bu konuda, Ellis, "Orada oturanların sonsuz sağlık ve gençlik 
dolu güzelliği tattıkları, wai ora'nın (hayat-veren pınar) şifalı 
s alarına atlayan her insanın, tüm iç hastalıklarından, dış bozuk
luklarından ya da felçli yaşlılıklarından, kurtuldukları, Kamapii- 
koi ülkesine yapılan yolculuk hakkindaki Hawaililerin anlattık
ları hikayelerden" sözeder. Ellis, birbirinden oldukça ayrı 
toplumlar arasındaki aynı inançları ele alarak, modern etnolog
ların görüşlerini daha önceden ortaya koymuştur. Ellis şöyle 
der: "Malaya, Asya ya da Madagaskar, Amerika ve Polinezya dil
lerindeki bir dizi sözcüğün düz bir şekilde incelenmesi sonucu, 
aynı eski zaman diliminde hem. dünyanın bu uzak bölümlerin
de oturanların diğerleri ile sıkı ilişkiler kurdukları, hem de bun
ların bazılarının kısmen ya da hep beraber, diğerlerini oluştura
cak şekilde koloniler kurdukları ortaya çıkarılabilir." Ellis şöyle 
devam eder: "Hem esasen Amerika'dan gelmiş olan, Güney De
nizi Adalarının mevcut sakinleri, hem de Polinezyalı kabileler, 
aynı zaman diliminde, Amerika kıtasına doğrn yöneldiler"15.

Legends o f OldHonolulu adlı eserinde W.D.Westervelt, ken
dilinin de Yeni Zelanda'nın Maori efsanesinden, aşağıdaki özet
le jopladığı, eski Hawai hikayesi "Ka-ne Hayat Suyu"nu anlatır:

| Ay öldüğü zaman, yaşayan su Ka-ne‘ye, bütün hayatları 
geri getirebilen, hatta ayı bile gökteki yoluna geri döndü- 
rebilen suya gider.

Efsanenin Hawai sunumunda, hasta olan, kral babasının 
iyileşebilmesi için suyu bulan kahraman, kendisine nereye git
mesi ve ne yapması gerektiğini öğreten bir cüceyle 'görüşür.

Benzer şekilde, Dalgalar Altındaki Ülke'nin Kralının kızının 
hastalığından kurtulabilmesi için Djarmaid'in hayat suyunu ve 
kupasını bulmaya çalışmasının anlatıldığı Gal hikayesinde de, 
kuru yaprak rengi bir cüce vardır. Bu cüce, Galli kahramanı bir 
tekheyle karşıya geçirir ve kupa ile suyu , nasıl bulabileceğini 
öğretir14.

Polinezyalıların hayaletleri batıya gitmiştir. Onların cenne



tinde, bir ekmek-meyvesi ağacı vardır. "Bu ağacın, biri doğuya 
biri batıya doğru, her ikisi de hayaletler tarafından kullanılan 
iki dalı vardır. Biri, Po-pauöle'ye doğru sonsuz karanlığa atla
mak için, diğeri ise yardımsever tanrılar ile bir görüşme yeri 
olarak kullanılıyordu"15 Turner şöyle der: "Güney Denizi Ada
larında oturan bazı insanların, hayallerinde yarattıkları aıhlar 
dünyasında 'hayat suyu' adında bir nehrin varolduğuna inanı
yorlardı. Yaşlı bir insanın, öldüğünde, oraya gidip yıkandığına, 
gençleştiğine ve tekrar yeni bir hayat yaşamak için yeryüzüne 
döndüğüne inanılırdı"1̂ . Ari-Hint destanı Mahabharatdnm 
kahramanlarından biri olan Yudhishthira, kutsal Ganges neh
rinde yıkandıktan sonra ölümsüz olur17. Aeneid adlı eserde, 
kalıraman, Cennet1 de, geçmişi unutmak ve insanlar arasında 
tekrar hayata dönmek için Lethe'nin suyunu içen ruhları görür.

Bir Ondördüncü yüzyıl gezgini ve gezginlerin hikayelerini 
derleyen yazar olan Sir John de Mandeville, hayat pınarının, 
Seylan'daki bir dağın dibinde olduğunu belirtmiştir. Bu "güzel 
kuyu... bütün baharatların kokusuna ve tadına sahiptir; ve 
günün her saatinde kokusunu ve tadını değiştirir. Bu kuyunun 
suyundan üç kez içenler, bu suyun sahip olduğu şifalı özellik
lerle bir daha hasta olmama şansım, elde ederler; kuyunun ya
kınında kalan ve suyundan sık sık içenlerse, hiçbir zaman 
hasta olmazlar ve her zaman genç görünürler." Sir John, bu 
sudan içmek için üç ya da dört kez fırsat bulmuş ve daha fazla
sı için yolculuklar yapmıştır. Bazı insanlar onu "Gençlik Kuyu
su" olarak adlandırmışlardır. Sık sık bu sudan içmişler ve her 
zaman "genç" görünmüşler ve hasta olmadan yaşamışlardı. "Ve 
insanlar, bu suyun Cennet'den geldiğini ve bu nedenle çok ve
rimli olduğunu söylemektedirler. Ortaçağ edebiyatında, "hayat 
ağacı" her zaman, "hayat kuyusu"nun yakınlarındadır. Mısır'
daki Heliopolis'te, Kıpti Hnstiyanlar ve Müslümanlar tarafın
da n, bir kuyu ve ağacın, Hz. İsa ile ilgisi olduğu düşünülmüştü. 
Joseph ve Mary, Mısır'a kaçtıklarında, Mısır inançlarına göre, 
bu ağacın altında dinlenmişler ve kutsal çocuğun elbiseleri bu 

. kuyuda yıkanmıştı. Heliopolis, "güneş şehri"dir ve Araplar, hala 
kuyuyu "güneş pınarı" olarak anarlar. Eski Mısır inançlarına



göre, güneş tanrısı Ra, her sabah yüzünü bu kuyuda yıkardı. 
Ağaç (bir Firavun inciri) ana tanrıça idi.

Cycladelerden biri olan Delosla ilgili klasik efsane, yüzen 
ada ya da adalar hakkmdaki Avrupa inançlarının, Mısır'dan 
kaynaklandığını ve güneş mezhebiyle yakından ilgili olduğunu 
ileri sürmektedir. Anlatılanlara göre adanın, Mısır'lı isis'in, Set 
'tarafından takip edilmesi gibi, ülkeden ülkeye bir piton tarafın
dan takip edilen, zulüm gören tanrıça Letona'nın Apollo'ya 
orada hayat verebilmesi için, Poseidon'un emriyle denizin yü
zeyine yükselmektedir.
i Delos'ta, Apollo'nun görünümü bir ejderha biçimindeydi 
Ve kehanetlerde bulunurdu. Delos'ta ölmek yasaktı, orada otu
ranlardan hasta olanlar başka yerlere götürülürlerdi.

Üzerinde Osiris ve isis'in, Set'ten saklandıkları, Nil'deki 
yüzen ada, Delos, "Homs'un yeşil yatağı" gibi, bir yüzen aday
dı. En eski Apollo, sakat Hephaistos'un oğluydu. Sakat Honıs, 
şekillerinden birinde, bir Hephaistos ve bir metal işçisiydi. 
Homer, Apollo'nun adasını biliyordu. Domuz çobanı, Odysse- 
us'a hitap ederek, şöyle def18: "Suriye adında bir ada var... Ort- 

. ygia'nıtı üzerinde ve güneşin dönüş yerleri var. Hayvan sürüle
ri bakımından zengin, mısır ve şarabı bol, oldukça güzel bir 
ada olmasına rağmen, hacim olarak çok büyük değildi. Ülkeye 
hiçbir zaman kıtlık girmedi ve sefil ölümlüler hiçbir zaman 
kötü hastalıklara yakalanmadılar."

Daha sonraki Yunanlılar, Cennet adasının, Atlantik'te oldu
ğuna inandılar ve oradan "Atlantis”, Kutsal Adalar ve Şans Ada
ları diye söz ettiler. Hercules,

Bu, eskilerin ünlü Hesperian bahçelerinde,
Bereketli topraklarda ve korularda ve çiçekli vadilerde 
yetişen ölümsüzlük meyvesi, altın elmaları aramak için 
yola koyuldu.
Bu ünlü periler Hesperus'un. kızları, Atlas'ın ağabeyi (Hes- 

perus bir akşam yıldızı olan Venüs'tür) tarafından konman 
Cennet Bahçesi, ayrıca Afrikadaki Atlas dağlarının arasında bu
lunuyordu. Orada, altın elmalarla dolu, hayat ağacı, Çin ve Ja
ponya Cennetlerindeki mücevher ağaçları gibi, orman perileri



ve hiç uyumayan bir ejderha tarafından konmuyordu.
Diodorus'a göre, Finikeliler, Cennet adasını keşfettiler. An

laşıldığı kadarıyla, Plutarch, adayı, İrlanda ile (eskilerin "kutsal 
ada"sı.) ya da Hebrides'tekL bir adayla karıştırarak, Brittîa'nın 
(Ingiltere ve Iskoçya) batısında, beş günlük bir mesafede oldu
ğunu söylemiştir.

Batı okyanusundaki, ölümsüzler adasına, Gal halk edebiya
tı ve yazı edebiyatında rastlanmıştır.

Cennet'in, Gal isimleri arasında "Emain Ablech" (elmaların 
çok olduğu Emain) adı da vardır. Bir tasvirde, Conla isminde bir 
genç ve karısı Venusia'dan sözedilir. "Şimdi gencin elinde, altın 
renginde güzel bir elma vardı; elmanın üçte biri yense bile bir 
zerresi eksilmezdi. Elmayı yiyenleri ne yaş ne de karanlık etkile
yebilirdi. "Bu Cennetin bir parçası, "krallar, hükümdarlar ve ka
bile şefleri "için ayrılmıştı. Bir Kelt Gılgamesh'ı olan Teigue, 
adayı ziyaret etmiş ve orada, aynı zamanda "geniş bir alana ya
yılmış, çiçekler ve olgun meyvelerle dolu elma ağaçları" gör
müştü. Bu büyük ağaçla ilgili somlar sormuş ve bu meyvenin, 
büyük malikanede oturan cemaatin yararlandığı bir "yemek" ol
duğunu öğrenmişti19. Üve2; ağacının meyvesi ve fındık da, Gal- 
lilerin ölümsüzlük meyveleriydi. Bir keresinde, St.Patrick'e, "gü
neyden sarı bir gömleğin üzerine altın bir taka ile tutturulmuş 
kızıl renkli bir manto giymiş bir genç gelmişti. "Bir kucak dolu
su, sarı başlı yuvarlak fındıklar ve güzel altın sarısı elmalar"20 ge
tirmişti. Gallilerin, kutsal adaları, kızıl renklerde temsil edilmişti:

Hoş sesli ovalar üzerinde
Her türlü rengin ihtişamı parıldıyor.
Müziğin etrafında sıralanmış, neşe içinde 
Güneyin gürfmş-bulut ovasında,.
Bilinmeyen feryat ediyor ya da hainlik...
Kaba ve boğuk olan hiçbir şey yok..
Kadersiz, üzüntüsüz, ölümsüz,
Hasta olmadan, zayıf düşmeden...
Üzerinde pek çok çiçeğin açtığı 
Güzel bir ülke?1.



Kahraman Bran, adaları aramak için yola çıkar ve Çin'li de
nizcilerden biri gibi, deniz-tanrısına rastlar ve tanrı ona, cennet 
ac asının harikalarım ve hayat ağaçlarını anlatır.

Güzel meyvelerle yüklü bir ağaç...
Üzerinde altın rengi yapraklarıyla,
Hatasız, eksiksiz bir ağaç22.

Yüzen ve gözden kaybolan yeşil ada ve hayat kuyusu, 
Isljcoç Gal folklorunda ortaktır. Eğer bir önceki geceyle eşit 
uzunluktaki bir günün şafağında içilirse, hayat-veren suyun, 
biiyük bir gücü olduğuna ve kuyudan, bir kuş, bir yudum su 
içmeden ve bir köpek havlamadan, bu suyun içilmesinin ge
rektiğine inanılıyordu. İskandinavyalIlar, İngiliz adaları ve İr
landa'da geçici olarak oturdukları uzun süre boyunca, Batı'daki 
Gal kutsal Adaları1 m duymuş ve onlardan 'İrlanda hit mikla" 
(Küçük İrlanda) olarak sözetmişlerdir. Daha sonra efsanevi 
adanın, Amerika olduğu, inanıldığı ve anlaşıldığı kadarıyla hü
nerli deniz gezginleri tarafından ulaşılan Vinland olduğu belir
lenmiştir.

| Yeryüzü Cenneti, Asya’da da bulunuyordu. A)exender'in 
efsknevi hikayelerinde, Gılgamesh gibi, bir kahraman, Hayat 
Suyu'nu aramak için yola koyulur. Aynı şekilde, batıda bulu
nan ve canavar bir yılan tarafından korunan bir mağaraya girer. 
Hikayenin bir sunumunda kahraman, Çin bilgisinde kendisini 
çokça gösteren ve karanlıkta ışık saçan bir mücevher taşımak
tadır ve karanlık tünelden geçer. Hayat Kuyu'suna ulaşır ve su
ların içine dalar. Dışarı çıktığında, vücudunun mavimsi-yeşil bir 
renge dönüştüğünü farkeder ve ondan sonra kendisine "Yeşil" 
aiıhımına gelen "El Khidr"23 adı takılır.

Hayat kuyusu, Kuran'da da geçmektedir. Tefsirciler, Musa 
ve Joshua'nın, Hayat Kuyu'suna ulaştıkları zaman, kızarmış bir 
balıc taşıdıklarını anlatarak, kaybolan bir balıktan sözedildiğini 
beli tirler. Suyun birkaç damlası balığın üzerine düşmüş ve 
balık aniden sepetten fırlayarak denize atlamış ve yüzerek 
uzaklaşmıştır.

Ari-Hint destanı Mahabharatdda kahraman Bhima, Hayat
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gölü ve Hayat Lotüs'ünü aramak üzere yola koyulur. Gölü ko
ruyan Yaksha-bekçilerini yener ve gölün sularında yıkanınca, 
yaralan iyileşir24.

Buddhalık için yeterlilikleri olması gerekenlerin ulaştıkları 
Cennet hakkında, Budist edebiyatında hararetli tasvirler bulun
maktadır. Kutsal Adaların Çin Taoist sakinlerinin bir bölümü, 
benzer şekilde, başka bir varlık boyutuna geçecekleri zamanı 
beklerler. Benzer bir inanç, Batı'da da hakimdir. Arthur, Ossi- 
an, Fionn (Finn), Brian Boroiınhe ve Thoünas The Rhymer gibi 
pek çok Kelt kahraman, Charle mange, Barbarossa'lı Frederick, 
William Teli ve kıtanın diğer kahramanlan gibi, insanların dün
yasına geri dönecekleri vakit gelene dek, uzun süre cennette 
yaşamışlardır.

Budist Cennetinde, saf yaratıkların "parlak ve sarımsı" yüz
leri vardır ve sarı renk, Çin'in baş ejderhasının rengi olduğu 
gibi, Budist'lerin de kutsal rengidir. Bu cennette kutsal Ganges 
nehri ve "yüz yogana uzunluğundaki", hayatı uzatan ve "mezi
yetleri artıran" büyük Bodhi-ağacı bulunur. Bu "meziyetler", 
"hem altın, gümüş, mücevher, gök zümrüt, deniz kabukları, 
taşlar, mercanlar, amber, kırmızı inciler ve pırlantalar vs., ya da 
diğer mücevherlerin herhangi birisinde; hem de her cins par
füm, çiçek, çelenk, merhem, tütsü tozları, pelerinler, şemsiye
ler, bayraklar, sancaklar ya da lambalarda ya da dans etmek, 
şarkı söylemek ve müziğin her türlüsünde ortaya çıkabilirdi"2"5.

Bu Cennette, mücevher ağaçlarından bolca bulunmaktadır. 
Bir hikayede anlatıldığına gere "Bazı ağaçların gövdeleri mer
candan, dalları kırmızı inciden, küçük dallan pırlantadan, yap
rakları altından, çiçekleri gümüşten ve meyveleri gök zümrüt
tendi"2̂  "Doğu bölümünde, Ganga (Ganges) nehri ile aynı 
seviyede Buda ülkeleri" vardır. Ülkelerdeki temizlenmiş yara
tıklar" bilgelik ışığıyla ve beyazlık, parlaklık, temizlik ve bilgile
rinin güzellikleriyle, ayın ve güneşin ışığını geride bırakıyorlar
dı"27 "Her arzuyu yerine getiren mücevherler kralından" 
sözedilir. "Uyumlu notalarla şarkılar söyleyen, yüzlerce mücev
herin renklerine sahip kuşlara dönüşen, altın renkli, olağanüs
tü güzel ışıkları"2*5 vardı. Temizlenmiş olanlar, "parlak vücutları



ve mayi gözleriyle", "gözleri, dört büyük okyanusun sularının 
sahip olduğu, mavisi ye beyazı birbirinden pldukça ayrı olan 
bir renge sahip Buda"29 gibi olabilirlerdi. Budistlerin, Mutluluk 
Ülkesinin tasvirlerindeki hayalleri alır başını gider ve hararetli 
t ekilde anlatma akımı, metaller, değerli taşlar, "kırmızı inciler, 
mavi inciler" ve "yunus amblemleri ile süslü altın ağlar, gamalı 
haç (swashtika), nandyavarta ve ay"30 hakkında pek çok Bu
dizm öncesi inancı da beraberinde taşır. Onların cennetinde, 
nehrin çamum bile altındandır. Böylece metal ve mücevher bi
çimindeki "ruh malzemelerini arayan ilk İnsanların dini inanç
larının, Yeryüzü Cenneti konusundaki Budist düşüncelerle, 
tjuhaf bir biçimde karışmış olduğu anlaşılmaktadır.
! Bazı Japon ve Çin hikayelerinde, ölülerin ruhları, Cennete, 

kuşlar ve özellikle de, Hint kartal-adam Garuda (Japon'ların 
turna bacaklı kuş kadını Gario) ve kahraman Etona'yı cennete 
taşıyan Babil kartalının yerini alan turna ve leylek kuşlan tarafın- 
c an taşınmaktadır. Himalaya dağlarının arasındaki Indus nehri
nin kaynağında bulunan ve aslında Ari Kuru kabilesinin anava
tanı olan Hint Cenneti Uttara Kuru'ya ulaşan azizlerin 
hayatlarını yüzyıllar boyunca uzattıklarına inanılır. Öldüklerin
ce, vücutları, dev kuşlar tarafından uzaklara taşınır ve dağ köşe
lerine bırakılırlardı. Bu tür hikayelerde devam edegelen inanca, 
Elmas Vadisi efsanesinde de rastlanabilir. Laufer, bunun bir su
numunun, "Çin edebiyatının en ilginç kitaplarından biri olan" 
Liang Se kung ki de yer aldığını söylemektedir. Alimler, uzak ül
kelerdeki harikalardan bir prense söz ederler. Bir Çin hikayesin
de "Batı'da Akdeniz'e gelirken denizde iki yüz mil karelik bir 
ada olduğu" nakledilir. Bu adada, bol miktarda, değerli taşlarla 
dolu ağacın bulunduğu ve içinde onbinden fazla ailenin yaşadı- 
ğjı bir orman bulunmaktadır. Bu insanlar Fu-lin ülkesine (Suriye) 
adım veren bu mücevherleri büyük bir hünerle işlemektedirler. 
Adanın kuzey batısında, bir kase gibi içi oyuk, 300 metreden 
fazla derinliği olan, kayalık bir çukur vardır. İnsanlar bu vadiye, 
et atarlar. Kuşlar bunları gagalarına alır ve bundan sonra aşağıya 
değerli taşlar atarlar" denir, işte, altıncı yüzyılın başlarında, Fu- 
lin-'den, Akdeniz bölgesinde de sözedildiğini görüyoruz.



Çin Elmas Vadisi hikayesi, "çok bilinen bir batı efsanesinin 
kısaltılmış bir şeklidir". Kıbrıs'taki Bizans Piskoposu Epiphani- 
us'un (315-403) yazılarındaki bir sunumunda, vadinin "büyük 
Scythia'nm bir çölünde" olduğu ve değerli taşların, kartalların 
onları taşıdığı dağlardan toplandığı belirtilir. Kartal-taşları, "ka
dınlar için doğum sırasında yararlı olan" bir taştır. Laufer, 
Pliny'nin doğum taşlarından haberdar olduğunu ve bununla il
gili inançlara Mısır ve Hindistan'da da rastlandığını belirtmiştir. 
Bu iki ülkede, kartal ve yılan arasındaki savaşlar hakkindaki ef
sanelerde bu inanç ortaya çıkmıştır31.

Bir îskoç Gal hikayesinde, kendisini, yüzen kutsal adaya 
götüren bir kartalla mücadele eden bir adamdan sözedilir. 
Adam öldürülür, fakat hayat suyunun damlaları vücuduna ser
pilince tekrar hayata döner. îskoç inanışına göre, kartalların ve 
kuzgunların yuvalarında bulunan taşlar, sahiplerine, kehanette 
bulunabilme ve iyileştirme güçlerini verir.

Babil, Hint, Japon ve Çin edebiyatındaki Cennet ağaçları
nın mücevherlerinin, onlara sahip olanlara özel güçler verdiği
ne inanılmaktadır. Bu sınıfa, "Bütün Arzuları Karşılayan Mücev
her, "karanlıkta parıldayan mücevher", peygamberin ya da 
rahibin mücevher ya da mücevherleri, vs. dahildir. Bu mücev
herler, eski zamanlarda hep aranmıştır, çünkü "ruh malzemesi" 
adı verilen güçlere sahip olduklarına inanılıyordu. Onları ta
kanları, tüm kötülüklerden korudular, doğumlara yardımcı ol
dular, ömürleri uzattılar. Değerli metaller de, benzer şekilde, 
"Şans getiren" nesneler olarak kabul edildiler ve ilk insanlar 
için şans, iyi sağlık, uzun bir ömür, bereketli ve bol miktarda 
yiyecek, gelecekten haberdar olabilme ve çoluk çocuk vs. gibi 
arzulayabileceği herşey anlamına geliyordu.

Kutsal Adalar hakkindaki hikayelerde, eskilerin deyimiyle 
mutlu ruhlar, "şanslı ruhlar"dı.

Cennet, içinde hayat veren su ve meyvelerin ve sayısız mü
cevherlerin bulunabilecekleri ve kendisine ulaşan insanların, 
büyücü ve peygamberler gibi bilgelik elde ettikleri ve hastalık
tan, acıdan uzak, binlerce yıl yaşadıkları bir ülkeydi. Orası, 
ebedi gençlik ve sınırsız mutluluğun ülkesiydi.



10. BÖLÜM

ÇİN VE JAPONYA'NIN ANA TANRIÇASI

Ölü için Yiyecek-Cennet’teki Süt, Ekm et ve Bira-Mısır’daki Batı 
Hayat Ağacı-Yunanistan, Ingiltere ve PoÜnezya’dakİ Hayat 
Ağacı-Yeıaltı Cenneti-"Harİka Gül Bahçesi"-Çin'deki Batı Mez- 
hebi-încil'deki Ağaç Hikayesi-Çin'lilerin Uzun Ömür Şeftalisi- 
"Batı'mn Kraliyet Ana'sı’ -Çin îm paratonınun Ziyareti- Bir Uzak 
D oğu El Khİdı’i-Kutsal Kıizöntem-Çin tarçını ağacı mezhebi- 
Kutsal Sarı Nehir-Ay Mitleri-Çin, Hindistan ve İskandinavya’da 
Ay îksirleri-Çİn Yıldız Bahçesi-Güneş teknesi-Kutsal Nehirdeki 

"Kutsal Ada"-Ay-Kızı H ikayesi-Çın. ve Japonya'da "Makara11- 
Çin'li Isthar-Tufan Efsanesi-Ağaç Ruhları-Küçük Şeftalinin Hi- 
kayesi-Ejderlıa Kemikleri, Ağaçlar ve încirlerdeki "Ruh Ma İze- 

| mesi".
1
1 Eski dini edebiyatta "Hayat îksiri", "Hayat Suyu" ya da 

"Hayat Yiyeceğinin arayışı, Arthurian hikayelerindeki Kutsal 
Kabe (Hz.İsa'nın son yemeğinde kullandığı kase) arayışı kadar 
öntemli bir konudur. Geçen bölümde gösterildiği gibi insanları 
bu arayışa yönelten inanç, oldukça yaygın ve çok eskiydi. 
Dünyadaki en eski destanda hikayesi anlatılan Babil kahrama
nı Gılgamesh, Hayat Bitkisini aramak için öteki dünyaya uzun 
ve [tehlikeli bir yolculuk yapmıştı, çünkü Ölüm düşüncesi ona 
üzüntü veriyordu. Arkadaşı Ea-bani son nefesini verirken,

! Gılgamesh acı içinde ağladı ve toprağa kapanarak 
i "Ea-bani gibi ölmeme izin verme...
Ölümden korkuyorum" diye bağırdı1.



Babil Adapa efsanesinde, tanrılara ve onların inayetini ka
zadan ölümlülerin ruhlarına bilgelik ve ölümsüzlük veren 
"hayat suyu" ve "hayat yiyeceğinden sözedilir. Babil sanatında
ki kutsal ağaç, netice olarak, Hayat Ağacı'dır2.

Eski Mısır'ın Piramit Yazlılarında, .çok eskilere dayanan ara
yışın hikayesiyle karşılaşıyoruz. Eski rahiplerin, gökyüzündeki 
cennette, ölülerin nasıl beslendikleri konusu ile oldukça ilgili 
oldukları anlaşılmaktadır. Breasted'in söylediğine göre, "Mısırlı
lar için ölümden sonrasının en büyük korkusu, açlık korkusuy
du1'̂ . Diğer ülkelerdeki gibi, Mısır'da da, mezarlarda yiyecekler 
sunulur ve bunların pek çok tanrı tarafından, ölülerin Rıhlarına 
ulaştırıldıklarına inanılırdı. Ancak sonsuza kadar yaşayacakları
na inananlar, bir gün mezarlara bırakılan yiyeceklerin biteceği
ni ve kendi adlarının yeryüzünde unutulabileceğini bilmektey
diler. Bazı Firavunlar, kendi tapınak mezarlarını sonsuza dek 
vakfetmişler, ancak devrimler sonuç olarak bu vakıfları kendi
ne mal etmiştir.

BabiHiler, ölüler beslenmediği takdirde, yiyecek ve su ara
yarak Rıhlarının sokaklarda sinsi sinsi dolaşacaklanna, evlere 
gireceklerine inanırlardı4. Polinezya'da yalnız ve evsiz Rilılar, 
"vücutta barındıkları süre içinde arkadaşları ve mülkleri olma
yan" fakir insanların Rıhlarıydı5. Değişik ülkelerdeki, ilkçağ 
mezarlarına yemek kapları ve su bardakları bırakma geleneği 
şüphesiz ölümden sonraki yaşam için duyulan açlık korkusu 
ile ilişkilidir. Ölüye düzenli aralıklarla yiyecek bırakma adeti 
oldukça yaygındı. Yılda bir kere, yaşayanlar, ölülerini gömdük
leri topraklarda ziyafet düzenlerler ve ölüleri, yiyeceklerini 
paylaşmaya davet ederlerdi. İngiliz Adalarındaki Halloween 
inançlarından birine göre, yıl sonundaki festival süresince ruh
lar "bütün ruhların ziyafetine" katılmak üzere evlerine dönerler. 
İbranilerin, ondokuzuncu yüzyılda bile varlığını koRiyan ölü
nün evde olduğu süre içinde, cesedin yanma ve ölü gömüldük
ten sonra kapının dışına ya da mezara, yiyecek ile su ya da süt 
konması geleneği, hiç şüphe yok ki, Öteki Dünya'ya yapılan 
seyahat tamamlanmadan, ölünün beslenme ihtiyacı duyduğu
na ilişkin inanca dayalı eski adetlerin bir yadigarıdır.



i

1

Daha önce de söylendiği gibi, yeryüzünden oldukça uzak
taki cennette yiyecek temin edilmesi ve üretilmesi, Mısırlıları 
:n çok ilgilendiren konuydu. Osiris'in başkanlık ettiği Yeraltı 
j-allığı'nda, ruhlar mısır yetiştirir ve meyve toplarlardı. Fakat 

güneş mezhebinin cenneti, gökyüzünün üstünde ya da akm
aydı. Piramit yazıtlarında, güneşe tapanlardan bazılarının, on- 
ıra yeryüzündeki hayatları boyunca mısır ve süt veren yiyecek 

sağlayıcı Büyük Ana tanrıça Hathor'a inandıklarına rastlanmış
tır. Gökyüzü tanrıçasından doğan, Re'nin oğlu gibi, firavun da, 
ŝ k sık gökyüzü tanrıçalarından biri ya da özellikle Güney ve 
Kuzey'in ilkçağ krallıklarının eski tanrıçaları olmak üzere Re ile 
illgili bazı diğer tanrılar tarafından emzirilirken temsil edilmişti. 
Eu temsiller "Uzun tüylü ve sarkık memeli iki adet akbabanın 
Kxal Pepi'nin ağzının üzerine memelerini getirmeleri, ve onu 
sonsuza kadar sütten kesmemeleri..."ni anlatır. Bir başka yazı
da, ana tanrıçaya yalvarılır: Memelerini KralPepi'ye ver... On
larla Kral Pepi’yi emzir..." Belki de, Osiris'e olan inançların 
hjakim olmasının bir sonucu olarak, güneş mezhebi, Mısır'da 
görüldüğü gibi, gökyüzünün üzerinde ve altındaki bölgelerden 
yiyeceğin, elde edilebileceği fikrini benimsedi. Güneş tanrısına 
şöyle hitap ediliyordu: "Bu senin ebedi ekmeğinden, İliç bitme
yecek birandan, Kral Pepi’ye yiyecek ver."^

Fakat, gökyüzü cennetindeki başlıca yiyecek kaynağı, Doğu 
ulkunun ötesindeki efsanevi deniz ya da göldeki büyük adada 
bulunan Hayat Ağacı idi (ana tanrıçanın bir biçimi)7. Mısır'lı sa
natçılar bu ağacı, insan ya da ba adındaki bir insan-kuş biçimin
deki ana tanrıçanın, içinden yükseldiği ve tepesinden Kralın ru
hunun ellerine bir kabdan su döktüğü bir palmiye yâ da firavun 
inciri ağacı olarak tasvir etmişlerdir. Cenaze töreninde, bir içki
nizi dökülmesi töreni, mumya için, vücudun nemliliğini (hayat 
sujyu) tazelemek amacıyla gerçekleştirilirdi8. Bu tören hakkında 
Intil'de, Elislıa'nın "Elijah'ın ellerine su döktüğü"nün anlatıldığı 
Krallar, iii, II bölümünde sözedilmektedir. Hiç şüphesiz Mısırlı 
ruhlar, suyu, ağaç tanrıçadan, ölümsüzlüklerini temin ettiği 
kadar, beslenmek amacıyla da elde ediyorlardı.

Ölülerin kitabında (LIX.Bölüm) Hayat Ağacından "Nut’un



(gök tanrıçası) inciri" olarak sözedilir. Diğer yazılarda, ağaçtan, 
Nut ya da Hathor'un "Batı Ağacı" olarak sözedilir. Doğu'nun 
güneş mezhebi, ağacı, batının Osiris mezhebinden almış olabilir.

Bu efsanevi ağaç, pek çok eski mitolojide ortaya çıkar, Hel- 
lenistik dönemde, tanrıça Europa'ya, Girit'teki Gortyna'da, kut
sal bir ağaç olarak ibadet edilmiştir9.

Ağaca, Ingiliz adalarından Hindistan'a kadar rastlanabilir 
ve onun içine giren ya dâ onu. terkeden mlılar hakkında çok 
sayıda efsane vardır. Polinezya'lıların bu tür hikayeleri bulun
maktadır. Onların Hayat Ağacı, "bir tanriya ya da bazılarının 
dediği gibi "tanrıça"ya dönüşen, yerel ekmek-meyvası ağacıydı. 
Bir efsanede "Bu sihirli ekmek-meyvası ağacından, büyük bir 
tanrıçanın ortaya çıktığı"10 anlatılır.

Hayat Ağacı ile birlikte Cennet Adası'na, özellikle, Mısırlıla
rın hayat güçlerini kuvvetli bir biçimde cezbeden denizcilik atı
lmalarından sonra ilgi duyulmuş olabilir. Hiç şüphesiz "Ruh 
m alzem esini, inciler, değerli taş ve metaller şeklinde arayan 
eski denizciler, Kutsal Adalaı düşüncesini yaymak için çok uğ
raşmışlardır. Ne olursa olsun, daha önce de gördüğümüz gibi, 
"hayat suyu"nun bulunduğu uzak diyarları aramak, deniz gez
ginleri arasında bir gelenek haline geldi. Evde oturan Osiris 
yanlıları, bir Yeraltı Cenneti düşüncesine sıkı sıkıya bağlandılar 
ve bu İnancın içinde, bunu bir yüzen ada ya da Kutsal Adalar 
ile harmanladılar. Karadaki ova ve vadilerde oturanlar ve de
vamlı büyük esrarengiz çölleri geçmekte olan insanlar, tıpkı 
yüzen efsarievi ada gibi sık sık görünen ve kaybolan vaha gö
rüntülerinden dolayı, karada bir cennet olabileceğine inandılar. 
Birden fazla ülkede, dağlar arasındaki bir cennetin varlığa 
inancından sözedilir. Örneğin, Orta Avrupa'nın peri hikayele
rinde, bu cennet içinde, bir peri kızının, onun dans eden cinle
rinin ve cücelerinin saklandıkları yer olan bir ölümsüzlük ağacı 
(ıhlamur ağacı) bulunan "güzel bir gül bahçesi" olarak tasvir 
edilmiştir; bu cücelerin kralı aın bir göıünmezlik pelerini vardır 
ve bu pelerini uzaklara götü rdüğü ölümlülerin etrafına sarar11.

Önceleri, sadece kralların ruhları.cennete giriyordu. Fakat 
zamanla, diğerlerinin Rıhlarının da cennete ulaşabilecekleri ve
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rada beslenebilecekleri inancı sağlamlaştı. Sonra, "hayat yiye
ceği" arayışı, hikaye anlatanların rağbet ettikleri bir konu oldu 
ve bu meyvenin var olduğu düşüncesi giderek yayılınca, insan
lar yaşadıkları süre içinde bu meyveyi elde edebileceklerine ve 
onu yiyen insanların ömürlerini uzatabileceklerine inandılar. 
V/.Schooling'in yazdığı gibi, "birkaç basit konu hakkindaki bir
kaç basit düşünce, bütün bir kabilenin (ve hatta insanoğlunun 
bjüyük bir bölümünün) ortak olarak kabul ettiği birkaç basit 

eri ortaya çıkarmış ve daha sonra gelen nesiller tarafından 
)k az değişikliğe uğratılmıştır; böylece hazır düşünceler üzeri- 
î bir bina bindirilmiş, bu düşünceler nadir olarak sorgulan
ış, yapılan sorgulamalar da, tıpkı Galileo ve diğerlerinin başı

ndı geldiği gibi, aşın bir şiddetle karşılanmışlardır12.
Daha önce de gördüğümüz gibi, elma, Keltler için ölüm- 

zlük meyvasıydı. Çin'liler şeftaliyi tercih etmişlerdi. Bütün 
yvanlarm, dev gibi prototipleriyle ötedünyada temsil edildik- 
;i sanılıyordu, bu yüzden, ağaçlar da dev bir ağaçla temsil 

eğiliyordu13. Bu ağaç kainatı destekleyen Dünya Ağacı idi. 
Mİsır'da, Dünya Ağacı, ilahların ve insanoğlunun Büyük Ana'sı 
olân gök tanrıçasının incir ağacıydı. Güneş, akşam vakti incir 
ağacının üzerine düşer, karanlık çöktüğünde, kırlangıçlar (yıl
dız tanrıları) dallarına tünerlerdi. İskandinav mitolojisinde, 
aâaÇ> Ygdrasil adında bir dişbudak ağacıydı. Güneş, akşam 
vakti incir ağacının üzerine düşer, karanlık çöktüğünde, kırlan
gıçlar (yıldız tanrıları) dallarına tünerlerdi. İskandinav mitoloji
sinde, ağaç, Ygdrasil adında bir dişbudak ağacıydı ve kökleri
nin ruhları, kuyudan, Hades-ölümsüzlük içkisi-'e ulaşır ve yılan 
sembolleriyle süslü bir boynuzla bunu içerlerdi. Ağaç, Iran mi
tolojisinde de kendini açıkça belli eder: Ari-Hint Indra, Dünya- 
eviitıi, onun etrafında inşa eder. Bu ağaç, hiç şüphesiz, bazen 
lıui'ma, bazen asma, nar, köknar, sedir ve belki de meşe ağacı 
olan, Asur sanatındaki kutsal ağaçla aynıdır. Konuşan ağaçlar 
hakkindaki Incil hikayesi, belki de, değişik Asur ağaç mezhep
leri arasındaki rekabetin bir anısıdır:



Ağaçlar, bir zam anlar, kendilerine bir kral seçm eye karar 
verirler ve zeytin ağacına, "Hükümdarım ız ol" derler.
Fakat zeytin ağacı onlara, "insanların ve tanrıların benim* 
le gurur duydukları şişmanlığımı terk edip, ağaçlar arasın
da terfi mi edeyim?." diye karşılık verdi. Ve ağaçlar incir 
ağacına "Gel bize hüküm dar ol" dediler. Fakat incir ağacı 
"Tatlılığımdan ve m eyvelerim den vazgeçip , ağaçlar ara
sında terfi mi edeyim?" dedi. Sonra ağaçlar, asm aya gidip,
"Bize hüküm dar ol" dediler.
Fakat asm a "Tanrıları ve insanları neşelendiren şarabımı 
terk edip, ağaçlar arasında terfi mi edeyim?" diye karşılık 
verdi. Sonra bütün ağaçlar böğürtlen çalısına gidip "Gel, 
bize hüküm dar ol" dediler. Ve böğürtlen çalısı onlara 
şöyle dedi: "Eğer gerçekten sizin başınıza kral olm am ı is
tiyorsanız, gelin ve emanetinizi benim  gölgem e bırakın; 
ve eğ er bırakm azsanız, böğürtlenden alevler çıksın ve  
Lübnan'ın sedir ağaçlanın mahvetsin".

Asur'da olduğu gibi, Çin'de, oldukça çok hayat veren ağaç 
seçeneği vardı.

Meyvelerini tanrıların ve insanların yediği Çin'lilerin dev 
Şeftali ağacı, Tibet'teki Kwun-lun dağlarının arasındaki Cen- 
net'te yetişiyordu ve Hindistan'daki Meru Dağı gibi, Kainat'a 
destek oluyordu. Meyvelerinin olgunlaşması üçbin yıl alıyordu. 
Ağaç çok güzel bir bahçe ile çevriliydi ve ölümsüzlerin kraliçesi, 
"Batı Kralının Anası" ve "Batının Kraliyet Anası" olan periye ben
zeyen kadın, Si Wang Mu tarafından korunuyordu. Anlaşıldığı 
kadarıyla kendisi esasen Hathor'un Uzak Doğu'daki şekli olan 
ana tanrıçaydı. Japonya'da, Seiobo adıyla anılıyordu. "Yüce saf
lık sarayı" ve "inci dağının" ya da "yeşim taşı dağının başkenti" 
olarak anılan ve "altın kapı"14 dan girilen cenneti, temelde, Batı 
mezhebinin cennetiydi. Bazen Si Wa.ng Mu, dağınık saçları, 
kaplan dişleri ve panter pençeleriyle, Phigalion Demeter kadar 
garip bir tanrı olarak tasvir ediliyordu. Sesi haşindi ve hastalıklar 
gönderir ve iyileştirirdi. Üç mavi kuş, ona yiyecek getirirdi.

Çin'li imparator ve bükücüler, Batı Cenneti'ndeki Kraliyet 
Ana'smm ağacından bir tek: şeftali dahi almaktan öyle tedirgin 
oluyorlardı ki, Doğu Deni2;indeki Kutsal Adalardan "ölümsüz



lü k: mantarı" getirmek zorunda kalıyorlardı.
Bir zamanlar, Çin'de, Japon efsanesinde Tohosoku olarak 

ortaya çıkan ve Japon sanatında, göğsüne bir şeftali bastırarak, 
bir dans yapan neşeli bir yaşlı adam ya da iki üç şeftali taşıyan 
ve uzun ömürlülüğün sembolü olan bir geyik tarafından eşlik 
edilen dalgın bir bilge şeklinde temsil edilen, Tung Fan So 
adanda bir büyücü yaşamıştır. Çeşitli efsanelerde onun adı geç
mektedir. Bunlardan bir tanesi, çeşitli hükümdarlıklarda birbiri 
ardına, pekçok kez yeniden doğduğunu, onun gerçekte, 
Venüs gezegeninin girdiği bir vücut olduğunu anlatır. Bu ne
denle ana tanrıçanın oğlu, Uzak Doğulu Tamımız'u temsil ede
bilir. Bir başka efsanede ise, Hayat Ağacından, "Batının Kraliyet 
An^sı” tarafından kopartılan üç adet şeftaliyi aşırdığı anlatılır.

Tung Fang So, Han Hanedanının dördüncü imparatoru 
olan ve yarım yüzyıldan fazla hükümdarlık yapan ve I.Ö 87 yı
lında yedi günlük bir oruçtan sonra ölen Wu Ti'nin sarayında, 
meplis üyesiydi. Japon hikayelerinde, Wu Ti, Kanno Buti ola
rak anılır. Hayatının uzaması için, "hayat suyu"nu ya da "hayat 
m eyvesini bulmak konusuyla çok ilgileniyordu. Sarayının bah
çesine bir Babil tapınağının kopyası olduğu anlaşılan, 30 
metre’den yüksek bir kule diktirmişti. Kulenin tepesinde, elle- 
rincle altın bir vazo tutan bir tanrının bronz bir heykeli vardı. 
Bu vazonun içinde, yıldızlardan damladığı kabul edilen saf çiy 
toplanmıştı, imparator, gençliğini tazeleyeceğine inanarak, bu 
çiyi içiyordu.

Birgün, saray bahçesinde, Wu Ti'nin önüne güzel yeşil bir 
serçe çıktı. Çin ve Japonya'da serçe, narinliğin sembolüdür ve 
alışılmamış renkteki bir serçenin alışılmışın dışında bir olayın 
olacağına işaret ettiğine inanılırdı, imparator; kuşun kehanetin
den dolayı şaşırıp, Tung Fan So'ya danıştı ve o da kendisine, 
ölümsüzlerin Kraliçesinin kraliyet sarayını' ziyaret etmek üzere 
olduğunu haber verdi.

Az zaman sonra Si Wang Mu göründü. Kendi bahçesinden 
bu yana bütün yolu, Kwun-lun dağlarının arasından, beyaz bir 
ejderhanın sırtında ve cüce bir köle tarafından bir tepsinin için
de taşınan yedi adet ölümsüzlük şeftalisi ile birlikte gelmişti.



Majesteleri, beyazlar ve altınlar içinde çok görkemli görünüyor
du ve kuş gibi tatlı bîr sesle konuşuyordu.

Wu Ti'ye geldiğinde, tepside bulunan dört adet şeftaliden 
birini aldı ve yemeye başladı. Elmanın, Aphrodite'nin sembolü 
olması gibi, şeftali de onun sembolüydü. Tung Fang So, onu 
bir pencereden gözledi ve onun gülümseyen yüzünü görünce, 
imparatora onun üç adet şeftalisini çaldığını haber verdi, Wu 
Ti, ondan bir şeftali aldı ve onu yiyip bir ölümsüz oldu. Çin İm
paratoru, Muh Wang hakkında da benzer bir hikaye anlatılır.

Batının Cenneti "yeşim taşı dağindâ (Kwun-lun dağlarının 
en yüksek tepesi) bu tanrıçaya, Mısırlı Isis, Neph thys tarafın
dan eşlik edilmesi gibi, kızkardeşi tarafından eşlik ediliyordu 
ve bu ikisinin, Taoist mezhebinin iyi kadınlarının ruhlarının 
önünde, Bulut ülkesinde gezindiklerine inanılıyordu. Ona 
hepsi de Çin'de, uzun ömürlülüğün tanrıları ve sembolleri olan 
Mavi Leylek, Beyaz Kaplan, erkek geyik ve dev kaplumbağa 
yardımcı oluyordu.

Tung Fang So hakkında anlatılan pek çok hikaye arasında 
bir tanesi, onun bir zamanlar efsanevi Mor Deniz'e yaptığı se
yahati anlatır. Bir sene ortada gözükmedikten sonra geri döndü 
ve ağabeyi, evi uzun bir süre için terkettiği için kendisini azar
layınca, sadece birgün için uzaklarda olduğunu iddia eftti. Mor 
Denizin suları, elbiselerinin rengini soldurmuştu ve onları te
mizlemek için başka bir denize gitmişti. Benzer şekilde Peri ül
kesini ziyaret eden kahramanlar, zamanın pek çabuk akıp gitti
ğini görmüşlerdir.

Mor Deniz düşüncesi, Hs.yat Kuyu'su sularında yıkandıktan 
sonra vücudu ve elbiseleri yeşile dönen El Khidr hakkındaki 
eski hikayeden15 türetilmiş olmalıdır. Mor rengi, dikenli salyan
gozdan elde edilen boyanın, deniz tacirlerinin önemli bir ticari 
malı haline gelmesinden sonra, ölümsüzlüğün ve kraliyetin 
rengi olarak mavi ve yeşilin yerini almıştır. Tung Fang So, El 
Khidr hikayesinin ithal edilmiş son bir sunumunu hafızasına 
iliştirmiş olmalıdır.

Wu Ti'nin çiy içme alışkanlığı, imparator Muh Wang'a bil
meyerek saldıran ve daha sonra sürgün edilen bir saray gözde-



si olan genç Keu Tze Tung hakkindaki hikayeyi akla getirmek
te dir. Kendisine yapılan yanlış bir suçlama sonucunda haksız
lığa uğrayan Mısır'lı Bata'nın "Akasya Vadisi"ne kaçması gibi, 
Keu Tze Tung’da, benzer bir biçimde "Krizantem Vadisine 
kaçtı. Orada krizantem çiçeğinin taç yapraklarından damlayan 
çilyi içti ve bir ölümsüz haline geldi. Budistler bu hikayeyi sa
hiplenmişlerdir, onlar, genç adama, taç yapraklarının üzerine 
yazılmış kutsal yazı verildiğini söylerler. Bu yazı, çiye, özel ni
teliklerini kazandırmıştır. Uzak Doğuda, krizantem, saflığın bir 
sembolüdür. Onaltı yapraklı bir krizantem, Japonya'da Mika
donun amblemidir.

i Hint'li Rishis gibi, ölümsüz olana kadar yogi uygulayan 
Çijn’li bir bilge, boş zamanlarını balıkların resmini yapmaya 
ayırmıştı. Bir derenin kıyısında, iki yüzyıldan fazla bir süre ya
şadı. Sonunda, doğal olarak bir ejderha tanrı olan, Balıkların 
Eiendisi'nin Yeraltı Cennetine götürülmüştü. Bir keresinde, Ej
derha hikayesindeki Çin'li "Mavi Çocuk" gibi, kırmızı renkli bir 
sa|zan balığının sırtında geri dönüp havarilerini ziyaret etmişti.

: Bir başka Çin "ağaç mezhebi", şeftali ağacı yerine, Çin tarçı
nı ağacını tercih etmiştir. Çin tarçını ağacı mezhebi daha sonra 
ortaya çıkmış olmalıdır. Şeftali ağacı yerli bir ağaçtır. Laufer, 
"Bjatı'nın, Çin'e şeftali (Amygdalus persica) ve kayısı (Prunus 
dî'meniaca) meyveleri bakımından çok minnettar olduğunu 
söyler. Bu iki hediyenin, ipek tacirleri tarafından, önce İran'a 
(LÖ birinci ya da ikinci yüzyılda) ve daha sonra Ermenistan, 
Yunanistan ve Roma'ya (I.S.birinci yüzyılda) taşınmış olması 
imkansız değildir" demektedir. Hindistan'da şeftalinin adı cina- 
nf dır ("Çin meyvesi") "Sanskrit dilinde, şeftali ağacı için bir 
isiıjn yoktur; ayrıca bu ağaç Hint folklorunda Çin'de olduğu gibi 
biı rol oynamamaktadır"... İran'da "bu meyva için sadece ta
nımlayıcı isimler vardır; şeftali için safî alu ('büyük erik'), kayı
sı fçin zard alu ('sarı erik') adları kullanılır"16.

Çin dini edebiyatındaki Çin tarçını(Cassia) ağacını tanımla
mak zordur. "Çin'ce bir kelime olan Kum , eski bir tarihte orta
ya çıkar, fakat Lauraceae gibi genel bir terim vardır; Çin'de 
Cassictnın yaklaşık onüç ve Cinnamomum (tarçın)'un yaklaşık
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onaltı çeşidi vardır. Önemli olan, eski yazılarda tarçına değinil
memiş olması, bunun ağacın kabuğunun bir ürünü olmasıdır. 
Cinnamomum cassia, Kwan-si Kwan-tun ve Hindi Çin'in yerli 
bir ağacıdır ve Çin bu ağacı ilk kez, Han'ın kolonileşmeye ve 
Güney Çin'e girmeye başladığı dönemlerde tanıdı.” Bu ağacın 
ilk tasviri, üçüncü yüzyıldan daha öncesine gitmez. "Çin kö
kenli değildi, fakat bu ağacı ilk kez medeniyete tanıtan Hindi- 
çin'in Çinli olmayan toplulukları, güneydeki bütün diğer tarım
sal etkinliklerde olduğu gibi, onları egemenlikleri altına alan 
Çin'liler tarafından benimseniyordu"17 Tarçın, kabuğunun, 
Çin'den Mısır'a, İmparatorluk dönemi kadar eski dönemlerde 
(l.Ö .1500), Giritli deniz tacirleri tarafından getirildiği iddia edil
mektedir18. Laufer, bu kurama karşı çıkmaktadır19. Anlaşıldığı 
kadarıyla, Mısırlılar kendi Puntlarından (Somali ya da Ingiliz 
Batı Afrika'sı) kokulu bir kabuk getirmişlerdir. Bundan çok 
zaman sonra, tarçın kabuğu, Seylan'dan, Hint Okyanusu üze
rinden taşınmıştı.

Mısırlılar, Punt'tan, ölülerin "vücut kokularını" tazelemek 
için, tütsülü ağaçlar getirdiler ve cesedin kaybettiği nemliliği ye
niden sağlamak için ’de üzerine içkiler döktüler20. Profesör Elli- 
ot Smith, "Tütsü yakmanın, canlandırıcı bir güç olarak, ve özel
likle de ölüye yaşam veren, çok kuvvetli olduğuna olan inancın 
sağlamlaşmasından sonra, kutsal bir malzeme olarak görülmeye 
başlandı. Tütsü tohumlarının ağaçlardan sızan maddelerden 
düşmesinden dolayı ya da eski yazıtlarda belirtildiği gibi, "onla
rın terleri" kutsal canlandırıcı güç, zamanla ağaçlara aktarıldı. 
Ağaçlar artık sadece, hayat veren tütsülerin kaynağı değildi, on
ların kendileri de, ilahlar tarafından canlandırılmalardı ve ter 
damlaları, mumyaya hayat veriyordu... Ağaçların özsuyu, hayat 
veren suyla ilişkilendirilmişti... Özsuyu, ağaçların kanı ve ter 
şeklinde dışarı sızan tütsü olarak kabul ediliyordu.1' De Groot'un 
hatırlattığı gibi "Kart damlayan ve yaralandıkları zaman ağlayan 
ağaçlar hakkmdaki hikayelere Çin edebiyatında çok rastlanır. 
(Elliot Smith'e göre, Güney Arabistan'da da öyledir) Ayaca bir 
yere geçici olarak yerleşen ya da çok güzel bakirelere dönüşebi
len ağaçlar hakkında da pek çok hikaye vardır"21
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Anlaşıldığı kadarıyla, tütsü taşıyan ağaçlan arayan eski 
niz gezginleri, inançlarını uzak diyarlara taşımışlardır. Şeftali 
ezlıebinin tanrıça-ağacı, Çin'deki en eski örnekti. Hayat mey

vesini taşıyordu. Bu mezhebin kurulmasına önderlik eden şey,
o asılıkla bir kara yolundan gelmişti. Çin tarçını ağacı mezhebi 
daha sonraydı ve bununla ilgili inançlar, Güney Çin’den gel
mişti; bunlar da, Çin'e ulaşmadan önce iyice gelişmiş olan dü- 
şiincelerin damgasını taşıyordu.

Çin biliminde, 3000 metre yüksekliğinde bir Çin tarçını 
ağacı hakkında bilgiler vardır. Onun meyvelerinden yiyenler 
ö ümsüz olurlardı. Şeftali ağacıyla ilgili daha önceki inanç, 
onun meyvelerinden birini yiyen bir ruhun, 3000 yıl yaşayacağı 
şeklinde idi.

Bu Çin tarçını ağacının, ilk olarak, "Batının' Kraliyet Ana
sı 'nın şeftali ağacının yerini almış olduğu anlaşılmaktadır. 
Çn'deki en kutsal nehir olan ve kaynağı Tibet'in kuzeyindeki 
Koko-nor topraklarında olan Hoang-Ho (san nehir) üzerinde 
y<blculuk yapılarak bu ağaca ulaşılmıştı. Bu nehir, kuzeye ak
madan önce, dağlardan oluşan engeller arasında bir yılan gibi 
kıvrılır; sonra Shensi eyaletinin (Çinlilerin anavatanı) doğu sı
nırında 200 mil kadar'güneye doğru akar ve daha sonra, 200 
mil doğu yönünde ilerler, ondan sonra, Kutsal Adaların bulun
duğu yer olduğuna inanılan Chihli Körfezine doğru, kuzey 
doğu yönüne doğru döner.

j Hindistan'ın Ganges'i ve Mısır'ın Nil'i gibi, Hoang Ho'nun 
kutsal bir kökeni olduğuna inanılıyordu. Cenneti biraz olsun 
görebilmeyi arzulayan bilgeleri, doğduğu kaynağa kadar nehrin 
üzerinde yolculuk yaptılar. Bazıları Cennet'in ağacına ve bahçe
sine ulaştılar. Diğerleri cennetten cennete gezdiler. Batı Cenne
timin, bazıları tarafından, dünyanın ortasında bulunduğuna, di- 

rleri tarafından da, ufkun ötesinde olduğuna inanılıyordu.
Wu Ti'nin sarayına bağlı en ünlü adamlardan biri olan ve 

pek çok eski inanç ve efsaneyi canlandıran Chang Ki'en'in, Çin 
tarçını ağacının yetiştiği noktaya ulaşana dek kutsal nehir yolu
nu takip ettiğine inanılıyordu. Ağacın yanında, "Batı'nm Krali
yet Anası'"nm bahçesine sık sık uğrayan ölümsüz hayvanlar



bulunuyordu. Bunun yanında, Chang Ki'en, pirinç-verici olarak 
çok sevilen,ay tavşanını görmüştü. Yakın Doğu ve Batı'da ol
duğu gibi, Uzak Doğu'da da, ayın, ekinleri olgunlaştırdığına 
inanılıyordu. Ay tavşanı suyla ilgilidir; ayda bitkiler ve bir 
ölümsüzlük ağacı yetişir. Çin inançlarına göre, ayrıca ayda bir 
de kurbağa vardır. Bu kurbağa aslında, ayfı kara yağmur bulut
ları tarafından hapsedilmekten kurtaran tanınmış bir okçunun 
karısıydı. "Batının Kraliyet Anası" okçunun bu hizmetinden 
öyle memnun kalmıştı ki, ona ölümsüzlük çiyi ile dolu yeşimta- 
şmdan bir kupa vermişti. Karısı, bu kupayı çaldı ve çiyi içti.

Bu saldırısından dolayı, "Batının Kraliyet Ana'sı" onu bir 
kurbağaya çevirdi ve ay'a hapsetti. Mısır'da, kurbağa yeniden 
doğuşun bir simgesiydi, bu yüzden yaşlı kurbağa tanrıça Heht, 
Büyük Ana Hathor'un bir şekli olarak kabul ediliyordu.

Ay ağacı, bazen ölümsüzlük ağacı Çin tarçını olarak da tas
vir edilir. Yaprakları kan gibi kırmızıdır ve meyvelerinden yiyen 
insanların vücutları, tıpkı düzgün bir su kadar şeffaf hale gelir.

Bitkileri ve ağaçlan (bazı efsanelerde sekiz ay ağacından 
sözedilir) besleyen, kupanın içindeki ay suyu ve yeşimtaşından 
oluşan ölümsüzlük çiyi, Hintlilerin soma'sı ile ve klasik tanrıla
rın nektarıyla aynı gibi gözükmektedir. İskandinav mitolojisin
de ay su-kabı (ana tanrıçanın bir sembolü), erkek çocuk Hyuki 
ve kız çocuğu Bil22 tarafından bir kuyuda doldurulmuş ve bu 
iki çocuk, ay tanrısı Mani tarafından uzaklara götürülmüştü. 
Ayrıca Odin'in, ay çayırını, aydan çalındıktan sonra, "çayır 
kurdu" Suttung'un sarayından geri aldığına inanılıyordu. Tanrı, 
bir kartal biçiminde çayirı taşıyarak cennete doğru uçmuştu23. 
Zeus'un kartalı da benzer şekilde bir nektar taşıyıcısıydı.

Hint mitolojisinde, Soma, kutsal sanatçı Twashtri tarafından 
yapılmış bir kEsenin içindedir ve tanrılar, özellikle de yağmur 
tanrısı Indra tarafından içilir, Ari-Hint, rahipler tarafından, 
Indra'mn yardımı istendiği zaman, bir yağmur büyüsü olarak 
okunurdu, bir Vedic kurbağa marşı söylenirdi. Hint efsanele
rinden birinde, bir kartal ya ela doğan Indra'ya soma taşır. Cen- 
net'e ulaşan ruhlar, soma içtikten sonra ölümsüz olurlar. Hin
distan'da soma kişileştirilmişti, bu yüzden, ay tanrısı Soma, bir



 ̂şk, ölümsüzlük ve bereket tanrısı haline gelmişti. Soma suyu 
Vedic rahipler tarafından, bilinmeyen bir bitkiden elde edilirdi. 
Ayrıca, Hint mitolojisinde, tanrılar tarafından yenen, "Amrita"
1 lakkmda bilgiler vardır. Amrita Cennette yetişen kutsal ağaçla- 
rın özsuyuydu. Ağaçlar ve bitkiler, hayatlarını ve gıdalarını, 
sudan alırlardı. Uzak Doğu'daki, "ölümsüzlük çiyi", "ölümsüz- 
1 ’ik mantarı" ve "ölümsüzlük meyvesi" inançları, ana tanrıçaya, 
ay'ın su üzerindeki etkisine, olan inançla yakından ilişkiliydi, 
/una tanrıça, ayrıca Babil'in Isthar'ı, Mısır'ın Hathor'u, Yunanis
tan'ın Aphrodite'i gibi, aşk tanrıçasıydı. Oğlu, ya da kocası, dö- 
r .emlerinden birinde, aşk tanrısıydı.

Gökyüzü Cenneti'ne ulaşmak üzere Sarı Nehir'i takip eden 
çin İmparatoru Wu Ti'nin bilgesi, ay tavşanına ek olarak, 
Çinlilerin Wu Wang, Japon'ların Gekkawo dedikleri ve aşk ve 
evlilik tanrısı olan "Aydaki Yaşlı Adamiriı görmüştür. Onun, 
aşıkları, ayaklarından birbirlerine kırmızı ipek iplerle bağlaya
rak birleştirdiğine inanılırdı. Çin efsanesinde, "Aydaki Yaşlı 
Adam", ölümsüzlük ağacı Çin tarçmı'daki dalları kesmekle uğ
raşıyordu. Kesilen dallann yerine hemen yeni dallar çıkıyordu, 
fcjikat "Yaşlı Adam", bu giderek artan çalışmanın en uygun ceza 
olduğu, bir günah işlemiş olduğundan, sonsuza dek kesmeye 
devam etmeliydi.

Bir Budist efsanesi, Indra'yı yaşlı adam yapar. Maymun, 
tavşan ve tilkiden yiyecek ister. Tavşan bir ateş yakar ve tanrıyı 
doyurmak için kendini ateşin içine atar, Indra, bu olağanüstü 
arkadaşlık ve iyilik davranışından öyle etkilenir ki, bu örnek 
tavşanı, ay'a yerleştirir. Bu hikayenin bir başka sunumu, Ma- 
hubharatdddL bulunur.

Avrupa folklorunda "Yaşlı Adam", hem ince odun ve çalı 
demetlerini çalan bir hırsız, hem de kutsal Sabbath gününde 
.odun keserek "Sabbath'ı bozan" adamdır.

Ay'daki köylü adama bak 
| Sırtındaki bohça ona nasıl da ağır geliyor;

Böylece dalları gerçekten
Çalan insanın yarar sağlayamayacağını gösteriyor.



Aydaki Adam mitinin değişik sunumları, "Üçüncü Ed- 
ward'ın (1335) 9- yılına ait arşivlerde saklanan .bir sözleşmeye 
basılmış" tuhaf bir mülıüre dikkat çeken S.Baring-Gould24 tara
fından verilmiştir. Bu mühürde "yanında köpeği,ile birlikte dal
larını taşıyan "Aydaki Adam" gösterilmektedir. İki de. yıldız ek
lenmiştir. Mühürün üzerinde "Te Waltere docebocur spinas 
phebo gero (Sana, neden ayda dikenler taşıdığımı öğretece
ğim, Walter) yazısı bulunmaktadır. Sözleşme, adı Walter olan 
bir hristiyan adamın mülkünü taşımasıyla ilgilidir.

Wu Ti'nin bilgesi, Sarı Nehir'in kaynağı olan Milky Way’a 
ulaşana kadar kutsal bölgelerde dolaştı. Işıklı elbisesi gümüş 
yıldızlarla süslenmiş olan Dönüp Duran Bakire'yi gördü. Onun, 
ayrıldığı bir aşığı vardı, fakat yılda bir kere onu ziyaret etmesi
ne izin veriliyordu ve o da cennetleri bir meteor olarak geçiyor
du. Dönüp Duran Bakire, takımyıldızlarından oluşan ağı ör
mektedir ve vücudu yıldızlarla kaplı olan, yeryüzüne doğru 
eğilirken, bacakları ve kollan "gökyüzünün dayandığına inanı
lan dört sütunu temsil eden ve dört ana noktayı "gösteren" Mı
sır gökyüzü-tanrıçası Hathor'u (ya da Nut) hatırlatmaktadır. Ay
rıldığı aşığının adı Seb idi25 Çin'de pekçok yıldız grubundan, 
"Kutsal Kapı", "Cennet Girişi" vs. olarak sözedilir. Taoist azizler, 
"Kutsal Adalar'da" olduğu kadar, yıldızlara ait evlerde otururlar
dı; bunların bazıları yeryüzündeki hayatları boyunca, yıldız tan
rıların yeniden hayata gelmi.? halleriydi. Batı mezhebi ölümsüz
lerinin . en düşük mertebesi "Kraliyet Ana'sinm  bahçesinde 
kalırdı; en yüksek mertebeden olanlar yıldızlara yükselirlerdi.

Efsanenin bir başka biçimine göre, Wu Ti'nin bilgesi, yer
yüzüne bir daha hiç dönmemiştir. Sarı Nehir'den yukarı çıkan 
ve "Milky Way" üzerinde yolculuk eden teknesinin, Kainat'ın 
etrafında akan ve üzerinde Mısır güneş tanrısı Ra'nın (yâ da Re) 
güneş teknesinin yolculuk ettiği kutsal Nehir'e ulaştığına inanı
lır. Birgün Çin'li bilgenin küreği-anlaşıldığı kadarıyla dümen 
kiıreği-gökyüzünden inen kutsal bir ruh tarafından Kraliyet Sa
rayında kendisine teslim edilmişti. Belki de burada, güneş tan
rısı Ra'nın elçisi olarak tutsak edildiği sırada, Mısır'lı tanrı Tlıoth 
tarafından yeryüzüne yapılan ziyaretlerin belli belirsiz bir hika-



yes\ karşımıza çıkıyor.
Uzak Doğu'nun halk hikayelerinde, çok eski zamanlarda, 

ölüinsüzlük ağacını "ay adası"na yerleştirmiş olan gökyüzü tan
rıçası mezhebinin inançları ve "Batıkların şeftali mezhebinin 
inançlarının, Mısır'daki Osiris ve güneş mezheplerinin inançları 
gibi, birbirlerine karıştıkları anlaşılmaktadır.

Garip bir hikayede, bir zamanlar, Sarı Nehir* e balık avlama
ya giden bir adamdan sözedilir. Bir fırtına çıkar ve adamın tek
nesi kıyılarında çiçeklerle dolu sayısız şeftali ağacının bulundu
ğu bir akarsu koluna doğm sürüklenir. Orada yaşayan ve 
imparatorun baskısından dolayı Çin'den 'kaçtıklarını söyleyen 
insanlar, adama çok nazik davrannırlar. Bu, balıkçı adamı ol
dukça şaşırtır. Biraz daha ayrıntılı bilgi ister ve insanlar ona, 
ada: ııın doğumundan 500 yıl önce ölmüş bir imparatorun adını 
söylerler.

"Bu adanın ismi nedir?" diye sorar. Bu somya orada oturan
lar cevap veremez. "Buraya sen gelmeden az önce geldik. Ya
bancı bir ülkedeki yabancılarız." derler.

Ertesi gün gezgin adam teknesini suya indirir ve geldiği 
yoldan geri dönmek üzere yola çıkar. Bütün gün ve bütün 
gecê  boyunca yol alır ve sabah olduğunda kendini, tanıdık yer
lerde bulur. Eve geri dönmeyi başarmıştır.

Balıkçı adam, hikayesini bir rahibe anlatınca, rahip ona, 
ilahların ülkesine ulaştığını ve kıyılarında çiçek açmış şeftali 
ağaçlarının bulunduğu nehrin de., Milky Way olduğunu söyler.

Bu hikayede, Çin Kutsal Adası, tıpkı Nil’deki "Hoaıs'un 
yeşil yatağı" gibi, bir nehir adasıdır.

Kutsal Nehir ve Güneşin Teknesi hakkındaki bir diğer anı, 
yüksek bir ağaca -anlaşıldığı kadanyla "dünya ağacı"- tırmana
rak cennete çıkan, kutsal bir Çin'li kadın olan Lo Tze Fang’ın hi
kayesinde kutsallaştırılmıştır. Kutsal bölgelere ulaştıktan sonra, 
kutsal nehir boyunca bir tekneyle taşınmıştı. Hikayeye göre, 
kadın hala, cennetler üzerinde hergün seyahat etmektedir.

Diğer aziz kişiler, kutsal bölgelere, ejderhalar tarafından ta
şınmışlardır. Çin inançlarına göre "Sarı Nehir"in, ay ile ilgisi var
dır. Hafifçe dalgalanan nehir suları üzerindeki ay ışığı, genellik



le Çin ejderhalarının en önde geleni olan "Altın Ejderha" ya da 
"Sarı Ejderha olarak adlandırılmış ve bunun güneşle ilişkili ol
duğu düşünülmüştür.

Hint Rishi'lerle yakın benzerlikler gösteren, Ruhlar dünya
sının Çin'li kutsal adamlar sınıfından biri olan. Sien Nung, ay 
mezhebiyle ilgilidir. Bunların ay bitkilerinin yapraklarını yiye
rek hayatlarını uzattıklarına inanılırdı.

Bir Mısır efsanesinde, Osiris'in, ay'dan bereket verici bir ışı
nın üzerine düşmesi sonucu kendisine hamile kalan, Ana 
înek'in oğlu olduğu anlatılır. Benzer şekilde, Japonya'da bir ay- 
kızı dünyaya gelmiştir*. Bu kızı, bir oduncu bulmuştur. Birgün, 
bambu toplarken, bir kovukta, vücudu, tıpkı bir karanlıktaki 
bir mücevher gibi parlayan küçük bir bebek bulur. Bebeği ev
deki karısına götürür ve sonra bebek büyüyerek güzel bir genç 
kız olur. Ona "Ay Işığı" adı verilmiştir ve yeryüzünde bir süre 
yaşadıktan sonra aya geri döner. Her zamanki gençlik dolu gö
rüntüsünü, yanında bulunan küçük bir kapla ölümsüzlük suyu
nu içerek korumaktadır.

Ejderha, ay ile ve ay da, bambu ile ilgili iken, ejderha ve 
bambunun, birbirleriyle yakından ilişkili oldukları umulabilir. 
Kutsal adamlardan birinin, bir bambuyu keserek ay cennetine 
ulaştığı ve ondan sonra bir ejderhaya dönüştüğüne inanılmak
tadır. Cennetlerde, bir ejderhanın sırtına binerek dolaşmıştır.

Bir kural olarak, aziz kadınlar, kuş biçiminde ya da, dinsel 
ayinler gerçekleştirerek ve dua ve meditasyon yaparak saf bir 
hale gelen vücutlarının ruhları andıran ışıkları yüzünden, kendi 
şekillerinde, kanatsız olarak cennete yükselirler. Onların hoca
ları ise hem ağaçlara, hem de; büyük dağlara tırmanmak zorun
dadır. Bazı kutsal kadınlar, cennete ulaştıktan sonra, Konfiç- 
yüs'ün ruhunun yönettiğine marnlan biseksiiel canavar K’ilin'in 
sırtında bulutların arasında dolaşırlar. Bu, bir cins ejderhadır, 
fakat Çin ve Japonya'nın tipik "harika yaratığı"ndan ziyade, 
Hint tanrısı Varuna'mn makara^ına benzemektedir, bunların 
bazıları, aslanlara, köpeklere, erkek geyiklere, deniz ayılarına 
ya da tek boynuzlulara benzemektedir. Bununla beraber, bun
ların hepsi de makarahm  çeşitli türleridir.



Bazen, Aphrodite gibi, ölümsüzlük meyvesini sağlayan ve 
Dlinya Ağacı'nın kişileştirilmiş bir şekli olan Büyük Ana'mn 
özelliklerinin, bazı ünlü kadınların özellikle de bir imparatori- 
çenin hatırasına mal edildiklerini görüyoruz, Güneş mezhebi
nin inançlarına göre, Mısır'lı Kralların, öldükten sonra güneş 
tanrısı Ra'ya dönüşmeleri gibi, Çin imparatoriçesi de, "Batı'nın 
Kral Hanımı" haline geldi. Çin'in efsanevi bir imparatoriçesi 
olan Nu Kwa, kutsal bölgelerden geçtikten sonra bir tanrıçaya 
dönüşmesi ile ünlüdür. Çin Tufan Miti'nde ona rastlanır. Babilli 
Istliar gibi, insanoğlunun yok edilmesi politikasına karşı idi. 
Bununla beraber, Isthar'm yaptığı gibi, sadece üzüntüsünü 
ifade etmekle yetinmedi. İmparatorluğun isyankar generalleri
nin yardımcı olduğu su ve ateş canavarları, dünyayı yok etmek 
için harekete geçtikleri zaman, Nu Kwa onlara savaş açtı. Fakat 
dev bir savaşçı, cennetin bir kısmını, sütunlarından birini devi
rerek tahrip etmesi ve dünyanın büyük bir kısmını suların bas
masına kadar, mücadelesi başarılı olmadı. împaratoriçe, yükse
len suları, yakılmış kamış ve sazlar yardımıyla durdurdu ve 
sorara, kırık sütunu, altına bir Atlas-kaplumbağa yerleştirerek 
tekrar inşa etti. Marduk (Merodach) gibi, sonra Kainat'ı tekrar 
düzene soktu ve Kutsal Nehir için bir kanal yaptı. Bundan 
sonra, Kara kaplumbağayı kuzeye yerleştirip, kış mevsiminin 
kontrolünü ona vererek; Mavi Ejderha'yı doğuya yerleştirip, ba
hana kontrolünü ona vererek; Beyaz kaplam batıya koyup, 
sonbaharın kontrolünü ona vererek; ve Kırmızı kuş'u da güne
ye yerleştirip, yazın kontrolünü özel görevi güneşi korumak 
olan' Altın Ejderha ile birlikte ona vererek ve ayrıca Batının 
beyaz ilahım da ay'ı korumakla görevlendirerek, dört mevsi
min i bekçilerini yarattı. Cennetin kırık sütunu, beş tanrının 
renklerine sahip taşlarla inşa edildi.

Bu imparatoriçe tanrıça'nın insanoğluna sunduğu nimetler 
arasında, insanların şeytanın etkilerinden ve zararlarından ko~ 
aınmaları için yarattığı yeşim taşı da vardı.

Açık şekilde Babil kökenli olan bu Tufan Mit'inde, tanrılar, 
isyankar ve canavar olarak karşımıza çıkıyorlar. Ana Tanrıça, 
Kainat'ın koruyucusu ve insanların dostudur. Şurası açıktır ki,



bir zamanlar Çin'de, Ana Tanrıça mezhebi çok güçlüydü. Ja 
ponya'da, imparatoriçe Nu Kwa, Jokwa diye anılır.

Daha önce de görüldüğü gibi, ölümsüzlük ağacı, iyi insan
ların karşısına hem güzel bir kadın, bir ejderha, ya da ejddrha 
sırtındaki bir kadın, hem de yarı kadın yarı balık ya da yarı 
kadın yarı yılan şekillerinde çıkabilen Uzak Doğu'nun Ana 
Tanrıçası ile yakından ilgiliydi. Ağaca, "ruh malzemesi"ni tanrı
çadan temin ediyordu; bir deyişle, tanrıça, ay ve hayat suyu 
kabı ya da aydaki çayır olduğu gibi, tannça ağaçtır. Ağacm öz
suyunun onun kanı olması gibi, meyveleri de bir ana olarak 
tannçanın sembolleridir.

Uzak Doğu hikayelerinde, kendilerini ağaca dönüştüren ej
derhalar ve ejderha şekline giıen ağaçlardan sözedilir. Ağaç, ej
derhanın bir "kupua"sıydı. Kıbrıs'lı Kral Cinyras'ın kızı ve Ada- 
nis'in annesi olan Myrrha bir ağaçtı. Bir Japon hikayesinde, 
Manko adında bir kahramanın bir keresinde, denizde yüzen bir 
ağaç gövdesinde güzel bir kadının oturduğunu gördüğü anlatı
lır. Kadın aniden kaybolur. Manko, ağacı teknesine alır ve ka
dının, gövdenin içine saklandığını görür. Kadın, okyanusun ej
derha kralının kızıdır.

Daha çok bilinen bir Japon ağaç kahramanı, adı İngiliz
ce'de genellikle "Küçük Şeftali" olarak bilinen Momotaro'dur 
imomo: şeftali, taro: en büyük oğul). Halk hikayelerinde cana
varların katili olarak tanınır.

Efsanede, birgün, bir oduncunun karısının nehirde çamaşır 
yıkarken, yakacak odun toplamaya gittiği anlatılır. Kadm işini 
bitirdikten sonra, suda sürüklenen dev bir şeftali görür. Bir çu
bukla şeftaliyi sığ suya çeker ve yakalar. Şeftalinin büyüklüğü 
onu şaşkma çevirmiştir, kadın şeftaliyi eve getirir, yıkar ve ko
cası akşam yemeği için geri döndüğünde onun önüne koyar. 
Oduncu, şeftaliyi kesip açtıktan hemen sonra, çekirdeğin için
den bir erkek bebek çıkar. Çocukları olmayan çift, çok sevinir
ler ve çocuğa, tanrıların bir lütfü olarak bakıp, onun kendileri
ne bir teselli ve çalışamayacak kaçlar ihtiyarladıklarında 
yardımcı olarak gönderildiğine inanırlar.

Ona "şeftalinin büyükoğlıi anlamına gelen Momotara adı-



m verirler ve çocuk büyüdükçe çok güçlü ve cesur bir genç 
adam olur ve herkesi hayrete düşürecek güç gösterileri yapar.

Ve günlerden birgün, Şeytanlar Adası'na gidip, onların hâ
zinelerinden bir bölümünü ele geçirmek için evden ayrılmaya 
karar verdiğini söyleyince, ailesi çok üzülür. Bu, çok tehlikeli 
bir görev olarak göründüğünden yaşlı çift onu bu fikrinden 
vazgeçirmeye uğraşır. Buna rağmen, Momotara, onların bu en
dişelerine güler ve şöyle der: "Bana biraz mısır hamuru lokması 
yapın lütfen. Yolculuğumda, yiyeceğe ihtiyacım olacak".

Süt ailesi, lokmaları hazırlar ve onun için iyi dileklerini mı
rıldanırlar. Sonra Momotara, yaşlı çifte dokunaklı bir şekilde 
veda eder ve yola düşer.

Genç adam, daha pek uzaklaşmadan, bir köpek-görür. 
Köpek ona "Hav Hav! Nereye gidiyorsun, şeftalinin oğlu?" diye
rek havlar.

Genç delikanlı "şeytanlar adasına, hazine elde etmeye gid- 
yomm". diye cevap verir.

"Hav hav! Yanında ne taşıyorsun?"
"Yanımda, annemin benim için yaptığı mısır lokmaları var. 

Japonya'da hiç kimse bunlardan daha iyi lokmalar yapamaz."
"Hav havi Bana bir tâne ver, ben de seninle şeytanlar adası

na geleyim".
Genç adam, köpeğe bir lokma verir ve köpek onu takip et

meye başlar. .
Momotara çok uzaklaşmadan, bir ağaçta sallanan bir may

mun görür. Maymun onu çağırır ve şöyle der: "Kia! Kia! Nereye 
gidiyorsun şeftalinin oğlu?

Momotara, köpeğe verdiği gibi, maymuna da cevap verir. 
Maymun ekibe katılacağına söz vererek, bir lokma ister ve onu 
alınca, delikanlı ve köpekle birlikte yola koyulur.

Genç adamı durduran bundan sonraki hayvan bir sülündür 
ve şöyle der: "Ken! Ken! Nereye gidiyorsun şeftalinin oğlu?"

Momotara ona anlatır ve kuş, ondan istediği lokmayı alın
ca, hâzinenin peşinde, delikanlı, köpek ve maymuna katılır.

Şeytanlar Adasına ulaştıklarında hep birlikte şeytan kralın 
oturduğu saraya doğru ilerlerler. Sülün bir casus gibi sarayın



içine doğru uçar. Sonra maymun duvara tırmanır ve Momotara 
ve köpeğin saraya kolayca girebilmeleri için kapıyı açar. Bu
nunla beraber, şeytanlar, davetsiz misafirleri görmekte gecik
mezler ve onları öldürmek isterler. Momotara, ona eşlik eden 
dostlarıyla birlikte şiddetli bir şekilde savaşır ve şeytan savaşçı
ları öldürür ya da parçalara ayırır. Sonra, kraliyet sarayına gire
rek, şeytanların karalı Akandoji'yi esir alırlar. Bu büyük şeytan, 
korkunç demir sopasını savurmaya hazırlanmıştır, fakat jiu-jitsu 
güreşinde çok usta olan Momotara şeytan kralı yakalar, yere 
yatırır ve maymunun da yardımıyla bir iple onu bağlar.

Momotora, Akandoji'ye, hâzinesinin saklı olduğu yeri söy
lememesi durumunda öldüreceğini söyleyerek tehdit eder.

Kral, yardımcılarına, Şeftalinin oğluna ev sahipliği yapma
larını ve görünmezlik şapkası ile mantosunu, okyanusun med 
ve cezir hareketlerini denetleyen mücevherleri, karanlıkta pa
rıldayan ve kendilerini takan insanları her türlü kötülükten ko- 
myan değerli taşları, kaplumbağa kabuklarını, yeşimtaşı tılsım
larını ve çok miktarda altın ve gümüşten oluşan hâzineyi 
getirmelerini emreder.

Momotara, taşıyabileceği kadar hâzineye sahip olur ve 
evine zengin bir adam olarak geri döner. Büyük bir ev inşa 
eder ve orada, hayatlarının sonuna kadar istedikleri llerşeyi 
verdiği ailesi ile birlikte yaşar.

Bu hikayede bir efsaneler mozaiği meydana çıkarılabilir. 
Adası, Nil nehrinde yüzen Mısır'lı Homs'un, Mısır'da aşağı ve 
yukarı hızlı bir şekilde gidebilmesine imkan sağlayan beyaz ça
rıkları vardı. Piramit Yazıtlar ında, ona ait kahramanlıklardan sö- 
zedilmektedir, fakat bunlara ait hikayenin tamamı henüz bulu
namamıştır.

Babil'li Tamnıuz, bir çocukken, Fırat nehri boyunca bir "su 
altı teknesi" ile sürüklenmişti. Şüphesiz bu efsane, ocak ve ateş 
tanrıçası Vesto'nun hizmetinde bulunan bir bakirenin oğlu olan 
ve tahta bir sandıkta, nehir sulanna bırakılan, Akkad'lı Sar- 
gon'un20 anısıyla ilişkili bir efsanedir. Çocuğu bir bahçıvan 
bulur ve daha sonra, tanrıça Isthor onu krallığa kadar yükseltir. 
Ari-Hintlilerin Hector'u, güneş tanrısı Surya ve bakire prenses



Pritlıo'nun oğlu olan Karna, benzer şekilde, tahta bir sandıkta 
sulara bırakılmış ve Ganges nehrinden kocası arabacı olan ço
cuksuz bir kadın tarafından kurtarılır. Fakir çift, kahramanı, 
kendi oğullarıymış gibi büyütürler27.

Mür ağacının oğlu olan Adönis, Tammuz'un Suriyeli bir 
benieriydi. Set’in bir sandık içinde sulara bırakarak ölümüne 
sebep olduktan sonra, vücudu bir ağacın içine kapatılan 
Horus, Osiris'in oğluydu. Isis, bir sütun için kesilmiş olan ağacı 
bulduğunda, Osiris'in oğlunun* ölümünden sonraki düşüncele
ri gerçekleşti28 Momotara efsanesi de nitekim uzun bir hikaye
ye sahiptir.

t>ost hayvanlar, pek çok ülkenin halk hikayesinde yer alır. 
Monkotara'nın görünmezlik mantosunu da kapsayan hazine 
için jsavaşması, Siegfried'in, Nibelung'ların hâzinesi için savaş
masına çok benzemektedir29. Uzak Doğu efsanelerinde olduğu 
gibi, Batı Avaıpa'dakilerde de, hazineler, cüceler, devler ve 
cjiğer canavarlar tarafından olduğu kadar, ejderhalar tarafından 
da .korunur. Ejderha'yı öldüren kahramana, dost hayvanlar ta
rafından eşlik edilmediği zaman, kahraman, ejderhanın bir kıs
mını ' yiyerek ya da Mısır hikâyesinde olduğu gibi "ölümsüz 
yılan" tarafından konman büyü kitabım elde ettikten sonra on
ların dillerini öğrendiği kuşlardan yardım ve tavsiye alır. Mısır'lı 
kahraman, büyüleri okuduğu zaman, kuşların, hayvanların ve 
balıkların dillerini anlamaya başlar. Daha önce de iddia edildiği 
gibi, hazine koruyan ejderhanın, inci yataklarım koruyan - ve 
hâzinelerini çalan dalgıçları yiyen köpekbalıklarına olan inanca 
dayandığı sanılmaktadır.

Aina Tanrıça'nm ağacının sahip olduğu hayat verici mezi
yetlerle ilgili inançlar, deniz kabuklarına, incilere, altın ve ye
şim taşına bağlanmıştı; Tanrıça, hayatın kaynağıydı ve sahip ol
duğu [şekillerden biri, ejderhaydı. Ejderha anası olarak, ejderha 
tanrılara hayat vermiş ya da onları yaratmıştır. Ejderha kemikle
ri, tedavi amacıyla toprağa gömülüyordu; ejderha otları hasta
lıkları iyileştirirdi; ejderha ağaçlarının özsuyu, tıpkı meyvesi 
gibi, uzun ömlırlülüğü sağlardı ki, tanrıçanın, insanoğlu için ya
rattığı yeşimtaşı da öyleydi.



Yeşimtaşı ile ilgili inançlar çok eski zamanlarda, Mısır'da 
ay'm amblemi olan incilerle ilgili inançlara benzerdi. Çin'de, 
ay, "cennetin inci"siydi. Garip ve çok yaygın bir inanca göre, 
inciler, yağmur damlalarından ya da nemin ve özellikle de nek
tar ya da somanın kaynağı olan aydan düşen damlalardan olu
şuyordu. inciler ve istiridye kabukları, tıbbi amaçlarla kullanılı
yordu. Ağaçların özsuyu gibi, inciler de hayatın temeliydi - 
büyük Ana'nm ruh malzemesi30.

Deniz kabukları, inciler, çiy, ağaçlar, ay, güneş, yıldızlar ve 
Büyük Ana ile ilgili karmaşık düşüncelerin, pekçok birbirinden 
ayrı ülkede "aynı anda ortaya çıkmış" olmasına inanmak güç
tür. Halk hikayelerinde ve dinsel yazılarda kutsal olarak sakla
nan kültür bileşimlerinin, hikayelerine rastlanabilen, belirli bir 
bölgeden geliyor olmaları daha olasıdır. Değerli taşlar ile me
taller ve tütsü taşıyan ağaçları arayanlar, yerel olarak değerlen
dirilmeyen zenginliklerden yararlanırken, inançlarını uzak ve 
geniş bölgelere yaymış olmalıdırlar.



11. BÖLÜM

AĞAÇ OT VE TAŞ BİLİMİ

Şifalı bitkilerdeki "Ruh M alzem eleıi"-Su ve Bitkilerdeki Hayat 
Ateşi-"Hayat olan kan"-Doğu ve Batıdaki renk sembolizmi- 
Sİhİr sehıbolizmi-Meyve m ücevherler-Yeşim  taşı ve otlar-Uzak 
doğunun hayat iksiıleri-Çam ağacı, selvi, adamotu ve pelin 
arasındaki İlişki-Hazine bulan köpeğin hikayesi-Uzak 
Doğu'nun Artemis'i-Onun, pelin, nilüfer çiçeği ve meyve sepe- 
tİ-Ötlar ve istiridye kabuklan-Keçİler ve kadınların otları-Adam 
otu için Çin ve Tatar savaşları-iksir olarak çay-Uzak Doğu'nun 
Rip Van W İnkles,i-Hurma Ağacı sorunu-"Ağaç gözyaşları" ve 
"Taş Gözyaşları"^Ağlayan Tanrılar-Keçiler ve gökgürültüsü tan- 
nİarı-Taşa dönüşen keçiler ve koyunlar-Ayla ilgili mücevherler 
ve otlar-Seçilmİş otlar , tanrılar ve taşlar- Çin'deki yabancı dü- 

. şünceler.

Çin'in eski tıp biliminde, diğer ülkelerin tıp bilimlerinde ol
duğu gibi, "Herşeyi iyileştiren" bitkilere ve değişik hastalıklara 
yaran olan başka ünlü bitkilere ilişkin, övücü ifadelere rastlan- 
maktadır. Bu şifalı bitkilerin hem yararsız hem de tamamen za
rarlı olanlarının sayısı az değildir, fakat, fizyoloji biliminin 
yoğun araştırmalarından sonra, bazıları, modem ilaç kitapları
na dâhil edilmiştir.

Yapıldıkları günden bu yana özenli bir şekilde ele alınan 
bazı gerçek keşifler gerçekleştirmiş olan kökçüler, büyücü- 
hekimler ve babadan oğula geçen "tütsücü"lük işini yapanlar, 
modern anlamda, kesinlikle bilim adamı değillerdi. Onlar, 
gerek şekillerinden, gerekse renklerinden dolayı sağlık veren 
ve uzun ömürlülüğü sağlayan "hayat özü"ne diğerlerinden 
daha  ̂ çok sahip olduklarına inandıkları bu bitki ve maddeleri 
arayıp durmuşlardı.



Bu ruh malzemesi ,vücut kokulan ve vücudun nemi içinde 
yoğunlaşmıştı. Bu, kokusu, rengi ve sıcaklığı olan suya karış
mış bir şeydi -Tıpkı Mısırlı Hathor ve Yunan Aphrodite" gibi, 
kendisi de sudan ortaya çıkmış olan Büyük Ana'dan ya da doğ- 
mdan ondan olmasa bile, onun çocuklarından birinden türe
miş birşey - Tanrıçanın "aıh malzemesi" otların içindeydi; ağaç
ların özsuyu, onun kanı olarak tanımlanmıştı.- "hayat olan 
kan". Kan vücut sıvılarının bir türüydü; diğerleri, ter, gözyaşı, 
tükürük vs. idi. Bütün bu sıvıların bereket verici özellikleri 
vardı. Gök tanrıçası gibi, Ana da, dünyaya, bereket verici suları 
sağlamıştı. Çin'de, bu kaynak, yağmuru yağdıran, ve nehirleri 
coşturan, gökgürültüsü ve şimşeklere sebep olan ejderhalar ta
rafından kontrol ediliyordu.

Kış mevsimi, Çin'de kuraklık mevsimidir. Bu dönemde ej
derhaların gizlendiklerine ve uyuduklarına inanılıyordu. O böl
gede, suyun azlığı nedeniyle kış boyunca hiçbir şeyin yetişmesi 
mümkün değildir. Doğa'nm "gençliğini yenilem esine neden 
olan hayat veren su, ilkbahar mevsimindedir. Ejderhalar uya
nıp, savaşmaya ve gökgüriiltülerine neden olmaya başlayınca, 
susuzluktan kavaılmıış topraklar yağmur tarafından sulanır ve 
bereketlenir. Sonra yaşlı, çûrümekte olan dünya, gençliğini ye
niden kazanır ve taze otlar görünmeye başlar, çünkü yağmur 
şeklindeki "aıh malzemesi" toprağa girmiştir ve bitkileri kan 
özsuyu, aynı zamanda hayat verici enerji, kokular ve renklerle 
donatmıştır. Böylece sudan geçmekte olan hayat, suyun ürün
leri ve sudaki minerallerle beslenmiştir.

En fazla a ıh  malzemesi içerdiklerine inanılan bitkiler, nilü
fer çiçeği gibi suda yetişenler, "ölümsüzlük mantarı" gibi, de
vamlı1 şekilde nemi çekenler ya da bir gökgürültüsü fırtınası sı- 
rasında aniden biten "Kıımızı bulut otu" gibi bitkilerdi. Bu 
sonuncusu var olabilmek için, büyük bir su baskınına ihtiyaç 
duymuştur. Bu bitki, ejderha tanrının (ya da bu tanrının bir gö
rüntüsünün) bir armağanıydı ve içinde, çok fazla yağmur özü 
ve bunun yanında şimşek özü (yağmur tanrının fışkırttığı "cen
net ateşi") bulunuyordu.

Şimşek, "ejderhanın diliydi", bundan dolayı, ruh malzeme



si, parlaklık kadar, ıslaklık ve sıcaklığa da sahipti. Eski düşü
nürlere göre, hayat sıvısı sadece kan değil, sıcak kandı.-"hayat 
kıvılcımı", "hayât ateşi" ile titreyen kan. Bu insanlar edebi an
lamda, aşağıdaki modern İrlanda şiirinin imgelemesini kabul 
etmiş olmalılar:

fcy benim Kara Rosaleen'im,
, İlanımda şimşek vardı.

îfarmızı şimşek, kanımın içinde parladı.

"İHayat ateşi" otların, taşların ve kırmızı toprağın içinde 
hapsledilmiş ve sadece rengiyle kendini gösteriyor olmalıydı.

Bu düşüncenin oluşumu, modern insanın CHomo sapiens) 
tarihinde çok eski bir döneme kadar izlenebilir. Batı Avrupa'da 
Aurignac'lılar zamanlarında ( 10. ila 20 bin yıl önce) kan, hayat 
ve bjilinçlilik ile birlikte tanımlanıyordu. "Hayat olan kan"ın 
içindjeki kırmızı madde, anlaşıldığı kadarıyla, hayat veren bir 
aracı; olarak kabul ediliyordu ve bunun kırmızı toprakla (aşı 
boyakı) aynı şey olduğuna inanılıyordu. Cenaze adetlerinden 
elde edilen kanıtlardan, Aurignac'lı ırkının, ölülerinin vücutları
na aş* boyası sürme alışkanlığını başlattıkları ve devam ettirdik
leri öğrenilmiştir. Etler çürüdükten sonra, aşı boyası dökülüyor 
ve kemikler ile kemiklerin etrafındaki çakıl taşlarına renk veri
yordu. Aşı boyasına, ateşin özünü mü, yoksa ateş kaynağı olan 
güneşin özünü mü emdirilmiş olduğuna inanıldığını söylemek 
mümkün değildir. Cesetleri boyama geleneğinin ardında, hiç 
şüphesiz bir kesin inançlar bütünü vardı. Böyle bir kabulün ge
rekçesi, ölünün yanına ya da üzerine deniz kabuğu muskaları 
ya da omurga kemiği muskalarının bırakılmış olmasıdır; îlk in
sanın Jsuyla karıştırılmış kırmızı kilden ortaya çıktığı inancı, ola
sılıkla1 Aurignac'lılar zamanında da vardı. Aurignac’lıların cena
ze törenlerinde kullanmış oldukları muskalardan, onların 
yaşamdan sonrasını dikkate aldıkları ortaya çıkmaktadır. Bo
yanmış ve böylece yeniden canlandırılmış olan cesedin tekrar 
ayağa kalkacağına ya da ruhun öteki dünyaya yolculuğu sıra
sında, ona eşlik edilebileceğine mi inanılıyordu? Bu sorulara 
henüz cevap verilememiştir. Biz burada sadece renk semboliz-



Uzun Ömür Sembolüyle Bir Çin Kasesi
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minin ve özellikle de kırmızı sembolizminin ve gerektirdiği 
bütün şeylerin, çok eski tarihlere dayandığını kaydedebiliriz.

Çin'de kırmızı çiçeklerin ve küçük kırmızı meyvelerin renk
lerinden dolayı, "ruh malzemesi", ya da "hayat özü" ya da Çinli
lerin deyimini kullanmak gerekirse sben ile kuvvetli şekilde 
dolu olduklarına inanılırdı. Bu çiçek ve meyvelerin şifalı özel
likleri vardır. Batı Avrupa'da, kırmızı dikenli defne, benzer şe
kilde "Her derde deva olarak kabul edilir. Kırmızı defne mey
vesi ağacı kutsal hayatla öyle doludur ki yeşilliğini hiç 
kaybetmez. Gal folklorunda dikenli defne, Ana Tanrıça, su ca
navarı (ejderha) ve onun "bir şekli" olan, havuzuna düşen 
defne meyvelerini yuttuğuna inanılan kırmızı bereli somon ba
lığı ile ilişkilidir.

Bununla beraber, kandaki kırmızı maddenin otlarda hapse
dilmiş olması gerekmiyordu. Yeryüzünden geldiği ya da yeryü
zünde işlemekte olan esrarengiz bir aracının bir ürünü oldu
ğundan, pıhtılaşmış bir şekilde, lal yakutta ya da diğer herhangi 
bir kırmızı taşta ya da kırmızı çizgili ya da benekli bir taşta da 
bulunabilirdi; suyun içinde de, tamamen ya da kısmen kırmızı 
bir deniz kabuğu, ya da bir istiridyenin içindeki kırmızı ya da 
sarı bir incide bulunabilirdi. Keza, bir kuşun kırmızı tüylerinde 
de yoğunlaşmış olabilirdi. Kırmızı tüylü bir kuş, bir "gökgürül- 
tüsü"-Robin Red- göğüs, bir Avrupa "gökgürültüsü kuşundur 
ve kırmızı küçük bir meyve de bir "gökgürültüsü meyvesi" şim
şek ve ateş tanrısının "ruh malzemesi" ile dolu bir meyve olarak 
tanımlanırdı. Kutsal gökgürültüsü tanrısının nıhunun ağacın 
içinde oturmasından dolayı, onun içinde oturduğu varsayılan 
ağaçların sürtülmesiyle ateş elde edilirdi. "Ateş çubuklarından 
biri, her zaman, kırmızı meyveli bir ağaçtan alınırdı.

Aynı şekilde kırmızı hayat maddesi, kendisi kutsal bir ba
lıkla gösterilir -"gökgürültüsü balığı". Çin'de "Mavi çocuk", hika
yesindeki gökgürültüsü ejderhası, bir insan şeklinde kırmızı bir 
sazan balığının sırtında yolculuk eder.

Sarı da kırmızı gibi, canlılık veren bir renk olarak ünlenmiş- 
tir. Şimşek sarıdır; kor kırmızı iken odun ateşinin alevleri sarı
dır. ilk insanların, ateşteki formızı ve sarı renklerinin yakın iliş-



kişini farkettikleri anlaşılmaktadır. Altın sarıdır, ve kırmızı ve 
sarı deniz kabuklarının yerine geçerek, sabahlan ve akşamları, 
kırmızı ve sarı ışınlar yayan güneşle ilgisi kuaümuştur. »Güneşte 
bulanan ateş, "kanı ısıtır" ve aydaki suların yaptığı gibi, bitkile
rin yetişmesine yardımcı olur. (Ay, özsularınm ve kanın akışını 
kontrol etmektedir.) îlk insanların düşünme biçimlerine göre, 
güneş ateşi, ay ateşi ve suları ya da ateş kırmızısı toprak ve yağ
ımı r birleşerek, hayat dediğimiz esrarı oluşturmuştur. O insan
lar için sarı meyveler ve sarı çiçekler, kırmızı meyveler, çiçek
ler, kuş tüyleri ve kırmızı balıkların deri ve pulları kadar, 
kutsaldı ve onların ömür uzatan ve tedavi edici özellikleri 
var iı. Bunun sonucu olarak, sarı mücevherler ve sarı metaller 
de, kırmızı mücevherler ve kırmızı metaller kadar doğal sayıldı
lar. Çin’de, sarı, toprağın rengidir. Seylan, Burma, Tibet ve 
Çin'de Budistlerin kutsal rengi sarıdır.

Gökyüzünün ve dolayısıyla gökyüzü tanrısının rengi olan 
mavi de aynı şekilde, kutsaldı. Türküaz ve lapis lazuli renkleri, 
bü}iik itina ile ilgiliydi. Yeşilin kutsallığı, ise daha karmaşık bir 
hik; iyeye sahiptir. Bu renge, sadece yeşilliğinden dolayı saygı 
duyulmuyordu. Bitkileri yeşil yapan esrarengiz madde, üstün 
hayat kaynağından- su tannçası ya da tanrısının yeşil şekli - tü
remişti ve yeşimtaşı yeşil mücevherler ve taşların içinde yoğun
laşmış olarak bulunuyordu. Beyaz, yıldızların ve ayın, siyahta 
gecenin ve ölümün, dolayısıyla karanlık ve öteki dünya ile ilgili 
tanrıların rengiydi. Çin'de siyah, kuzeyin, kışın ve kuraklığın 
rengidir. Beş rengin (siyah, beyaz, kırmızı, sarı ve mavi ya da 
yeşil) karışımı, bütün tanrılarda görülüyordu, Bu düşünce, De 
visser'in yorumsuz olarak verdiği dini yazılarda yer alıyordu:

"Sudaki ejderha kendini beş renkle kaplar;
Bundan dolayı o birtanndvr"2
Diğer pek çok ülkede olduğu gibi, Çin’de de bir hayvanın, 

bitkinin ya da taşın renginin, ona ait karakter ve özellikleri or
taya koyduğuna inanılıyordu. Kırmızı bir meyveye iyi bakılı
yordu, çünkü o, hayatın rengini gösteriyordu. Kırmızı bir taş da 
aynı sebeple tercih ediliyordu. Bugünlerde eski zamanlarda 
"Her derde deva" olarak rağbet görmüş özel bir meyve ya da



otun, gerçekten etkili bir ilaç olduğu anlaşılırsa, buna hayran 
kalan biri, buna harika bir şey gözüyle bakmaya meyledebilir 
ve modern bilimin, eski zamanların basit gözlemcileri tarafın
dan elde edilen büyük zaferlere ulaşamadığı düşünülebilir. 
Ancak gerçek tedavilerin, rastlantıya dayanan keşifler olmaları 
ve etkili meyve ve otların, sadece renkleri sebebiyle, tedavi 
edici özellikleri olsun olmasın, kullanılmaya devam edildikleri 
de olasıdır.

Çin'de ,"hekimler" tarafından sadece "iyi renkli" meyveler 
değil, "iyi renkli taşlar" da kullanılmıştı. Örneğin, hekimler 
bazan yeşimtaşı reçeteleri veriyorlardı ve o zamanlar inanıldığı 
gibi, fazla miktarda yeşim taşı almaktan ötürü ölen insanların 
bulunduğunu okuyoruz. Bu konuda, bazı eski yazarlar, bir doz 
yeşim taşının, bu hayatı, hızlı bir sona doğru götürmesine rağ
men, ölümden sonraki hayatta uzun bir ömür sağlayacağını be
lirtmişlerdir.

"Her derde deva" olarak ün salmış olan meyve ve taşlar her 
zaman yutulmuyor, tılsım ve büyü olarak da kullanılabiliyorlar- - 
dı. Meyve ya da taştaki "yaşamsal öz ya da "ruh malzemesi"nin, 
hastalık şeytanlarının saldırılarını uzaklaştıracak ya da ona 
sahip olan bir hastanın şeytanları kovacak güce sahip olduğu
na inanılıyordu, ilaçlar, sadece.saf kuyu suyuna batırılıp tılsım 
olarak hazırlanabilirdi. Bu tılsımlar, sık sık, vücut süsü olarak 
kullanılıyordu. Bütün eski kişisel takılar, vücut organlarının iş
leyişini düzenleyen ve kişiyi koruyan tılsımlardı. Yeşimtaşı üze
rine semboller kazındığı zaman, takıların etkinliklerinin arttığı
na inanılıyordu. Altın takılara her zaman sembolik şekiller 
verilirdi. Batı Avaıpa'da "şans" için kapıya çivilenen at nalı gibi
- şeytanı kovmak için -, bu sembolik takıların, şans getiren me
ziyetlere sahip oldukları kabul ediliyordu. Dünyada en eski 
altın takılar, Mısır'da bulunmuştur ve bunların biçimleri, altın 
işlenmeden çok önceleri, "şans getirici" olarak kullanılan deniz 
kabuklarının şeklindedir3. Bu deniz kabukları, özelliklerinden 
biri de, doğuma yardımcı lOİan ve bereket getiren deniz kabuğu 
olarak kişileştiıilmiş olan Ana Tanrıça ile yakından ilişkilidirler.

Renkli meyveler ve renkli taşların, Ana Tanrıçanın hayat



veren "görünümleri" olduğu fikri, Çin Cenneti'nin canlı bir bi
çimde anlatılması sırasında çok güzel temsil edilmiştir. Hayat 
ağacı, meyve ya da mücevher taşıyordu. Ruhlar, mücevherleri, 
meyve gibi kolay bir şekilde yediler. Japon Cenneti'nde, ölüjn- 

İ süzler, incilerin anası olan istiridyeleri ve deniz kabuklarının 
i toz haline getirilmişini, şeftali kurusu, Çin tarçını kabuğu, zin- 
; cifre, çam yaprağı ya da kozalağı gibi yemişlerdir.

Yeşimtaşı, cennette olduğu gibi, yeryüzünde de otlarla ilgi- s 
li olarak kabul edilmiştir. Daha önce de gördüğümüz gibi, 
Büyük Ana Tanrıça, ünlü mineralini insanoğlunun faydalanma- 

= sı için yaratmıştı. Ağaçlar, ağaç çiçekleri meyveler ve hatta yap
rak ve kabukları gibi, yeşim taşı da onun "ruh malzemesini" 
içeriyordu. Bu tuhaf inanç, Laufer tarafından yorumsuz olarak 
tercüme edilmiş, olan, Illustrated Mirrör of fade.s'ından alman 
aşağıdaki aktarmada da saklıdır:

İkinci ay, dağlardaki bitkilere bir parlaklık gelir. Yaptak- 
j Iarı döküldüğünde, yeşimtaşına dönüşürler. Yeşimtaşmın

ruhu, güzel bir kadın gibidir4.

"Güzel kadın"ın, Batı'nın Tanrıçası olduğu açıktır. Cennet
teki mercan ağaçlan hakkında çok sayıda bilgi vardır. Daha 
yakın zamanlara kadar, sadece Çin'de değil, Avrupa'da da, 
mercanın bir deniz ağacı - su ağacı - tanrıçası olduğuna inanılı
yordu. Büyük Ana, nehirler ve deniz kadar, gökyüzünün üze
rindeki ve altındaki su ile de ilişkiliydi.

Öteki Dünya'daki "iyi sağlık", ölümsüzlük ya da uzun 
ömürliilüktü. Dünya Ağacı'ndan bir şeftali yiyen bir ruh, 3000 
yıl boyunca sağlıklı olma şansını elde ediyordu. Şeftali yemeye 
devam ettikçe, geçnliği tazeleniyor ve asla yaşlanmıyordu5.

Çin'de insanlar, "ruh m alzemesini değişik biçimlerde yiye
rek ömürlerini uzattılar. Çam ağacı mezhebi, çam yaprakları ve 
kozalaklarından ya da çam ağaçlarının köklerinde yetişen man
tarlardan esans çıkardılar. Bir Çin’li bilge, "uzun süre tüketilir
se, çam suyu, vücudu hafifletir, insanların yaşlanmasını önler 
ve hayatlarını uzatır. Yaprakları, vücudun içini korur; bir insa
nın asla açlık hissetmemesini sağlar ve hayatını uzatır." demek-



tedir. Selvi de çok tutulan bir ağaçtır. Aynı yazar "Selvi tohum
ları, uzun süre-kullanılırsa, insanı dinç ve sağlıklı yapar, insana 
güzel bir renk verir, kulaklarını ve gözlerini keskinleştirir, asla 
açlık hissetmemesini sağlar ve yaşlanmayı önlerler." demekte
dir. Kafur ağacı da "yaşamsal güç verici ve dağıtıcı" alarak çam 
ve selviye katılır^. ,

"Ruh Malzemesi" bölümünden anlaşıldığı kadarıyla, çok 
zengin olduklarına olan inancın tek sebebi bu olmamasına rağ
men, çam ve selvi ağaçlarının her zaman yeşil olmaları, 
Çin'lilerin dikkatini çekmişti. Eski bir Çinli, bilge şöyle demişti: 
"Bu dünyada, sadece çam ve selvi ağaçları hayat doludur: 
yazın olduğu kadar kışın ortasında da yemyeşillerdir. 1000 ya
şındaki çam ağaçlan, mavi bir öküze, mavi bir köpeğe ya da 
mavi bir insana benzer. 1000 yaşındaki selvi ağaçlarının, oturur 
durumdaki bir inşân şekline sabip derin kökleri vardır... Bu 
ağaçlar kesildiğinde, kan kaybederler... 200 yaşındaki çam 
ağaçlarının kabuklarının altında, ejderha şeklinde çam sakızı 
birikimleri vardır ve bunlar edilip, on librelik bir miktarda tüke
tilirse, bir insanın 500 yıl yaşamasını sağlayacaktır."7

işte, çam ağacı burada mavi ejderha ile ilişkili olarak karşı
mıza çıkıyor. Daha önce de belirtildiği gibi, eski çam ağaçlan, 
ejderhaya dönüşüyordu. Çam ve selvilerin, "yaşamsal güce" 
sahip tek ağaç olmaları iddiası, şeftali ağacı mezhebi ile ilgili 
kanıtla uyuşmamaktadır. Yap>rak dökmeyen bir ağaç olmaması
na rağmen, şeftali ağacının çok miktarda "ruh m alzemesine 
sahip olduğuna inanılıyordu.

Şüphesiz, daima yeşil kalan ağaçlarla ilgili düşünceler, renk 
sembolizmi öğretileri ile yakından ilgiliydi. Çinlilerin "Cennet 
Ağacı" (Ailanthus glandulosd) özel bir ilgi uyandırmışa benze
mektedir, çünkü ilkbaharda, yapraklan yeşile dönmeden önce 

^kırmızımsı mor ya da kırmızımsı kahverengidir. Ceviz, vişne ve 
şakayık da, benzer biçimde kırmızımsı genç yapraklara sahiptir 
ve bu ağaçlar hakkında çok bilgi vardır. 1000 yıllık selvi ağacı
nın, insan şeklindeki köklerinden sözederken, adam otu ile ilgili 
inançlar izlenmişe benzemek tedir. Adam otu, Aphrodite'nin bit- 
kişiydi ve insan şekline benzeyen kökü, tıbbi amaçlarda kullam-



lıyorclu; uyuşturucu özellikleri vardı ve ayrıca, bereket getiren, 
doğumlara yardımcı olan ve genç erkek ve kızların birbirlerine 
aşık olmalarını sağlayan, bir ilaç olduğuna inanılıyordu. Adam, 
otu bilimine göre, bitki, topraktan alınırsa acı acı bağırmakta ve 
onu koparan insanların ölümüne neden olmaktadır8. Bunun so
nucu, bu bitkiyi topraktan çekip çıkarması için köpekler kullanı- 

| lıyordu ve köpekler hemen ölüyorlardı. Dr.Rendel Harris, "ada* 
j motu elm asının, "aşk elması" olduğuna inanıyordu9.
! Benzer şekilde, Artemis'in bitkisi olan pelin'un, Çin ve Ja- 

i  ponya'da, bu otla benzer meziyetlere sahip olan çam ağacıyla 
ilgili olduğu düşünülüyordu. Adam otu köpeğinin, selviyle ilgi
li olmamasına rağmen, bir Japon hikayesinde, çam ağacı ile 

. ilişkisinin olduğuna rastlanmamıştır. Hikayenin kahramanı olan 
Hana Saka Jijii adındaki yaşlı adam, ağaç çiçeklerinin nasıl ku- 
rutulacağinın sırrını elde eder. Shiro adındaki harika köpeği
nin, bir gün, pamuk bahçesinin çeşitli yerlerinde yeri koklama
sı, havlaması ve kuyruğunu sallaması dikkatini çeker. Yaşlı 

: adam, toprakta ne gibi bir şeyin köpeğinin dikkatini çektiğini 
öğrenmek için toprağı kazmaya başlar. Toprağı birkaç avuç de- 

! şince altın ve gümüş panolardan oluşan bir hazine bulur.
Olan biteni seyreden kıskanç bir -komşu, Shiro'yu ödünç 

alır ve hayvanı, kendi bahçesinde hazine araması için serbest 
bırakır. Köpek değişik noktalarda koklamaya ve havlamaya 
başlar, fakat adam toprağı deştiğinde sâdece çok rahatsız edici 
bir koku çıkartan çöpler ve çamurla karşılaşır, Köpek tarafın- 

: dan aldatıldığı için öfkelenir, köpeği öldürür ve cesedini, bir 
çam ağacının köklerinin altına gömer. Hana Saka Jijii, Shiro'yu 
kaybetmekten dolayı çok üzülür. Çam ağacının altında tütsüler 
yakar, köpeğin mezarına çiçekler bırakır, ve gözyaşı döker. O 
gece, harika bir rüya görür. Shiro'nun hayaleti onun önünde 
belirir ve ona şöyle hitap eder: "mezarımın üzerindeki çam ağa
cını kes ve ondan bir pirinç havan yap. Bu havanı kullandığın 
zaman beni düşün."

Yaşlı adam köpeğin tavsiye ettiğini yapar ve çam ağacından 
yaptığı havanı kullandığı zaman her bir pirinç tanesinin saf altına 
dönüştüğünü görünce çok sevinir ve az zamanda zengin olur.



Kıskanç komşu olanları öğrendiği zaman, havanı ödünç 
alır. Ama, onun ellerinde, pirinçler çamura dönüşür. Buna öyle 
öfkelenir ki havam kırıp, daha sonra da yakar.

O gece, Shiro’nun hayaleti bir kere daha bir rüyada gözü
kür ve Hana Saka Jijii’ye yanmış havanın küllerini toplamasını 
ve onları, kurumuş ağaçlara serpmesini öğütler. Ertesi sabah 
adam, köpeğin söylediklerini yapar ve adam şaşkınlıkla, külle
rin kummuş ağaçlan hayata döndürdüğünü ve ağaçların taze 
ve güzel çiçekler verdiğini görür. Daha sonra şehre gider Ve 
orada ölü erik ve vişne ağaçlarını tekrar canlandırmakla uğra
şır. Bir süre sonra, adı öyle çok yayılır ki, bir prens adamlarını 
yollayıp, kendi bahçesindeki kune ağaçlarını da canlandırıp 
canlandıramayacağmı sordûaır. Yaşlı adam bunu başarınca, 
büyük bir ödül kazanır.

Kıskanç komşu, Hani Salca Jijii'nin ölü ağaçlan nasıl canlan
dırdığını öğrenir ve çam ağacı havanın küllerinden geri kalan
ları toplar. Daha sonra, bir kraliyet kasabasının sakinlerine 
Hani Saka Jiji'yle aynı mucizeyi gerçekleştirebileceğini duyu
rur. Prens onu da çağırır ve adam, kuru bir ağacın dallarına tır
manır. Fakat külleri serptiğinde hiçbir tomurcuk ya da çiçek 
görünmez ve rüzgar külleri, prensin gözlerine savurur ve nere
deyse kör eder. Sahtekar hemen yakalanır ve adamakıllı dövü
lür ve köpek Shiro bu şekilde intikamını almış olur.

Bu hikayede köpek, bir hazine arayıcısı ve hazine vericisi
dir. Bu yüzden, Batı'mn pelin tanrıçası Artemis'in, "sadece hazi
neler sunan bir kişi olmayıp, aynı zamanda Filozof Taşı’nın sır
rına da sahip olduğu; temel maddeleri, altına çevirebiliyor 
olması" özellikle dikkat çekicidir. Bu nedenle inayetini kazan
mış olanlara zenginlik bağışlıyordu. Eski bir Ingiliz yazarından 
alıntı yapan Dr. Rendel Harris, "günortasında pelin'in kökleri
nin altında bulunan (altına dönüşen) kömürlerin olduğu gibi, 
St.John'un kızına" ilişkin bir inancı kaydetmiştir. Altın, hastalık
ları iyileştirir10.

Adamotuyla ilgili, benzer bir inanç vardır. Bir Fransız hika
yesinde, ökseotu dolu bir meşe ağacının altında yetişen bir 
adamotunu düzenli olarak besleyen bir köylüden sözedilir.



İnanışa göre, adamotu, beslendiği zaman "ona harcadığınızın 
iki katını geri vererek insanı zengin ederdi... Bitki bir.hayvana 
dönüştü."11

Eğer Shiro'nun prototipi, kendini aşıkların uğruna feda 
eden bir adamotu-köpeğiyse ve kendisi, bir ilahın "büründüğü 
bir şekil" ise, çam ağacının, aşk tanrıçası ile ilgili olmasını bek
leyebiliriz12. Legend in Japanese Art (s.147) adlı eserinde, Joly 
şunları anlatmaktadır: "Takasago'da gövdesi iki kola ayrılmış, 
çok yaşlı bir çam ağacı vardır; bu gövdenin içinde, bir zaman
lar onu gören ve aşık olan, Izanagi'nin oğlunun kendisiyle ev
lendiği Takasago Bakiresinin ruhu barınmaktadır, ikisi de ol
dukça yaşlanana dek birlikte yaşamışlar ve aynı gün aynı saatte 
ölmüşlerdi ve o günden beri, ruhları ağacın içinde barınmıştı, 
fakat dolunaylı gecelerde, tekrar insan şekline bürünürler, yer
yüzünde yaşadıkları yere tekrar döner ve çam yaprağı toplama 
işine devam ederler." Çam yaprakları, daha önce de gördüğü
müz gibi, uzun ömürlülük sağlıyorlardı.

Çam ağaçlanyla ilgili bir diğer Japon çifti, çok yaşlı ruhlara 
sahip Jo  ve Uba idi. ikisi beraber çam yaprakları topluyorlar. Jo  
bir tırmık, Uba ise bir yelpaze ve çalı süpürgesi kullanıyordu.

Sonuç olarak, çam ağacı tanrıçası, bir Uzak Doğu Artemis'i 
(pelin şeklinde ilaçlar sağlayan, bir Artemis) olduğu kadar, bir 
Uzak Doğu Aphrodite'i, bir doğum tanrıçası, bir hazine koru
yucusu ve gezgin ve avcıların bir tannçasıydı.

Japonya'da ağaç tanrıçasının, kutsal bir insan aşık ile ilgili 
olması gjH, Ifömalılar da, Diana (Artemis) ile, aşıkları, Dianus 
ya da Jonus'un1̂  ilgili olduklarını, kabul ettiler.

Çam ağacı "bir pelin türü" olabilirdi (ve anlaşıldığı kadarıy
la, selvi gibi, "bir adam otu türü"), ancak pelin'in yerini, tıbbi 
bir bitki olarak almadı. Seçkin bir Çin'li alim olan Profesör 
Giles'in bir mektubunu aktaran Dr. Rendel Harris şöyle demek
tedir: "Hatırlanamayacak kadar eski-zamanlardan beri, Çin'de, 
özellikle damla hastalığı vakalannda dağlama amacıyla kullanı
lan Artemisia vulgaris pelin hakkında oldukça iyi bir literatür 
vardır. Artemisia'nm diğer türleri de Çin'de bulunmaktadır."14

Uzak Doğunun Artemis'in, Çin'de Ho Sien Ku, Japonya'ya



ise Kosenko olarak bilinen ölümsüz bir kadın tarafından temsil 
edildiği anlaşılmaktadır, "pelinlere bürünmüş, elinde bir nilü
fer çiçeği ve sapı tutan" (bir Batı Asya ya da Mısır tanrıçası gibi) 
"ve bir anka kuşuyla konuşurken" gösterilmiş, ya da "elinde 
hasta annesi için topladığı malta erikleri ile dolu olan sepeti ile" 
tasvir edilmiştir. "Kendisine bir rüyasında ölümsüzlük vaad edi
len, sedef ile beslenen ve bu nedenle, bir kuş gibi hızlı hareket 
edebilen bir kadındı"15 Meksika tanrısı Tlaloc'un karısı da, ben
zer şekilde, bir pelin tanrıçasıydı.

Çam ağacı hikayesinde, ağaç ve ay aşk tanrıçasının Japon 
temsilcisi, dolunaylı gecelerde kocası ile beraber gözükür-. Ay 
"Cennetin İncisi" idi. Pelinin istiridye ile ilgili olduğu da belirti
lebilir. Ho Sien Ku, bir ölümsüz olarak sedef yiyerek pelin 
giyme hakkını elde etmişti, istiridyenin, tıbbi bir bitki ile olan 
bu ilişkisi pelinin çam ağac> ile, ya da adam otunun selvi ağa
cıyla olan ilişkisinden daha rastlantısal bir ilişkidir.

Deniz kabuğu gibi, nilüfer çiçeği de, eski aşk tanrıçasının 
bir biçimiydi. Mısır'da, güneş tanrısı Horus, doğumunda, Nilln 
üzerinde yüzerken, Hathor'un nilüfer çiçeği biçiminden ortaya 
çıkar. Ho Sien Ku'nun meyve sepeti de semboliktir. Eski 
Mısır'da "bir sepet firavun inciri, esas olarak, bir kadın, bir tan
rıça ya da ananın, hiyeroglif sembolüydü." Böylece, çömlek, 
nilüfer çiçeği, adam otu meyvesi ve nar ile aynı anlama sahipti. 
Son adı geçen sembol, Ege Bölgesi'nde, Mısır nilüfer çiçeğinin 
yerini almıştır16.

Daha önce de belirtildiği gibi, pelin bir ilaç, özellikle de bir 
kadın ilacıydı. Dr. Rendel Harris "Bitki pelin Artemis'tir ve Arte- 
mis bitkidir. Artemis bir kadın ve bir bakire tanrıçasıdır çünkü o 
bir kadın ve bakire ilacıydı"demektedir17. Mugwart, doğumlara 
yardımcı oluyor, ay gibi kadınları kontrol ediyor ve genellikle 
kadın hastalıkları için kullanılıyordu. Tedavi edici bir bitkiydi ve 
diğer hastalıklar arasında "damla (gut) hastalığına iyi geliyordu."

Çin'de kadınların otu "i,an tsi" olarak anılır. Bir onsekizinci 
yüzyıl yazan18 "bu otun kadınların her türlü düzensizliğinde ve 
kanamalarında etkili olduğunu" söylemektedir. Bu bitki, Alp 
bitkilerinden olan meşhur ve güzel Eclelweiss ve güzel kokulu



edel raut (Artemisia mutellina) gibi, "Sadece yüksek, sarp dağ
ların tepelerinde" bulunur.

"San tsi" otu hakkında, onsekizinci yüzyıl yazarı ve derleyi
cisi şöyle devam eder. "Grimsi renkli bir cins keçi, bu otla bes
lenmeye çok düşkündür ve bu yüzden Çin'liler, bu keçinin ka
nının da, aynı şifalı özelliklerle dolu olduğuna inanıyorlardı. 
Bu keçilerin kanlarının, attan düşmelerden ya da buna benzer 
kazalardan dolayı ortaya çıkan yaralanmalara karşı şaşırtıcı de
recede başarılı oldukları kesindir. Bu konuda, misyonerlerin 
pek çok tecrübesi olmuştur. Hırçın bir attan düşen hizmetçiler
den biri bir süre konuşmadan ve hareket etmeden yatmış ve bu 
ilaç sayesinde öyle çabuk iyileşmiştir ki* hemen ertesi gün yol
culuğuna devam etmiştir." Bu at "çiçek hastalığına karşı da etki
lidir". Bu bitki ile ilgili kan rivayetleri hakkında, The Chinese 
Traveller adlı eserin yazan şöyle demektedir: "Yukarıda anılan 
tecrübelerde, keçi kanı, avcılar tarafından kullanılıyordu."

Keçinin, "hekim" Artemis ile "Avcı Diana" olan Artemis ara
sında bir bağlantı olduğu anlaşılmaktadır. Nadir bulunan şifalı 
otların meziyetlerinin, onları yiyen hayvanların kanma geçme
sinden dolayı, tanrıça, kendisine ibadet edenler gibi, bu tür 
hayvanları avlamış, ya da onları korumaya almıştır. Yirmiseki- 
zinci kitabında Pliny, Dr.Rendel Harris'in belirttiği gibi, "otların 
tüketimi", "hayvanlarda ve insanlarda daha geniş ölçüde bir ila
cın bulunması gerektiğini"19 göstermiştir.

Çin'de, erkek geyik, leylek ve kaplumbağa, "uzun ömürlü- 
lüğün simgeleri" olarak, Hayat Ağacı ile ilgilidirler. Bu konuda, 
Batı,, Doğu ve Uzak Doğu efsanelerinde, "hayat bitkisi" ya da 
"ölümsüzlük mantarının yapraklarını kopartıp insanlara geti
ren kuşlardan sözedildiği ya da hayat iksirini içerdiklerine ina
nılan asmalardan ya da diğer ağaç ve çalılardan otlayan, tanrıça 
için kutsal olan ve onun ya da*annesi ya da hocası olarak ilgili 
bulunduğu bir tanrının sembolü olarak gösterilen boğalar, ke
çiler, geyikler vs. hakkindaki mikene ve eski Mısır tasvirleri 
akla gelmektedir.

Bir diğer ünlü şifalı "kök" ginsenğtir. Ölümsüzlük mantarı 
gibi, Kutsal Adalar'dan birinde yetişir. Deniz kızı etiyle birlikte1
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ahnırsa, insanın hayatını yüzyıllar boyu uzattığına inanılır.
 ̂ Biraz önce .adi'geçen, onsekizinci yüzyıl İngiliz yazarı "Fat- 

hert Jartoux tarafından belirtildiği gibi"20 bu bitkinin beyaz, bo
ğumlu ve bir insanın parmak kalınlığının yarısı kalınlıkta bir 
kökü vardır; ve sıklıkla, çatala benzer şekilde iki dala ayrılır, 
bundan dolayı, gerçekte diğer köklerden çok da fazla bir ben
zerliğe sahip olmamasına rağmen, insan şekline benzerliğini 
gösteren bir isim olan ginseng ile adlandırılmıştır. Kökten mü
kemmel pürüzsüzlük ve yuvarlaklıkta daha açık renkli olan 
toprağın yüzeyine doğru olan bölümlerin haricinde tatlı? koyu 
kırmızı bir renge sahip bir sap çıkar. Sapın ucunda, bazen daha 
çok, bazen daha az, ama genellikle dört daldan oluşan ve sanki 
bir merkezden yayılıyormuş görünümü veren bir çeşit bağlantı 
ya da düğüm vardır. Dallann rengi, altlarda beyazımsı bir karı
şımla beraber yeşil ve üst kısımlarda sap gibi koyu kırmızıdır... 
Her bir dalda beş adet yaprak bulunur ve yapraklar "toprağın 
yüzeyine neredeyse paralel, dairesel bir şekil oluştunîrlar" 
Küçük meyveler "güzel bir kırmızı renge" sahiptirler.

işte, şüphesiz dolaylı olarak adamotundan sözedilmekte. 
Aslında, ginseng, adamotu ile birlikte tanımlanmıştır. Bitkinin 
rengi ve biçimi yüzünden dikkati çektiği açıktır. Kırmızı bir 
sapı ve kırmızı küçük meyveleri olduğundan, "bu bitkinin, ya
şamsal ruhları güçlendirdiğini, baş dönmeleri ve göz kararma
larına iyi geldiğini ve hayatı uzattığını" ve "sağlıklı olanların da 
bu bitkiyi kendilerini güçlü ve dinç kılmak için sık sık kullandı
ğını öğrenmek şaşırtıcı olmuyor. Dört yapraklı ginseng, tıpkı 
dört yapraklı yonca gibi, anlaşıldığı kadarıyle dört esas nokta
nın sembolüydü. Onun "beş adet yaprağı" ve "bu yaprakların 
oluşturduğu dairesel şekil", tanrıları için beş rengi seçen ve gü
neşe tapan insanları cezbetmiş olmalıdır.

Ginseng "Sık ormanlarla kaplı dağların yamaçlarında hızla 
akan suların kıyılarında ya da ağaçların köklerinin civarlarında 
ve diğer binlerce çeşit bitkinin ortasında bulunur.

Tatar'lar ve Çin'liler arasında, ginseng'e sahip olabilmek 
için mücadele başlamıştı; bit Tatar kralının "etrafı tamamen 
tahta çitlerle çevrili, her tarafında ginseng yetişen bir şehri"



vardı. "Çin'lilerin, ginsenğ aramalarına engel olmak için", be
karlar devriye geziyordu. \

Çay, ilk olarak Çin'de hayat uzatıcı bir içecek olarak ortaya 
çıktı. Funda, yapraklarını dökmeyen, daima yeşil kalan bir bit
kidir ve bu yüzden Çin'lilerin dikkatini çekmiş olduğu anlaşıl
maktadır. Onsekizinci yüzyıl yazarımız şunları söylemektedir: 
"Çayın Özellikleri hakkında, hekimler çok tartışmışlardır; fakat 
Çin'liler çayı, mükemmel bir kan sulandırıcısı ve temizleyicisi, 
büyük bir mide ve beyin güçlendiricisi, hazmı ve terlemeyi sağ
layan, damarları ve idrar yolunu temizleyen bir içecek olarak 
görüyorlardı.11 Çin'de, "ateşlenmelerde ve bazı mide sancıların
da" büyük miktarda çay tavsiye edilirdi. Yazarımız, "Çin'de bu 
bitkinin kullanılması, damla ve taşın bilinmemesine bağlanabi
lir" demektedir21.

Görünen o ki-* eski, hayat iksiri ve şifalı ot arayıcılarına sa
dece, bazı değerli ilaçları değil, o bize çok tanıdık bir fincan 
çayı da borçluyuz. Sarhoşluk verici sıvıların da (aqua vitaer 
yani "hayat suyu") benzere biri hikayesi vardır. Bunların, vücu
da dinçlik verdiğine ve hayatı uzattığına inanılıyordu. Bununla 
beraber, Ari-Hint rahiplerin içtiklerinin, sarhoşluk verici "soma" 
gibi, dinsel bir değeri de vardı. Hatta Afyon alışkanlığının bile, 
dinsel bir çıkış noktası vardır. Aqııa vitae, tıpkı üzüm suyunun 
ya da İbranilerin dediği gibi "üzüm kanı',22mn olduğu gibi,'"ruh 
malzemesi" ile doluydu.

Şifalı bitkiler ve taşlar (yeşimtaşı gibi) ile ilgili Uzak Doğu 
inançlarının batıya sızması gibi, Batı inançları- da doğuya sız
mıştır. Dr.Rendel Harris, sarmaşık ve pelin ile ilgili inançların ve 
mitlerin, Eski Yunanistan'da oldukça hakim olduğunu ve Sibir
ya'dan Kamschatka'ye dek izlenebileceğini göstermiştir. Japon 
Ainu'lar, ökseotunu, eski Avrupalılar gibi "Her derde deva" bir 
bitki olarak kabul ederler. Dr. Harris şöyle demektedir: "Sarma
şık, pelin ve ökseotunun ilkel çağlarda kutsal sayılmalarının 
keşfi, eski Yunanlılar ve hem Batı hem de Doğudaki ilk insan 
! toplulukları arasında bir bağ kurmaktadır ve hem kültür hem 
;de coğrafya olarak birbirinden çok uzak olan toplumlar arasın
da da daha pek çok ilişki bulabilmemiz mümkündür"23.



Uzak Doğü'da, otlan, çara sakızını ya da bazı sihirli meyve
leri yiyerek ölüm tehditinden kurtulan erkek ve kadınlar hak
kında pek çok hikaye vardır.

Hucbu adındaki bir otun özel meziyetlere sahip olduğu ilk 
kez bir dağdan geçerken, derin bir yamaçtan düşen ve sadece 
vücudundaki yaralar nedeniyle değil, kayaların birer cam 
kadar pürüzsüz olması nedeniyle de oradan çıkmayı başarama
yan bir adam tarafından ortaya çıkarılmıştı. Adam orada yiyebi
leceği bir şeyler aramış ve sadece lıuchu otunu görmüştü. Otu. 
yetiştirmiş olduğu ince topraktan kopararak, kökünü çiğnedi 

've bunun, onun açlık ve susuzluğunu giderirken, aynı zaman
da vücut ısısını üşümeyeceği bir şekilde koruduğunu anladı. 
Zaman çabuk ve hoş bir biçimde geçti. Kendini mutlu hissetti, 
iyi uyudu ve hiç bitkinlik hissetmedi.

Bir gün yer, büyük bir depremle sarsılır ve adam için bir 
çıkış yolu açılır. Adam bu dağ hapsinden kurtulur ve eve dön
mek için yola koyulur.

Eve vardığında, büyük bir şaşkınlıkla, evinde yabancıların 
oturduğunu görür. Onlarla konuşur, neden burada olduklarım, 
karısı ve çocuklarının nerde olduğunu sorar. Yabancılar sade
ce, onunla alay ederler. Daha sonra adam eski arkadaşlarım 
bulmak için şehirde dolaşır, fakat birini bile rastlamaz. Adamın 
durumu, yaşlı bir bilgenin ilgisini çeker. Aile yıllıklarında bir in
celeme yapılır ve adamın verdiği ismin, üçyüz yıl önce, esraren
giz şekilde ortadan kaybolan bir ailenin ismi olduğu anlaşılır.

Sonra, Çin'li Rip Van Winkle dağdaki çukurdaki hayatının 
hikayesini ve Huchu  otuyla nasıl beslendiğini anlatır. Çin gele
neklerine göre* bu şekilde, otun "hayatı uzattığı, kelliği tedavi 
ettiği, gri saçları tekrar siyaha döndürdüğü ve gençliği tazeledi
ği” anlaşılmış olur. Arzu edilen sonuçların tamamıyla elde edi
lebilmesi için, başka hiçbir besin olmadan, büyük miktarda 
hucbu  çayının, yeterli derecede uzun bir süre içilmesi gerek
mektedir.

Diğer ilip Van Winkle hikayeleri, şans eseri gördükleri 
ölümsüzlerle konuşarak ya da perilerin tepelerine giden ve sa
dece bir saat için peri kadınlarla dans ettiklerini sanan, fakat



çıktıklarında bütün bir yılm geçip gittiğini anlayan, Batı Avrupa 
hikayelerindeki insanlar gibi, onların eğlencelerine katılarak 
yüzyıllar boyunca yaşamış insanlar için anlatır.

Bir gün Wang Chih adında Taoist rahip, odun toplamak 
için bir dağ ormanına girer. İçinde iki yaşlı adamın satranç oy
nadığı ve diğerlerininde izlediği bir mağaraya gelir. Oyun 
|Wang Chih'yi öyle büyüler ki, mağaraya girer satırını bir kenara 
bırakır ve izlemeye başlar. Kendini aç ve susuz hissetmeye baş
layınca oyun'un henüz bitmemiş olmasına rağmen, sanki kal
kıp gidecekmiş gibi hareketlenir. Ama oyunu izleyenlerden 
Mri, onun niyetini anlayarak, hurma çekirdeğine benzeyen bir 
çekirdek verir ve "bunu em" der.

Wang Chih, çekirdeği ağzına koyar ve artık açlık ve susuz
luk hissetmediği gibi, çekirdeğin kendisini canlandırdığını da 
farkeder.
| Satranç oyunu sessizlik içinde devam eder ve göründüğü 
kadarıyla saatler çabucak geçer. Sonra, yaşlı adamlardan biri 
Wang Chih'e şöyle der: "Şu anda, gelip bize katıldığından beri 
çok uzun zaman geçti. Sanıyorum artık eve dönmelisin."
| Wang Chih ayağa kalkar. Satırını kavrayınca, sapının toz 
halinde ufalandığını görüp çok şaşırır.; Eve döndüğünde, 
Hucbu otuyla beslenen adam gibi, aradan bir ya da iki yüzyıl 
geçtiğini farkeder. Mağarada aralarına karıştığı yaşlı adamlar, 
Çin'de Sten Nung, Japonya'da Sennin ve Hindistan'da Rishis - 
bir zamanlar yeryüzünde yaşamış ve ruhani anlamda yalnızken 
ve uzun süre sade işler yaparak büyük meziyetler elde eden bir 
yarı-tanrı sınıfı- olarak tanınan ölümsüzlerdi.

Hurma çekirdeğinden sözedilmesi, özellikle ilginçtir. Babil 
ve Asur'da hurma palmiyesi, kutsal ağaçlardan biriydi. Güney 
İran'da yetiştirilmişti; Çin'e de bu bölgeden götürülmüş olmalı
dır. Bir başka olasılık da, tohumların, Arap tacirleri tarafından 
Çin'e götürülen ya da, Çin'li tacirler tarafından Araplardan alı
nan hurmalardan elde edilmiş olmalarıdır. Hurma'mn Çin'ce 
isimlerinden biri, eski Mısır ismine benzemektedir, bunnu. Bu 
sorunu tartışan Laufer,24 hurma ile yaşayan kara tenli yerlilerin 
bulunduğu uzak bir ülke olan Mo-linMen sözeden eski Çin ya-



zılarma başvurıır. Daha önce Mwa-lin olan, Mo-lin, Laufer'in 
düşüncesine göre, "Edrisi'deki Molindi ya da Yaqut'taki Mulan- 
da, şimdiki, Ekvator'un güneyinde, İngiliz Batı Afrikasındaki 
Seyİdieh vilayetindeki Malindi'yi kastetmektedir". Çin'de, diğer 
Hayat Ağaçlan ile ilgili bilimin, ithal edilen hurma palmiyesine 
aktarıldığı anlaşılmaktadır. Hurmaların adlarından biri "bin yılın 
şekerlemesi" ya da "onbin yılın şekerlemesidir. Laufer, hurma
nın her zaman yeşil kaldığı gerçeğini vurgulayan, "çekirdek ol
gunlaşırken, tohumlar siyahtır, görünüşleri, kurumuş şekerle
meleri andırır. Çok lezzetlidirler ve bir şeker gibi tatlıdırlar"25 
diyen bir Çin, hurma tasvirini aktarır.

Bir başka Çin Rip Van Wirtkle hikayesi, dağların arasında do
laşan iki adamın, iki şirin genç kız gördüğünü anlatır. Kızlar  ̂on
ları eğlendirir ve kenevir ile hazırlanmış bir karışımla beslerler. 
Onlar kızların arkadaşlığıyla eğlenirken, yedi nesil geçer gider.

Kenevir (eski Iran ve Sanskrit banghdsO çok eski zaman
larda, Çin ve İran'da yetiştirilmiştir. Tohumdan hazırlanan bir 
hapın, hayatı uzattığına ve onu yiyenlere, hayaller ve rüyalar 
gördükten sonra, kehanetlerde bulunmaları için ilham verdiği
ne inanılıyordu. "Patlatma" alışkanlığı, afyon alışkanlığı kadar 
kötüdür.

Çin'in ağaç biliminde, ağaçlar ve taşlar arasında ilginç bağ
lantılar vardır. Yeşimtaşınm, kendisini insanoğlunun faydalan
ması için yaratan an a . tanrıçanın "şekillerinden" biri olduğu; 
ağaç yapraklarının, yeşimtaşı ile tanımlandıkları; ejderhaların, 
taşlardan doğdukları; pek çok renkli/taşın, "ejderha yumurtala
rı", "Ejderha Ana"mn yumurtaları ya da "pek çok renk ve pek 
çok şekilde" olabilen ana tanrıçanın kendisi olduğu, daha önce 
gösterilmişti. Kutsal taşların, gökten düştüklerine ya da toprak
ta yetiştiklerine inanılıyordu. Pliny, güneşten düşen bir taştan 
sözeder.

Eski Mısır’da Osiris ve Isis gibi yararlı tanrıların, yaratıcı ve 
bereketli gözyaşlarının yararlı bitkilerin bitmesine ve şeytanın 
kişileşmiş bir haline dönüşen set gibi ilahların gözyaşlarıpıh 
ise, zehirli bitkilerin yetişmesine sebep olduğuna inanılıyordu. 
Ari-Hintlerin, ağlayan Prejopati'si, Mısır'ın ağlayan güneş tanrısı



Ra'ya benzer. Başlangıçta, Prajapati'nin gözyaşları suya düştü 
ve "havaya dönüştü" ve "sildiği gözyaşları, yukarıya doğru, 
gökyüzü haline geldi"26

"Ağaç gözyaşları" ve "taş gözyaşlan"ndan sözedildiğine 
göre, ağlayan tanrı düşüncesinin Çin'e ulaştığı açıktır. Hem 
Büyük Ana, hem de Büyük Baha'nın "girdikleri şekiller" gözya
şı döküyordu.

i  Çinlilerin, harika "ağlayan ağaç"larını, 1 0  ikinci yüzyılda, 
Türkistan'da buldukları anlaşılmaktadır, fakat, onunla ilgili 
inançlar oldukça eskiye dayanıyordu. Onlar, iyi ve zehirli bitki
leri yaratan ağlayan ilahları zaten tanıyorlardı ve ağacın bulun
ması, onlar için sadece, inançlarının .doğruluğunun bir ispatıydı.

Söz konusu ağaç thu tlun  ağacı), Laufer tarafından bir bal- 
| sam kavağı olarak tanımlanmıştır. Laufer, bir Çiri'li yorumcu
dan aktarma yaparak şunları söylemektedir: "Bu ağaç böcekler 
tarafından delinir ve bu delikten genel olarak hu Vun lei Qhıtı 
\ t'un gözyaşları') olarak adlandırılan bir su gelir. Çünkü bunun 
insan gözyaşlarına benzediği söylenmektedir. Bu madde, top
rağa ve taşa işlediği zaman yoğunlaşarak genellikle kaya tuzu 
Işeklinde, katı bir maddeye dönüşür." Laufer'a göre, Pliny "Hin
distan sınırındaki Ariana'da, gözyaşlarıyla ünlü, mür ağacına 
benzeyen, fakat yapışkan dikenleri yüzünden ulaşmanın zor 
olduğu dikenli bir çalıdan sözetmektedir. Bunun hangi bitki 
olabileceği, Pliny'nin yazılarından anlaşılamamaktadır; Fakat 
yukarıdaki Çin'ce terimlerdeki gözyaşları benzetmesi kayda de
ğerdir."

Ağlayan ağaçlar hakkında söylenenlerle ilgilenen, eski bir 
Çın'li alim, "özsuyunun toprağa girdiğini ve toprak ve taşa ben
zediğini, Zencefil taşı gibi, boya olarak kullanıldığını "(bir cins 
istalaktit) söylemiştir. Onuncu yüzyılda yaşamış olan Ta Min, 
ağaç hakkında şöyle yazmıştır: "iki çeşit özsuyu vardır - İlaç bi
liminde kullanılmayan ağaç özsuyu ve taşların yüzeylerinde 
toplanan bir taş özsuyu; ilaç olarak kullanılan sadece budur. 
Görünüş olarak küçük taş par 'alarma benzer ve lös renkli 
olanlar ilk sırada gelir. Bu sonuncusu, diş ağrışı için ilaç olarak 
kullanılır."27



Babil'de, diş ağrısına, "dişin kanım emen" ve "diş etlerinin 
gücünü yok eden" bataklık solucanı iblisinin neden olduğuna 
inanılıyordu. Tanrı Ea, ejderha Tiamat’ın bir görüntüsü olan so
lucanı vurur2 .̂

"Ağlayan ağaç"ta kendini gösteren çok eski düşünce, gök
yüzünün ana tanrıçasının, ağaçlarının yetişmesini sağlayan göz
yaşları döktüğü ve b u ' gözyaşlarının ve ağaçların taşa dönüş
tükleri, bu taşların da, acıyı dindirecek ve hayatı uzatacak olan 
ruh malzemesini sağlayan gözyaşları döktüğü biçimindedir. 
Mısır'da özellikle gökyüzü tanrıçası Hathor için kutsal olan taş, 
içinde gökyüzünün "ruh .malzemesinin ya da yaşamsal özü
nün yoğunlaşmış halde bulunduğu türkuaz taşıdır.

Tanrıça, sudan doğmuştu ve onun gözyaşları, herşeyin et
rafa yayıldığı, en eski suyun damlalarıydı. Bu, su içeren kaya
lar, Çin'de "ejderha taşları", ya da "e su içeren kayalar, Çin'de 
"ejderha taşları", ya da "ejderha yumurtaları" olarak biliniyordu. 
Değişik ülkelerde gözyaşı döken taşlardan çıkan tanrılar, erkek 
ve kadınlar hakkindaki efsanelere rastlanır. Kış mevsimi bo
yunca egemen olan İskoç Ana tanrıçası, yazın başında, genel
likle ıslaklıkla kaplı olduğu görülen bir taşa dönüşür. İskandi
nav mitolojisinde ilk tanrıları en eski ana-inek tarafından yalan
mış taşlardan ortaya çıkmışlardı. İran'ın Mithna'sı, bir kayadan 
ortaya çıkmıştı. Suyun ve insanların içinden çıktıkları nemli taş
larla ilgili Endonezya inançları da, oldukça yaygındır29.

Sumatra'nın Kay halkı, gökyüzü ve su ile taşlari ve bitkileri 
birleştiren inançlara -aşinadırlar. Onlara göre "başlangıçta, bir 
kaya vardı. Bu kayanın üzerine yağmur yağdı ve kayanın üze
rinde yosun bitti ve gübre böceklerinin yardımıyla solucanlar, 
atıkları ile toprağı oluşturdular. Daha sonra güneşten bir kılıç 
sapı geldi ve büyük bir ağaca dönüştü. Aydan bir sarmaşık 
geldi ve bir ağaca asılarak, rüzgarın hareketine eşlik etti. "Bu 
ağaç ve sarmaşık yani güneş ve ay birleşmesinden, "ilk insanlar 
türemişlerdi"30

Gökyüzü, bitki ve hayvan arasındaki bağlantıya, Çin'in, ke
çilerin beslendiği sant si dağ otu ile ilgili biliminde de rastlanır. 
Diğer otlar gibi, bu ot da, tanrıçanın vücut sıvılarından ortaya



çıkmıştır; ve kendisi de tanrıçadır - sudan ortaya çıkmış bir tan
rıça. incilerin, köpekbalıkları tarafından korunması gibi, bitki 
de, dağ keçileri tarafından korunmaktadır ve bu bitkiyle besle
nen keçi, tıpkı köpekbalığı gibi, tanrıçanın bir şeklidir. Bu se
beple keçinin kanı, bitkinin özsuyu kadar etkilidir.

Keçi ya da koç, Hintlilerin ateş ve şimşek tanrısı Agni'nin 
araçlarıdır; İskandinav tanrısı Thor'un, keçiler tarafından çeki
len bir arabası vardır. Bromios (Gökgürültüsü Tanrısı) olarak 
Dionysos'un da bir keçi "şekli" vardır ve şarap tanrısıdır. (Bacc- 
hus) - şarap, "üzümlerin kanı", hayat iksiridir. Birkaç biçimine 
sahip olan Osiris, eski Mısırlılara göre, "Taşan Şarabın Efendisi" 
idi. Avrııpalı cadılar keçilerin ya da çalı süpürgelereninin üze
rinde çıplak olarak dolaşırlar; şeytanın keçiye benzer bir biçimi 
cardır.

Daha önce de gösterildiği gibi, Çin'de, ejderha otu, şeftali, 
asma7 çam, ölümsüzlük mantarı, ginseng vs. özsularını ya da 
kanlarını ya da "ruh malzemelerini" Bromios - Dionysos'ün 
yaptığı gibi ejderha tanrıların yağdırdığı yağmurlardan almışlar
dır. İçinden hayat veren suyun geldiği hiç tükenmeyen çömlek, 
ay'da bulunuyordu. Bu çömlek, bir yıldız biçimine sahip olan 
ana tanrıçanın kendisiydi. "Damla G ecesinde düşen, tanrıça 
yıldızının bereketli bir gözyaşının, Mısır'da hala Nil'in taşması- 
ha sebep olduğuna inanılır.
| Çin'in mitolojik döngüsünün, keçi ya da koç ile kutsal taş
lar arasındaki rastlantısal bir bağ ile tamamlanmasını bekleyebi- 
[iriz.

Gökyüzünün kutsal keçileri ile başlayabiliriz. Bazı Uzak 
Doğu yarı tanrıları, "Bulutlar Ü lkesine, keçilerin ya da koyun- 
ların sırtında seyahat ederler. Pusulanın sekiz noktasının kişi- 
eştirilmiş hali olan sekiz yarı tanrıdan biri, Çin'lilerin Hwan 
C'hu-Ping ve Japon'ların Koshohei dedikleri tanrıdır. Bu yarı 
tanrının, hayatın, şeftali ağacı ana tanrıçası olan, Batı'nın Krali
yet Anasının kızıyla evli olan Clı'ih Sung Tze adındaki "yağmur 
Rahibinin yeniden hayata dönmüş şekli olduğu söylenir. Meş
hur Koshohei'nin efsanesinin Japon sunumu, Joly tarafından 
Şöyle verilmiştir: "Onbeş yaşındayken, Koshohei, keçi sürüsü



nü, Kin Hwa dağlarına götürür ve orada ufak ve güzel bir ma
ğara bulunca, meditasyon halinde, orada kırk yıl kalır. Ağabeyi 
Shoki, bir rahiptir ve kayıp çobanı bulmaya söz verir. Bir kere
sinde, dağın yakınlarına gelir ve Zenju adındaki bir bilge ona 
münzeviden sözedince, onu aramaya koyulur. Kardeşini tanır, 
fakat koyun ve keçilerin yokluğunu farkedince, şaşkınlığını 
gizleyemez. Koshohei, sopasıyla toprağın üzerindeki beyaz .taş
lara dokunur ve dokunur dokunmaz, taşlar keçi şeklini alarak 
canlanırlar,"31

Keçiler, taşlara dönüşebilirler. Büyük Ana bir taş, bir kaya 
ya da dağ idi ve pekçok biçime girebilme gücüne sahipti, 
çünkü, her şeyin ve her şeyin malzemesiydi.

Tanrıça, güneşin fare şeklinden ya da güneşin antilop şek
linden ya da şahin ya da kartal şeklinden ya da insan şeklinden 
ya da güneş tanrısını içeren yumurtadan doğan Şafak Dağı idi. 
O, ayrıca, güneşin teknesiydi - güneşin ejderha teknesi. Çin'in 
beş kutsal dağının, tanrıça ve oğulları - dört mevsimin tannları - 
ile ilgili oldukları anlaşılmaktadır.

Çin'de, ilahlar, taş ve yılan şekline girebiliyorlardı. Chou 
Hanedanı döneminde (t.0 .7 5 6 ) Giles söylediğine göre "Dere- 
beylerinden biri, cennetten inen ve başını dağın bayırına uzat
mış olan sarı bir yılan hayali görmüştü. Derebeyi bu olaydan 
astrologuna sözeder ve 'Bu Tanrı'nın bir gösterisi; ona bir kur
ban kes' yanıtını alır. Î.Ö. 747'de, bir başka derebeyi, bir dağda, 
taşa benzeyen bioyaratık bulur. Onu kurbanlar adar ve taş tan
rılaştırılır ve o zamandan sonra düzenli olarak bu taşa ibadet 
edilir."32

Çin tanrı taşları hakkında Giles şöyle devam ediyor: "Î.Ö 
532 yıllarında konuşan bir taşa ilişkin kayıtlar bulunmaktadır, 
marki Lu, baş müzisyenine bunun gerçek olup olmadığını 
sorar ve şu cevabı alır: "Taşlar konuşamaz. Belki bu taş, bir 
ruha aittir. Eğer değilse, insanlar yanlış duymuştur. Ve işler za
mansız yapılırsa ve insanlar arasında hoşnutsuzluk ve şikayet
ler varsa, konuşmayan şeylerin konuştukları söylenir."33

. Değerli taşlar, tıpkı dağlar ve büyük kayalar gibi, Büyük 
Ana ile ilişkilidir. Mısır'da "isis'in kemeri" adındaki kırmızı ye-
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şirataşı muskası, bu tanrıçanın hayat kanının değerli bir damla- 
olarak kabul ediliyordu. Otlar, değerli taşlarla ilgiliydi ve bu 
lann adları ve özellikleri ile anılıyorlardı. Çin, Hint ve diğer 
çelerdeki yazılar ve folklarda, karanlıkta parıldayan mücev- 
rler hakkında pek çok kayıt vardır. Hiçbir mücevher parla- 
az. Adam otunun da, benzer şekilde, geceleri parıldadığına 
anılırdı. Hem mücevher, hem de otlar, ana tannçanm bir biçi

mi olan ay ile ilgiliydi ve tıpkı yağmur ana ile ilgili olan taşların 
sıı haline geldiklerine ya da bir su akıntısı oluşturduklarına ya 

ı "ağlayan ağaçlar " ve yağmur ve çiğ damlayan gökyüzü gibi 
i>zyaşları döktüklerine inanılması gibi, ay gibi ışık saçtıkları 
ıbul ediliyordu34. Tanrıçanın sıfatları, tanrıçanın "şekilleri" ta- 
fından paylaşılıyordu.

Ağaçlar, otlar, kuyu sulan, taşlar ve hayvanlardaki "ruh 
alzemesi"nin miktarı ya da gücü önemli ölçüde değişiyordu. 

B ı̂ "tanrı şekillerinden bir ya da diğerinden türetilen bazı iksır- 
r, hayatı bir kaç sene uzatabilirlerdi; diğer iksirler pek çok, 
ığlıklı yıl sağlayabilirdi.

Şifalı bir ot ile ölümsüzlük otu arasındaki fark, kuvvet dere
cesi farkıydı. Şifalı otlar bir hastayı tedavi edebilecek ya da 
aylar ve hatta yıllar boyu sağlıklı bir hayat sağlayacak yeterli 
"nılı malzemesi" ile doluydu; ölümsüzlük otu ise, aşırı derece
de iyi sağlık veriyordu, bundan yiyenler Öteki Dünya'da uzun 
zaman yaşamışlardır.

Çin'in "ruhani yaratıkları" (ling) bile derecelendirilmişlerdi. 
E)e Visser'in belirttiği gibi, dört ling, "tek boynuz, anka kuşu, 
kaplumbağa ve ejderhaydı". Ejderhanın "bütün yaratıkların en 
çok linğine sahip olduğuna inanılıyordu35.
| Taşlar da keza, derece dereceydi, değerli taşlar, sıradan taş

lardan daha fazla linge sahipti. Değerli taşlar, bazen pi-si ola
rak anılıyordu. Çin'li bir yazar şöyle söylemektedir: "En iyi pi
stlerin renkleri' koyu kırmızıdır-, mor, sarı ve yeşilin karışımı ve 
beyaz olanlar ikinci sırada gelirler; yarı siyah, yarı beyaz olan
larda üçüncü sıradadırlar"36

Beş renkli taşların, beş tanrının - dört mevsimin tanrıları ve 
onların başı, güneş : bütün,meziyetlerini birleştirdikleri anlaşıl



maktadır. Bunların hepsi de, yeryüzündeki ve gökyüzünün 
üzerindeki ve aydaki su olan altıncı tanrı Büyük Ana’nın ço
cuklarıydı. daha önce de söylendiği gibi, ay'da, dünya "Çömle
ğ in e  akan bütün suları yaratan, bereketli su "Çömleği" bulunu
yordu. Mısır'da ve Batı Avrupa'da olduğu gibi, Çin'de de, 
Büyük Ana, Doğa'daki üretken unsur, hayat sıvılarının kaynağı, 
hayat olan kan ağaçların özsuyu, otlardaki, meyvelerdeki, inci
lerdeki ve değerli taş ve metallerdeki - onunla olan yakın ilişki
lerinden dolayı değerli - ruh malzemesi idi.

Eski insanlar, hayat kuyusunu, hayat bitkisini, şifalı otları, 
inciyi, ve değerli taş ve metalleri aramaya yönelten, insanın 
ölüm ve acı korkusu, insanın sağlıklı ve uzun ömürlü olma ve 
gençliklerim yeniden kazanma arzusuydu. Ancak arayış başla
madan önce, hayatın kaynağı ve bu bölümde incelenen haya
tın uzatılmasını sağlayabilecek araçlar hakkindaki karmaşık dü
şünceler, eski medeniyet merkezlerinde, uzun bir gelişme 
sürecinden geçti. Çin'de sadece, hayat veren yiyecek ve su 
hakkindaki ilkel düşüncelerle değil, sadece boyayarak değil, 
cesedin çürümesini de önleyerek, ölüleri tekrar canlandınnak 
için yapılan en eski girişimlerden sonra, Çin'in dışında yavaş 
yavaş gelişen düşünceler ile de karşılaşıyoruz.

Mısır'daki mumyalama tarihinde, çok uzak ve geniş bölge
lere ulaşan, karmaşık inançların tarihi de bulunabilir^7. Mumya
lama geleneğini benimsememiş ya da devam ettirmemiş olan 
toplumlar bile, cesedin korunması için gerekli olduğu inancını 
benimsemişlerdi. Bu inanç, daha sonra da gösterileceği gibi, 
Çin’de hala hakimdir, fakat hekimliğin yerini, büyü almaktadır.

Bundan sonraki bölümde, karayolları üzerinden, kültürün, 
Çin'e doğru akışının, Babil ve Mısır'daki faal haldeki kuvvetler 
tarafından nasıl teşvik edildiğinin ortaya konması için kanıt 
sağlanacaktır.



12. BÖLÜM

BAKIR KÜLTÜRÜ ÇİN'E NASIL ULAŞTI

j Tanrılarla îlgîli Metaller-îlk "Maden O cağı Ülkesi" için Çabalar-
Kafkasya, Ermenistan ve İran'da îlk  Metal İşçiliği-Hazar Denizi 
Medeniyetleri-Orta Asya'da Babil Etkileri-Avrupa'ya Taşınan 
Bronz ve Yeşimtaşı-Sibirya'da Eski "Altına hücum"lar.-Çin Tür
kistan'ındaki K eşifleı-Babil'e Taşınan yeşİmtaşı-Çin, İran ve Si
birya Arasındaki Bağlar-Çin ve Avrupa Arasındaki Bronz Bağ- 
lan-Takıların ve Mitlerin Tam klığı-llk Metal işçiliği Birbiriyle 
aynı, Uzak Doğu ve Avrupa O cakları-l.Ö  1700 Yıllarındaki Çin 
Medeniyeti-Eskİ Zamanlardaki Kültür Karışımları.

I Bu bölümde gösterileceği gibi, medeniyetin yayılışı ile çok 
yakından ilgisi olan, eski zamanlardaki inatçı ve girişimci zen
ginlik arayışı, modern insana oldukça doğal görünebilir. Fakat, 
şartlan gözönünde bulundurursak, eski insanların, sahip oldu
ğu altın hırsının, bir deniz kazasından tek başına kurtulup, ıssız 
bir adada yalnız kalan bir insanın, en çok ihtiyaç duyduğu su 
ve yiyecekten ziyade mineral ihtiyaçlarını gidermeye çalışması 
kadar dikkat çekici olduğu görülür. Para kullanmayan eski bir 
medeniyet için, altının faydası neydi? Altının, çöl gezginleri için 
geçerli olan cazibesi nereden kaynaklanıyordu?

Diğerlerine nispeten daha yararsız olan altına verilen 
değer, her zaman hayali bir değer oldu. Daha önce de gördü
ğümüz gibi, altın, eski zamanlarda, sadece satın alma gücün
den dolayı değil, dini nedenlerden dolayı da çok değerli hale 
gelmişti. Eski insanları bu değerli metale, hayat veren ve hayatı 
besleyen Büyük Ana tanrıçanın - "Altın Hathor", "Altın Aphro- 
dite" - büründüğü bir "şekil" olarak kabul ettiler.

Mısır, Babil, Yunanistan, Hindistan ve Çin'deki, bereketli



suların kaynağı ölan inek ya da gökyüzü tanrıçası, edebi an
lamda, bir altın tanrıçasıdır. Hindistan'da altının beş isminden 
biri Chandra1 (ay) idi ve Indus ırmağı sadece kumlarında altın 
bulunduğu için değil, tanrılarla olan ilişkisinden dolayı da 
"Altın Nehir" olarak adlandırılmıştı. "Altın, Vedic şarkıcının ar
zularının nesnesidir; altın hâzinelerinin, inekler ve atlarla bera
ber, koruyucular tarafından verildiğinden sözedilmektedir. 
Altın, boyun ve göğüs takıları, küpeler ve hatta kupalar için 
kullanılmaktaydı. Altın, her zaman tanrılarla ilgiliydi. Onlarla il
gili herşey altındandır; güneşin atlarının "altın derili" olması 
gibi." Bu, iki ünlü Sanskrit bilginden alınan bu özet, Hindis
tan'da, altın ve altın takılar ile dini inançlar arasındaki ilişkiyi 
vurgulamaktadır2.

"Altın tabii ki güzel bir metaldir ve eski insanların takıların
da kullanmaya başladıklarında onun güzelliğinden etkilenmiş 
olmaları mümkündür" gibi bir yorum yapılabilir. Takılar, ilk 
çıktıkları yerde, herşeyden önce gelişmiş bir duygu olan ve 
pekçok nesilin tecrübeleri ve gelenekleri tarafından oluşturu
lan değişik mantıksal dayanak noktalarından tamamen ayrı tu
tulmaması gereken estetik duygusuna hitap etmiş olduğuna 
göre, bu takıların benimsenmiş olduğuna ilişkin herhangi bir 
kanıt var mıdır? Takılar, onları takanları gerçekten güzelleştirir
ler mi? Eski insanları burunlarını ve kulaklarını delmeye ve 
kulak memelerini, kendilerini deniz kabukları, taşlar ve metal 
parçalarıyla "süslemeye” iten acaba bir estetik duygu muydu? 
Bu tip sakatlanma durumlarını, ilgili olduklan, olgunlaşmamış 
dini inançlardan ayrı tutabilir miyiz? Nesilden nesile geçen gü
zellik düşünceleri, yanlış düşünceler olabilir ve parlak ve paha
lı mücevherleri, onlar kendisini mutlaka güzelleştiriyor olmasa 
da takan modern kadınların, bu mücevherlerin temelde, sağlığı 
korumak, kanın akışını düzenlemek, bereket ve doğuma yar
dımcı olmak ve, genellikle konuşulduğu gibi, onu takan insan
ları içlerinde "ruh malzemeleri" bulunan tanrılarla yakın temasa 
geçirerek "şans" sağlamak için birer büyü oluşları sebebiyle, 
eski zamanların en büyük hurafelerine dek uzanan bir gelene
ği sürdürdükleri söylenebil ir.



İnsanoğlunun estetik duygusunun, Yunan heykeltraşçılığı 
tarafından temsil edilen o yüksek gelişmişlik derecesine ulaştı
ğında, söz konusu takılardan vazgeçilmişti ve insan, bütün 
doğal güzelliği ve büyüsü İle tasvir edilmişti.

Kutsal olan ne varsa, ilk insanlara güzel geliyordu ve 
bunun içindir ki Hindistan gibi bir ülkede, çok hoş renkli çi
leklerden oluşan zenginliğiyle, Sanskritçe’deki altına verilen 
isimler arasında, Jâta-rûpa (yerli güzellik) ve Su-vama (iyi ya 
da güzel renk) vardır. Altın rengi, gerçekten şans getiren bir 
renkti ve bundan dolayı da Aryan gözlerine güzel geliyordu.

Anavatanlarında, altına, hayali bir dinsel değer veren ilk 
ıjnadenciler, gittikleri her yere kendi inanç ve geleneklerini de 
taşıdılar ve bunlar, zamanla ilişki kurdukları insanlar tarafından 
benimsendiler.
| Columbus Atlantik Okyanusu'nu geçtiğinde, o ve yardımcı
ları, Yeni Dünya'mn gelişmemiş yerlilelirinin, değerli metalleri 
(bide etmeye meraklı olduklarını görünce çok şaşırmışlardı. 
Washington Irwingin söylediği gibi, "Dağlardaki nehirlerin 
kumlarında altınların panldadığıni; bunları yerlilerin ustalıkla 
ayırdıkları ve hiçbir karşılık beklemeden Ispanyollara verdikle
rini"3 büyük bir mutlulukla gördüler.

Afrika ve Asya'daki ilk altın arayıcılarının, Yeni Dlınya'da, 
İspanyolları, gökyüzünden gelen ziyaretçiler olarak karşılayan 
yerliler kadar sevinçli, ilgili ve yardımcı pekçok insanla karşı
laşmış olduklarına şüphe yoktur;

Altın, insanlar tarafından ilk işlenen metaldi. İlk olarak 
Mısır’da, deniz kabuklarının taklidini yapmak için kullanıldı ve 
böylelikle deniz kabuklarına verilen sihirli .ve dinsel değer, altı
na aktarılmış ve bunun sonucu altın, "değerli" ve "kutsal" hale 
gelmişti.

Bakır, işlenen ikinci metaldi, ilk anda, anlaşıldığı kadarıyla 
bir tür altın olarak kabul edilen bakır, benzer şekilde, kişisel ta
kıların ve diğer kutsal nesnelerin imalatında kullanıldı. Fakat, 
zamanla, yani bakırın, bakır taşından ilk olarak çıkarılmasından 
birkaç yüzyıl sonra, yeni çağın bazı öncüleri, bunu çakmak ta
şının yerine kullanmaya başladılar ve bakır bıçaklar ve diğer



aletler ortaya çıktı. Bakırın yararlı olduğunun keşfi, çok uzakla
ra dek herkesi etkiledi ve bu sihirli metal için duyulan ihtiyaçta 
bir artış oldu. Madenlerde, giderek artan sayıda madenci çalıştı
rılıyor ve Mısır'da, çalıştırılan ve her nedense devlet tarafından 
korunan girişimci maden arayıcıları tarafından yeni bakır ma
denleri aranıyordu. Bu arayışın, ırk hareketlerinin desteklen
mesi ve yeni hayat biçimleri yanında yeni düşünce biçimlerinin 
de, bu hayat ve düşünce biçimlerinin ortaya çıktığı ülkelerden 
çok uzaklardaki bölgelere tanıtılması ile yakından ilgisi vardı. 
Metal işçileri, yeni bir çağın misyonerleriydi. Bu bölümde, bun
ların Çin'e nasıl ulaştıkları gösterilecektir.

Bakırın, silah ve alet imalatı için ilk olarak nerede kullanıl
dığı konusunda, arkeologlar henüz hemfikir değillerdir. Bazıla
rı Mısır olduğunu söylerken, diğerleri Mezopotamya'yı öne sür
mektedirler. Mısır'da, bu yararlı metal, Hanedan öncesi 
dönemde, yani, Î.Ö. 3500 ve Î.Ö. 4500 yılları arasında işlenmiş
tir. Mr.Leonard W.King'in. yazdıklarına göre "Hanedan öncesi 
dönemin ortalarında mezarlarda bulunan bakır takılar ve nes
neler, o incecik güzel çakmaktaşı bıçaklar, hançerler ve mız
raklarla kıyaslandığında küçük ve daha az pratiktiler... Hane
dan öncesi dönemin daha ilerki safhalarında, bakır hançerler 
ve keserler, çakmaktaşı ve taş şekillerinin birer takliti olarak 
üretiliyorlardı ve bunlar, Hanedan döneminin başlarında, pra
tik kullanım bakımından, çakmaktaşı ve taş aletlerin yerini alan 
bakır silah ve aletlere geçişin işaretiydiler. Eski Mısırlılar açısın
dan bakır cevherinin işlenmesinde, giderek daha çok hüner ka
zanılması, onların kültürel durumlarının bütünü üzerinde 
önemli bir etkiye sahip oldu. Gelişmiş silahları, onlara, kazan
dıkları zaferler sayesinde, hammaddelerini daha geniş bir böl
geden elde etme imkanı tanıdı."4

Bakır, Yukarı Mısır'ın vadilerinde ve Kızıl Deniz kıyıların
da, bakır taşından bakır çıkarılmadan önce nesiller boyunca al
tının işlenmiş olduğu geniş bölgeler bulunmuştu. Daha sonraki 
dönemde, Krallar, Sina Yarımadasındaki bakır madenlerinde 
çalışmak üzere madenci ekipleri gönderdi. Hanedan çağının 
başlarında, Kral Semerket'in, Maghare Vadisi'nde bakır çıkaran



adamları vardı. "Onun yolculuğu, vahşi Beduin kabilelerinin 
yağmalarına açıktı...ve onlara verdiği cezalan, vadi'nin kayala
rındaki bir kabartmaya kaydetti." bu eski zamanda, Kralların 
"çok uzaklardaki insan topluluklarıyla ilişkiler kurdukları"5 yö
nünde kanıtlar vardır, daha sonraki zamana ait (Î.Ö.2000) bir 
kayıtta "maden ocağı ülkesindeki canlı hayata bir göz atılır. Bir 

' yetkili, bir yazıda, kendisinin oraya, "Şeytan yaz mevsimi" ola
rak adlandırdığı bir mevsimde gittiğini belirtmektedir. "Bu 

| maden ocağı ülkesi"ne gitmek için uygun bir mevsim olmadı- 
| ğından, yaylaların yazın çok sıcak olduğundan ve dağların de
riyi dağladığından şikayet etmektedir. Yine de, "kendisine em
redilenden daha fazla bakır çıkartmakla"6 övünmektedir, 

j Taştan bakıra geçişin izlerine eski Babil'de rastlanmamak-, 
tadır. Sümer tarihi, medeniyetin merkezi îran Körfezinin başın
da yerleşmişken, Eridıı limanında başlar - deniz gezgini kolo- 

! nistlerin orada yerleşmesinden bu sonuca varılmaktadır. Sümer 
kültürünün doğuşunda, bakır alet ve silahlar kullanılmaya baş
ladı. Alüvyonlu "Shinar ovası"nda hiç metal bulunmamıştır.

Eski Babilliler (Sümerler) bakım ihtiyaçlarını, Sina'dan, Er- 
menistan, Kafkasya bölgesi ve İran'dan sağlamışlardır, ilk ihti
yaçlarını Sina'dan karşılamalan ve bu "maden ülkesinde, eski 
Mısır kayıtlannda belirtildiği gibi, Dicle ve Fırat vadisinin ve Nil 
vadisinin, cevher üzerinde hak iddia eden rahip toplulukları 
arasında savaşların çıktığı da mümkündür. Eski Krallardan biri, 
bir yazılı kayıtta, Sina'daki "doğululara ilk kez ağır bir darbe in
dirmesinden sözeder. Breasted'in yorumuna göre" olayın 7Ik 

1 kez ortaya çıkması' zamanın (ilk hanedan, I.Ö.3500) kralları 
tarafından, barbarlann bozguna uğratılmasının gelenek haline 

j geldiğine bir işaret olabilir."7 Fakat onlar gerçekten "barbarlar"
1 mıydı? Acaba, bu barbarlann, özellikle yaz mevsiminde, böyle 
bir bölgede bulunmaları olası mıydı? "Doğuluların", bakır ihti
yacının, Mısır’daki kadar büyük olduğu bir bölgeden gelmiş ol
maları olasılığı daha büyüktür.

Maden ülkesinde hak iddia edenler'* arasındaki düzenli sa
vaşlar, hiç şüphesiz "Doğuluları" başka yerlerde bakır aramaya 
zorlamıştı. Dicle yolunu izleyerek Sümerli maden arayıcıları,



Ermeni Yaylalarının zengin mineral bölgelerine yönelmişlerdi 
ve bu konuda ilk Asurlu kolonilerin, Sümerliler tarafından ku
rulduğunun anlaşılması özellikle ilgi çekicidir. Anlaşıldığı kada
rıyla, Niveneb (mosul), metal cevherlerinin toplandığı ve Sami 
Akadlarım, Babil ovasının kuzey bölümünün kontrolünü ele 
geçirmelerinden az zaman önce, güneye gönderildikleri bir ti
caret merkezi olarak kurulmuştur.

Ermenistan ve diğer batı Asya bölgelerinden elde edilen 
bakır, daha yumuşak olduğa için, Sina yarımadasından elde 
edilen bakırdan daha az elverişliydi. Sina ve Mısır bakırı, doğal 
olarak içerdikleri kükürt oranı yüzünden serttir. Ancak kalayın 
bulunmasından ve bakırla karıştırıldığında, bronz olarak bili
nen sert bir alaşım oluşturduğunun keşfedilmesinden sonra, 
Sümerlilerin, Sina'daki maden ülkesini tamamen terkettikleri ve 
Mısırlılara bıraktıkları anlaşılmaktadır.

- Mısırlılar, medeniyetlerinin, yerli krallar tarafından kontrol 
edilmesinin sona ermesine kadar, Bakır çağını sürdürdüler.

Keza, Babil'de ilk başlarda bir Bakır Çağı yaşanmıştı, fakat 
ilk zamanlarda bakırın yerini, dinsel amaçlar dışında tamamen 
bronz aldı -Bu gerçek çok önemlidir, özellikle de bakır ve al
tınla ilgili dinsel inançların eski madenciler (eski Mısır yazıla- 
nndaki, endüstriyel ve ticari merkezler haline gelen koloniler 
kuran, Sina mağara adamları) tarafından uzak ve geniş bölgele
re yayıldıkları tespit edildiği zaman Babil'de bulunan adak hey
kelleri bakırdandır. Eski Sümer'in dinsel nesnelerinden birine 
iyi bir örnek, I.Ö.3000 yılına ait, Tello'nun ilginç bakır boğa ka
fasıdır. Bu boğa tannmn - "Cennetin Boğası", annesi ya da eşi 
"Cennetin İneği" olan gökyüzü tanrıçası - heykelinin gözleri, 
sedef ve lapis lazuli ile işlenmiştir. "Buna çok benzer bir yönte
me, Fana'da bulunan bir keçi başında da rastlanmıştır."8 îşte, 
evcil hayvanlar, deniz kabuklan ve metaller ile ilgili karmaşık 
dini inançlar içinde, ilk Sümer dinsel nesnelerini, karışmış 
halde buluyoruz.

Burada yazar tarafından., ileri sürülen, Sina'daki rakip ma
denciler arasındaki savaşlar), Sümerlileri, başka yerlerde bakır 
aramaya ve yumuşak bakırı daha sert hale getirebilecek araçla-



n keşfetmeye zorladığı düşüncesi, bronzun ilk olarak Babil’de 
ya da Babil tarafından kolonileştirilen bir bölgede imal edildiği 
görüşü ile uygunluk arz eder görünmektedir. Sir Hercules 
Rea:d, bronzun ortaya çıkışı ile ilgili arkeolojik kanıtları ustaca 
özetlediği bir yazısında, "keşfin, Babire mal edilmesinin, en az 

| güçlük yaratan kanıt olmasından dolayı tercih edildiğini"9 gös- 
I termektedir.
| En son arkeolojik bulgular, Rusya Türkmenistan'ının 
! "bfbnz sanayiinin beşiği" olduğunu ortaya koymaktadır.
; Tnıva ve Girit'te, bronz, çakmaktaşının ve doğal camın ye- 
! rini almıştır. Bu kültür merkezlerinden hiçbirinde Bakır Çağı 

yaşanmamıştı. Girit'te bulunan bakır sanat eserleri, sadece 
küçük ve yararsız adak baltaları ve diğer dinsel nesnelerdir.

Bronzun nasıl imal edileceğinin keşfedilmesinden sonra, 
j  Babilliler ne zaman kalay için gerekli maddeleri elde ettiler? 

Read'in söylediği gibi, Ermenistan ve Kafkasya'nın kalayla ilgili 
cevherlerden mahrum olduğu anlaşılmaktadır. Görünen o ki, 

j  ilk metal arayıcıları, onların arkadaşları, Sina'daki "maden ülke-, 
i si"nde Mısırlılarla savaşmayı bırakmadan önce, İran'dan Hora

san'a kadar gitmişlerdi. Kalay Horasan'da ve "İran'ın diğer böl
gelerinde, Asterabad yakınlarında ve Tebriz'de bulunuyordu"10 
Read'in söylediğine göre "ilk bronzun çıkarıldığı kalay, bu gibi 
bölgelerden elde edilmiş olmalıdır". Şu anda, Çin'e doğaı uza- 

; nan yolun üzerinde gidiyoruz. Read şöyle devam ediyor: "Eski 
Mezopotamya medeniyetlerinin ötesinde, Doğu Asya'da bron
zun nasıl işleneceğinin keşfine, Güney Çin'den daha fazla ta
nıklık etme olasılığı olan hiçbir yerin olmadığı gözükmektedir; 
çünkü çok ilkel bakır aletlere rastlanan Hindistan, kalay bakı
mından zayıftır... Son derece zengin bir kalaiy bölgesi olan Ma
laya yarımadısında ise eski zamanlarda maden ocaklarının açıl
mış olduğu sanılmamaktadır."11 Uzak Doğu'daki en eski 
medeniyet izlerinden yüzyıllarca önce gerçekleşmiş olan, 
Babil'de ortaya çıkmış olması gözönüne alınırsa, bronzun, ilk 
olarak Çin'de imal edilmiş olması olası değildir.

Eski Babil'de, sanayiinin ve ticaretin gelişmesinin tarihi, 
aynı zamanda sadece batı Asya'da değil, aynı zamanda "Orta



Doğu" ve "Uzak D oğıida da, medeniyetin gelişmesi ve yayıl
masının da tarihidir.

Eski dünyanın Asya'da tahıl ambarı olan Babil, ticaret yolla
rı üzerinde bulunuyordu, hem konumu, hem de tarımsal kay
nakları, ona büyük ticari önem kazandırmıştır. Ticareti canlan
dırmak için bol miktarda ihtiyaç fazlası gıda maddelerine 
sahipti ve Babil'deki endüstriyel faaliyetler, zengin alüvyonlu 
ovada elde edilemeyen maddeler için talep yarattı. Profesör 
Goodspeed şöyle demektedir12: "îran körfezinin üzerinde, 
Sümer kültürünün deniz kıyısındaki beşiği" olan Eridu'da bulu
nan Hint meşesi, Hindistan'dan getirilmişti. Ayrıca, pamuk da 
aynı kaynaktan, güney şehirlerine ulaşmıştı. Arabistan'da Sina, 
Yem en ve mısır'dan gelen çölden dışarı doğru doğal bir kapı
nın üzerinde bulunan. Ur yolunda taş, baharat, bakır ve altın 
yüklü arabalar ilerliyorlardı13. Sina yarımadasına ait taşlardan 
yapılmış kapı yuvalarının Nippur'da bulunmuş olması, bu trafi
ği doğrulamaktadır. "Sedir keresteleri, Suriye dağlarından," 
Saray ve tapınakların süslenmesi için ithal edilmişti. Doğudan, 
Holwan geçidinden aşağı doğru, mermer ve dağlar çıkarılan 
değerli metaller geldi. Bu hammaddelerin büyük bölümü Ba- 
billi zanaatkarlar tarafından işleniyor ve daha az gelişmiş ülke
lere, tohum, hurma ve balık, kilim ve yerli üretim yiyeceklerle 
beraber gönderiliyordu. Bütün bu trafik, uzak ülkelerin sınırla
rına korkusuzca uzanan ve en eski zamanlardaki Babil kültü
rünün çok yaygın olan etkisinin ancak bu şekilde açıklanabi
leceği gibi, kendileriyle beraber; medeniyet bilgilerini ve kendi 
ülkelerinin zenginliklerinin de oralara taşımış olan Babilli ta
cirlerin elindeydi."

Metal arayıcılarının ve tüccarların etkilerinden dolayıdır ki, 
eski Sümer kültürü, îran platosuna yayılmıştır. Laufer'in de gös
terdiği gibi14 "îran'lılar, Batı ile Doğu arasındaki en büyük ara
bulucular idi." Çin'liler "olumla kullanıcılardı ve gerçek olaylar
la her zaman ilgiliydiler; bize, İran bitkileri, ürünleri, hayvanları, 
mineralleri, gelenekleri ve öğretileri hakkında pek çok yararlı 
bilgi bırakmışlardır", sadece bitkiler değil, bunun yanında Batılı 
düşünceler de, Çin’e Îran'lılar tarafından taşınmıştır15.



Elam'da (Batı İran) De Morgan keşif ekibi ve Tükmenis- 
tin'da Pumpelly keşif gaıbu tarafından yapılan arkeolojik ka-
1 ntı keşifleri, Sümer-Babil medeniyetinin eski zamanlarda 
geniş bir bölge üzerinde önemli etkilere sahip olduğıı yönünde 
daha fazla kanıt sağlamıştır. Ne yazık ki, Maden ülkesini ziyaret 
eden Mısırlılar tarafından yazılan kayıtlar gibi hiçbir kayıt, ne 
Babil'de ne de Sümerler ve Akadlar tarafından işletilen maden 
işletmelerinin yakınlarında bulunamamıştır. Daha önce de gö- 
ıfüldüğü gibi Mısırlı krallar, maden işçilerini koaımak için aske
ri kuvvetler göndermek zoaında kaldılar ve bir keresinde, 
pıaden işlerini, serin mevsim yerine, sıcak mevsimde yönetme
di gerekli gördüler ki, bu gerçek, rakiplerin gösterdiği muhale
fetin karşı konulmaz olduğunu ortaya koymaktadır. Fakat,
habillilerin, benzer muhalefetlerle, Ermenistan ve İran'da da ı 5
karşılaşmadıkları görülmektedir. Orta Asya maden bölgelerin
de, yerli insanların işbirliğini kazanmış oldukları ve altın, bakır 
ve kalay stoklarını koaımak için katlandıkları zahmetlere değ
diği anlaşılmaktadır. Babil'in, satmak için Mısır ve imal edilmiş 
jmalları vardı ve bunlar, yerli liderlerin, ülkelerini düzene spk- 
! malarını ve zenginlik ve belli bir refah derecesi elde etmelerini 
sağladı. Kırsal bölgedeki göçmen topluluklar, ticaretle uğraş- 
îmaya başladılar ve bunların arasından çıkan toplumlar, Babil 
yaşam tarzlarını benimsediler. Mr.W.J.Perry, minerallerin eski
den beri işlendiği bölgelerde, BabiPe ve Nil Vadisi'ne zenginlik 
ve refah getiren sulama sisteminin benimsenmiş olduğunu ve 

; büyük taş abidelerin dikilmiş olduğunu göstermiştir16,
i  Metal, inci ve değerli taşlan arayan ilk insanlar, anlaşıldığı 
| kadarıyla, geri kalmış toplumlann işgal ettiği bölgelerde, mede

niyetin öncüleriydi.
Hazar Denizi'nin güney doğusundaki mineral bölgesinin, 

Hazar Denizi'nden Karadenizin doğu kıyılarına kadarki bölü
münde bulunan mineral bölgesi gibi, l.Ö  3000 yılları kadar eski 
dönemlerde işletildiği anlaşılmaktadır.

Yeni ticaret yolları açılmıştı ve yalnızca güneyde Babil ve 
Elam arasında değil, Filistin üzerinden, Mısır ile Girit ve tüm 
Ege bölgesi arasında da bağlantılar kurulmuştu. Taıva, batı
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Asya’dan Avrupa'ya akan bvı eski ticaretin "takas adası" haline 
geldi. Girit'in girişimci deniz krallarının, Çanakkale'ye girdikleri 
ve Karadeniz'in doğu kıyılarına ulaşıp, kara ticaret yollarına da
yandıkları anlaşılmaktadır17. Türkistan'daki Pumpelly keşil'gru
buna 1903-4 yıllarında katılmış olan Dr. Hubert Schmidt, kazı
lan höyüklerden birinde,' Girit Vasiliki çömleğini ve bir 
diğerinde, Girit dönemine ait tasarımlarla gömülmüş olan, Orta 
Girit dönemine ait (1.0,2000.) üç yüzlü mühür taşları bulmuş
tur"18 Batı Asya ve Ege bölgesi arasındaki, bu metal ticaretinin, 
1.0.2500'den çok önceleri ve Î.Ö 3000 den az sonra, mevcut ol
duğunu gösteren kanıtlar vardır.

Hazar bölgesinin güney doğusunda bulunan, Mezopotam
ya kültürünün en büyük merkezlerinden biri, Aşkabat yakınla
rındaki Anau idi. bir diğeri de, Anou'nun güney doğusunda, 
metallerle dolu dağlarla kaplı bir bölgede bulunan Meshed idi. 
Anau'da kazılan "Kurgan" (höyük)laıdan birinden, Türkistan ve 
güney batı İran'daki Elam arasındaki eski ilişkileri ortaya koyan 
arkeolojik kalıntılar elde edilmiştir. Bir başka "kurgan"da, bir 
bakır kültürüne ait izler bulunmuştur. İlk metal arayıcılarının, 
bu kültürün yaratıcıları ya da tanıtıcıları olduğu açıktır ve Ist- 
har'm prototipi olan Sümer ana tanrıçasının pişmiş kil figürleri 
gibi, en eski madencilerin ne zaman geldikleri hakkında çok az 
bir şüphe kalmıştır. Issız kum tepeleriyle dolu bu bölge, eski 
zamanlarda, Mezopotamyalı kolonistler tarafından sulanmıştı 
ve bu insanlar, sadece arpa, buğday ve darı tohumları değil, 
bunun yanında medeniyet tohumları da ekmişlerdi ve bu böl
gede, yerli kabileler arasında ilerleme hareketleri canlanmıştı. 
Yerleşimciler, hakim olan Babil düşünceleri ile uyumlu olarak, 
güneşte kurutulmuş tuğlalardan evler inşa ettiler. Babil ve Mısır 
arasında, çok eski zamanlarda düzenli ticari ilişkilerin bulundu
ğuna işaret eden bir başka olay, Mısır çömlek tezgahının kulla
nılmaya başlamasıydı.

Orta Asya'da gerçekleşen keşiflerden sonraki ilk coşku pat
laması içinde, Mr. Pumpelly, tarımsal yaşam biçiminin, Hazar 
Denizi havzasında ortaya çıktığını ve ondan sonra da Bab?l ve 
Mısır'a geçtiği iddiasında bulundu. Ancak, Yulcm Mısır'ın sıcak



ve kuru kumlarında bulunan, doğal olarak mumyalanmış ceset
lerin-midelerindeki arpa kabuklarının ortaya çıkarılması bu ko
ruda ihmal edilemeyecek bir delil olmaktadır19. Hazar Deni
zi1 ndeki Bakır Çağı başlamadan yüzyıllar önce Nil vadisinde 
tarımla uğraşılıyordu. Bundan başka, Delta bölgesinde çok 
fazla miktarda arpa ve darı yetiştiriliyordu.

îlk Mezopotamyalı metal arayıcıları ve Hazar bölgesinden 
gelen çırakları, doğuya doğru araştırmalarına devam ettiler. 
Bunların, Amu Derya nehrinin kuzey batısından ve balkaş gö
lünün güney doğusundan dolaştıkları ve Çin sınırının yakınları
na ulaştıkları anlaşılmaktadır. Bu doğuya kayışın, bronzun, 
bronz aletlerin Truva ve Girit'te, yaygın hale gelmelerinden 
sonra, üç ya da dört yüzyıllık bir Taş Devri geçiren Orta Avru
pa'da kullanılmaya başlamasından çok önceleri gerçekleşmek
te olduğu sanılmaktadır. Macaristan'a bronzu getiren tacirler, 
yeşimtaşını ve Asya’daki yeşimtaşı ile ilgili inançları da getir
mişlerdi. Avrupa'daki en eski yeşimtaşı Örnekleri daha sonra da 
gösterileceği gibi, Çin Türkistan'ından gelmiş olmalıdır-

Doğu'ya doğru gerçekleşen "altına hücum" için iyi gerekçe
ler vardı. Altın, hala, Sibirya'da "her yerde ve her şekilde" ko
layca bulunabilir. Altay dağlan, "altın dağları" anlamına gel
mektedir ve bu dağlardan, altın kadar, gümüş ve bakır da elde 
^dilmektedir. Gerçekten, doğu Sibirya, batı Sibirya'ya nazaran 
daha zengin bir metal bölgesidir ve bu gerçeğin çok eski bir 
zamanda ortaya çıkarılmış olduğu anlaşılmaktadır. Metal arayı
cıları sadece Altay dağlarında ve Yenisey nehrinin yukarı böl
gelerinde altın, bakır ve gümüş aramadılar, aynı zamanda Rus 
Türkistan'ında olduğu gibi, ticaret kolonilerinin kurulduğu, me
tallerin işlendiği ve sulama sistemini de kapsayacak şekilde, ta
rımsal hayat biçiminin, kuşkusuz başarıyla benimsendiği Çin 
Türkistan'ına girmişlerdir20. Çin Türkistan'ında Dr.Stein tarafın
dan "Hint hükümeti adına" yürütülen önemli arkeolojik kazılar, 
Mezopotamya kültürünün, şu anda Taklamakan çölünün geniş 
ve karışık kum tepeleriyle kaplı bir bölgedeki, uzaklara ulaşan 
itkilerinin izlerini ortaya çıkarmıştır. Khotan'da yapılan keşif
ler, Anau'dakilerle benzer özelliklerdedir.



Khotan, Orta Asya ile Hindistan'ı ve Hindistan ile Çin'i bağ
layan, eski ticaret merkezidir. Khotan'ın en önemli ürünlerin
den biri yeşim taşıdır- tarihsel açıdan önemlidir. Khotan'dan 
Çin'e yeşimtaşı ihracatının ne zaman başladığı kesin değildir. 
Fakat Çin Türkistan'ı ile Babil arasındaki yeşimtaşı ticaretinin 
çok eskilere dayandığı konusunda şüphe yoktur. Diğer mühür
ler, "mermer, kaya kristali, zümrüt, mor yakut* topaz, kalsedon, 
damarlı akik, agat, lapis-lazuli, hematit ve sabun taşı,,21ndan 
yapılırken, bazı Babil silindir mühürleri, yeşim taşından imal 
ediliyordu. Türkuaz, Babil'e, Khotan ve Kashgar'dan getirilmiş
ti. Eski Sümer kenti Nippur bölgesindeki Arkeolojik bulgular 
arasında "Çin'den getirildiği sanılan" Kobalt da bulunmuştur22. 
Nippur'da, İran mermeri, Bectria'dan gelen lapis-lazuli ve Zag- 
ros'tan gelen sedir ve selvi ağaçları da bulunmuştur.

İnsanın değerli metal ve değerli taşlan arayışının ardındaki 
en büyük güdünün, dinsel bîr güdü olduğu anlaşıldığında sa
dece, eski medeniyet merkezlerinin ürünlerinin değil, ayrıca 
mitleri, efsanevi ve karmaşık dinsel inançlarının da Asya üze
rinden taşındıklarını öğrendiğimizde şaşkınlık belirtisi göster
memeliyiz. Bunlar, değişik bölgelere, yerel renkler vermişler
dir. Örneğin, kuzey Sibirya'da, güneyin dinsel mezheplerinin 
hayvanlarının yerine yerel hayvanlar gelmiş, ren geyiği ve keçi, 
gazel ve antilobun yerini almıştı. Mitolojik canavarlar yeni şe
killere kavuştular, örneğin, Giritlilerin ve diğer denizci toplum- 
lann yunus-tanrısına, kuzey Hindistan'da bir fil başı verildi ve 
makara olarak adlandırıldı; deniz gezginlerinin köpekbalığı 
tannları, Çin'de asla bulunmamasına rağmen, bir aslan başını 
aldı. Hiç şüphesiz, aslan, Çin e, bazı yabancı mezhepler tarafın
dan dinsel bir sanat motifi olarak sunulmuştur. Bu evrede, Ellis
H.Minns23, eski kültürel temaslar sonınuna değinerek, Sibirya 
ve Çin sanatları arasındaki benzerlikler için dikkate alınacak bir 
takım olasılıklar üzerinde durmaktadır. Bunlardan biri, "ben
zerliğin hem Sibirya, hem de Çin'in, bu etkileri İran ya da 
başka bir Orta Asya sanatından almış olmalarından ötürü orta
ya çıktığiclır. Ellis H. Minns şöyle devam ediyor: "Her iki du
rumda da "Sonuç olarak canavar besleyen bölge Mezopotom-



yâ'dan türeyen,canavarların başka bölgelere girmeleri ile (teca
vüzü ile) karşı karşıya gibiyiz." Bundan önceki Çin ejderhasıyla 
ilgili bir bölümde özetlenen bilgiler bu görüşü desteklemekte
dir24.

Geçen yüzyılın yetmişli yıllarında, Çin dinsel inançları hak
kında doğrudan yoğun incelemeler yapıp bir Hristiyan misyo
neri olarak yazılar yazan Dr.Joseph Edkins'in "aşılama süreci" 
ya da kültür karışımı hakkında söyleyecek çok şeyi vardır. 
Onun yazdıklarına göre, "Her tarafsız araştırmacı, Çinlilere ait 
adak törenleri düşüncelerinin, onları Batı tarihiyle birleştirdiği
ni kabul edecektir. Çıkarılacak sonuç, başlıca Çin dininin, Batı 
dinleri ile aynı kökene sahip olduğudur. Ancak sadece bir tek 
din olsaydı, politik düşünceler, mantıksal alışkanlıklar, sosyolo
ji, ilk doğa sanatları ve bilgisi de Batı'nınkilerle aynı kökene 
sahip olmalıydı"25 '

Hiç şüphesiz, ilk kaşifler tarafından Sibirya'dan toplanan 
hikayeler, Mezopotamya, Hindistan ve Çin'in efsanelerinin 
hayal güçlerini canlandırmaya yaramıştı. Soğuk bölgelerdeki 
mineraller ve sıcak su kaynaklan, "hayat kuyuları"mn gerçek
ten var olduklarına dair kanıtlar olarak kabul ^edilmiş olmalılar. 
Bu kuyuların bazıları, karbonik asit gazına öylesine doymuş 
durumdaydrki, deriyi ve taş şişeleri yakıyordu. En eski kaşifler, 
bu suyun bir örneğini yanlarında götürüp, "işte gerçek hayat 

I suyu!" diye bağırmış olmalıdır. Herodot'un, kar yağışını kaste- 
i derek söylediği gibi "havadaki kuş tüyleri" ve kuzey fecri, Altay 

bölgesinde, ilk kaşifleri oldukça etkilemiş olmalıdır. Bu bölge, 
ilk maden arayıcıları tarafından tanrıların gerçek bir harikalar 
diyarı olarak kabul edilecek kadar, mineral zenginliğine sahip
tir. Kimbilir belki de, Gılgameşh'ın, meyve yerine mücevherler
le dolu ağaçların bulunduğu ülkeye, karanlık bir dağ üzerin- 

i den yaptığı yolculuğunun hikayesi, sessiz -kış gecelerinde,
| havadaki garip mırıltıların hala "yıldızların fısıltıları" olarak 
i  kabul edildiği ve karanlığı yırtan karlarla kaplı sıra dağları ve 
: vadileri aydınlatan kuzey fecrinin birbirinden değişik harika ve 

canlı renkleri gözler önüne serdiği, metal ve mücevherler bakı
mından zengin, esrarengiz bölgelere ulaşan ilk kaşiflerin lıika-



yelerine bir şeyler borçludur.
Doğu'ya doğru, Sibiıya'dan Çin’e ve batıya doğru, Avru

pa'ya yayılan ilk 'kültürün, oıtak bir kökene sahip olduğu, arke
olojik kalıntılar tarafından açıkça oıtaya konmuştur.

Rusya ve Sibirya'nın bronzları ile ilgilenen Sir Hercules 
Read şöyle yazmaktadır: "Baykal Gölü’nden, Güney Sibiıya 
stepleri üzerinden, Ural Dağlarını aşarak Volga havzasına ve 
hatta Don Dnieper nehirlerinin vadilerine dek uzanan geniş 
bölgenin her iki sınırında da genellikle mezarlarda, fakat arada 
sırada toprağın yüzeyinde, aynı biçimsel özelliklere sahip alet
ler ve silahlar bulunmuştur. Bu aletler, Çin'de bulunanlarla şüp
hesiz bir benzerlik göstermektedirler; ancak, belirgin özellikle
rin bazılarının izlerine, Macaristan ve Kafkasya bronz 
sanayiinde rastlanmıştır; Örneğin delik balta ve oraklar, Macar 
ve Kafkas biçimlerine oldukça çok benzemektedir. Sibiıya 
bronzları, bu özelliklere, hem Batı, hem de Doğu’da sahiptir, 
fakat Çin antikalarıyla aralarındaki akrabalık daha açık oldu
ğundan, temsil ettikleri kültürün Doğu Asya kökenli oldukları
nı düşünmek doğaldır". Bununla birlikte, Read, "Çin bronz alet
lerinin. çoğunun gelişmiş olduğunu, dolayısıyla ilkel formda 
olmadıklarını" belirtmektedir. Read şöyle devam ediyor: "Bu 
gibi biçimler, ancak uzun bir evrim sürecinden sonra elde edi
lebilir, fakat bunlara ait prototipler, ne bazı nesnelerin belki 
gerçekten diğerlerinden daha basit olduğu, fakat ilkel olarak 
tanımlanamayacağı Ural-Altay bölgesinde, ne de Çin sınırları 
içinde bulunamamıştır"26

Eski dirii inançlar ve geleneklerin oluşturdukları konutlar, 
medeniyetin gelişmesine yardımcı olan, Asya’nın merkezindeki 
kültürel merkezin Babil olduğunu ve bu arada Mısır etkilerinin 
kuzeye doğru Filistin üzerinden Suriye’ye doğru yol aldığını 
göstermeye yardımcı olmuştur. Zamanla, Girit medeniyetinin 
etkisi, kendisini Karadeniz kıyılarında hissettirdi. Değişik za
manlarda ticaret yollan üzerinde,'kültürel etkilerin med ve ce~ 
ziıi, yüksek derecede karmaşık yapıda bir sorun yaratır. Fakat 
önemli bir gerçek - kendini gösterir, Medeniyetin ilk yerleşim 
bölgelerindeki- Babil ve Mısır'daki metal ve değerli taş isteği,



keşifleri ve tarımsal bir yaşam biçimine dayanan bir kültürün 
yayılmasını teşvik etmiştir. Yalnızca, sulama sistemi, ilk olarak 
Nil ve Dicle-Fırat vadilerinde ortaya çıkıp, Orta Asya'da yerleş
miş tüccar ve madenci kolonileri tarafından benimsenmiş ve 
doğuya ve batıya yayılan alt kültürel merkezler kurmamıştı; 
Eski Medeniyet beşiklerinde tarımsal hayat biçimiyle beraber 
gelişen dinsel düşünce ve gelenekler de benimsenmişti. Yeni 
tecrübeler ve yeni icatlar, koloni kültürüne "yerel renkler" ka
zandırdı, fakat bu kültüre renk kazandıran başlıca dinsel ilkeler 
çok az değişti, hayat iksirinin ezeli arayışı aslı unutulmamıştı. 
Bu insanların nehir kumlarından altın tozu ayıklamak için ça
balamaları, Altay Dağlarının arasında kuartz parçalamaları ya 
da Çin Türkistan’ında yeşimtaşı aramaları, günlük ekmeklerini 
kazanmak için değildi; onlar esas olarak ölümsüzlüğü elde 
etmek amacıyle "hayat gıdansmın "satın almak" ile ilgilenmişler
di. Gılgamesh! o uzun yolculuğuna çıkmaya zorlayan ölüm 
korkusu, eski zamanlarda pek çok insanın, hayat veren metal, 
değerli taş, inci ve bitkilerin peşinde uzak ve geniş bölgelerde 
seyahat etmelerine sebep olmuştur. Ölümsüzlük arayışının, 
araştırma, keşif ve medeniyetin yayılmasını teşvik eden başlıca 
güdü olduğunu Mısır’da olduğu kadar Çin'de de, batı Avmpada 
olduğu kadar, Babil'de de .görüyoruz. Kutsal ağaçların kereste
si, tütsü taşıyan ağaç ve bitkiler Mısır ve Babil tapınaklarında, 
değerli metal ve değerli taşlar için duyulan isteğin ilk ticaretin 
gelişmesiyle yakından ilgisi vardır. Mısır ve Sümer kralları, kut
sal yerleri için hazine elde etmek ve hazînenin taşınacağı tica
ret yollarının açık tutulabilmesi için keşif gmplan ayarladılar.

Profesör Gowland27 tarafından yönetilen araştırmalar, 
metal işçiliğinin eskiden bir merkez bölgesine sahip olduğunu 
göstermiştir. O, ilk olarak Japon kanıtlarıyla ilgilenir. "Uygula
nan metod ve eski işçiler tarafından kullanılan fırınlar, günü
müzde, Japonya'daki pekçok madende hala kullanılmaktadır". 
Topraktaki bir delik fırını oluşturur ve yanmayı yukarıdan baş  ̂
latmak için bir kütük kullanılır. Bakır eritildikten sonra soğu
maya bırakılır ve hemen hemen katılaşmışken dışarı çıkarılır ve 
kırılır. "Böylece Japonya'da üretilen bakır, hiç bir zaman fırın



dan çıkarılıp doğrudan elverişli biçime getirilmez, fakat daima 
potalarda tekrar eritilir ve bu şüphesiz Metal Çağının başlarında 
ve Bronz Çağında Avrupa'da yaygın olan bir işlemdir.'' Japon 
kil potaları "İsviçre'nin ve Yukarı Avusturya gollerinin yoğun 
yerleşim bölgelerinde bulunanlara benzemektedirler".

Profesör, demir fırınları ile ilgili olarak, eski Mısır fırınının 
"Japon bakır, kalay ve kurşun fırınına" benzediğini göstermiştir. 
Etnisk fırınlar da Mısır'da kullanılanlara benzemektedir. Gow- 
land şöyle devam eder: "Sadece metalürjik açıdan, Etrüsklerin, 
maden çıkartma metodu bilgilerini, bu kaynaktan (Mısır) elde 
ettikleri sonucuna kesinlikle ulaşabiliriz" İngiliz kanıtlan, eski 
zamanlarda elde edilen metodların "Akdeniz'den Avmpa'ya ge
tirildiğini... Demirin Avnıpa'daki cevher yataklarından çıkarıl
ması için uygulanan mevcut işlemin, gerçekte, eski zamanlar
daki bütün ülkelerde aynı olduğunu" öne sürmektedir.

Başka bir yerde, Profesör Gowland şöyle yazmıştır: "Hin
distan'da, Ghat'ların tepe kabileleri arasında hala varlığını sür
düren fırın tipinin, Danube ve Avrupa'nın Jura bölgesinde kul
lanılan ilkçağ fırınına yakından benzediğine dikkat çekmek 
önemlidir."28

"Kültür akışları" böylece, sonuçlarına bakarak izlenebilir. 
Eski zamanlarda yapılan blumları benimseyen geri kalmış toplu
luklar, bu icatları, onları kendilerine ilk tanıtan eski insanlarla 
tamamen aynı şekilde kullanmaya devam ediyorlar. Benzer şe
kilde, eski inanç ve gelenekler yalıtılmış bölgelerde hala de
vam ettiriliyorlar. Fakat bu inançların kaynağının onlara sahip 
çıkan insanlar arasında olduğu söylenemez. Bazı "ilkel" olarak 
adlandırılan inançlar, Hindistan'ın tepe kabileleri tarafından 
kullanılan fırın tipinin sahip olduğu uzun gelişme hikayesi gibi, 
gerçekten yüksek derecede karmaşık karakterdedirler.

Gelecek bölümde, Çin'deki yeşimtaşı inançlarında, Çin'de 
ortaya çıkmış olması gerekmeyen düşüncelerin halen varlığını 
sürdürmekte olduğu göster lecektir. Bu düşünceler, gerçekte, 
yeşimtaşımn asla bulunmadığı ülkelerde, ortaya çıkmış ve bir 
gelişme sürecinden geçmiş düşüncelerdir.

Çin bronz aletlerinin "ilkel formlarda olmamaları" ve dola



yısıyla "yerli" olmamaları nedeniyle, bütün Çin inanç ve gele
nekleri ne aynı anlamda ilkeldir, ne de gerçek anlamda yerli
dir. Çin'de metal işçiliğini hareketlendiren etki, dış bir kaynak
tan geldiği için, görünen o ki yeşimtaşı gibi "hayat veren" ve 
"şans getiren" maddelerin aranmasına neden olan itici gücün 
de diğer ülkelerden ve eski zamanlarda Çin’de oturan insanlar
la ilgisi olmayan ırklardan gelmiştir.

Yeşimtaşı ile ilgili inançlar, Çin'de ortaya çıkmamış olmala
rına rağmen, Çin'de gelişmişlerdir; ve bu inançlar, onları keşfe
den ve yeşimtaşmı ilk kez Çin Türkistan’ında ve Çin sınırların
da işleyen eski maden arayıcıları tarafından aranan inciler, 
değerli taşlar ve değerli metaller ile ilgili olan inançlara benze
mekteydiler.

Özetlemek gerekirse, tarımsal bir yaşam biçimiyle yakın
dan alakalı ve Sümer'den Mısır'a kadar ortak bir dinsel kültü
rün unsurlarımın, Asya'yı geçerek Çin'e ve l.Ö Slıensi eyaletine 
ulaştıkları anlaşılmaktadır. Çok sonraki bir dönemde, mısır im
paratoru döneminin karmaşık kültüm yavaş yavaş, deniz yo
luyla yayıldı ve Çin kıyılarında etki bıraktı. Babil ve Mısır dü
şünceleriyle dolu İran kültürü de kalıcı bir etki uygulamış ve 
tekrar tekrar yenilenmiştir.

İran'ın bir dünya gücü olarak yükselişinin ve Asya'nın, Ale- 
xander tarafından işgal edilmesinin nihai sonuçlarından biri, 
Çin'in Hellenistik dünya ile doğrudan temasa getirilmesiydi.

Hint etkileri, en çok Budizm tarafından temsil edilmiştir. 
Kuzey Hindistan'da, Budizm, naga (yılan) ibadetleriyle karış
mıştı ve Çin'e ulaştığı zaman, ejderhalarla ilgili yerel inançlara, 
İBudist renkleri verilmişti. Çin'li Budistler, yeni gelen dinsel kül- 
jtürü, kendilerinkiyle harmanladılar. "Kutsal Adalar", Doğu mez- 
jlıebi tarafından, Batı Cenneti ise, Batı mezhebi tarafından koru
muyordu. Batı Cenneti, Burma ve Seylan'daki Budistler tarafın
dan bilinmemektedir, fakat Kuzey Çin'deki Budistler tarafından 
asla unutulmamıştır. "Sınırsız Yaş" adındaki bir Buda, Batının 
Kraliyet Lady'sinin bahçesine yerleştirilmişti, fakat gökyüzü 
tanrıçası takım yıldızlarının ağlarını örmeye devam ederken ve 
Taoist dindar kadın ve erkeklerin, ona ait yıldız cennetine, kut



sal nehirde ejderha tekneleriyle ya da ejderhaların sırtında se
yahat ederek ulaştıklarına inanılırken, bu tanrıça hala, ölüm
süzlük şeftalisinin yanında duruyordu. Çin'li Budistler, Nirva- 
na ile ilgili düşüncelerin yaşlı ruhların tanrıları ve yarı 
tanrılarının yaşadıkları "Barış dolu Batı Ülkesi" ve Yıldızların 
Saraylarının yüksek cenneti ile ilgili olanlardan daha az tatmin 
edici bulmuşlardı.

Bu konuda yazan Dr. Joseph Edkins şunları söylemektedir: 
"Eski bir birikimin üzerine yabancı kaynaklı, güçlü bir dal aşı
lanmıştı. Slıakyamuni'nin metafiziksel dini, Konfiçyüs'ün ahkali 
öğretilerine eklenmişti. Bu gözlenebilir bir başka süreçtir. Hint 
dalına, yerli bir inci dal aşılanmıştı. Modem Taoizm, Budizm ta
ralından sağlanan model üzerinde gelişmiştir. Bu tekrar eden 
aşılamanın modus operandfsini gözlemenin ve böylece aldık
ları birbirinden değişik dinsel öğretilerin sonucu olarak Çin'liler 
için söz konusu olan kayıp ve kazançların tahmin edilmesinin 
mümkün olması, okinya dinlerini araştıran kişilerin büyük ilgi
lerinin bir sonucudur29.



13. BÖLÜM

YEŞİMTAŞI SEMBOLİZMİ

Eski Zam anlarda Yeşim taşı-Ö K iyü Y en id en  Canlandırm a ve 

Korum a îç in  K ııllan ıld ı-G eceleri Parlayan bir M ücevher O larak 
Y eşim taşı İnci, M ercan, Adam otu, Ay, E jderha, B a lık  vs. İle o- 

lan ilg isi-Japonya’da Y eşim taşı Inançları-Y eşim taşı T ılsım lan- 

Çin'li A ğustos B ö ce ğ i Tılsım ları ve M ısırlıların Arayışları-Ke- 
lebek , K urbağa ve Kuş Tılsım ları-Yeşİm taşı. v e  A ria-Tanrıça- 

Çin K aİnatı-Biiyük Ayı ve "Dünya D eğirm eni"-Ç İn 'deki Babil 

A stronom isi-Y ıldız Tannları-Fung-Shui D oktrini-Tanrıların Y e- 

şİm taşı Sem bollerİ-A na T anrıça o lan  D işi K aplan-B atı ile B ağ- 

lantılar-Çin ve M ısır’daki İki Ruh-Bir İksir O larak Y eşim taşı- Y e- 

şim taşı ve Otlar-Yeşim taşı. v e  Babil'İi Nig^-gil-ma- Y eşim taşı ve 

G ergedan B oynu zu -îlkçağ  A vrupa'sındaki Y eşim taşı înançları- 

Y eşim taşı v e  R en k  Sem bolizm İ-Y eşim taşı Sıcaklık  v e  N em  içe - 

rir-"Bütün A rzulan G erçek leştiren  M ücevher" O larak  Yeşim taşı.

! Yeşimtaşından sözedilince, insanın düşünceleri hemen 
IÇin'e yönelmektedir, çünkü yeşimtaşı, dünyanın başka hiçbir 
ülkesinde bu kadar çok amaç için, sosyal düzenlemeler, dinsel 
inançlar ve törenler için, kullanılmamıştır:

Nefrit ve "balta taşı" olarak da adlandırılan bu sert mineral, 
tarihinin en eski dönemlerinden beri Çin'de bilinmektedir. Baş
langıçta, Çin'liler tarafından adak nesneleri ve sihirli ya da dini 
özelliklerdeki kişisel takılarda olduğu kadar, baltaların, akbaş
larının, bıçakların ve keskilerin imalatında doğal cam ve çak
maktaşı. olarak, sonra jda. zaman geçtikçe, ölülerin muskaları, 
jtannlann sembol ya da heykelcikleri, aynalar1, mühürler ve 
jrütbe sembolleri ve hatta harika yankılama özelliklerine sahip 
|müzik aletleri için kullanılmıştır. Bu müzik aletleri, dinle ilgileri 
bulunan yeşimtaşı flütleri ve "şans gongları"m kapsıyordu.



Yerli zanaatkarlar, bu inatçı minerali işlerken büyük hüner 
kazandılar; Çin'deki en ince sanat e,serleri, Çin tarihinin değişik 
dönemlerinde varlığını sürdüren o nefis yeşimtaşı takılar, sem
boller ve kaplardı. Özellikle Han Döneminin (I.Ö.200-Î.S.200) 
yetenekli ve sabırlı işçileri, sadece yeşimtaşını oyma ve kakma
da ve güzel biçimler üretmede yüksek bir mükemmellik dere
cesi elde etmekle kalmadılar, bu sert mineralle, onun değişik 
renk ve gölgelerini kullanarak, ilgilenerek, sanat eserlerinin es
tetik kalitesini de arttırdılar. Çin'lilerin dinsel inançları kadar, 
artistik dehaları da, yeşim taşında kendini gösterdi.

İlkçağda Çin'liler Shensi'de yerleştikleri zaman, bu bölgede 
yeşimtaşı buldular. Laufer şunları yazmıştır: "Antik malzemeler- 
de uzman olan ve som sorduğum bütün Çin'liler, Chou ve Han 
Hanedanlarının yeşimtaşlarının, Shensi Eyaletinin toprakların
dan çıkarılmış yerli maddelerden yapıldıklarının ve bu kaynak
ların çok eski zamanlarda tükenmiş olduğunun belirtilmesinde 
aynı fikirdedirler. Bana bilgi veren kişi, en başta gelen eski ma
denler olarak Lan-t'ien ve Feng-siang-fu madenlerini gösterdi"2.

Eski Çin'lilerin yerli yeşimtaşı kullanmalarına rağmen bu 
ünlü mineralle ilgili eski inançların yerli kaynaklı olmadığı 
daha önce de belirtilmiştir. Yeşimtaşı sembolizminin, daha eski 
olan inci, değerli taşlar ve değerli metallere ait sembolizm ile 
benzer olduğu ve buna bağlı inançlara yalnızca Çin'de değil, 
Hindistan, Babil ve Mısır gibi birbirinden çok uzak ülkelerde 
de rastlandığı gözardı edilemez, eski Çin'lilerin yu 3 diye adlan
dırdıkları yeşimtaşma verilen önem belli ki psikolojik bir güdü
den kaynaklanıyordu. Yeşimtaşı, her yerde, insanlar onu ara
maya ve özellikle dinsel amaçlar için kullanmaya başlamadan 
önce değerli bir mineral olarak kabul edilmiştir.

Çin yeşimtaşı inançları hakkında kuramlar üretmek için "Taş 
Devri"ne geri dönmeye gere k yoktur. Çin'in bir Neolitik Çağ'a 
sahip olduğu saptanmalıdır. Laufer şunları söylemektedir: "Mev
cut arkeolojik bilgilerimizin ve yazılı kayıtların işaret edebildiği 
kadar eski zamanlarda, Çin'l iler, diğer kültür bölgelerinde, "Taş 
Devri" olarak tanımlanan bir dönem geçilmemişlerdir"4.

Taş aletler bulunmuştur, fakat, eski Mısır'da olduğu gibi,



bunlar, metaller yaygın olarak kullanılmaya başladıktan çok 
sonralar, hala.imal ediliyorlardı.

İnciler, deniz kabukları, altın vs. ile ve yeşimtaşı ile ilgili 
olan inançların aynı olduğu gerçeği, eski cenaze gelenekleri ile 
ilgili Çin kayıtlarında açıkça ortaya çıkmaktadır. Ölülerin vücut
larının çürümeden komnmasınm gerektiği, eski Mısır'da oldu
ğu kadar, Çin’de de kabul edilmişti. Mısırlılar, ölülerini mum
yalıyor, üzerlerine ve yanlarına, onları koruduğuna ve tekrar 
canlanma sürecinde yardımcı olduğuna inanılan çeşitli tılsımlar 
yerleştiriyor ve ’ bunun yanında yiyecekler de bırakıyorlardı. 
Kağıt para dahil olmak üzere, dinsel ihsanlar için, bedeller 
bulma eğilimleri sebebiyle uzun zaman ilgi çeken Çin'liler, ölü
lerin vücutlarının, büyüyle korunabileceğine inanıyorlardı. Her 
nasılsa, mumyalama bilimini uygulamayı gerekli görmediler. Li 
Ki de (56.bölüm) İmparator ve diğerlerinin cesetlerine orta- 
doks işlemi, şu şekilde anlatılmıştır:

"Cennet'in Oğlu'nun ağzı dokuz, bir derebeyinin ağzı yedi, 
büyük bir devlet adamının ağzı beş ve sıradan bir yetkilininki 
de üç adet kıymetli deniz kabuğu ile dolduruluyordu"5

Altın ve yeşimtaşı benzer şekilde kullanılıyordu. Laufer, Ko 
Hung'dan, şu dikkat çekici aktarmayı yapmaktadır: "Cesedin 
dokuz bölgesinde altın ve yeşimtaşı bulunursa, bu, vücudu, çü- 
rümekten koruyacaktır." Bir beşinci yüzyıl Çin'li yazarı şunları 
söylemektedir: "Eski bir mezarın açılması sırasında, ceset canlı 

İ gibi gözükür, sonra vücudun iç ve dış bölümlerinde, büyük 
: miktarda altın ve yeşimtaşı bulunur. Han Hanedanının düzen
lemelerine göre, vücudu çürümeden korumak için, prensler ve 
lordlar, inciler ile süslenmiş kıyafetler ve yeşimtaşları kutulan 
ile birlikte gömülüyorlardı."6

De Groot'a göre, incilerin ölülerin.ağızlarına yerleştirilmesi 
işlemi Han Hanedanlığı sırasında gerçekleşiyordu. "En azın
dan, o zamanki tören adetlerine göre, ağızlan prinçle doldurul- 

I duğu ve bunun içine inciler ve yeşim taşları konduğu belirtil
mektedir.” ve birinci yüzyılda açıkça yazılmış çok bilinen bir 
çalışma olan Poh hu thung da şunlar anlatılır: "Cennet'in 
oğlu'nun ağzının pirinçle doldurulması sırasında bunun içine



Han Döneminden Yeşim Taşından Bir Ölüm Balığı
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Ölü için Muska ve Yeşimtaşından Diğer Nesneler



yeşimtaşı da yerleştirirler; bir derebeyine bu işlemi uygularken, 
incileri kullanırlar, büyük biı* devlet adamı ve daha aşağı rütbe
lerde, bu işlem, deniz, kabuklan ile yapılır."

Bu konuda yaptığı yommda, De Groot, "Bu bağlamda ölü
nün ağzına altın ve yeşimtaşı doldurulmasıyla, inci doldumlma- 
sı aynı nedenlere bağlıdır", demektedir. Çin edebiyatında, inci
lerin "Yang maddesine sahip olduklarının" kabul edildiğini, 
tıbbi araştırmaların "gebe kalmayı kolaylaştırdıkları" ya da 
ölmek üzere olanları ve "ölenleri tekrar hayata geri döndürmek 
için yararlı olabileceklerini" ortaya çıkardığını belirtmektedir7.

Hindistan'da, Bengal'li bir dost olan, Mr. Jimut Bahan Sen, 
bana, ölmek üzere olduklarına inanılanlara verilen bir ilacın, 
toz halindeki altın ve civa karışımı bir madde olduğunu söyle
miştir. Bu ilacın adı makara-dhwajdA\x. Hindistan'da makarcfi 
pek çok değişik biçimde tasvir edilir. Çin ejderhasına benze
yen, aslan bacaklı, balık kuyruklu bir "harika yaratık" olarak: 
tanrı Varuna’nın ulaşım aracjdır; Babil'lilerin "deniz keçisi" ya 
da "antilop balığı" olarak, tanrı Ea ya da tanrı Marduk'un (Mero- 
dach) ulaşım aracıdır. Keza, kuzey Budistlerinin makardsı, bir 
filin, keçinin, koçun, aslanın, köpeğin ya da timsahın kafasına 
sahip bir yunus dahil olmak üzere, kara ve deniz hayvanları ya 
da sürüngenlerinin bir karışımıdır9.

Benzer şekilde, Çin'deki, deniz tanrısının bir şekli olan 
aslan kafalı köpekbalığı da bir makara ya da deniz- 
ejderhasıdır. Altın ve karanlıkta parıldayan inciler, ejderha ile 
olduğu kadar, makara ile de ilgilidir. Daha önce de görüldüğü 
gibi, Çin ejderhası altından doğmuştur ve bu arada, "Kırmızı 
Bulut Otu" ve "Ejderha Bıyığı Otu" gibi şifalı otlar, ejderhanın 
ortaya çıkardığı, .yaydığı maddelerdir. Otlar gibi, altın da, yo
ğunlaştırılmış şekilde "ruh malzemesi" içerir. Makara~dhwaja 
ilacındaki başlıca katkı maddesi olan altın tozunun, Hindis
tan'da, Çin'deki altın ve yeşimtaşı tozu gibi, gençliği yenilediği
ne ve uzun ömür sağladığına inanılır.

Hristiyankk Çağının ilk dönemlerinde, Çin'li bir bilgenin 
yazdıklarına göre "Doğu Okyanusunda bulunan Yung-cheu'da 
kayalar bulunuyordu. Bu kayalardan, tatlı şarap gibi bir dere



akıyordu; ve bu dereye, Yeşiaıtaşı Şırası Deresi deniyordu.-Bu 
dereden birkaç yudum su içildikten sonra eğer insan kendini 
sarhoş gibi hissederse, o insanın ömrü uzayacaktır... Yeşim ta
şının bulunduğu dağlarda, yeşimtaşı yağı da oluşmaktaydı. Bu 
yağ her.zaman sarp ve tehlikeli bölgelerde bulunuyordu10.

Bu dağlardan çıktıktan sonra, yeşimtaşı suyu, onbin yıldan 
fazla bir süreden sonra pıhtılaşarak yağ haline gelir. Bu yağ, 
tıpkı kristal gibi, taze ve berraktır. Eğer onu bulursanız, toz ha
line getiriniz ve özü bulunmayan bitkilerin suyuyla karıştırınız; 
hemen sıvı haline gelecektir; ondan bir yudum içerseniz bin yıl 
boyunca yaşayabilirsiniz... Altın yutan kişi, altın kadar uzun 
süre varolabilir; yeşimtaşı yutan kişi, yeşimtaşı kadar uzun süre 
varlığını sürdürebilir. Karanlık dairenin (cennetler) gerçek 
özünü yutanlar, sonsuza dek sürecek bir mevcudiyeti yaşarlar; 
karanlık dairenin gerçek özü, yeşimtaşının bir diğer anlatımı
dır. Yutulduğunda ya da su ile alındığında, yeşimtaşı parçalan, 
insanı ölümsüz yaparlar"11

Daha önce de gördüğümüz gibi, incilerin karanlıkta parla
dıkları inancı Çin'de hakimdi. Hemen her yerde, adamotu kö
künün de, aynı şekilde parladığına inanılıyordu. Değerli taşlar, 
yeşimtaşı, inciler ve bitkilerin karanlıkta parlamaları ile ilgili ef
sanelerin, ortaya çıkışlarını, bu nesnelerin, ay ve ay tanrıçaları 
ya da gökyüzü tanrıçalarıyla olan rastlantısal ilişkilerine borçlu
durlar. Laufer'a göre "Çin'de, Ye Kuang ("gecenin ışığı") ay'ı ta
nımlamak için eski bir terimdir."12

Ana tanrıça ile değerli metal ve taşlar arasındaki yakın iliş
ki, Lucian tarafından De Dea Syria adlı eserinde ortaya kon
muştur. "Athene'nin, Aphrodite'in Selene'nin, Rlıea'nın ve Arte- 
mis'in, Nemesis'in ve Fates'in özelliklerinden bazılarına sahip 
olan", Hierapolis'in tanrıçası Hera'dan sözeder ve onu aşağıda
ki gibi tasvir eder.

Bir elinde bir saltanat asası, diğer elinde ise bir öreke var
dır,13 başında ışınlar ve bir kule taşımaktadır ve gökyüzü
nün Aphrodite'inden başka kimseyi süslemeyen bir ke
meri vardır ve altınla yaldızlanmış, olmasının yanında, 
bazıları beyaz, bazıları1 deniz .yeşili, diğerleri şarap gibi



koyu, diğerleri ateş gibi parıldayan, çok pahalı mücevher
lerle süslüdür. Bunların dışında, Sardunya'dan pekçok 
akik taşı ve Mısırlıların, Hintlilerin, EtiyopyalIların, Med- 
lerin, Emıeni'lerin ve Babil'lilerin hediyeleri olan Zikon 
ve zümrütler vardır. Fakat en görkemli olan şeyi söyle-. 
mek istiyorum: Başının üzerinde Lychnis adında bir mü
cevher taşımaktadır; bu mücevher adını, onun sıfatların
dan almıştır. Bu taştan gece vakti öyle parlak bir ışık çıkar 
ki, bütün tapınak mum ışığıyla olduğu kadar, bu ışıkla da 
aydınlanır, fakat gündüz vakti, parlaklık kaybolur; mü
cevher parlak bir ateş gibidir"14.

Laufer, The D iam ond  adlı eserinde "lychnis isminin, 
Yunan lychnos (taşınabilir lamba) ile ilgili olduğunu ve Pliny'e 
göre, taşın, bir lambanın ışığıyla yükseltilebilen parlaklığından 
dolayı bu şekilde anıldığını" belirtmektedir. Laufer, söz konusu 
taşın, turmalin olduğunu düşünmektedir. Laufer, gece parladık
ları belirtilen değerli taşlar hakkında birçok kanıtı incelemiş ve 
"Çinlilerin değerli taşların nasıl fosforlu hale getirilebileceğini 
anladıklarını" gösteren hiçbir kanıt bulunmadığı sonucuna var
mıştır. Laufer şunları eklemektedir. "Bu denemenin zor olma
sından dolayı, ona kalkıştıklarına inanmak zordur." Sonuç ola
rak da "Hep birlikte, geceleri parıldayan mücevherler hakkın- 
daki gelenekleri, bilimsel çabanın bir sonucu olarak değil, 
doğu ile batıyı, Çin toplumu ile Hellenistik dünyayı birleştiren 
halk biliminin bir sonucu olarak kabul etmeliyiz", demektedir. 
Laufer'in gösterdiği gibi Çinlilerin "Batı Denizi" {Si hai)16 ola
rak bildikleri Akdeniz'de, bir ada olan Fu-lin ("Fu'nun ormanı") 
adasından sihirli mücevherlerle ilgili efsaneler getirdiler. Çok 
çok eski bir zamanda, metal ye mineraller hakkindaki diğer ef
saneleri getirdiler.

İncilerin ve altının, makara ya da ejderha ile ilgilerinin bu
lunmasından dolayı, onların ay'a ait sıfatlarının, yeşiıritaşına ve
rildiğini öğrenmek şaşırtıcı olmaz. De Groot, "parlak inciler", 
"gece boyunca parlayan inciler", "alev ve ateş gibi olan inciler" 
ve "ay gibi parıldayan inciler" hakkindaki Çin efsaneleriyle ilgi
lenirken, Laufer, "ayışığı incisi" ve "ay yansıtan mücevher"17



hakkmdaki Çin bilgilerini aktarır. De Groot "Yeşimtaşı hakkın
da, imparatorlukta (Çin) benzer efsaneler her zaman mevcuttu" 
diye eklemekte ve bu konuda, "İmparator Shen-nung zamanın
da CÎ.Ö.yirmi beşinci yüzyıl), Çin kayıtlarına göre, 'gece parla
yan ışık' adı altında, agat taşından elde edilen yeşim taşının 
mevcut olduğunu" belirtmektedir. Eğer karanlıkta suya atılırsa, 
ışığı kaybolmadan, suyun üstünde yüzer."18

Hindistan, Japonya ve Çin'in "Bütün arzulan gerçekleştiren 
mücevherinin, "bir balığın gözbebeği" olduğu söylenir. Hin
distan'da, Sanskrit dilinde, cintimani olarak bilinir ve nıaka- 
ra'dan19 geldiğine inanılırdı. Çin kayıtlarında dişi balinaların ve 
yunusların20 gözlerinden elde edilen "ay ışığı incilerinden sö- 
zedilmektedir. Örneğin Çin'li yazarların gergedan boynuzu
nun21 karanlıkta parlamasından sözetmelerinden dolayı, parla
yan incilerin kaynağıyla ilgili bu inancın, deniz hayvanlarının 
fosforlu bölümleri ile ilgili olduğu sonucu çıkarılamaz. Hatta, 
yeşimtaşı gibi, ay ya da gökyüzü tanrıçası ile ilgili olan merca
nın da, gece ışık saçtığı kabul ediliyordu. Laufer, bu konuda, Si 
King İsa (Miscellaneous Records of the Westem Capital, Si- 
ngan-fu) adlı eserden, aktarma yapmaktadır.

"Tsi-t'sui havuzunda, 36 metre yüksekliğinde mercan 
ağaçlar vardır. Her bir gövdeden, 426 dala sahip üç sap 
çıkmaktadır. Bunlar, Nan Yüe kralı Chao T'o tarafından 
tanıtılmış ve fener - ateşi ağaçları olarak biçimlendirilmiş
lerdir. Geceleri, sanki alevler içindelermiş gibi, parlak 
ışıklar saçıyorlardı."22,

"Mercan ağacı", burada, yeşimtaşı, altın, değerli taşlar ve in- 
çilerle olduğu gibi, çam, şeftali ve Çin tarçını ağaçlan ve parla- 

! yan adamotu ile de bağlanmaktadır. İran'da, inci ve mercan,
! "hayat veren" ya da "hayat sahibi" anlamına gelen margan ola
rak adlandırılır. Lapis-lazuli, Çin'de, Tiang dönemi boyunca, 
Kin tsin ("altın özü") olarak adlandırıldı23.

Ay ile ilgili metalin genellikle gümüş olması, altının ise her 
zaman olmasa bile, esasen güneş metali olması sebebiyle, gü
müşün, yeşimtaşı ve incilerle ilgili olduğunu tahmin edebiliriz.

İncilerle ilgili Çin inançları üzerinde açık açık çok fazla uğ



raşmış olan ve "incilerin niçin yaşamsal güç depolan ve dağıtı
cıları olduğu" sorununu çözme konusunda "başarısızlığı öne 
sürmek" zorunda olan De Groot24, gümüş ve incileri birbirine 
bağlayan, Ta Ts'ing thung //‘den bir bölümün çevirisini yap
maktadır. Cenaze gelenekleri konusunda "birinci, ikinci ya da 
üçüncü dereceden bir devlet adamının gömülmesi sırasında, 
beş adet küçük inci ya da yeşimtaşı parçaları, ağzın doldurul
ması için kullanılabilir; dördüncü, beşinci, altıncı ya da yedinci 
dereceden olan birinin durumunda ise, beş adet altın ya da ye- 
şimtaşı parçası kullanılır. Asillerden sonra gelen tabaka, üç adet 
kırık altın ve gümüş parçası kullanabilirdi; sıradan insanlar ara
sında, ağız, üç adet gümüş parçasıyla dolduaılabilir" şeklinde 
bilgiler verilmiştir.

De Groot, ölünün ağzının doldurulmasının başlıca amacı
nın, "cesedi, hızlı bir çürümeden korumak" olduğunda ısrar et
mektedir25.

Bundan dolayı, Çin edebiyatında "Yeşimtaşı İncileri" ve 
ışıklar saçan "Ateş Yeşimtaşindan sözedildiğini ve gümüşün, 
yeşimtaşının yerini aldığının kabul edildiğini öğrenmek dikkat 
çekicidir. Deniz kabukları, inciler, altın, gümüş ve yeşimtaşı, 
Büyük Ana tanrıça'dan türeyen "ruh malzemesini içeriyorlardı. 
Daha önce de gördüğümüz gibi, Tufan'ı durduran efsanevi Çin 
Impiratoriçesi ("Çin Adem'i" Fu Hi'nin kızkardeşi) Nu Kwa, po
püler efsanede, eski tanrıçanın yerini almıştı. Daha önce de be
lirtildiği gibi, kutsal nehrin yolunu planladığına, ejderhaları ya
rattığına, gökyüzüne destek olan dört sütundan birini tekrar 
diktiğine ve insanoğlunun ya rarlanması için yeşimtaşını yarattı
ğına inanılıyordu; Japonya'da, Nu Kwa, jakwa olarak anılır.

Japon'ların yeşimtaşı ile ilgili inançlarına, Çin'de açıkça 
rastlanabilir. Bir Tama, bir yeşim taşı parçası, bir kristal, konik 
bir inci ya da bir Japon ejderhasının kafasında taşınan bir inci 
olabilir. Joly "Tama, sadece Bosatsu ve diğer Budist tanrı ve 
azizleri ile değil, şans tanrıları ile de ilgilidir"26 demiştir. İçinde 
Tama'nın bulunduğu birçok kahramanlık efsanesi vardır. Î.Ö. 
S.yüzyıla dayanan bir hikayede, meşhur bir yeşimtaşı "Tama" 
diye adlandırılmıştır. Bu hikayede, Pien Ho'nun (Japon Benwa)



büyük bir yeşimtaşı bloğunun üzerinde durduğunu gördüğü ve 
yeşimtaşma sahip olarak, onu kralına götürdüğü anlatılır. Krali
yet büyücüleri, taşın değersiz olduğunu sanırlar ve Benwa'mn 

| sağ ayağı kesilir. Dağlara doğru yol alır ve yeşimtaşmı yerine 
| bırakır ve az zaman sonra, aynı kartalın geri dönüp, taşın üzeri- 
| ne konduğunu görür.

( Tahta yeni bir kral çıkınca, Benwa, yeşimtaşmı saraya geti- 
1 rir, fakat sadece sol ayağını da kaybetmekle kalır. Üçüncü bir 

kral tahta çıkar ve Benwarmn sarayın kapısında ağladığını göre- 
İ rek, üzüntüsünün sebebini sorar ve sonra taşın yeniden göz- 
İ den geçirilmesi sonucu, mükemmel bir mücevher olduğu anla- 
ı şılır. Dalıa sonra, bu Tama, öylesine değerli kabul edilir ki,
| "onbeş şehir için fidye olarak"27 istenir. .
i İşte kartalın, "ruh malzemesi” içeren mücevherlerle olan il- 
j gisini görüyoaız. Joly “Tama'yı koruyan tilkilerin de temsil edil- 
' diğini" belirtmekte ve "ormanlardaki aslanların pençelerinin al- 
1 tında tutulan dünyanın aynı anlama gelip gelmediğini" merak 

etmektedir28. Tilkiler ve kurtlar ejderhalar gibi, insan şekline 
girebiliyor ve Uzak Doğu'nun insan şeklindeki hayvanlan ara
sında yer alabiliyorlardı. Bu insan-hayvanlar, Çin'de bir tanrı 
olan kaplanı da içerdikleri için, eski tanrılar olmaları da müm- 

ı  kündür. Mısır'lı Tefnııt, bir dişi aslan biçimindeyken, aslan, 
Babil'li Isthar ve Girit'li ana tanrıça ile de ilgilidir. LagoslVlı Nin- 
Girsu gibi, Babil'li tammuz, aslan başlı bir kartaldır. Hint'li Vish- 
inu'nun, aslan kafalı bir biçimi vardır.
| Değerli mücevherler ve altının, üstün tanrılar ile olan ilişki-' 
İsi, incileri koruyan köpekbalığı bekçileri ile ilgili eski inançlar
da izleyebilir. İncilerle ilgili inançların yeşimtaşma aktarılması 
gibi, kutsal balığın da- Büyük Ana tanrıçanın bir biçimi- yeşim- 
taşı ile ilgili olduğunu görmek bizi şaşırtmamalıdır. Laufer tara
fından, bu konuya açıklık getiren bir yazı, yoaımsuz olarak ak
tarılmıştır. "1.0.235'te ölen, Pu-wei, Lu-shih Ch!un Ts'in adlı 
kitabında: 'İnciler ölünün ağzının içine yerleştirilir, buna balık 
pullan da eklenir; bunlar şimdi, ölünün gömülmesinde kulla
nılmaktadır.' İfadelerine yer vermiştir. Bu bölümün yorumunda 
şu açıklamalar yapılmıştır*, "ölünün ağzına incilerin yerleştiril-



mesi (han chtı), ağızın onlaıla doldurulması anlamına gelmek
tedir; balık pullarının eklenmesi, bunların bir yeşimtaşı kutusu
na yerleştirilmesi ve bu kutunun ölünün vücudu üzerine konu
larak cesedin balık pullarıyla kaplanmış görüntüsünün 
verilmesi anlamına gelir1'29 Yeşimtaşı balık sembollerine, Çin- 
ölü muskaları arasında rastlanır.

Tekrar hayata dönüş ile ilgili Çin inançlarına, yeşimtaşın- 
dan yapılmış ağustos böceği tılsımı ışık tutmuştur. Bu tılsım, 
ölünün dilinin üzerine yerleştiriliyordu ve bu şekilde 
Mısırlıların kutsal bokböceği tılsımı gibi bir ölümsüzlük garan
tisi olarak görünmekteydi.

Bir Mısır'lı ölünün tekrar diriltilmesi süreci ile ilgili bir diğer 
önemli tören de, "ağızın açılmasıydı". Cesedin yeniden "gerçek 
sesle" konuşabilmesi ve ölülerin yargıcı olan Osiris'in sarayın
da, kalbi teraziye konarak Yırtıldığında, kendini savunabilmesi 
gerekiyordu.

Dil ve kalp birbiriyle yakından ilgiliydi. Osiris mezhebi ile 
karışan Ptalı mezhebi ile ilgili inançlara göre, kalp, "akıl" ve 
bütün gücün ve bütün hayatın kaynağıydı. Dil, aklın düşün- . 
düklerini ifade ediyordu.

Büyük Ptalı, tanrıların aklı ve dilidir.
Aklın gücünün
Ve dilin gücünün çıktığı Ptah,
Akıl, bütün başarılı şeyleri getirendir.
Aklın düşüncelerini tekrar eden dildir50.

Akıl, hayatın özüydü: kelimeleri oluşturan dil, aklın, etkin 
aracısıydı. ■

Çin'de "cesedin yeşimtaşı ile doldurulması işleminin, mum
yalama işleminin yerini a lm a s ı"51 gibi, dilin üzerine bir yeşimta- 
şı tılsımı yerleştirilmesi de dikkat çekicidir. Bunun ithal bir gele
nek olduğu, oldukça açıktır. Ağustos böceği, Mısır'ın böcek 
tanrısı olan, Khapera adındaki ve yazılarda "tanrıların babası" 
olarak anılan bokböceğinin yerini almıştır. Eski Mısır'da, kalbi 
ve dili koruması ve yeniden doğuşu sağlaması için, ölülerin me
zarlarına ve cesetlerin üzerine yerleştiriliyordu. Bu konuyla ilgi-

/



li bir yazıda şunlar belirtilmektedir: "Altın çerçeveli, yeşil taştan 
bir bokböceği yapmalısın ve bunu bir kişinin kalbine yerleştir
melisin ki, bu, onun için "Ağızın Açılışını sağlasın." Bokböceği, 
anti merhemiyle yağlanmalı ve üzerine "kuvvet sözcükleri" 
okunmalıdır. "Kuvvet sözcükleıf'nde, merhum kişi, bokböceği
ni "Kalbim, anam; hayata geldiğim kalbim" diye niteler.

Bokböceğinin ortaya çıktığı, böcek tanrı, Budge'm söyledi
ğine göre, "bir şekilde ölü bir vücut haline gelir ve bir tür can
sızlık halinden, etkin bir hale geçmek üzere olan, yaşayan bir 
öz içeren maddeyi temsil eder. Nu uçurumunda yaşayan bir öz 
olması ve oradan doğan bir güneş şeklinde ortaya çıkması gibi, 
ölü insanın vücudunda bulunan ve yieni bir dünyada, bununla 
ilgili törenlerde okunan dualar aracılığıyla yeni bir hayata geçe
cek olan, yaşayan ruhun özü, ölü vücudundan, ya Osiris'in 
krallığında, ya da Ra'mn (güneş tanrısı) teknesinde yeni bir bi- 

; çimde ortaya çıkar."52
: Mısır öğretisi, bir gübre parçasını, bir top biçiminde yuvar

layan ve sonra toprakta bir çukur kazarak, gübreyi onun içine 
iten ve gömen böcek tarafından sembolize edilmiştir. Ondan 
sonra, böcek, topu yemek için, yerin altındaki odaya girer. Bu 
böcek, aynca, larvaları beslemek için de bu gübreleri toplar ve 
sonuçta, bu larvalar böcek şeklinde topraktan çıkarlar.

Çin'liler incilerin yerine yeşimtaşını koydukları gibi, bok 
; böceğinin yerine de ağustos böceğini koymuşlardır.

Ağustos böceği, bitkilerin sularıyla beslenen böceklerin sı
nıfına girer. Parlak renkli kanatlarıyla büyük ve geniştir. Klasik 
şairlerin sözettiklerine göre erkek ağustos böceğinin vücudu
nun her iki yanında, "ağustos böceğinin şarkısı" olarak adlandı
rılan cmltılı gürültüyü çıkarabilmesini sağlayan bir çeşit davul 
bulunmaktadır. Dişi ağustos böceği yumurtladığı zaman, ağaçta 
bir delik açar ve yumurtaları onun içine doldurur. Yumurtalar
dan kanatsız larvalar çıkınca, bitki köklerinin sularıyla beslen- 

. mek üzere toprağa doğru yol alırlar. Bir süre sonra bazı durum
larda, pek çok yıllık bir zaman aşımından sonra- ağustos böceği- 

i topraktan dışarı çıkar, derisi kırılarak açılır ve kanatlanan böcek 
havaya doğru uçar. Ağustos böceğinin en ilgi çekici örneklerine



onyedi yıllık yaşamlarının büyük bir kısmını (larva dönemi) top
rağın altında geçirdikleri, Amerika Birleşik Devletlerinde rast- 
lanmaktadır. Çin'de, yumurtadan yeni çıkan bir larva, bazen 
yaklaşık 6 metrelik bir derinliğe kadar girebilmektedir.

Laufer şunları söylemektedir: "Bu harika doğa olayının göz
lemlenmesi, bu tılsımın temel düşüncesi olarak görünmektedir. 
Tıpkı, ağustos böceğinin toprağa gömülü krizalitten çıkması 
gibi, ölü de, mezarından yeni bir hayata gözlerini açacaktır. Bu 
tılsım, yeniden doğuşun bir simgesiydi." Bu konuda, Laufer, 
Çin'li filozof Wang Ch'ung'tan aktarma yaparak, şunları yaz
maktadır: "Üzerindeki kabuğu dökmeden önce, bir ağustos bö
ceği bir krizalittir. Kabuklarını attıktan sonra krizalit durumun
dan kurtulur ve bir ağustos böceği haline gelir. Vücudu 
terkeden, ölü insana ait yaşam aıhu, krizalitten çıkan bir ağus
tos böceğine benzetilebilir."33

Ağustos böceğinin, bitkilerin sularıyla beslenmesi, görü
nürde onu, "aıh malzemesi" nin kaynağı olan Hayat Ağacı fikri 
ile bağlamaktadır.

Yeniden doğuşun sembolü olan bir diğer böcek, Hayatın 
Erik Ağacı ile ilgili olan kelebektir. Laufer, ölüler için tılsım ola
rak kullanılan bazı yeşimtaşından oyulmuş, kelebeklerin, anten 
ve "kanatlara âjour  oyulmuş"34 erik çiçeği arasında erik çiçeği 
şekilleri bulunduğunu anlatmaktadır.

Laufer "modern zamanda, kelebek ve erik çiçeği birleşimi
nin "daima büyük çağ" anlamında resimli bir bilmece olarak 
kullanıldığını" belirtmektedir. Bu tılsım, çok eskilere aittir.

Yeniden doğuşla ilgili kelebek simgesine, Meksika'da da 
rastlanmıştır. Codex Remensis, ağzından bir insan yüzünün çık
tığı, insan biçiminde bir kelebeği gösterir. İskandinavya tanrı
çası Freyja, kelebekle ilgilidir ve Yunanistan ve İtalya'da, aynı 
böcek yeniden doğuş ile ilgiliydi. Görüldüğü kadarıyla, ağus
tos böceği gibi, kelebeğin de canlılığını ana tanrıçanın Hayat 
Ağacından aldığına inanılıyordu.

Çinlilerin ölülere ait yeşimtaşı nesnelerinden bir diğeri de 
kurbağa tılsımıydı, daha önce de gördüğümüz gibi, kurbağa, 
ayla ve ay tanrıçası ile ilgiliydi ve Çin'de, Mısır'daki gibi, yeni



den doğuşun bir sembolüydü.
Laufer tarafından gösterilen ilgi çekici yeşimtaşı tılsımları 

arasında, biçim olarak kabaca, Mısırlı bokböceklerine benze
yen iki tanesi daha vardır. Laufer, bu konuda şöyle yazar: "iki 
parça, yaldız izlerine sahiptir ve biçim olarak miğfere benzerler 
ve tanımlanması zor, garip bir canavar şeklinde kalıba dökül
müşlerdir. iki adet üçgen kulağını bunun bir kuş olduğu dü
şüncesine aykırı olmasına rağmen, vücudun yanlarında herbiri 
beş adet tüyle kendini gösteren, iki adet kanadıyla ve aşağıdan 
uzanan uzun, eğik bir boynuyla, bu şeklin bir kuşa ait olabile
ceğini zannediyorum"55. Figür, anlaşıldığı kadarıyla, harika bir 
birleşik yaratığı temsil- etmektedir. Balıklar ve birleşik dört 
ayaklılar da ayrıca yeşimtaşı ile tasvir edilmiş kır ve mezarlara 
yerleştirilmişlerdir, insan biçimlerine nadiren rastlanır.

Eski zamanlarda, taş tabutlar kullanılırdı. Han Haneda
nının sonlarına ait kitaplarda, Wang Khiao adında, cennetten 
bir yeşimtaşı tabut kazanan, dindar bir validen sözedilir. Bu 
tabut, onun adasına, görünmeyen eller tarafından bırakılmıştır. 
Hizmetçileri, tabutu taşımak isterler, fakat, yerinden oynatıla- 
madığını anlarlar.

Hikayeyi tercüme eden de Groot56, şöyle devam eder:
I "Khiao 'Bu, cennetin imparatorunun, beni kendisine çağırdığı 
anlamına mı geliyor?1 dedi. Yıkandı, resmi elbisesini giyerek, 

ı takılarını taktı ve tabuta uzandı, kapak hemen üzerine kapandı.
I Gece geçtikten sonra, onu, şehrin doğu yakasına gömdüler ve 
' toprak, onun üzerine bir höyük şeklinde kümelendi. O akşam,
o bölgedeki bütün inekler terden ıslandılar ve nefessiz kaldılar 

! ve bunun neden olduğunu kimse bilemedi. Bunun üzerine, in
sanlar, onun için bir tapmak inşa ettiler"

De Groot, beşinci yüzyılda yazılmış bir başka çalışmadan 
|da aktarma yapmaktadır- "Lin-siang'ta,suyun içinde* üzerinde 
(bakır aynalar gibi yeşil, sert taştan iki adet tabutun bulunduğu, 
bir taş yatağı bulunmaktadır. Bununla ilgili bilgi verebilecek 
hiç kimse yoktur"57 -

Burada, gökyüzü, inekler, su ve taş ve buna ek olarak yeşil 
bakır ile ilgili olarak, ölünün korunması için yeşimtaşının kulla



nıldığını görüyoruz. Yeşimtaşı, incilerin yerini almıştı ve daha 
önce de görüldüğü gibi, inciler, verimli ve yaratıcı suların ve 
"ruh malzemesinin" kaynağı olan gökyüzü ve inek tanrısı ana 
tanrıça ile ilgiliydiler. Ana tanrıçanın taşlarının terlediklerine ve 
parçalanarak, ejderha ve tanrıları hayata getirdiklerine inanılır
dı. Terleyen ineklerle ilgili hikayenin ardında bu düşüncenin 
yatttığı anlaşılmaktadır. Bilge, yeşimtaşı tabuta gömüldüğü sıra
da, gece bir etki hissedilmiş ve bu etki gökyüzünden gelerek, 
yeşimtaşının içinde yoğunlaşmıştı. Bu yüzden, bu noktada, ye- 
şimtaşı ile "Doğa" adını verdiğimiz etki ya da etkiler arasındaki 
ilişki ile ilgili Çin düşüncelerini kavramamız gerekmektedir.

Bütün mitolojilerin arkasında, kainatla ilgili temel düşünce
ler yatmaktadır. Yerel ya da yerelleştirilmiş bir mitolojiyi anla
mak için, mitleri yaratan ya ila devam ettiren insanların yaşadı
ğı dünya hakkında bir şeyler bilmemiz gerekmektedir.

Çin dünyası düzdü ve üzerinde dört adet sütun tarafından 
desteklenen .gök kubbesi bulunuyordu. Bu sütunlar, dört ana 
noktada yerleşmişlerdi ve her biri nöbetçi bir tanrı tarafından 
konmuyordu. Tanrılar, dünya ve üstündeki bütün canlılar üze
rinde bir etki yarattılar ve onların etkileri, kendi dönemleri bo
yunca sürdü.

Eski Mısırlılar ve BabiNiler gibi, Çin'liler de, dünyalarının, 
suyla çevrili olduğuna inandılar. Yazılarda, "Dört Deniz"den ve 
Mısırlıların "Büyük Çember" (okeanos) diye adlandırdıkları 
şeyden sözedilir.

Babilliİer, dünyanın bir dağ olduğuna inandılar; topraklan 
onların dünyalarının birer modeliydi, nitekim, dünya tanrısı 
olan Enlil'in tapmağı 11 dağ evi" anlamına gelen "E-kur" olarak 
adlandırılmıştı. Eşi Ninlil, ay nı zamanda "dağ hanımefendisi"38 
anlamına gelen Nin-Kharsag olarak biliniyordu. Babil ve Mısır 
tapmakları, sadece ibadet yapılan yerler değil, aynı zamanda 
bir öğrenme yeriydi. Bu tapınaklarda, boyacılar, metal işçileri 
vs. gibi insanların kutsal mallar ürettikleri dükkanlar, atelyeler 
bulunurdu.

Eski zamanlarda Çin sarayları ve üniversiteleri, dünyanın 
modelleriydi. Lirik şiirlerden birinde Kral Wu'dan sözedilir:



Başkent Hao'da, sarayını, bir su çemberiyle inşa etmiştir. 
Batıdan doğuya, güneyden kuzeye, bir umut değildi, ama 
ona saygı duyuldu59.

Bu saray, Legge'nin söylediğine göre, bir su çemberinin or
tasında inşa edilmiş bir kraliyet okuluydu. Okulların önlerinde 
"şu anda, eyaletin başlıca kentlerindeki Konfiçyüs tapmakları
nın önünde görülebileceği gibi"40, yarım çember şeklinde ha
vuzlar da bulunabilirdi. Törenler, bu kurumlarda öğretilirdi. 
Ayrıca mezar havuzlan da vardı. Singapur'da, bu mezar havuz
lar, kaldırılmıştır, çünkü bu havuzlar, sivrisineklerin yumurtla
maları için kullanılmaktaydı.

Çin'liler tarafından, bir tapınak, okul, saray ya da mezarın 
biçim ve konumuna çok dikkat ediliyordu. Herbiri iyi ve kötü 
etkilere maruz kalıyordu ve deniz gezginlerinin faydalı hafif 
rüzgarlardan tam anlamıyla yararlanabilmek için yelkenlerini 
açmaları gibi, Çin'liler de, kainatın "sihirli depolan" olarak ad
landırılabilecek- başlıca noktalar ve gökyüzü- yerlerden çıkan 
yararlı etkilerden faydalanabilmek amacıyla büyük binalar ve 
mezarlar inşa etmişlerdir.

Bu gelenekle ilgili inançlar, Çin'e özgü değildir. Örneğin, 
îskoç Gal'inde şöyle bir eski deyiş vardır:

Kuzey penceresini kapat
Ve güneye doğru olan pencereyi hızlıca kapat.
Ve batıya bakan pencereyi kapat
Kötülük hiçbir zaman doğudan gelmez.

Bir başka deyiş de şöyledir. "Kuzeye doğru olan pencereyi 
kapat, güneye doğru olan pencereleri aç ve ateşin dışarı gitme
sine izin verme" Hem Iskoç, hem de İrlanda Gal'inde, kuzey, 
tıpkı Çin'de kuzey yönünün ve Hindistan'da güneyin olduğu 
gibi, kötü etkilerin baş noktasıdır ve siyah renklidir. Siyah Hint 
güneyi, "Yama'mn kapısı", yani ölüm tanrısının "kapısı"dır. Bir 
Hintliye "Yama'mn kapısına git" sözünden daha kötü birşey 
söylenemez. Kuzey, Hint mitolojisinin iyi ve beyaz bölgesidir; 
iyiler, îskoçya'da güneye gittikleri gibi, kuzeye, cennete gider
ler. Bir Japon şair şöyle yazmıştır: "Cennet güneydedir: sadece



Cennet Tapmağı, Pekin



Yin ve Yang Sembollerini İnceleyen Üç Bilge



aptallar, batıya doğru dua ederler"41
Eski Mısır'ın piramit yazılarında, doğu, güneş mezhebi tara

fından "bütün bölgelerin en kutsalı" olarak kabul edilmişken, 
batı'yönü de, Osiris mezhebi için kutsal bölgeydi42. Ölen kral
ların ruhlarının gittikleri güneş tanrısının, her sabah doğuda ye
niden doğduğuna inanılırdı. De Groot, Çin'Ülerin doğuyu 
"büyük hayat vericinin (güneş) her gün tekrar doğduğu yer ol
ması nedeniyle, herşeyin yaşamının köklendiği bir bölge ola
rak kabul ettiklerini"43 söylemektedir. Daha önce de gördüğü
müz gibi, Çin'de de, Mısır'da olduğu gibi, batıya ait rakip bir 
mezhep vardı.

Çin'in dört mevsiminin tanrıları şunlardı: Mavi (ya da yeşil) 
ejderha (dağlı), Kırmızı Kuş (güney), Beyaz Kaplan (batı) ve 
Siyah Kaplumbağa (kuzey). Doğu, sol taraf, batı ise sağ taraftır; 
ibadet eden bir kişi bu sebeple güneye doğru döner. İrlanda ve 
Iskoçya Gal biliminde, güney sağ taraf, kuzey de sol taraftır; 
ibadet eden bu nedenle batıya doğru döner.

Taoist olan, Kwang-Tze'ye göre, Çin'de, "doğunun nefesi
nin (ya da etkisinin) rüzgar olduğuna ve rüzgarın ormanı yarat
tığına"; "merkezin yeryüzü olduğuna"; "batının nefesinin, meta
le hayat veren Yin olduğuna"; ve kuzeyin nefesinin "soğuk 
olduğuna, suyun ondan oluştuğuna" inanılıyordu. Bir başka 
Hristiyanlık öncesi yerli yazarı "doğunun, ormana, güneyin 
ateşe, batının metale ve kuzeyin suya ait olduğunu" söylemiş
tir44. Böylece, mevsimleri incelediğimizde, bölgelerin tanrılar 
tarafından etkilenen organları gösteren, aşağıdaki bileşkesini 
elde ederiz:

Doğu Mavi Ejderha, İlkbahar, Orman; Gezegen, Jüpiter; ka
raciğer ve safra.

Güney Kırmızı Kuş, yaz, ateş, güneş, gezegen, Mars; kalp 
ve kalın bağırsaklar.

Batı- Beyaz Kaplan, sonbahar, ıtizgar, metal; gezegen, 
Venüs; akciğerler ve ince bağırsaklar

Kuzey- Siyah Kaplumbağa, kış, soğuk, su; gezegen, Mer
kür; ciğerler ve mesane.

iyi etkiler (ya da nefes) Yang içinde, kötü etkiler ise Yin



içinde toplanmıştır. Yang, parlak, sıcak, etkin ve hayat verici 
olan şeylerle. Yin ise edilgin ve soğuk şeylerle ilgilidir. Çin'li 
bir yazar şöyle demektedir: "Yin ve Yeng’den sözettiğimiz 
zaman Büyük Boşluk'ta toplanan havayı kastederiz, katı ve Yu
muşaktan sözettiğimiz zaman, toplanan ve maddeye dönüşen 
havayı kastederiz"45. Bu konuda De Groot şunları söylemekte

ndin "Çin'de, yaşamsal güç, özellikle, Cosmos'un en Önemli par- 
Içası, ışık, sıcaklık ve yaşamla tanımlanan, Yang tarafından 
lozümsenmiştir." Yin "Kainatta Yang ile taban tabana zıt şekilde 
| durur ve karanlık, sağlık ve ölümün ilkesidir"46 Yang'm baş 
| kaynağı "shen" ya da "ruh malzemesini" yayan güneştir; Yin'in 
baş kaynağı ise ay'dır. Yang, yaşamsal enerjiyi güçlendirir ve 
De Groot’un belirttiği gibi, "horoz, yeşimtaşı, altın, inciler ve 
jçam, selvi ağaçlanmn ürünleri"ni47 kapsayacak şekilde pekçok 
i hayat iksirinin etkin ilkesidir.
i Ying ve Yang, Çin'de "Bushel" olarak adlandırılan Büyük 
İAyı takımyıldızı tarafından konrol edilir. Shi AYde, "Dönen İnci
leri ya da Yeşimtaşı Terazisini" oluşturan, "yedi yöneticinin vü
cudunu oluşturmak" için sıraya giren "Bushel'in yedi yıldızm- 
idan" sözedilir. Bu takımyıldızı "İmparatorun (cennetin impara
toru) atlı arabasıdır. Kutbun etrafında dönerek, dünyanın dört 
mevsimini yönetmek ve Yin ile Yang'ı ayırmak için aşağıya 
iner; böyle yaparak, dört mevsimi sabit hale getirir, beş ele
ment arasındaki vdengeyi sağlar, dünyanın alt bölümlerine 
doğru ilerler ve kainattaki lıerşeyi oluştuaır."48

Eski bir Çin'li yazar, bu konuda, Bushel'in (Büyük Ayı) sa
pının (kuynığu) doğuyu işaret ettiğinde (geceleri) bütün dün
yada ilkbahar olduğunu belirtmektedir. Kuyruk, güneye işaret 
ettiğinde mevsim yaz, batıya işaret ettiği zaman sonbahaı* ve ku
zeye işaret ettiği zaman kıştır. Shu King adlı eserde (II.BöIüm. 
[.kitap) Büyük Ayı'nm "çapraz yeşimtaşı borusu ile, incilerle 
Süslü dönen bir küre" olduğundan sözedilir49. Kutup Yıldızı, 
"bütün diğer cisimlerini etrafında taşıyarak" kendi etrafında 
dönen "gökyüzünün milidir." Benzer şekilde, Taoistler "insan 
vücudunun ruhunun etrafında ve ruhu tarafından taşındığına" 
inanırlardı. Ruh, böylece, "yeşimtaşınm miliMir. Yeşimtaşı mili,



bu yüzden Taoizmin dinsel törenlerinde kullanılmaktadır50.
îskandinav-îzlanda mitolojisinde, Dünya Değirmeni, mev

simleri ve gök cisimlerinin hareketlerini kontrol eder. Cennetler, 
Veraldar NagliV'dünya tepesi") olan Kutup Yıldızının etrafında 
döner. Dünya değirmenini, dokuz adet dev bakire çevirir51.

Asya'nın öncü astronom ve astrologları olan Babil'liler, 
gece gökyüzünün sabit ve kontrolcü ruhunu, "Ilu Sar" ("tanrı 
star") ya da "Anshar" ("Yükseklerin Tanrısı" ya da "En Yükseğin 
Yıldızı")52 adı verilen Kutup Yıldızı ile belirlemişlerdir.

Isaiah, Luci'fer'e aşağıdakileri açıklattırırken, üstün yıldız- 
tanrısmdan sözeder: "Cennete kadar yükseleceğim,, tahtımı, 
Tanrının yıldızlarının üzerine çıkartacağım; ayrıca ben de, ku
zeydeki toplanma dağlarının üzerine oturacağım; bulutların 
yüksekliklerine yükseleceğim; en yüksek ben olacağım."

Çin astronomisi ve Çin takvimi, şüphesiz Babil'den gelmek
tedir. Babil'li Kutup Yıldızı tanrısı unutulmamıştır. Dr. Atkins, 
bir keresinde Çin'li bir hocaya sormuştur: "cennetin ve yeryü
zünün efendisi kimdir? "Hoca" onun, Çın dilinde, Teen-hwang~ 
ta-te, cennetin büyük imparatorluk yöneticisi olarak adlandırı
lan Kutup Yıldızından başka birşey olmadığını" söylemiştir53.

Büyük Ayı'da, bir tanrı ve bir tanrıça bulunmaktadır. Ed- 
kins şöyle der: "Tao rahipleri tarafından kullanılan ayin ve dua
lar arasında’ ortak olanlarından biri, Büyük Ayı'da oturduğuna 
inanılan dişi bir tanrı olan, Towmoo'ya dua edilmesidir. Aynı 
takımyıldızın bir bölümüne, Kwei-sing adı altında tapılır. Kon- 
fiçyüs tapınaklarının doğu girişi tarafından bu tanrı için küçük 
bir tapmak inşa edilmiştir ve bu tanrının edebiyata katkısı oldu
ğu düşünülür. Fakat edebiyatın baş tanrısı "Büyük Ayı'nm ya
kınlarında, kendi adını taşıyan bir takımyıldızı ile tanımlanan 
Wen-chang'tır.,T Alimleri incelemelerinde kendisine yardımcı 
olması için, ona dua ederler. Yükseltilmiş toprak taraçalarda, 
ona, tapınaklar inşa edilmiştir. Edkins şöyle devam eder: "Wen- 
chang’ın düzensiz aralıklarla, pek çok nesil boyunca, dünyamı
za indiği söylenir. Güçlü ve çok yetenekli adamlar, bu tanrının 
yeniden doğmuş biçimleri o:arak tarihten seçilmişlerdir."54

Çin'de, Büyük Ayı tarafından, Kutup Yıldızı etrafında dö-



! nerken, kontrol edilen beş unsur, (1.) su, (2) ateş, (3) odun (4)
I metal ve (5) topraktır. Bu unsurlar, doğa dediğimiz şeyi oluştu- 
! mr. Daha önce de gördüğümüz gibi, bunlar, hayvan tanrıların 

koruması altındadırlar. Örneğin, Batının beyaz kaplanı, metal 
korur. Bu nedenle, metal, bir mezara yerleştirildiğinde, kaplan 
tanrı'yla törensel bir iletişimle etkilenir. "Wıı ve Yueh'm yıllıkla
rına göre, kralın gömülmesinden üç gün sonra, metalin özü, 
beyaz bir kaplan halini alır ve mezarın üzerine çömelir."55 îşte 
kaplan bir koruyucudur.

Yeşimtaşı, çok miktarda Yang ya da "ruh malzemesi" ile 
dolu olduğundan, bütün tanrılar ile yakından ilgilidir; yeşımta- 
şının değişik renkleri, "bölgelerin" ve cennetlerin ve yeryüzü
nün renkleri ile ilgilidir. Laufer, Dinsel Törenlerin Efendisinin 
işlevleri ile ilgilenen Chou tinm onsekizinci bölümünden ak
tarmaktadır:

Cennet, Yeryüzü ve dünyanın dört bölgesine saygılarını 
sunmak üzere, yeşimtaşındari altı adet cisim yapar. Ma
vimsi (ya da yeşilimsi) renkli, pi adlı yuvarlak tablet ile 
cennet'e saygısını gösterir. San renkli yeşimtaşı bonu 
ts'uııg ile yeryüzüne saygısını gösterir. Yeşil56 tablet kuei 
ile, Doğu bölgesine saygısını gösterir. Kırmızı tablet 

; cbang ile, güney bölgesine saygı gösterir. Bir kaplan biçi-
j mindeki beyaz tablet ile (bu), batı bölgesine saygısını

gösterir. Yarım daire biçimindeki siyah renkli yeşimtaşı 
parçası ile (buang), kuzey bölgesine saygısını sunar. Bu 
değişik ruhlar için ipek parçaları ve kurbanlarının renkle
ri, yeşimtaşı tabletinin renleri ile ilişkilidir57.

| Yeşimtaşı sembollerin renkleri kadar, şekilleri de, ayinsel 
bir öneme sahipti.'

Doğa'dan çıkan ve yaşayanları ve ölüleri etkileyen etki ya 
! da "nefeslerle" ilgili en eski Çin öğretisi olarak gözükenler, 
Fung-shui teriminde toplanmıştır. "Fung" rüzgar ve Uslıui"de 

■ "rüzgarın dünya üzerinde dağıttığı bulutlardan gelen su" anla- 
:: mma gelmektedir. Bazı rüzgarlar iyi, bazı rüzgarlar ise kötüdür.

Rüzgar ve suya verilen önemin, Mısır ve Babil'de bulunan,
: rüzgarın "hayatın nefesi", ruh ve suyun bütün hayatın kaynağı



olduğuna ilişkin eski inançla ilgili olduğu anlaşılmaktadır.
De Groot şöyle der: "Fung-Shui, insanın kaderi üzerinde 

kesin bir hakimiyeti olan atmosferik etkilerden sözetmektedir, 
çünkü, hayatın unsurlarının hiçbiri elverişli iklim şartları ve 
yağmurlar olmadan ortaya çıkamaz." De Groot şöyle devam 
eder: "Bunun aynı zamanda, ölülerin, tanrıların ve yaşayanları
nı yerleşmeleri içiri sırasıyla mezarların, tapınakların ve yerle
şim yerlerinin nasıl ve nerede inşa edilebileceklerini öğreten 
yarı bilimsel bir sistem olduğu kabul edilmektedir."58

Rüzgarı ve suyu kontrol edenler, Batı'nm beyaz kaplan tan
rısı ve Doğu'nun Mavi (ya da yeşil) ejderha tanrısıdır. De 
Groot'a göre "Konfiçyüs 'rüzgarlar, kaplanı takip ederler' sözü 
ile meşhur iken ve ezelden beri Çin kozmolojik mitolojisinde, 
ejderhanın, su ve yağmurun baş ruhu olmasından dolayı, bu 
hayvanlar, hem rüzgara, hem de suya ait etkileri kapsayacak 
şekilde, Fung-shui kelimesi ile ifade edilen herşeyi temsil et
mektedirler."59

Fung-shui ilkelerine göre, ölü gömüldüğü zaman, mezarla
rın güneye doğru bakması, tabutun sol (doğu) yanında ejderha 
sembolünün, sağ (batı) yanında kaplan sembolünün, güneyin 
kırmızı kuşu'nun tabutun önünde, kuzeyin siyah kaplumbağası
nın ise arkasında bulunmasının gerekli olduğu kabul edilmişti.

Bu semboller, yararlı etkilerin ya da "nefeslerin" "serbest, 
akışina olanak tanıyan doğal çevreler arasına yerleştirilmişti. 
Bir mezar yeri etrafındaki ülkenin konumuna ve nehirlerin ak
tığı yataklara göre, dikkatle seçiliyordu60.

Doğa güçleri arasında gerekli olan dengeyi sağlayabilmek 
için sadece mezarlar değil, evler ve kasabalar da bu şekilde yer
leştirilirdi. De Groot, Amoy'un refahını, Fung-Shui sistemine 
inanan Çin'liler tarafından, İç tarafındaki limanın yanında bulu
nan "kaplan başı tepesi" ve "Ejderha başı tepesi" adlı iki tepeye 
borçlu olduğuna inanıldığını da ekler. Canton, nehrinin bir ya
nında Ejderlıa'yı, tam karşısındaki dalgalı topraklarda da Kap- 
lan'ı temsil eden tepeler zinciri olan "Beyaz Bulutlar"dan etki
lenmişti. "Benzer şekilde, Pekin, kuzey batıda, Kaplan'ı temsil 
eden ve bütün imparatorluğun ve hükümdarlıktaki hanedanın



refahı ile beraber, onun da refahını sağlayan, Kin-shan ya da 
Altın Tepeler tarafından korunmaktadır. Bu tepelerde, Pekin’e 
kuzey batıdan giren ve imparatorluk sarayı'mn topraklarından 
akan, daha sonra batı tarafında yararlı etkilerini üç büyük gölde 
toplayan ve en sonunda Altın Su adını aldığı yer olan, içteki sa
rayın önündeki bütün araziden akan, uğurlu bir akarsu olan 
Yu-ho ya da "yeşimtaşı nehrinin kaynağı da bulunmaktadır."61

îşte yine, yeşimtaşı ve altının, Fung-Shui sistemiyle yakın
dan ilgili olduğunu görüyoruz.

Daha önce de gördüğümüz gibi, beyaz yeşimtaşı, Batı'nın 
Kaplan tanrısına ibadet edilirken kullanılıyordu; bu taş "kaplan 
yeşimtaşı" olarak biliniyordu; yeşimtaşı sembolünde bir kaplan 
tasvir ediliyordu. Çin’liler için, kaplan, bütün hayvanların kralı 
ve "dağların efendisidir ve kaplanlı yeşimtaşı süslemeleri, özel
likle ordu komutanları için saklanırdı. Diğer şeyler arasında, 
dişi kaplan, savaşın tanrısı idi ve bu gücü ile yalnızca impara
torların ordularına yardımcı olmadı, aynı zamanda ölüleri me
zarlarında tehdit eden iblislerle de savaştı.

Çin'de, batı tanrıçasının kaplan bir şekline rastlanmıştır. La
ufer, Î.Ö.sekizinci yüzyılda bir Yün prensesi ile evlenen bir 
prensin hikayesini anlatan Chu şehrine ait bir efsaneden sözet- 
mektedir. Onların evliliklerinden Totı Po-pi adlı bir çocukları 
olmuştu. Baba ölünce, dul kalan kadın Yün'e geri döndü ve 
orada gençliğinde Tou Po-pi, bir prensesle ilişkiye girdi ve 
ondan bir oğlu oldu. "Büyükanne, çocuğun uzaklara götürül
mesini ve bir bataklığa terkedilmesini emretti, fakat dişi bir 
kaplan gelerek çocuğu emzirdi. Birgün Yün prensi avlanmaya 
çıktığında, bu olayın farkına vardı ve hiddet içinde evine dön
düğünde, karısı, meseleyi ona açıkladı. Bu olağanüstü olaydan 
çok etkilenerek, çocuğun peşine ulaklar gönderdiler ve çocuğa 
bakılmasını sağladılar. Çinlilerden farklı bir dil konuşan Ch'u 
halkı, emzirmeye nou, bir kaplana da yü-Vu adını verdikleri 
için, çocuğun adı Nou Yü-t’u (’Dişi bir kaplan tarafından emzi
rilmiş') olarak kaldı. Bunun sonucu olarak, çocuk, Ch'u’nun ba
kanı haline geldi."62

Bu Uzak Doğu efsanesi, Tiber nehrine atılan, fakat kurtarı



lan ve konman Romus ve Romulus'u hatırlatmaktadır, Romus 
ve Romulus ta, dişi bir kurt tarafından emzirilmişti. Girit Zeus'u 
da, bir efsaneye göre dişi bir domuz, bir diğer efsaneye göre 
ise dişi bir keçi tarafından emzirilmişti. Bir Knossian mühürün- 
de boynuzlu bir koyun tarafından emzirilen bir çocuk tasvir 
edilmiştir. Bu konuda, Sir Arthur Evans, dişi bir köpek tarafın
dan emzirilen Minos'un torununun ve "aynı adlı şehrin efsane
vi kumcusu", kurtlar tarafından tedavi edilen Miletos'un efsane
lerinden sözeder63. Hint kahramanı Shakuntale, akbabalar 
tarafından konulmuştu, Asurîu Semiramis'i güvercinler kom- 
muştu ve Babil'li Gılgamesh ve Iranlı patrik Akhamanish doğu
mu sırasında kartallar tarafından kurtarılmış ve konınmuştu. 
Mısırlı Honıs, yılan tanrıça Uazit tarafından beslenmiş ve ko- 
mnmuştu ve çocukluğunda, akrabaların koruduğu Hint'li Sha- 
kuntala'nm oğlu Blıarata gibi, hayvan dostları olmuştu. Honıs, 
Argo takımyıldızında, tıpkı terkedilen Musa, Hintli Karna, 
Akadlı Sargon ve çocukluğunda "yüzen bir tekneHye yatırılan 
Tammuz gibi, bir sepet ya da teknede yüzen bir çocuk şeklin
de gösterilmektedir. Eski Mısır efsanelerinde, Honıs, Nil neh
rindeki yeşil bir adada gizlenmiştir. - "Homs'un yeşil yatağı"64 

Emzirme efsanelerinin bilinen en eski şekline Eski Mısır'ın 
Piramit yazılarında rastlanmıştır. Kralın mliu, Öteki Dünya'ya 
gittiğinde, kuzeyin ve güneyin bir tanrıçası ya da tanrıçaları ta
rafından emzirilmişti. Yazılarda, tanrıçalardan "uzun saçlı ve 
sarkık göğüslü iki akbaba"65 olarak sözedilmektedir. Burada, 
akbabalar, inek tanrı Hathor'ıın yerini almaktadır. Tmva'da, yıl
dızlarla kaplı, inek ana, yıldızlarla süslü domuz anaya dönü
şür66. Demeter, bir dişi domuz, Athena, bir keçi biçimine, diğer 
tanrıçalar da, güvercin, kartal, kurt, dişi köpek vs. biçimine sa
hiptirler. Çinlilerin dişi kaplan tanrıçasının, ölümleri ve soylu 
olmaları kaderlerinde yazılı olan, terkedilen çocukların mhlaıı- 
nı emziren Büyük Ana'nın Uzak Doğulu bir hayvan biçimi ol
duğu açıktır. Böylece Çinlilerin Fung-Shui sistemindeki rüzgar 
tanrısının ardında, "hayat havasinm ve yiyeceklerin kaynağı ile 
ilgili karmaşık düşünceleri görüyomz. Doğu'nun Mavi Ejderha
sı, yağmum kontrol eden, bereket getiren ve rüzgar tanrısı



Vayu ile yakından ilgili bulunan Ari-Hint Indra'nm, Naga biçi
midir; ejderhada, Indra gibi gök gürültüsü getirendir. Fung- 
shui sistemindeki, kaplan ve ejderha tanrılar arasındaki yakın 
ilişki, yeşimtaşından yapılan kaplan sembollerinin, şimşek biçi
minde dekore edilmesinin nedeni olabilir67.

Daha sonra da görüleceği gibi, yeşimtaşı bilimini inceler
ken, tamamen Ç-in menşeli olmayan karmaşık dini inanç ve dü
şüncelerle karşılaşıyoruz. Gerçekten, Çin'i terketmek ve 
Çin'deki, yeşimtaşının, altın, inci ve değerli taşların yarım olma
sı ve bitkilerle ve tüm hayatın kaynağı olan Ana Tanrıça ile 
olan ilişkisiyle ilgili inançları doğru anlayabilmek için, daha 
eski ülkelerin dini inançlarını incelemek gerekmektedir.

Bize, "ruh malzemesinin yoğunlaşmış biçimi olan yeşimta- 
şı tarafından korunan ruhla ilgili Çin düşünceleri ile ilgilenmek 
düşmektedir.

Çin’liler, bir insanın iki ruhu olduğuna inanırlar. Bunlardan 
biri Kıueiidi ve bu ruh, Yin unsurunun doğasına katılır ve doğ
duğu topraklara geri dönerdi68; diğer ruh ise Yang unsuruna 
katılan shen idi. Shen, yaşayan bedende İse, ona Khi ya da 
"nefes" adı verilirdi; ölümden sonra, "ming biçiminde, parlak 
bir ruh olarak yaşamaya devam ederdi". Ktvei adındaki diğer 
nılı, hayat süresince, p ’ob olarak bilinir; ölümden sonra, mezar
da, cesedin yanı başında yaşamaya devam eder ve bu cesedin, 
doğudan ve batıdan "akan" iyi etkiler, yeşimtaşı, inciler, deniz- 
kabukları vs. tarafından koaınduğuna inanılırdı.

Ağustos böceği gibi, Shen de, bir süre için mezar ya da 
mezar taşında durabilir ve daha sonra kanatlanıp Gökyüzü Cen- 
neti'ne yükselir ya da Batı Cenneti’ne ya da Doğu'daki "Kutsal 
Adalar"a geçerdi. Çin'de eski yerel ve kabilelere ait olan inanç
lar ile değişik kültür merkezlerinden, değişik dönemlerde edini
len inançlar, açık bir şekilde karışmıştı ve bunun sonucu olarak 
sheriin kaderi ilç ilgili olarak değişik düşüncelerle karşılaşmak
tayız. De Gfoot'a.göre "yola çıkan ruhlar, bazen, mutluluk böl
gelerine, bir turnanın sırtında yolculuk ederken tasvir edilmiş
lerdir"69 Ruh, Batı Cenneti'ne, bir teknede seyahat etmelidir. 
Ölüye hitap eden bir ifadede "Merhamet teknesiyle geri dönüşü



olmayan Batı’ya doğru yola çıktın"70 denmektedir. İşte yine 
Mısır'ın Ra~teknesinin, ruhu, Osiris'in Cennetı'ne taşıdığını görü
yoruz. Daha önce de görüldüğü gibi, ruhlar, bazen, ejderhala
rın sırtında yola çıkıyor ya da bulutların ülkesine doğru yükseli
yorlar, orada teknelerde ya da kuşların sırtında yolculuk ediyor 
ya da dev bir ağaca tırmanarak, ay'a ya da yıldızlar ülkesine ula
şıyorlardı. Ruhların göçü hakkındaki inançlara, anlaşıldığı kada
rıyla, Hindistan'da Budizm öncesi ve Budizm inançlarının ihraç 
edilmesinin bir sonucu olarak Çin'de de rastlanabilmektedir.

Yaşayanlar, ölülerin Rıhlarına son yolculuklarında yardımcı 
olabilmek için törenler düzenlediler. Rahipler şöyle şarkılar 
söylediler;

Sizi selamlıyomm, Kainatın en yüksek, orta ve en alçak 
bölümlerini oluşturan üç kürenin kutsal yargıçları ve sizi, 
havanın ve suların ve erkekler dünyasının bölümlerinin 
krallar ve soylular ordusu! ölünün ruhunu hatırlayın ve 
Batı'nın Cenneti'ne giderken, ona yardımcı olun71.

Batı Cenneti ile ilgili Mısır, Babil ve Hint inançlarının dikkat 
çekici bir şekilde karışmış oldukları burada görülmektedir.

Ruh, hayat boyunca, gerek uyku sırasında gerekse bir 
insan aniden bayıldığında, vücudu terkedebilir.

Bu inanç oldukça yaygındır, halk hikayelerinde, ruh bazen, 
îskoçya'da olduğu gibi bir aıı, bir kuş ya da bir yılan gibi, nor- 
veç'te olduğu gibi, bir böcek ya da bir fare, Endonezya'da ya da 
başka bir yerde olduğu gibi bir solucan, yılan, kelebek ya da 
fare ve hatta değişik ülkelerde olduğu gibi, bir erkek geyik, 
kedi, domuz, timsah vs. gibi görünebilir. Ruhları, kelebek, ağus
tos böceği vs. gibi kabul eden Çin inançlarından hala söz edilir.

Gezintiye çıkan aıh, kişinin ismi tekrar edilerek "geri çağrı
labilir." Çin'de, ölüler bile geri çağrılabilir ve De Groot'un gös
terdiği gibi72 cenaze ayinlerinde aıhun geri çağrılması törenleri 
oldukça yaygındır. İngiltere, İsköçya ve İrlanda halkları ile Mo- 
ğollar kadar birbirinden uzak insanlar, aıhun, vücuda dönmek 
için ikna edilebileceğine inanmışlardır73. Çin ve Mısır'daki "ölü
nün uluması", açıkça bu eski inançla ilgilidir.



Kore gelenek ve inançları ile ilgili kanıtlar, özellikle ilgi çe
kicidir. Mrs. Bishop şunları yazmıştır: "insanın üç ruhu olduğu
na inanılıyordu. Ölümden sonra biri tableti, biri mezarı, biri ise 
bilinmeyeni işgal eder. Ruhun geçişi sırasında mutlak sessizlik 
hakimdir. Ölünün iç çamaşırları, bir hizmetçi tarafından çıkarı
lır ve havada sallanırken, ölünün adı çağrılır ve bu sırada ölü
nün akrabalan ve arkadaşları yüksek sesle ağlaşırlar. Bir süre 
sonra ölünün çamaşırları, çatının üzerine atılır. "Bir insan öldü
ğünde, nıhlarında birinin, tutsak edilip bilinmeyene götürüldü
ğüne ve On Yargıç'ın önünde mahkemeye çıkarıldığına ve 
bunların.ruhu "ya 'iyi bir yere' ya da 'katmerli cehennemlere' 
mahkum ettiğine" inanılıyordu74.

İki ruhla'ilgili Çin inançlarını inceleyen Profesör Elliot 
Smith, "ruh ve işlevleri ile ilgili ilk Çin düşüncelerinin, tama
mıyla Mısır'dakilerle aynı olduğu ve aynı kaynaktan ortaya çık
mış olmasının gerektiği" sonucuna varmıştır75. Çin’lilerin Shen 
ve Kwefs\ne karşılık, Mısırlıların da Ka ve bdsı vardı. Ka 
"hayat veren ve doğumları teşvik eden büyük Ana tanrıçanın 
sıfatlannın atfedildiği ve ay ile ve en eski totem ile yakından il
gili olan" embriyonun -ruhu idi76. Çin'de embriyo ve ay ile ilgili 
olan gelenek ve inançlar, nitelik bakımından Mısırlıların inanç
larına oldukça benzemektedirler77.

Çin'deki ataların ibadetlerinde dahi, eski Mısir düşünceleri
nin izlerine rastlanabilir. Kral öldüğü zaman, tanrıya katılırdı. 
Piramit yazılarında, Kral Unis, Nil nehrini kontrol eden Osiris'e 
dönüşmektedir. Ülkeyi su. basmasına neden olan Unis’tir".
I.Pepi, benzer şekilde, tanrının yerini aldı ve aynı Kral Mernere 
gibi, Osiris olarak anıldı- Bir Piramit yazısı78 şöyle der "Ey Osi
ris, Kral Mermere!"

Aynı şekilde, güneş tanrısı Ra'nın yerine de, oğlu, ölen Kral 
geçmişti.

Çin’li ataların, Öteki Dünya'ya geçen ruhları, evleri koru
yan ilahlara katılmıştır. Öldükten sonra, imparatorlar, cennette
ki imparatorlar haline geldiler ve ruhları, onların hanedanları
nın kutsal koruyucularıydı. Klan ve kabile ataları, kendi klan ve 
kabilelerinin koruyucularıydı ve aileler, onları kuranların ruhla-



rınm koruması altındaydılar. Ataların ruhlarının, nesilden nesi- 
le, bir ev üzerinde yararlı etkilere sahip olduğu inancı, Çin'de 
oldukça köklüdür. Bu yüzden Çin?de tanrıların aşırı derecede 
fazla olması ve bazen, bir atayı bir tanrıdan ve bir tannyı bir 
atadan ayııt edebilmenin çok zor olması şaşırtıcı değildir, dev
let dini, milli dinden ayrı bir dindi, imparatorlar, devletin kade
rini kontrol eden tanrılara ve aileler, evlerin tanrılarına ibadet 
ettiler.

Yerel ve ithal edilen inançlar, birbirine karıştılar ve Çin top
raklarında geliştiler ve zamanı gelip de, Budizm ortaya çıkınca, 
daha önceden var olan dinsel sistemlere karıştı.

Çin Budizminin, bunu sonucu olarak, aynı şekilde kültür 
karışımının bulunduğu ülkeler olan Tibet, Burma vc Japon
ya'daki Budizmlerden kendini ayırt eden yerel özelliklere .salııp 
olduğu anlaşılmıştır.

Çin Türkistan'ındaki nehirlerden toplanan yeşimtaşının, in
ciler ve altına karıştığı zamanlara kadar geri giden yeşimtaşı ile 
ilgili inançlar, benzer şekilde Çin'de gelişmişlerdi. Başlangıçta, 
yeşimtaşı doğuma yardımcı olmak ve hastalıkları iyileştirmek 
için kullanılmıştı. Aynı , zam anda, Herşeyin Anası'nın etkilerini 
saçan bir nesne olarak şans da getirmişti. Yeşimtaşı yaşayanla
rın hayatlarını uzatıp, gençliklerini tazelerken, etkisiyle ölüleri 
de çürümekten korumuştu. Bu sayfalarda daha önce de söze- 
dildiği gibi, gelenek en sonunda yeşimtaşının yenmesi şeklini 
aldı. Toprak yeşimtaşı ya da yeşimtaşının saf "özü"nün sadece 
hayatı uzattığı değil, aynı zamanda ibadet eden kişi ile tanrılar 
ya. da ruhlar arasında törensel bir bağlantı yarattığı da kabul 
ediliyordu. Chou If de, "imparator, herhiz ile kendisini temizle
diği vakitlerde, yeşimtaşı işlerinden sorumlu başkan, ona ye
mesi için yeşimtaşı hazırlandığı"79 anlatılmaktadır. Yorumcular 
tarafından şunlar anlatılmaktadır: "imparator, ruhlarla iletişim 
kurmadan önce oruç tutar ve kendini temizler; yeşimtaşının saf 
özünü almalıdır; onun yiyebilmesi için, bu öz eritilir. "Yeşimta- 
şı, ayrıca, ölünün yiyeceği olarak, prinçle toz haline getirilir. 
Laufer'a göre "Sonsuz bir hayat sağlayan, harika bir yeşimtaşı, 
Yü ying, 'yeşimtaşının mükemmelliği' adını almıştır." "l.Ö.



l63'te, üzerinde 'insanların hükümdarının ömrü uzasın' yazısı
nın kazındığı bu cins bir yeşimtaşı kupa bulunmuştur." Ölüm
süzlük, yeşimtaşı kaselerden yemek yenmesi ya da daha önce 
de gördüğümüz gibi yeşimtaşından yapılmış bir kaseden ç iy  
içilmesi ile elde ediliyordu80."

Daha önce de görüldüğü gibi, Büyük Ana tanrıça, yeşimta- 
şını, insanoğlunun faydalanması için yarattı ve "yeşimtaşının 
ruhu, tıpkı güzel bir kadın gibidir."81 Yeşimtaşı, ayrıca, "erkek 
ilkelerinin saflığının özü"82 idi.

Anlaşıldığı kadarıyla, Büyük Ana tanrıçanın kocası ye oğlu 
olan tanrı, yeşimtaşı ile ilgiliydi. Ana, hayat verici ve oğul, Osi
ris gibi, "her yerde bulunan, hayatın ebedi ilkesiydi"83. Eğer in
sanlar ölürse, vücuttaki hayat tohumu, yeşimtaşı tılsımları ile 
korunurdu; bitkiler, yapraklarını dökebilirdi, fakat bitkilerin ha
yatı, yeşimtaşının ruhu tarafından devam ettirilirdi. The Illustra- 
ted M irrorof Jade adlı eserde, "ikinci ayda, dağlardaki bitkile
rin daha parlak bir cilaya kavuştuğu, yapraklan döküldüğünde, 
yeşimtaşma dönüştükleri"84 anlatılır. Sözkonusu dağ bitkileri, 
anlaşıldığı kadarıyla, tıpkı yeşimtaşı gibi, hayat iksirini içeren 
şifalı otlardı ve bu bitkilerin başında, Büyük Ana tanrıçanın bir 
biçimi olan ginseng (adamotu) geliyordu. Bitkiler ya da toprak, 
yeşimtaşı ya da yeşimtaşı kaplardan yenen yemek ya da içilen 
sıvılar, gençliği tazeliyor ve ömrü uzatıyordu. Bütün tılsımlar, 
yeşimtaşının içinde yoğunlaşmıştı; insanlar ve bitkilerdeki ya
şamsal ilke, yeşimtaşından elde edilmişti ve yeşimtaşı tarafın- 

j dan konmuyordu.
Su taşkınının geri çekilmesini sağlayan Çin'li Nu Kwa'nın 

i  erkek ilke Yang ile dolu olması sebebiyle, insanoğlunu konı- 
ı yan ve hayat tohumu ya da Shen]ini konıyarak uzun ömürlülü- 
5 ğü sağlayan yeşimtaşının yaratıcısı olduğunu bulmak, özellikle 
ilgi çekicidir. Babil'de, insanoğlunun tohumu, su baskını sıra
sında riig-gil~ma tarafından konınmuştu.

Yaradılış efsanesinin Sümer sunumunda Büyük Ana Tanrı
ça Ninkharasagganın yardımcı olduğu üç büyük tanrı Anu, 
Enlil ve Enki, ilk olarak insanoğlunu, daha sonra nig-gil-mdyı 
ve en son, karada yaşayan dört bacaklı hayvanları yaratmışlar



dır. Tufan hikayesinde, esrarengiz nig-gil-ma'dan "insanoğlu
nun tohumunun koruyucusu" olarak sözedilirken, tekne ya da 
tahta sandık "Hayatın koruyucusu" idi. Daha sonraki bir sihirli 
yazıda, insanoğlunun ve hayvanların yaratılışından sonra "biri 
beyaz, diğeri siyah, iki küçük yaratığın" yaratılışından sözedilir. 
İnsanlar ve hayvanlar, tufandan kurtarılmışlar ve nig-gil-ma 
"onların hayatta kalmalarında" kendi rolünü oynamıştır.

Esrarengiz nig-gil-ma hakkında hala var olan kanıtları top
lamış olan Leonard W.King,85 bu ismin önüne bazen tanımlayı
cı 'kap', 'kavanoz' ya da 'kase' gibi bir kelimenin geldiğini ve 
Sami dilindeki mashkbalü kelimesiyle aynı olduğunu belirt
mektedir. Tell-el Amarna mektuplarında, mashkbalü gümüşün
den ve mashkbalü taşından' sözedilir. (gümüş bir kap ve taştan 
bir kap). Nig-gil-ma, sadece bir "kavanoz" ya da bir "kase" ola
bilir. Mr. L.King şunları söylemektedir: "Fakat nig-gil-maile bir
likte toprak, topraktan üretilmesi ve yetişmesinden de sözedil- 
mesi, bunun bir bitki türü olduğunu düşündürmektedir; ve bü 
bitki, büyü ayinlerinde kullanıldığı için, adını bir kap ya da ka
seye vermiş olabilir. Buna çok benzer bir bitki, Ut-napishtım86 
ile kısa bir süre oturduktan sonra, Gılgamesh tarafından bulun
muş ve kaybedilmişti; bitkinin ayrıca, güçlü bir etkisi vardı ve 
yaşlılığı gençliğe dönüştüren, kendine özgü meziyetini tanımla
yan bir ünvan taşıyordu. "Bu nedenle, nig-gil-ma bir bitki, bir 
taş kase ya da kavanoz ya 6.2 gümüş bir kap olabilir. Eğer onu, 
ana tanrıçanın bir sembolü ya da biçimi olarak kabul edersek, 
bunlardan herhangi biri ya da hepsi olabilir.-Ana çömlek, 
Doğa'mn tükenmez rahmi, "ıuh malzemesini içeren Hayat Bit
kisi, kırmızı kil, ay gümüşü ya da Çin'deki gibi, kutsal kapların 
yapıldığı yeşimtaşı-. Büyük Ana'nın ot biçimi ginsenğti (adam 
otu). Mısır tufan hikayesinde bu biçim, tanrıça Hatlıor-Seklıet 
için, uyutucu bir içki olarak hazırlanan birasına katılan kırmızı 
toprak didf si idi; bu karışım tıpkı kırmızı şarap ve değişik böl
gelerdeki kırmızı küçük meyvelerin suyu gibi, kırmızı aqua 
vitae, yani "hayat veren" içkiydi87. Adamotu, Güney Avrupa ve 
Çin'in .didf siydi. Dr. Rendel Harris, eski Yunan büyücüleri ve 
doktorlarının, beyaz olan erkek adamotundan ve siyah olan



dişi adam otundan sözettiklerini göstennektedir. Siyah adamo
tu, siyah Aphrodıte olarak kişileştirilmiştir88.

Babil'lilere ait büyülü bir yazıda, nig-gil-ma1 dan "biri 
beyaz, diğeri siyah iki küçük yaratık olarak" sözedilmesi, bu 
yüzden oldukça dikkat çekicidir. Yeşimtaşı gibi, nig-gil-ma'mn 
"erkek ilkeleri” ve "güzel bir kadının ruhu"nu sembolize ettiği 
anlaşılmaktadır. Böylece, adamotu (ginseng), Hayat Bitkisi, kır
mızı toprak, yeşimtaşı, inci ve çömlek, kavanoz ya da kase ve 
tufan teknesi ve güneş tanrısının teknesi, insanoğlunun tohu
munu ve hayatın iksirini koruyan - çömlekte Hayat Bitkisini ye
tiştirdi ve bu bitki ve suyun yeşimtaşının "ruhu" ile dolu olma
sından dolayı, bu çömlekten hayatın çiyi ve hayatın suyu 
içilebiliyordu- Büyük Ana'nın biçimleri, şekilleri ya da kendini 
göstermeleriydi. Yeşimtaşı bilimi oldukça karmaşık özelliğe sa
hiptir, çünkü, daha önce de gösterildiği gibi, eski Çinli öğret
menler bu minerale, Büyük Ana tanrıça ve ona ait deniz ka
bukları, inciler, değerli taşlar, altın, gümüş ve bakır, otlar, 
ağaçlar, hububatlar, kırmızı toprak vs. ile ilgili Mısır-Babil öğre
tilerini bağlamışlardır. Nig-gil-ma'yı, Babiriilerin, bir ot ve için
de insanoğlunun tohumunun ("ruh malzemesi*), saklandığı 
gümüş ya da taş bir kavanoz çömlek ya da kupa olarak kabul 
etmeleri, Çinlilerin tufan efsanelerinde neden bir tekne ya da 

: tahta sandık olmadığını açıklayabilir.
Tanrıça, bir tekne yerine, yeşimtaşmı sağladı ve dünyanın 

! tekrar bir su baskınından zarar görmemesi için yağmuru kont- 
rol edecek ejderhalari yarattı.

| Yeşimtaşının meziyetleri, daha önce de gördüğümüz gibi,
' geceleri parlamasıyla ünlü gergedan boynuzu tarafından pek 
çok bakımdan paylaşılmıştı.

Laufer, gergedanın, eski Çin'de bilinen vahşi bir hayvan ol
duğuna dair kanıtlar elde etmiştir59. Chou Hanedanında, isyan
ları bastıran ve imparatorlukta barışı kuran bir kahraman, "ayrı
ca kaplanları, gergedanları, leoparları ve filleri de uzaklaş
tırmıştı ve bütün insanlar çok mutlu olmuşlardı"90 Yerli bir ya
zara göre "Sularda yolculuk etmek ve deniz yılanları ve ejder
halardan kaçınmamak balıkçıların cesaretidir. Karada yolculuk



etmek ve gergedan ve kaplanlardan çekinmemek, avcıların ce- 
saredir. "Eski zamanlarda, imparatora hizmet eden lordlann 
pek çoğu at arabalarının direksiyonunda kaplan amblemine sa
hipken, diğerlerinin direksiyonlarında çömelmiş gergedanlar91 
bulunmaktadır. Laufer, "Chou döneminde hakim olan gergeda
nın süslemeli kupalara kazınmış boynuzu ve zırhlarda kullanı
lan değerli derisine sahip olma arzusunun, onun son neslinin 
tüketilmesine sebep olduğu"92 görüşünü ifade etmektedir. Ye- 
şimtaşı kupalar gibi, gergedan boynuzu kupalar da en çok dini 
amaçlar için kullanılmıştır. Sözler verilirken, bu boynuzlardan 
pirinç şarabı içilirdi ve bu boynuzlardan, atalar için içkiler dö
külürdü. Hayvanın derisi, sadece zırh için, sadece dayanıklılığı 
ve sertliği için değil, aynı zamanda gergedan uzun ömürlü bir 
hayvan ve uzun ömür tanrısının (shou-sing) bir biçimi olduğu 
içinde kullanılmıştır. Gergedan derisi, ayrıca, "Cennetin Oğlu"- 
nun (imparator) tabutu için kullanılmıştır. "En içteki tabut, su 
bufalosu ve gergedanın derisinden yapılırdı". Bu kılıf, beyaz 
kavak kerestesinin içine konur ve dıştaki iki adet kılıf katalpa 
ağacından yapılırdı."93 Yeşimtaşı tabut da, aynı şekilde koruyu
cu bir hayat vericisiydi.

Beyaz ve siyah nig-gil-ma ve siyah ve beyaz tanrılar oldu
ğu gibi, siyah ve beyaz gergedanlar ve siyah ve beyaz filler de 
vardı. Gautama Buda, annesinin yanma "muhteşem bir beyaz 
fil şeklinde" girmiştir94.

Su gergedanının "inci gibi bir zırhı" vardı (inci bilimi ve 
yeşim taşı biliminin çok benzer oldukları hatırlanırsa, bu da 
dikkat çekici bir karşılaştırmadır), fakat dağ gergedanının böyle 
bir zırhı yoktu. Erkek hayvanın boynuzu, özel meziyetlere sa
hipti. Bu boynuzun üzerindeki işaretlerde hayvanın ay'a doğaı 
bakma alışkanlığının bir bir sonucu olarak, kırmızı bir çizgi 
vardı; noktalar, yıldızlardı. Hayvan, "maddesel gökyüzü" ile il
gili olduğu için, boynuzu, Yang ilkesiyle doluydu. "Gökyüzü 
ile haberleşen bir boynuz", "birinci sınıf" kabul ediliyordu. Lau
fer şu ifadeyi aktarmaktadır: "Gökyüzüyle haberleşen gergedan 
boynuzu' eğer ışık saçıyorsa ve bu şekilde geceleri görülebili- 
yorsa, 'gece parlayan boynuz' olarak adlandırılır (ye ming sİ):



böyleceruhlarla iletişim kurabilir ve suyun içinden bir yol aça
bilirler." Ağzına bir parça gergedan boynuzu olarak denize 
dalan bir insanın önünde, suyun, nefes alınabilmesine izin ve
recek şekilde bir boşluk yarattığı söylenir95. Bu nedenle, inci 
avcıları, kendilerini - koruduğuna ve yardımcı olduğuna inan
dıkları için, sihirli boynuzlan kullanmış olmalıdır.

T'ang Hanedanından bir imparatora, "geceleri, yüz adımlık 
bir bölgenin aydınlanmasını sağlayacak şekilde ışık saçan bir 
boynuzun sunulduğu kaydedilmiştir. Etrafına sarılan türlü türlü 
ipek örtüler parlak gücünü saklayamamıştı. İmparator, onun 
dilimler halinde kesilmesini ve bir kemere işlenmesini emretti; 
ve her av gezisine çıktığında, geceleri mum ışığından tasarruf 
etti. "Boynuzun yardımıyla, "Suda, doğa üstü canavarlar gör
mek"96 mümkündü.

Tıpkı sicak yeşimtaşı ve soğuk yeşimtaşı olduğu gibi, sıcak 
gergedan boynuzu ve soğuk gergedan boynuzu vardı. Sekizin
ci yüzyıla ait bir Çin çalışmasında "soğuğu gideren, altın renk
li97 gergedan boynuzundan (pi han si)" sözedilir. "Kış ayları 
boyunca, insana hoş duygular veren bir sıcaklık yayar. "Bir 
diğer çalışmada "sıcaklık gideren gergedan boynuzundan (pi 
shu siy sözedilmektedir. "Yaz aylarında, yüksek sıcaklıkları so- 

İğutabilir". "Öfke gideren" boynuzdan yapılmış kemerle^, insan- 
iların "öfkelerini terkeimelerini" sağlıyordu; saç tokalan, taraklar 
i vs. ise, "toz gideren" boynuzdan yapılıyordu. Gergedan boynu
zu, yeşimtaşı gibi, iyileştirici özelliklere sahipti. Dördüncü yüz
yılda yaşamış, Çin'li bir yazara göre "boynuz, zehiri etkisiz hale 
getirebilirdi. Çünkü bu hayvan, her cins zehirli bitkiyi yiyecek- 
jleri ile beraber yemekteydi. "Çin'li ilaç dükkanlarında ateş, göz 
jiltihabı, çiçek hastalığı vs. gibi hastalıklann tedavisi için, hala 
gergedan boynuzu yongaları satılmaktadır98. S.W. Williams'a 
şöre99 Boynuz yongalarının kaynatılmasından elde edilen su, 
doğum öncesi kadınlara ve ayrıca korkutmak için çocuklara 
verilirdi". Gergedan derisinden de, bir ilaç hazırlamrdı. Laufer'a 
göre, "boynuz gibi, deri, kan ve dişler de, Kamboçya'da, özel
likle kalp hastalıklarına karşı tıbbi olarak kullanılmıştı... Japon
ya'da gergedan boynuzu toz haline getirilir ve her cins ateşli
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durumda ilaç olarak kullanılır." Çin'de, ejderha kemikleri ben
zer şekilde kullanılır. Gergedan boynuzunun, şifalı özellikler 
edindiğini, çünkü, hayvanın dikenli bitki ve ağaçlardan beslen
diğini belirtmek önemlidir100. Ejderha gibi, gergedan boynuzu, 
pek çok bitki ile yakından ilgilidir; ginseng yiyen keçi gibi, ger
gedan da yediği ot ve bitkilerin meziyetlerini kanında taşır. 
Tibet ve Çin'de, gergedan, erkek geyik, antilop ve tek boynuz
lu keçi ile karıştırılmıştır. O, tek boynuzlunun prototipidir. Hin
distan ve İran'da, gergedan, at ile karıştırılmıştır. Çin biliminde, 
bir öküz vücuduna, bir zebunun hörgücüne, tırnaklı ayaklara, 
bir domuzun burnuna ve önde de bir boynuza sahip, ruhani.. 
bir gergedan ( ling sİ) bulunmaktadır101. Eski zamanlarda, su 
aygın ile ilgili bilimin, inci, değerli taş ve metal arayıcıları tara
fından Çin'in "su gergedanlarına" aktarılmış olması mümkün
dür. Osiris'in yargı salonundaki, kötü mhları parçalara ayıran, 
birleşik yaratık gibi, gergedan da Çin'deki yargılama işlemlerin
de yerini almıştır. Keçi biçiminde, Kas Yas, suçlu tarafa tos vu
rarak ve masumu boş geçerek, adaleti verdiğinde, zor bir duru
mu çözüme ulaştırmıştı102.

ilkçağ Avnıpa'şında, yeşimtaşma verilen önem, ilginç bir 
sorunu ortaya çıkarır. Yeşimtaşı sanat eserlerinin, İsviçre göl 
evleri ile ilgili oldukları ve Malta ve Sicilya ve Avrupa'nın diğer 
bölgelerinde olduğu gibi, İngiltere ve İrlanda'daki "Neolitik 
yerlerde" bulundukları saptanmıştır. Schliemann, Tmva'nın ilk 
şehrine ait tabakada yeşil ve beyaz yeşimtaşından baltalar bul
muştur. Zamanında, Avrupalı yeşimtaşı, sanat eserlerinin Çin sı
nırından ithal edilmiş olduklarına inanılıyordu ve Profesör Fisc- 
her "hayatının sona ermesinden önce onları Avrupa'ya kimlerin 
getirmiş olduğunu bulmanın hâzinesinin ona verilmesini "arzu
ladığını ifade etmiştir103. Profesör MaxMullen yeşimtaşının taşı
yıcılarının, Ariler olduğum, inanmaktadır. Yazdıklarına göre 
"Eğer Ari yerleşimciler, dilleri gibi hantal ve ağır bir aleti yanla
rında getirmiş iseler, bunu getirmiş olmalarında ve Aere peren- 
nuis10̂  gibi bir maddeden yapılmış olan bir bıçak ya da sistere 
gibi bir aleti, nesilden nesıle bu kadar ustaca ve değerli bir şe
kilde korumuş olmalarında çok ilginç başka bir şey yoktur."



Uzun bir arayıştan sonra, Avrupa'lı bilim adamları, yeşimtâ- 
şını, Avusturya, Kuzey Almanya, İtalya ve Alp'lerin arasında bu
lunduğunu ortaya çıkardılar. "Bir tür yeşimtaşı işleme atölyesi, 
Maurach (İsviçre) yakınlarında ortaya çıkarılmıştı ve burada ye- 
şimtaşmdan küçük baltalar oyuluyordu. Bu bölgede yüzellidört 
parça eser bulunmuştur."105

Bu konuda, Laufer şunları yazmıştır: "Eğer, Avrupalı bilima- 
damlarının, coğrafi bakımdan yaygın olarak bilinmekte olan 
Orta Avrupa'daki yeşimtaşı bölgelerini keşfetmelerinin kaç 
sene sürdüğünü ve ne kadar zor çabalar gerektirdiğini düşü
nürsek, ilk insanlar için bu gizli yerleri ortaya çıkarmanın çok 
kolay bir iş olmadığının farkına varabiliriz. Laufer, "Avrupa'da 
yeşimtaşı bulabilmek için yaşanan güçlüklerin aşılması sorum
luluğunu üstlenmede, ilk insanın "zihninde daha önceden bu
lunan ve etkin halde olan bir güdü tarafından teşvik edilmiş ol
ması gerekmektedir." der. "Onu yeşimtaşım aramaya iten güç, 
bir şekilde, bir yerlerden edinilmişti. Hiçbirşey, beni, Orta Av
rupa’daki ilkel insanın, yeşimtaşım madenlerden çıkarıp işleme 
işine rastlantı eseri ve kendiliğinden girdiğine inandıramaz. Bu 
faaliyet için, psikolojik bir güdü gerekmektedir... Eski Dünya 
kültürünün genel gelişiminin görüş noktasından bakılırsa,, 
Asya'nın bir uzantısı olarak görünen Avrupa'nın ilk çağ kültür
leri içinde, özgünlükten en ufak bir eser yoktur."106

Çin ve . Avrupa'daki yeşimtaşı arayışları- için, "psikolojik 
güdü", anlaşıldığı kadarıyla, Sümer dönemi boyunca Babil'e ye- 
şilmtaşımn taşındığı Çin Türkistan'ındaki Khotan bölgesinden 
gelmiştir. Profesör Elliot Smith'in ileri sürdüğü gibi bronzun ilk 
olarak Asya'daki yeşimtaşı bulunan bölgelerde imal edilmiş ol
ması ve Avmpa'ya bronz işleme bilgisini getiren insanların, ay- 
nca, yeşimtaşıüm değerlendirilmesini de tanıtmış olmaları 
muhtemeldir. Laufer, bu konuda şu yorumu yapmaktadır. "Öz- 
günlük, kuşkusuz dünyadaki en nadir şeydir ve insanoğlunun 
taılhinde, özgün düşünceler korkunç derecede seyrektir. Tarih
sel tecrübeler ve gerçeklerin ışığında, Avaıpa'daki ilkel ve eski 
toplumların, yeşimtaşı ile İlgili kendiliğinden düşüncelere sahip 
olduklarını, düşünmek için hiçbir sebep yoktur." Yeşimtaşım ve



onunla ilgili inançları benimsedikten sonra, onu aramaya ko
yuldular ve Avrupa'da buldular.

Malta'da bulunan, yeşimtaşından yapılmış cilalı balta askı
larının tılsım oldukları açıktır. Yunan'hlar arasında, yeşimtaşı 
"böbrek taşı" idi; böbrek hastalıklarım iyileştirmiştir. Ispan- 
ya'hlar, yeşimtaşmı, Meksika'dan getirdiler ve ona "fileto taşı 
(pİedra de hijada) admı verdiler. Sir Walter Raleigh, yeşimtaşı- 
nı Ingiltere'ye getirmiş ve "yeşimtaşı" adının türetilmiş olduğu 
Ispanyol adını kullanmıştır.

Renklerinden dolayı, kırmızı, yeşil, mavi, beyaz, gri ve 
siyah yeşimtaşları, Çin'de değişik tanrılar için ve memurların 
rütbelerini belirtmek için kullanılmıştır. "En değerli olduğu 
kabul edilen beyaz yeşimtaşı imparatorun en öncelikli süsüy
dü; dağlar gibi yeşil olan yeşimtaşı birinci ve ikinci rütbeden 
prensler için ayrılırdı; Su mavisi yeşimtaşı büyük valiler içindi; 
meşru mirasçının özel bir tür yeşimtaşı olurdu"107 Granite ben
zeyen benekli yeşimtaşları da keza, pek çok amaç için tercih 
ediliyordu.

Yeşimtaşı, Çin'deki yağmur elde etme törenlerinde önemli 
bir oynamıştır. Balık pullarıyla süslenmiş olan ejderha yeşimta- 
şı sembolleri, adak olarak ve yağmuru kontrol eden birleşik ya
ratık ve tanrıya yalvarmak amacıyla mabetlerin en kutsal yerle
rine yerleştirilmiştir. Bazen bronz ve gümüş ejderha sembolleri 
kullanılmıştır. Laufer'a göre "yeşimtaşı ejderha heykelleri, Han 
döneminde gizli kalmıştır ve daha sonraki çağlarda bunların 
yerini, yeşimtaşı ya da metal tabletlere yazılmış bulunan dualar 
almıştır. Bu eski geleneğin bir devamı, kuraklık dönemlerinde, 
yağmurun bereketini sağlayabilmek için, sokaklarda düzenle
nen törenlerde taşman büyük kağıt ejderhalarda görülebi
lir."108 Bu ejderhaların önünde, bereketli suların (çiy, yağmur 
ve dolayısıyla dereler ve denizlere akan nehirler kaynağı olan 
ayı temsil eden kırmızı bir top taşınırdı.

Yeşimtaşı, dünyayı çevreleyen ve içinde, yağmurdan sonra 
ağzını açan ve parlak gökkuşağını dışarı çıkartan dev gibi bir 
istiridyenin bulunduğu okyanuslardaki incilerle bağlantılıdır. 
Yunan'lı tarihçi Isidorus (I.Ö.300), Iran körfezi'ndeki109 inci av-



alığından sözederken, yağmur fırtınalarının etkilediği inci tür
leri hakkında bir hikaye anlatmaktadır. Ejderhayı uyandıran, 
yeşimtaşı tören nesnesi, böylece dolaylı olarak, inci üretiminde 
de pay sahibidir. Daha önce de gördüğümüz gibi, inciler de 
aynı şekilde, onları fırtınalar sırasında tüküren ejderhalar tara
fından üretiliyorlardı. Pek çok incinin, aydan damlayan çiyden 
oluştukları kabul edildiklerinden, Çin’li dev istridyenin, gökku
şağını ortaya çıkarmak için ağzını açtığında, kutsal bölgelerden 
dev gibi bir incinin malzemesini almaları muhtemeldir, hayat 
uzatan ve gençlik yenileyen "Kırmızı Bulut Otu", bir yağmur fır
tınası sırasında orfaya çıkmıştır.

Daha önce de gördüğümüz gibi, Uzak Doğu inançlarına 
göre, yeşimtaşı, Sıvıların özü kadar, sıcaklığın özünü de içeri
yordu. Ayrıca, soğukluğun da - kışın soğuğu değil, sıcak hava
da duyulmak, istenen serinlik- özünü içeriyordu110. Bir doku
zuncu yüzyıl Çin çalışması olan Tu yang tsa piertde, Çin 
imparatorunun, Japonya'dan, "sıcak yeşimtaşından, oyulmuş 
bir "gobang levhası aldığı ve bunun üzerinde kışın, soğuktan 
etkilenmeden oyun oynanabildiği için, fiyatının çok yüksek ol
duğu" kaydedilmiştir. Bu konuda, "Japonya'nın doğusunda üç 
bin li (fersah) uzaklıkta Tsi-mo adası ye bu adanın üzerinde 
Gobang Oyuncusu Gölü bulunan Ninghia Taraçası bulunmak
tadır. Bu göl oymaya gerek duyulmayan ve doğal olarak siyah 
ve beyaza bölünmüş olan satranç tahtaları üretmektedir. Bun
lar yazın serin, kışın sıcaktır ve serin ve sıcak yeşimtaşı olarak 
bilinmektedir. Ayrıca, katalpa ağacı ağacı yapısında, ayna gibi 
parlayan111 ve ışık saçan satranç tahtalarının oyulduğu katalpa 
ağacı yeşimtaşları üretmektedir.

Kısacası, yeşimtaşı bir "şans taşıdır": çocuk, sağlık, ölüm
süzlük, zeka, güç, zafer, büyüme, yiyecek, giyecek vs. vericisi. 
Bu dünyada ve sonraki dünyada "her arzuyu gerçekleştiren 
mücevherdir"; ve dolayısıyla, bütün dinsel inançlarla ilgilidir. 
Bıi arada yeşimtaşı ayrıca doğanın esrarengiz güçlerinin insa
nın her türlü düşünce ve faaliyet çemberine etkilerini uygula- 

! dıkları bir aracı olarak, sosyal düzenlemelerde bir sembol ola- 
j rak rolünü oynamıştır.
I



14. BÖLÜM

YARADILIŞ MİTLERİ İLE TANRI VE TANRIÇA 
MEZHEPLERİ

Ruhi inançlar ilkel midir? îlkei topluluklarda ithal mumya kül
tür tanıklığı Çin yaradılış miti Kosmos'a dönüşen Kaos-Diinya 

Zanaatkarı P'an Ku Çin Dünya Devi Miti-Tibet sunumu-P'an 
Ku ve Mısırlı Ptah Balyoz Tanrıları P 'an Ku ve İskandinavyalI 
Ymir-Dünya Devi Osiris-Mısır ve Babil Mitlerinin Knnsımı- 
Çinli Isthar'lar Tufan Tanrıçası-Çinlİ Bakire Ana-Ejderha tekne
si törenleri Çin' deki Dağ Tanrıçası - Kutsal Ana Kİang Yuan- 
Çin Budizm inde Eski M itler-Meıhamet Tanrıçası "Poosa" Akın
tıların kontrolcüsü-G ök tanrıçasının-Görüşü Tanrıçaya İbndr* 
tin Adası Çinli Indıa.

Bazı katmanlaşma kuramı yorumcularının, Çin dinine, ruh
sallık düşüncelerinin gelişmemiş bir yansıması olarak bakmala
rına rağmen ve esasen, ataların ibadetlerinin, çağlar boyunca 
dikkat çekici şekilde süregelmesinden dolayı hayalet tanrılara 
ve tanrılarla tanımlanan hayaletlere ibadet - genellikle "ilkel dü
şünce biçimi olarak anılan kav ram hakkında gerçekten az bilgi 
vardır. "Ruhsallık" terimi altında, bir nesil öncesine ait olduğu 
kabul edilenlerden daha az ilkel inançlar bulunmaktadır. Örne
ğin, taşlarda ruhların.bulunduğuna ya da ölünün ruhunun me- 
galitik bir abideye ya da mezara yerleştirilen bir heykele girdiği
ne dair olan inançları herşeyden önce, ilkel bir düşünce biçimi
ne ait olamaz; bu düşüncelerin etraftan soyutlanmış ovalarda 
yaşayan vahşi kabileler arasında yaygın olmasından dolayı, sa
dece "insan aklının ilk çalışmaları" olmaları gerekmez. Vahşile
rin, örneğin Batı Adaları gibi taştan heykellerin dikildiği, bu 
ıssız adalara ulaşmış olmaları, eski bir medeniyet merkezinden



doğrudan ya da dolaylı olarak gemi yapımı ve denizcilik bilgi
lerini edinmiş olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. Bu yüz
den, aynı şekilde, aynı kaynaktan, nesnelerin kökenini ve ruh 
hakkmdaki düşünceleri almış olmaları ve bunların, "İlker* ve 
"basit" olmak yerine, gerçekten'karmaşık karakterde olmaları 
ve sadece, hala özgün parlaklıklarını ve karakteristik kokuları
nı koruyan, kitap sayfalan arasındaki çiçek yaprakları gibi ko- 
mnarak, soy ağaçlarından koparıldıklanndan dolayı, önüne ge
çilmiş bir gelişme sürecinde bulunmaları mümkündür.

Avustralya ve Okyanusya gibi geniş bölgelerde, sadece 
"ilkel inançlar" değil, aynı zamanda, ölüyü yakma ve hatta 
mumyalama da dahil olmak üzere, her yerde köklü bir geçmişe 
sahip, belirli gömme adetleri de bulunmuştur. Andrew Lang, 
Mısır, Babil, hindistan ve Avrupa'da bulunan pek çok inancın 
"ilkel zekanın doğal ürünleri" olduğunu anlatırken, bir yazara, 
"Bütün bunlarla dolu olan çantayı, Avustralya'da bulursunuz" 
demiştir. Fakat mumyalama gibi bir geleneğin "bağımsız ola
rak" Avustralya'da ortaya çıkmış olması mümkün müdür? Örne
ğin, Sydney Üniversitesi’ndeki Mackay Müzesi'nde körunân, 
Torres Geçidinde bulunan mumyayı ele alalım, bu mumya, Ka- 
hire'de, Hükümet Tıp Okulu'nun Anatomi Bölümü'ndeki on 
yıllık görevi süresinde, Gize müzesinde saklanan mumyaların 
ortaya koyduğu Eski Mısır tıbbı hakkında incelemelerde bulun
ma fırsatı bulan, Profesör Elliot Smith tarafından incelenmiştir. 
Sydney de, Papua'lı mumyayı incelediğinde, Mısır tarihinin be
lirli bir dönemine ait Mısır yöntemlerinin inkar edilemeyecek 
şekilde kullanıldığını görmüştü. Bu buluşundan, Melbour- 
ne'daki İngiliz birliği'nin Antropoloji bölümünde, 1914 yılında 
sözetti ve bir anatomist olarak, Profesör Myres'in, insanların 
ölülerini koaımak istemelerinin normal olduğu yorumunu yap
ması onu hayrete düşürdü. Profesör Elliot Smith'e göre "Eğer 
Profesör Myres, anatomi tarihi hakkında bir şey bilseydi, ölüle
rin korunabilmesinin, sadece ilkçağ toplumdan değil, modern 
zaman toplumları için bile son derece güç bir sorun teşkil etti
ğinin farkına varırdı. Böyle bir mumyalama işleminin mümkün 
olabilmesinden önemli ölçüde sorumlu olan, cesedin korun



masına yönelik girişimlerin başarılı olabilmesine yardımcı 
doğal şartların bulunduğu Mısır'da, Torres Geçidi mumyaların
da ortaya konmuş olan yöntemleri elde etmek ve o seviyeye 
ulaşmak için, yedi yüzyıldan fazla tecrübe ve sabit pratik ge
rekmiştir”1 Bilimsel kanıtların ışığında bakıldığında, koltuk ku
ramları bir sis gibi dağılmaktadır.

Benzer şekilde, Çin folklorunda ve dinsel edebiyatında, 
tam anlamıyla "ilkel" olarak kabul edilemeyecek yerel olarak 
icat edilmiş eski mitler kadar, ithal efsanelerin "mumyaları"da 
bulunabilir, tâoizm edebiyatında bulunan bir sonraki mit, 
Kwang-tze'nin yazılarından daha eski olabilir.

Başlangıçta iki okyanus* biri güneyde, biri kuzeyde ve 
merkezde bir kara parçası vardı. Güney okyanusunun efendisi 
Shu (Dikkatsiz), kuzeydeki okyanusun efendisi Hu (Aceleci) 
ve merkezdeki kara parçasının efendisi Hwun-tun (Kaos) idi.

"Dikkatsiz” ve "Aceleci”, karayı düzenli olarak ziyaret edi
yorlardı ve orada karşılaşıp tanışmışlardı. "Kaos" onlara nazik 
davrandı ve minnet duygularını ifade edecek şekilde, ona bir 
iyilik düşündüler. Meseleyi beraberce tartıştılar ve ne yapacak- 
lanna karar verdiler.

Kaos şimdi, gözleri kapalı olduğu için kördü, kulakları ka
palı olduğundan sağırdı ve bunun delikleri olmadığından nefes 
alamıyor,.ağzı olmadığından yemek yiyemiyordu.

"Dikkatsiz" ve "Aceleci" hergün Merkez'deki karada buluş
tular ve hergün bir delik açtılar, yedinci gün, işleri bitmişti. 
Ancak, gözlerini ve kulaklarım açtığında ve görüp işitmeye ve 
bunun deliklerinden nefes almaya, ağzıyla yemek yemeye baş
ladığında, yaşlı Kaos öldü.

Bu Çin hikayesi anlaşıldığı kadarıyla, Kainat'm yedi günlük 
bir sürede "düzene sokulduğunu” ve Kaos'un Kosmos’a dönüş
tüğünü anlatmaktadır.

Taoizmin, "Evrim Ekolü" nün bazı yazarları tarafından "ruh
sal bilimin bir çalışması” olarak kabul edilmesine rağmen, bu 
mit, gerçekten, felsefi zekayı gerektiren senelerin bir ürünüdür. 
Üç "Efendi" esasında üç dev-olmalı ve hikaye, hergün îran Kör
fezinden ilk Sümer'leri naeıl medeni şekilde yaşayacaklarını



öğretmeye gelen deniz tanrısı Ea-Oannes ile ilgili Babil mitine 
bir şeyler borçlu olmalıdır; ancak, bir Uzak Doğulu Socrates'in 
deniz tanrılarına "Dikkatsiz" ve "Aceleci" isimlerini verdiği ve 
hikayeye Taoizmin karamsarlığını kattığı da açıktır.

Yaradılış mitleri, bazı yazarların iddia ettikleri kadar ilkel 
değildirler. İnsanoğlu, nesnelerin kökeni hakkında kuramlar 
üretmeye başlamadan, önce, dikkate değer ilerlemeler kayde
dilmişti' Kainatın ya da ilk tanrının "îlk Kaz"a ait yumurtadan 
çıkması hakkindaki yaygın "ilkel mit", "insan akimın eserleri" 
hakkında çok büyük bir güvenle düşünen bu yazarlardan bazı
ları tarafından iddia edilenden daha geç bir insan gelişimi dev
resine ait olabilir." hatta Brahman Hindistan'ındaki metafizıkçi- 
ler bile, hikaye ve fabller konusunda konuşmaya eğilimlidirler.

Çinli filozoflar, öğrencilerine "başlangıçta, hiçbir şeyin ol- 
m adiğini öğrettiler. "Uzun yıllar geçti, daha sonra hiçbir şey, bir 
şey haline geldi." Bir şeyin, birliği vardı. Uzun yıllar geçti ve bir 

, şey kendini iki parçaya- bir erkek, bir dişi parça- böldü. Bu iki 
| bir şey, daha küçük iki bir şey daha üretti ve iki çift, beraber ça- 
| lışarak, P’an-Ku adındaki ilk canlıyı oluşturdular. Mitin diğer bir 

sunumunda, P'an-Ku'nun, kozmik yumurtadan çıktığı anlatılır.
P'an-Ku'da bir dev tanrı ya da dünya tanrısını seçmek zor 

değildi. P'an Ku bir keser ya da bazı Çin yazılarında bulunduğu 
gibi, bir balyoz ya da bir keski ile donanmıştı. Aleti ya da alet
leriyle, P’an Ku, ilkel Kaplumbağa, Anka Kuşu ve ilkel "bir şey- 
ileri"- su, toprak ve havanın sembolleri- temsil eden ejderhaya 
Ibenzer bir yaratık eşliğinde, dağlara şekil vererek ve gökyüzü
nü keskisiyle yontarak, bir kutsal zanaatkar olarak kainatta do
laşır. Güneş, ay ve yıldızlar zaten ortaya çıkmışlardır.

P'an Ku mitinin bir diğer sunumu, onu. maddesel kainat bı-i ’ 1
çimlendirilebilsin diye yokedilen ilk Dünya devi olarak temsil 
itmiştir. Onun etinden toprak, kemiklerinden, kayalar ortaya 
çıkmıştır; kanı, nehirlerin ve okyanusun suyudur; saçları, bitki
lerdir; rüzgar nefesi, gökgürültüsü sesi, yağmur teri, çiğ gözyaş
ları, gökyüzü kafatası, sağ gözü ay, sol gözü de güneştir. F a n  
Ku'un vücudu bit ve pire gibi haşaratla kaplıdır ve bu haşarat 
insanoğlunun ırklarını oluşturmuştur.



Buna benzer bir mit, Tibet'te bulunmuştur. M.Huc, bu ül
keyi ziyaret ettiğinde, yaşlı bir göçmenle konuşmuştu. Göçmen 
ona şunları anlattı: "Yeryüzünde üç büyük aile vardır ve biz, 
hepimiz, büyük Tibet ailesindeniz. Eski çağlara ait şeyleri ince
leyen Lamalardan duyduğum budur. Başlangıçta, yeryüzünde, 
sadece bir insan vardı; o zamanlarda kış soğuk ve yaz da sıcak 
olmadığından, adamın ne-bir evi* ne de bir çadırı vardı; rüzgar 
bu kadar şiddetli esmiyordu ve ne yağmur ne de kar yağıyor
du; çay, dağlarda kendiliğinden yetişiyordu ve hayvan sürüleri, 
vahşi hayvanlardan hiç korkmuyordu, bu adamın, onunla uzun 
süre yaşayan ve kendilerini süt ve meyvelerle doyuran üç ço
cuğu vardı. Oldukça uzun bir süre yaşadıktan sonra bu adam 
öldü. Üç çocuk, babalarının cesedini ne yapacaklarım düşün
düler ve bir karar veremediler; biri onu bir tabuta koymak iste
di, diğeri onu yakmak istedi ve üçüncüsü, cesedi dağın tepesi
ne bırakmanın en iyisi olduğunu düşündü. Daha sonra cesedi 
üç parçaya ayırmaya karar veıdiler. En yaşlısı, gövdeyi ve kol
ları aldı; o, büyük Çin ailesinin ataşıydı ve onun tomnları bu 
yüzden sanat ve endüstride ustalaştılar ve kurnazlıkları ve 
savaş hileleri ile tanındılar, ikinci oğul göğüsü aldı; o, Tibet ai
lesinin babasıydı ve onlar, }lırek ve cesaret doludurlar ve 
ölümden korkmazlar. Vücudun alt bölümlerini alan üçüncü 
oğuldan Tatar'lar türediler ve onlar da kafasız ya da kalpsiz 
utangaç ve basit insanlardı ve eyerleri üzerinde sağlam bir şe
kilde durmak dışında hiçbir şey bilmezler."2

Aletleriyle birlikte, P’an tCu, metal gökyüzünü dövmek 
üzere balyozunu kullanan Memphis'in tanrısı Mısır'lı Ptah ile 
bağlantılıdır. Ptah'ın ismi "oymak, kazımak, kakmak" anlamın
da "açmak" demektir; güneş ve ay7 onun gözleriydi; o "metalde 
büyük zanaatkardı ve dünyada var olan herşeyin baş mimarı 
ve tasarımcısı olduğu kadar, aynı anda eriticisi, dökümcüsü ve 
şekillendiricisiydi." Book of the Dead adlı yapıtında Shu'nun 
Çin mitinde "Dikkatsiz" ve "Acelecinin, Kaos'un burun delikle
rini, gözlerini, kulaklarını ve.arzını açmaları gibi, "demir bir bı
çakla tanrıların ağızlarını açma törenini"3 gerçekleştirdiğinden 
sözedilir. Memphis'in en, büyüle rakibi "balyozun büyük efendi



si” anlamına gelen Ur Kherp hem idi. Daha önce de gördüğü
müz gibi, Çin'e çok eski zamanda ulaşmış olan Mısır'lı çömlek
çi tezgahı ile yakından ilgiliydi. Ptah gibi, P’an Ku, bazen, bir 
cüce, bazen de bir dev olarak tasvir edilir,

Diğer balyoz tanrılar arasında, dünya evini inşa eden Ari- 
Hint Indra, Anadolu'nun Tarku'su, Mezopotamyalı Ramrtıon ya 
da Adad, Kuzey Avrupalı Thor bulunmaktadır. Balyoz anlaşıl
dığı kadarıyla keser ve balta ile aynıydı ve Mısır’da balta, bir 
tannnın çok çok eski sembolüydü; Girit’te, çift baltanın da ben
zer bir anlamı vardır. Iskoçya'da, balyoz, kış kraliçesi karakte
rinde Cailleach (Yaşlı Zevce) tarafından taşınır; onunla, dağlara 
şekil verir ve vurduğu zaman toprağın sertleşmesine neden 
olur. Balyoz tanrı, bir çok ülkede, bir gökgürültiicüsüdür; mo
dern Yunanlılar için, şimşekler, "gökyüzü baltasinın (astro- 
peleki) patlamalarından oluşur; İskoçya'da Gal’den, "gökgürül- 
tüsü-topu" (peleir-tamainach) olarak sözedilir. Bir gökgürültü
sü topu, Japon gökgürültüsü tanrısı tarafından taşınır, fakat, 
sıklıkla, gökgürültüsü davulu onun yerini alır.

P'an Ku, Çin mitolojisinde seçkin bir rol oynamaz; dışarı
dan ithal edildiği açıktır. Bir dünya tannsı karakterinde, benzer 
şekilde kainatın düzene sokulması için "Dünya Değirmenini 
oluşturan ya da kuran, îskandinav-îzlandalı ilk dev Ymir'e ben
zemektedir.

Ymir’in etinden dünya oluşmuştu,
Onun kanından denizin dalgaları,
Tepeler onun kemiklerinden, ağaçlar saçlarında,
Cennet küresi kafatasından,
Onun kaşlarından, neşeli güçler 
Insanlann oğullan için bahçeler yaptılar.

. Ve onun beyninden,
Gökyüzünde şekillenen kızgın bulutlar çıktı4,

Ymir'de, P'an Ku gibi, cansız maddeden doğmuştu. Ymir, 
İskandinavyalI Hothar; inek ana Audlıumbla (Karanlık ve Boş
luk) tarafından beslenmişti.



Fırtınalı dalgalardan, zehir damlaları saçıldı.
Ve bunlar büyüyerek Joturn (dev) biçimine büründü.
Ve ondan, bizim bütün "Kin"imiz ortaya çıktı;
Vahşi ve korkunç bu ırktandır5.

Ymir mitinin bir diğer sunumunda, devin, kendini yaratan 
Ptah gibi ortaya çıktığı anlatılır:

Ymir yaşadığında en eski samanlardı;
Sonra kum, ne deniz, ne de serinletici dalga,
Ne yeryüzü bulunmuştu, ne de yükseklerdeki cennetler.
Derinlerin Esnemeleri vardı ve hiçbir yerde çimen yoktu6.

İnsanların P'an Ku'nun vücudundaki parazitler olmaları 
gibi, siyah cüceler de Ymir'in vücudundaki parazitlerdi.

P'an Ku ya da Ymir gibi ilkel bir dev düşüncesinin, 
Mısır'da, imparatorluk dönemi kadar eski zamanlarda elde edi
len, Osiris'in bir dünya tanrısı olarak kabul edilmesine dayanan 
düşünceye dayanması mümkündür. Erman, tanrıya şöyle sesle
nilen bir marşı tercüme etmiştir: "Toprak senin kollarındadır, 
onun köşeleri, gökyüzünün dört sütunu kadar uzakta, senin 
üzerindedir. Sen hareket ettiğinde, yeryüzü sarsılır...7 Nil nehri, 
senin ellerinin terinden gelir Gırtlağındaki rüzgarı, insanların 
burun deliklerinden içeri kusarsın ve orada insan hayatı kutsal
dır. Ağaçlar ve yeşillikleri, sazlar, bitkiler, arpa.,, buğday ve 
hayat ağacı senin burun deliklerindedir"8 Yeryüzünde oluştu- 
’rulan herşey Osiris'in "sırtında" yatar. "Sen, insanların anası ve 
babasısın, onlar senin nefesinde yaşarlar, senin vücudunun 
etinden beslenirler, 'ilk olan' senin adındır"9

Osiris'in vücudu, Set tarafından parçalara ayrılmıştı. P'an 
Ku ve Ymir'in kemiklerinin taşlan oluşturması gibi, Set'in ke
mikleri de yeryüzünde bulunan demiri oluşturmuştur, fakat 
Set'in vücudunun parçalanması ile ilgili hiçbir mit günümüze 
ulaşamamıştır. Nil nelıri'nin siyah toprakları, Osiris'in vücudu
dur ve bitkiler ondan ortaya çıkmıştır.

Bununla beraber, ilk amber, yeşimtaşı ve metal tüccarların
dan, Kuzey Avnıpalıların bir Ymir'i ve Çin'lilerin de bir P'an



Ku'yu duymalarının, bazı kültür merkezlerinde, Babil'lilerin, ej
derha Tiamat’m kesilişi ile İlgili mitlerinin ve Osiris'in kesilişi
nin karıştırılmasının bir sonucu olması da mümkündür.

Tiamat öldürüldüğünde, Marduk "onun kafatasını ezdi”:
Onun kan damarlarını kesti
Kuzey Rüzgarının onu gizli yerlere götürmesini sağladı...
Onu düz bir balık gibi, iki eşit parçaya ayırdı,
Onun bir yarısını, cennetlerin bir örtüsü olarak yerleştirdi.

Tiamat'm vücudunun diğer yarısıyla, Marduk yeryüzünü 
yarattı, daha sonra, tanrı Ea'mn ikametgahını derinlerde, tanrı 
Anu'nunkini yüksek cennette ve Enlil'inkini de havada oluştur
du^.

ı Hindistan'da, Çin mozaiğine katkıda bulunduğu anlaşılan 
bir diğer mit bulunmuştur. Başlangıçta, Kainat'm Ruhu, "bir 

j insan biçimine girdi". Bu, Purusha idi.

Zevk almıyordu. Bu nedenle, yalnızken hiç kimse zevk 
almaz. Bir İkinciyi istiyordu. Karı (Patni.) ve koca (Pati) ile 
aynı durumdaydı. ...kendini iki parçaya böldü. Ve böyle
ce karı ve koca ortaya çıktı. Bu yüzden, bu sadece onun 
yarısıydı... Boşluk, kadın tarafından dolduruldu11.

Hindistan ve Çin'in, tanrının parçalanması düşüncesini, 
böyle bir "kültür karışımının" gerçekleşmiş olduğu anlaşılan 
Prta Asya’da, ortak bir kaynaktan türetmiş olmaları mümkün
dür.

Çin’de, birbirine karışmış düşüncelerden pek çok iz bulun
maktadır. Örneğin, Texts o f C onfucianisnideK hien  sembolü, 
cenneti, Khu>an sembolü, yeryüzünü temsil eder.

Yerli bilimsel eserlerden birinde şunlar belirtilmiştir:
i

Khien bir cennet; bir çember; bir efendi; bir baba; yeşiın- 
taşi; metal; soğuk; buz; koyu kırınızı; iyi bir at; yaşlı bir at; 
zayıf bir at; alacalı bir at; ve ağaç meyveleri düşüncesini 
öne sürer.
Khwan, yeryüzü; bir anne; giyecek; bir kazan; cimrilik; 
dönen bir torna; genç bir düve; geniş bir vagon; türlü 
türlü şekil verilmiş olan şeyler; bir kalabalık; ve bir sap ve



destek düşüncesini öne sürer. Topraklar arasında siyah 
olanı temsil eder.12 işte cennetin tanrısı, kırmızı ve daire 
şeklinde (güneş) olan Büyük Baba; ve siyah renkli olan, 
yeryüzünün tanrıçası Büyük Ana.

Gökyüzü tanrıçası, yeşimtaşı ve metal ile ilgilidir: Daha 
önce de gördüğümüz gibi, batı mezhebi, yeşimtaşının yaratılışı
nı, Çin'li Iskthar'a atfetmiştir. Pekçok ülkede, değerli melaller, 
güneş, ay ve yıldızlarla ilgilidir. At, gökyüzü tanrılarıyla ilgili 
olan hayvanlardan biridir; tabii ki, boğa, erkek geyik, antilop, 
keçi, koç vs.den sonra geliyordu. Sıcaklık kadar soğuk da, 
mevsimleri kontrol eden gölcyüzü tanrısı tarafından gönderil
mekteydi.

Ana tanrıça kazan idi- daha önce de belirtildiği gibi, eski 
Mısır'da, Hathor, Rhea, Aplırodite, Hera, Isthar vs. gibi tanrılar- 
ca kişileştirilen doğanın tükenmez rahminin sembolü olan 
"Çömlek". "Genç düve" buna benzer bir ilişkiye sahiptir, 
"vagon" ise "çömlek"in bir başka biçimidir. Elbiseler, kadınlar 
ve erkekler tarafından dokunuyordu, fakat, eski Mısır'da ve 
diğer yerlerde olduğu gibi, dikiş ürünleri her zaman kadınların 
işiydi. Anlaşıldığı kadarıyla dönen torna dişiydi, çünkü keski 
erkekti; bir erkek tarafından kullanılması gerektiğinden, çöm
lekçi tezgahının dişi olması da mümkündür. "Bir kalabalık", 
Büyük Ana'nın bütün insanoğlu üzerindeki verimliliğinden sö- 
zediyor olabilir. Belki de, tanrıça cimriydi, çünkü, senenin bir 
döneminde, toprak hiçbir şey vermez ve aldığı her şeyi saklar.

P'an Ku'nun içinden çıktığı yumurtanın, Çin efsanelerinde 
"Batı kralının annesi" Si Wang Mu olarak ve Japon efsanelerin
de, dünya ağacının, dev şeftalinin ya da ay ağacı Çin tarçını'nın 
(lO.Bölüm) koruyucusu olan Scibo olarak anılan, kutsal 
batı’nm Ana Tanrıçasının bir sembolü olduğu anlaşılmaktadır. 
Onunla ilgili; eski Çin yazılarında, değişik isimler altında birçok 
hikaye bulunmaktadır. "Bambu kitapların Yıllığı"nda, ondan 
"Kutsal Hanımefendi Pa" olaıak sözedilir. l.Ö. 2688'de hüküm 
sürdüğü kabul edilen kral Hwang Ti'ye, "düşmanların neden ol
duğu olağanüstü yağmurlan durdurarak1'13 yardımcı olmuştur.

Burada, Tufan efsanesinden geniş ölçüde sözedildiğini gö-



iliyoruz. Gılgamesh destanından derlendiği gibi, Babil'li Isthar, 
tufana sebep oldukları ve insanoğlullarmı yokettikleri için tan
rılara kızmıştır:
i

Sonrş. tanrıların Hanimefendisi yakma geldi,
Ve Anu'nun onun isteğine göre yaptığı büyük mücevherle- 

H kaldtrdî14 ve şöyle dedi:
"Bunlar hangi tannlardır! Boynumdaki lapis lazuli mücev

herini unutmayacağım!
Bugünleri hafızama yerleştirdim, onları hiç unutmayacağım! 
Tannlar, adağa gelsinler,
Fakat Bel adağa gelmeyecek,
Çünkü danışmayı reddetti ve tufanı yolladı,
Ve insanlarımı yoketti."15

Tanrıların neden olduğu bir tufan sonucu insanlarının yok 
oluşunu protesto eden bîr tanrıça, olasılıkla onları, insan ve 
iblis düşmanlarının neden olduğu "olağanüstü yağmurlardan" 
korumak amacındaydı.

Daha önceki bölümlerde de gördüğümüz gibi, Çin Tufan 
efsanesinde, şekillerinden birinde, efsanevi imparatoriçe Nu 
Kwa'nın hatırasına, bazen "Çin'li Adam” olarak anılan efsanevi 
imparator Fuh-hi'nin ablası bağlanmıştır. Üç asi, su ve ateş şey
tanları ya da tannları ile beraber, dünyayı yoketmek için bir su
ikast düzenlediler ve büyük bir tufan koptu. Nu Kwa, yanık 
sazları kullanarak suların geri çekilmesini sağladı. Daha sonra, 
asilerden biri olan bir devin kafasını kırarak devirdiği, gökyü
zünün dört sütunundan birini tekrar dikmiştir.

Çin kronolojisine göre, bu dünya tufanı, 1.0.2943 ile 
t. ö .2868 yılları arasındaki "Patrik Dönemi"nin başlarında ger
çekleşmiştir.

Ana tannça ile ilgili bir diğer kayıta, Profesör Giles'in yazdı
ğına göre16 "Î.Ö.332 yılında, umutsuzluk içinde kendisini 
boğan ve cesedi hala, her sene yapılan Ejderha teknesi festiva
linde aranan bir devlet şairi olan "Chu Yuan'ın bir şiirinde rast- 
lanmaktadır. Söz konusu şiir, "Tanrı Soneleri" adını taşımakta
dır ve bir sone !şöyledir:



"Nu-Chi'nin kocası olmadığına göre, nasıl dokuz tane 
oğlu olabilir?"

Profesör Giles şunları eklemektedir: "Yorumcu, bize Nu 
Chi'nin bir "kutsal bakire" olduğunu anlatmaktadır, fakat onun 
hakkında daha fazla hiçbir şey bilinmemektedir. "Nu Chi'nin 
Mısırlı Nut gibi, kozmik suların ruhu olan bir bakire tanrıça ol
duğu açıktır17. Çin inançlarına göre, kendini Ni-ro nehrinde 
boğduğu için kaynağı olan ejd/erha teknesi festivali ile ilgili şai
rin hatıralarını bulmak ilgiaçtir. Bununla beraber, festivalin 
başka bir kaynağı olduğu konusunda kanıtlar bulunmaktadır. 
Ejderha tekneleri, Çin’de, beşinci ayın beşinci günü, Su festival
lerinde kullanılır, bunlar "yih" kuşunun pnıvaya resmedildiği, 
"üzerlerine ejderha süslenmelerinin oyulduğu büyük gemiler
di."18

De Visser, bu teknelerin imparatorlar tarafından eğlence 
gezilerinde kullanıldığını ve teknelerde müzik çalındığını söy
lemektedir. "Kuş resmi hızlı bir şekilde yol aldıklarını belirtmek 
için değil, su tanrılarını raptetmek için yapılıyordu"19 De 
Groot'a göre, ejderha teknesi yarışları "her zaman ardından 
yoğun yağışların geldiği gerçek bir ejderha savaşına neden ola
cak şekilde savaşan ejderhaları temsil etmeyi amaçlıyorlardı. 
Sokaklarda taşınan ejderha tekneleri de, aynı zamanda vekil 
olarak kabul edilmelerine rağmen, yağmura neden olabilirler
di."20

‘■Şair'in, kendini boğduğu için, nehir ejderhası ile ilişkisi ku
rulur oldu. Giles'e göre "bambu içindeki pirinçler, büyük kah
ramanlarının ruhuna bir adak olarak, nehire atılırdı."21 Benzer 
şekilde, yağmur yağdırma törenleriyle ilgili olarak, şairin doğu
mundan çok önceleri, ejderhalara da adaklar sunuluyordu. Pat
rik Döneminin efsanevi imparatoriçesi Nu Kwa'nın, Çin'li Ist- 
har'ın yerini alması ve Isthar'ın, "Anu, Enlil ve Enki" ile "Kara 
kafalıyı (yani insanoğlunu) yaratan"22 eski Sümer tanrıçası 
Ninkharasagga'nın yerini alması gibi, ejderha tanrının yerini al
dığı açıktır.

Aynı Çin'li şair, "Dağın Dahisi" adlı şiirinde ana tanrıçadan



spzedeı* ve Profesör Giles bunu şu şekilde çevirmiştir:

"Bana öyle geliyor ki, .mor salkımlara bürünmüş sarmaşık

lara sarınmış, gülümseyen dudaklarıyla, kırmızı bir leoparın 

üzerinde, arkasında koşan vahşi kediler ile, bir arabada yaslan

mış, Çin tarçını bayrakları ile, orkidelerle örtülmüş, açelyalara 

sarınmış, kalpte bir hatıra bırakmak için tatlı çiçeklerin kokula

rını toplayan bir Dağın Dahisi vardır”.

Kayıp Tamımız için ağıt yakan Isthar gibi, bu tanrıça da, 

"Prensi" için yas tutmaktadır.

Karanlık benim yaşadığım ormandır. Oraya hiçbir günışı- 
ğı ulaşmaz. Oradaki patika tehlikelidir ve tımıanması zor
dur. Yalnız başıma tepenin2̂  üzerinde duruyorum ve bu 

arada bulutlar ayaklarımın altında yüzüyorlar ve her yer 
karanlığa gömülmüş.

Bu tanrıça sadece samıaşık, Çin tarçını ağacı vs. ile değil, 

aynı zamanda çam ağacı ile de ilgilidir. Şarkısında, "Geniş çam 

ağacının altında gölgede oturuyorum" demektedir. Şiir şöyle 

sonuçlanır:

Şimdi çiseleyen yağmur içinde gökgürültüsü sesi duyulu

yor. Jibon maymunları etrafımda gece boyunca uluyorlar. Şid

detli rüzgar devamlı olarak fısıldayan ağaçların içinde esiyor ve 

ben prensimi düşünüyorum, fakat boşuna; kederimi dindiremi- 

yojrum24.

Tanrıça Istlıar'm Tammuz için yaptığı gibi, prensi için yas 

tutuyor. Ana tanrıça ayrıca, "Şiirler Kitabinda da (The Shih 

Kihg) bulunmuştur. Aşağıdaki şekilde başlayan şiirde, Hau- 

Ki'nin "Kau halkının" annesi olarak temsil edilir:

! Toplumumuzun ilk doğumu, Kian Yuan’dandı. O, nasıl 

bizim toplumumuza hayat vermişti? Çocuksuzluğundan 
/ kurtulacak şekilde saf adaklar ve hediyeler sunmuştu.

Sonra Tanrı tarafından yapılmış bir ayak izinin üzerine

I bastı ve geniş, bir yere doğru gitti ve orada dinlendi.
! Orada hamile kaldı; emekli oldu; Hau-Ki adlı bir erkek 

çocuk doğurdu ve besledi25.

j Profesör Giles bu hikayeden, Chinese Literature'de "bilinen 

heıjıangi bir kocanın olmadığı durumda, paıtenogenez sorusu-



Kwan-yin, Çin'in "Merhamet Tanrısı"
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nu öne süren bir örnek"26 olarak sözecler.

Aşağıda verilen Çinlilerin sözettikleri diğer olağanüstü dü

şünceler, Çin efsanelerinde, eski ana tanrıçanın süregelen hatı

rasının ne kadar dayanıklı olduğunu vurgulamaktadır.

Babil ve Mısır'da da olduğu gibi, tanrı mezhebi ile tanrıça 

mezhebi arasındaki rakip biyolojik kuramlar, eski Çin'de birbi

rine karışmış ya da bölüm bölüm mevcut olmuştu.

Tanrıça mezhebi, Çin'de kabul edildiğinde bile, Budizmi 

etkilemişti ve yerel dini,sistemlerle karışmıştı. Daha alçak sınıf

lar için, şans-yani başarı ve koaıma getiren "Poosa" bir Buda ya 

da bir tanrıça olabilir. İsmi "Sanskrit terim Bodhisattwa'nm kı

saltılmış bir biçimi" ve esasen "Buda'nm ilkelerinin bir sınıfının 

bir sıfatıydı... "Poosa", insanın düşük isteklerine karşı, Buda'nm 

duyduğundan daha fazla sempati duymaktadır.”

Çin'de "Poosa" olarak sözedilen kutsal yaratıklardan biri, 

"merhamet tanrıçası" olan Kwan-Yin'dir. Dr. Joseph Edkins'e27 

göre "bu tanrı bâzen bir erkek, başka zamanlarda bir dişi ola

rak tasvir edilir... Genellikle kucağında bir çocukla temsil edilir 

ve böylece bir çocuk vericisi olarak düşünülür. Başka yerlerde, 

'Sekiz çeşit açıdan' ya da 'güney denizinden' ya da 'bin koldan' 

vs. 'kurtaran Kwan-yin' olarak temsil edilir. Pek çok isimle anıl

masını sağlayan değişik dönüşümlerden geçer."
Budizmin ya da eski Çin inançlarının "Poosa"sı güçlü bir ko- 

Riyucudur. Dr. Edkins'e göre "Çin'li ibadet edenler bazen, örne

ğin, afetlerin kendilerine dokunmasını önlemek üzere 

Poosa'nın inayetini kazanmak için arada sırada az miktarda pa

ralar harcamaları gerektiğini söylerler." Dr. Edkins şöyle devam 

ediyor: "Ben bunun bir örneğini, Hangchow yakmlannda, deniz 

kıyısında bir kasabada gördüm. Dalgalar burada, sonbaharda 

çok şiddetlidir28. Sular genellikle, yapılan bentlerin üzerinden 

aşar ve etraftaki tarla ve bahçelere zarar verir. Poosa Kwan-yin 

için bir tapınak inşa edilmişti ve dalgalara karşı koruma için ona 

dualar ediliyor ve düzenli olarak adaklar sunuluyordu."

Bu Çin'li Aphrodite İngiliz kuvvetlerinin Canton'u ele geçir

mesinden iki sene önce bir kez görülmüştü. Dr. Edkins'e göre 

"Bu şehrin ait olduğu eyalet valisi, onun yönetimi sırasında böl



geyi rahatsız eden büyük yağmacı gruplarım ortadan kaldır

makla uğraşıyordu. Bir keresinde imparatora bir rapor gönder

di ve raporda yakın geçmişteki bir çarpışmada kritik bir durum

da, gökyüzünde beyaz bir figürün belirip ordusuna yol göster

diğini belirtmişti. Bu kwan-yin'di. Askerler cesaretlenmişler ve 

düşmana karşı kolay bir zafer kazanmışlardı".

Edkins'in belirttiğine göre "Kuan-yin'e yapılan ibadetin 

esas yeri, Poots odalarındadır". Orada, tanrı "Buda'nm yerini 

alır ve tapınaklarda başlıca yeri işgal eder." Adada keşişlerin 

kullanılmasına ayrılmış pek çok küçük mağara bulunmaktadır. 

I|>r. Edkins "bir tepenin üst taraflarındaki pekçok mağarada, bir 

kjüçük Buda heykeline rastlamıştır, işte günümüzde, Çin'deki 

"îjCİıltür karışımına çok iyi bir örnek görüyoruz, 

j Gökyüzünde egemen olan kişisel bir tanrı olan Shang-ti, 

Çin'li Budistler için, Hindu'ların gökgürültüsü ve yağmur tanrısı 

olan Indra ile aynıdır. Hindistan'da, Irtdra Vedic zamanlarda, 

tanrıların kralıydı, fakat Brahman döneminde, Brahma, Shinu 

ve Vishnu'dan daha alt seviyelere düştü. Buda, tanrıların başına 

yükseltildiğinde, bu büyük tanrılar küçük konumlara düşürül

düler. Çin'de Buda nilüfer çiçeğinin üzerinde otururken, onlar 

uliu Buda'nm dinleyicileri arasında dururlar ve Edkins'in buldu

ğu gibi "Poosa, Lohan vs. adlı kişilerden daha düşük konumda 

bulunurlar"29

Gelecek bölümde bir dayanağı olmayan mitlerin Çin'deki 

efsanevi ve mitik kralların hatıralarına bağlandıkları ve bu efsa

nelerin bir çoğunun, diğer yerlerde bulunan diğer mitlere ben

zedikleri görülecektir.



15. BÖLÜM

MİTSEL VE EFSANEVİ KRALLAR

Kutsal Ata P'an Ku-Efsanevt Çağ- Kral Tanrılar-Çin'in Promete- 

us’u-Adem Fu Hi-Çin'de Dünya Çağlarının Öğretiİ-Babil ve 

Hindistan ile Bağlar-Efsanevi Kralİar-Çin'lİ Osiris-"Sarı Tan

rının Hükiinıdarlığı-îpek Böceği Kültürünün tmparatoriçesi- 

Yıldız Tanrılarının Kral Oğuliarı-Kırmızı Ejderhanın Oğlıı 

Yaou-Gökkuşağının Oğlu Shun-Hea Haııedanı-înıparator Yu- 

Yıldız Mitleri-Yu ve Nehir Tanrısı-P'lan Ku olan Yu-Yu Efsane

lerindeki Tufan Miti-Shang Hanedanı-Ay ve Yumurta Mitleri- 

Hain Wu-Nefret Edilen Bir Kraliçe-Chou Hanedanı-Çİn'li Gıİ- 

gamış-Dindar Kral Wen-Kaplumbağa ve Çimen ile Kehanet- 

îşgalci Chou'laı-Tanhİ Hanedaııİar-Eski İran'İı Tüccarlaı-Ölüm 

Korkusunun Teşvik ettiği Ticaret ve Medeniyet.

îlk "insan" ya da "tanrı" P'an Ku, üç ailenin - Cennet, Yeryü

zü ve insanoğlunun efendileri-atasıydı. Daha önce de gördüğü

müz gibi, Tibet'te ilk insanın üç oğlu vardı ve vücudunu onlar 

arasında paylaştırmışti; bunlar, üç insan ırkının atalarıydı. 

BabiHiler gibi, Çin'lilerin de çok eski krallara ait hanedan kayıt

ları vardır. P'an Ku'nun torunları, ilkçağ dünya imparatorluğu

nun dokuz bölgesine hükmettiler. Birincisi "Dokuz Başlar" 

(krallar), İkincisi "Beş Ejderha" olmak üzere ve bu şekilde birbi

rini takip eden on adet hanedan dönemi vardı. Beş ejderha 

kralı, beş gezegenle; Venüs, Jüpiter, Merkür, Mars ve Satürn ve 

bundan dolayı da beş unsuıla ilişkiliydi; Venüs için Metal Yıldı

zı, Jüpiter için Orman Yıldızı, Merkür için Su Yıldızı, Mars için 

Ateş Yıldızı ve Satürn için Toprak Yıldızı. Böylece, şekline göre 

bir ya da daha fazla unsurlu tanımlandığında, yeryüzünün her 

parçası onunla ilgili metalin ve ayrıca bu gezegenlerin içinde



bulunduğu takımyıldızlarının etkisi altındaydı1. Daha önce de 

gördüğümüz gibi, ejderha kılıçlarının ruhları gökyüzünde yıl

ız olarak görünüyorlardı. Ejderhalar gibi, yıldız tanrıları da 

bazı ünlü Çin krallarının babalarıydı.

Sona doğru "Yuvalar Edinilmesi" dönemi geldi ve bu dö

nemde evler inşa edildi. Daha sonra, "Çin'in Prometheus'u" ola

rak anılan "Ateş üreticisi" Sui-zan'm dönemi geldi, 

i Yeni bir dönem, "Çin'in Adem’i" olarak anılan Fu Hsia ya 

dia Fu Hi tarafından açılmıştı. Fu Hi, Çin efsanevi tarihinin ilk 

kiralıdır ve l.Ö. 2953’ten l.Ö . 2838'e kadar hüküm sürmüş oldu

ğu kabul edilmektedir. Bazıları onu, Shensi'de yerleşen bir ko

loninin lideri olarak kabul eder. Ancak o kadar çok mitsel bir 

kültür kahramanıdır. O, mucizevi bir düşüncenin ürünüydü ve 

ejderhalarla ilgiliydi. Babil'li Ea gibi, medeni bir yaşam sürdür- 

niek için toplumları eğitti. Fu Hi gelmeden önce, insanlar, hay

van gibi yaşıyorlardı: Annelerini tanıyorlardı, fakat babalarını 

bilmiyorlardı ve çiğ et yiyorlardı. Düğümlenmiş ipler vasıtasıyla 

kkyıtlar tuttular ve Fu Hi, onları, mistik bir öneme sahip, çizgi

lerden düşmüş figürlerin esrarları konusunda eğitti. Bunların 

sayısı sekizdi. Bu sekiz kwa ya da trigram şunları temsil ediyor- 

dii: (l)gökyüzü; (2) göl ve bataklıkların suyu; (3) ateş, yıldırım 

v i güneş; (4) gökgürültüsü; (5) rüzgar ve orman; (6) yağmur, 

kaynak, nehir, bulut ve aydaki sular; (7) bir tepe; (8) toprak.

Fu Hi insanları ayrıca ruhlara ibadet etme konusunda da 

eğitti ve kutsal yerler inşa etti. Bir parkta altı cins hayvan barın

dırdı ve senede iki kez, iki gündoğumunda, insanlann cennete 

saygı göstermeleri için, günlerin kutsal kabul edilmelerine 

n^den olacak şekilde, adak adadı.

Taoculara göre, Fu Hi ilk birliği rahatsız etti ve insanların 

bozulmaya başlamasına neden oldu.

] Burada Dünya Çağlarının öğretilerine ulaşıyoruz. Brahman 

döneminin Hintlileri gibi, Çin'li Taocular da ilk çağın mükem

mel olduğuna ve insanların yavaş yavaş bozulduğuna inandı

lar. Hintlilerin Krita Çağı'nda "bütün insanlar aziz gibiydi ve 

dolayısıyla onların dinsel törenleri icra etmeleri gerekmiyor

du... Krita çağında, tanrılar ve şeytanlar bulunmuyordu,"2



Bir sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak incelenecek olan 

Lao Tze şöyle der: "İnsanları, düğümlü ipleri kullanmaya geri 

döndürebilirim". Onun havarisi olan Kwang Tze, ilk çağların 

cennetvari yapısının, kanun yapıcılar tarafından bozulduğuna 

üzülmektedir. Gerileme ve bozulma, "Prometheus" ve "Adam" 

ile birlikte başladı ve insanlar "şaşkın ve düzensiz hale gelene 

ve gerçek doğalarına dönecek ve özgün durumlarını geri geti

recek bir yol bulamayana dek devam etti"3

Legge'ye göre "Çın tarihinin başlangıcında, Çin geleneği

nin, düzen ve erdemin insanların işlerine egemen olduğu bir 

dönem olan bir masumiyet dönemini yerleştirmiş olması dikkat 

çekicidir". Bu yorum, Shu King (27.kitap) adlı eserde yer alan 

aşağıdaki alıntı ile ilgili olarak yapılmıştır: "Kral şöyle dedi 'Eski 

zamanların öğretilerine göre, sakin, düzenli insanların arasıra 

ilk düzensizliği yayan Khih Yu idi ve böylece herkes hırsız ve 

katil ne olursa olsun kendi halinden memnun, vatan haini ve 

cani, kapan ve aşıran, ikiyüzlü ve gaddar insanlar haline 

geldi."4

Eski dönemlerin bazı hikayelerinde, Fu Hi'den sonra, 

Tufan kahramanı, Nu Kwa'nı:a imparatoriçesi olan kızkardeşi 

gelmektedir.

Bununla beraber, Fu Hi'den sonra genel olarak, tarımsal 

yaşam biçimini tanıtan ve insanlara şifalı otların nasıl kullanıla

cağını öğreten Çin'lilerin Osiris'i, Shen-nung'un (Î.Ö.2838- 

2698) geldiği kabul edilir. Ona, tarımın tanrısı olarak ibadet 

edilir. Nitekim bir şiirde şöyle denmektedir:

Tarlalarımın böylesine iyi durumda olması,

Kocam için mutluluk kaynağıdır.

Çalan ravtalar ve davullar ile birlikte,

Kocalık Tanrısına yalvaracağız 

Ve tatlı yağmur İçin dua edeceğiz,

Mısır tarlalarımızın ürünlerini artırmak, 

ve erkeklerimin ve karılannın kutsanması için5.



Shen-nung, iki kez sunulan yıllık adaktan mutlu değildi ve 

"baharda, yeryüzündeki meyvelerin üzerinde bir kutsama sağ

lama ve sonbaharda, hasat zamanından sonra, cennetin efendi

sine ilk meyvelerin sunulması için" iki adak daha koymuştu.

Shen-nung öldükten sonra imparator Hwang-Ti ("Son 

Tanrı") tahta çıktı. Edebi anlamda, özbabası gökgürültüsü tanrı

sı olduğu için, "Cennet'in Oğlu" idi ve bu yüzden "ejderha gibi 

bir çehresi" vardı. Mısır üzerinde egemen olması ile ünlü olan 

Osiris’in durumunda olduğu gibi, Hwang-Tİ'nin kutsal bir kral 

mı, yoksa insanlaştırılmış bir tanrı mı olduğunun belirlenmesi 

zordur. Tabii ki, Çin mitolojisindeki efsanevi "Beş Ti'ler " döne

mine aittir.

Onun nereden geldiği konusundaki hikayelerde, bir gece, 

annesinin Büyük Ayı'da bulunan cb'oo yıldızının yakınlarından 

çıkan ve tüm ülkeyi aydınlatan parlak bir yıldırım gördüğü an

latılır. Majesteleri hamile kalır, fakat ancak yirmi beş ay sonra 

oğlunu doğurur. Hwang Ti doğar doğmaz konuşmaya başlar. 

Tahta çıktığında, ruhları, kraliyet sarayında ve Hint destanı Ra- 

mayana'nın kahramanı Rama'nm sahip olduğu ayılar ve dev 

maymunlar gibi, sahip olduğu dostları kaplanlar, panterler ve 

-ayılar savaş alanında hazır bulunmaları için çağırma gücüne 

sahip olur. Hwang Ti barışsever bir kişidir ve barış dolu bir 

| ortam oluşturduğu için, anka kuşları onun bahçesinde yuva ya

parlar ya da kırlangıçlar gibi, sarayın çatısına ve terasına tüner

ler ve avluda şarkılar söylerler. Diğer ruh kuşlan da, "Sarı 

Tanrı"nın evini sık sık ziyaret ederler.

Hwang Ti, kötü hava koşullarının adak sunmasına engel ol- 

| maması ve senenin herhangi bir mevsiminde diğer dini törenle- 

i ri yerine getirebilmek için büyük bir tapmak inşa ettirir ve ruh- 

llara, atalarına ve kendine karşı olan görevleri konusunda, 

j insanları eğitir. Kutsal günler koyar ve tapmak ibadetlerinde 

müziğe yer verir. .Karısı, ipek böceklerinin beslenmesi ve ipek 

üretilmesi görevini üstlenmiştir. Tapınağın kuzey tarafındaki bir 

ı arsada dut ağaçlan yetiştirilmiş olduğundan, imparatoriçe ve 

sarayın hanımefendileri, özellikle dinsel törenlerde ihtiyaç du

yulan ipek için yetiştirilen ipek böcekleri ile ilgilenirler. Kocası



nın tanrı olması gibi majesteleri de tanrıçaydı ve bundan dolayı 

üremeyi ve gelişmeyi teşvik etmek zorundaydı. Bu yüzden, ma

jesteleri, ayrıca tanrılara sunulan tahıl ve meyvelerin yetiştirildi

ği, tapmağın güney tarafındaki arsayı da ziyaret ediyordu.

Hwang Ti, özellikle, bir keresinde düşmanlar tarafından 

sebep olunan, şiddetli ve tahrip edici bir yağmuru durdurmuş 

olan ve "kutsal hanımefendi Pao" olarak tanınan tanrıçanın ina

yetini kazanmıştı.

imparator yetmiş yedi yaşında iken, herşeyden elini eteğini 

çekmiş bir Hintli gibi, Jo nehrinin kıyısında sade, işler yapmak 

üzere, dünya işlerinden çekildi. Öldüğünde yüz yaşındaydı. 

Bazıları, cennete yükselirken, bir deprem olduğunu anlatırlar; 

diğerleri ise onun hiç ölmediğini ve bir ejderhaya dönüştüğüne 

inanırlar. Bir ruh ya da bir ejderha olarak ölümsüzlere katılmak 

üzere bu dünyadan göçüp-gittiğinde, onun tahtadan bir heyke

li yapıldı ve prensler tarafından buna ibadet edildi.

Onun ardından, hanedanlık ünvanı Shao-Hao olan impara

tor Che'nin geldiği söylenir. Bu kral, bir yıldız tanrısının oğluy

du. Bir gece, annesi, küçük bir adaya doğru nehirde sürükle

nen ve gökkuşağına benzeyen bir yıldız gördü. Dinlenmek 

üzere odasına çekildiğinde rüyasında bu yıldıza sahip olduğu

nu gördü ve bunun sonucunda oğlunu doğurdu. Çocuk tahta 

çıktığı gün, sarayı anka kuşları ziyaret etti. Bu kralın batı ile- 

olasılıkla batı tanrıçası ile- esrarengiz bir ilişkisi vardır ve bir 

' kuşlar ordusuna liderlik ettiği söylenir.

Bu kraldan sonra, imparator Chuen-Heugh (Kao-Yang) 

geldi. O da, bir yıldız tanrısının oğluydu. Annesinin, Yao- 
Kwcıng yıldızının bir gökkuşağı gibi ay'ın içinden geçtiğini tesa

düfen gördü. Jo suyunun yakınlarında oğlunu doğurdu, doğ

duğunda başının üzerinde bir kalkan ve bir mızrak vardı ve bu, 

Hintli prenses Pritta'mn güneş tanrısı Surya'mn oğlu Karna'yı 

doğurduğunda, çocuğun tam takım silahlanmış olduğunu hatır

latıyordu.

Chuen-Heugh büyük bir bilgeydi, "ilk kez takvim hesapla

maları yaptı ve gök cisimlerinin yerlerini kaydetti" ve "Bulutlara 

Cevap" adlı bir müzik parçası besteledi.



Ondan sonraki kral, III.Richard gibi, doğduğunda dişleri 

bulunan imparator Kuh (Kao-sin) idi. Benzer şekilde, o da, bir 

eyalet prensi mertebesinden imparatorluk tahtına yükseldi. 

Yew-Kae eyaleti onun tarafından fethedilmişti, Che adlı oğlu, 

ona layık olamadı, bu nedenle küçük oğlu Yao, varisi olarak 

seçildi.

İmparator Yao, imparatoaın oğlu olduğu kadar, bir kırmızı 

ejderhanın da oğluydu ve gebelikten ondört ay sonra doğmuş

tu. Tam olarak büyüdüğünde on kol boyu uzunluğunda oldu

ğu söylenir. Her bir gözünde iki göz bebeği vardı. O, büyük bir 

bilgeydi ve onun hükümdarlığında büyük olaylar gerçekleşti.

Sarayın merdivenlerinde, esrarengiz bir çimen bitmişti. 

Ayın her günü bir kabuk taşıyordu. Kendine arkadaş ve varis 

olarak, konumu belirlenemeyen, bilge Shun'u seçti. Bu seçi

min, aıhları Ho nehrinin adaları arasında yürüyen beş adet 

yaşlı adam olarak görünen, beş yıldız tanrısı tarafından onay

landığı söylenir. Bir başka seferde, nehirden parlak bir ışık 

geldi; sonra güzel renkli buharlar yükseldi ve ağzında Shun 

için, pullu bir zırh taşıyan bir ejderha-at göründü ve böylece 

Shun'un randevusu Cennet tarafından kesin olarak onaylanmış 

oluyordu. Otuz yıl sonra, sudan bir kaplumbağa çıktı ve mabe

din en kutsal yerine çekildi. Sırtında, Yao'ya, Shun yardımıyla 

hükümdarlık etmeyi öğreten, yazılı bir emir vardı. Bu emir, 

.ıygun bir şekilde yerine getirildi.

Shun'un annesi, bir gökkuşağı gördükten sonra gebe kaldı. 

Daha önce de belirtildiği gibi, gökkuşağının, okyanusun orta

sında bulunan bir istiridyeden ortaya çıktığına inanılıyordu. 

Çocuk doğduğunda, annesi ve babası ondan nefret ettiler. 

Çünkü, vücudu siyahtı ve gözlerinde iki gözbebeği bulunuyor

du; yüzü bir ejderhaya benziyordu ve büyük bir ağzı vardı. 

(Gençken boyu altı kol boyu uzunluğuna ulaştı ve böylece 

Mısır'lı Horus ve Iskandinav’yalı kahraman Sigurd gibi, gerçek 

bir dev oldu. Ailesi birçok defa, ona gerçekleştirmesi zor gö

revler vererek ve haince davranarak, ölümüne sebep olmaya 

çalıştılar. Bir keresinde bir zahire ambarını sıvamasını istediler, 

ardından, O işe başlayınca binayı ateşe verdiler. Fakat Clıun,



"kuşlarının iş kıyafetime-bürünmüştü. Bundan, onun kuş biçi

mine girebildiği ve oradan uçarak uzaklaştığı sonucu çıkarıl

maktadır. Daha sonra ondan bir kuyu kazması istendi. İtaat 

ederek çalışmaya gitti ve işiyle uğraşırken kuyu aniden taşlarla 

dolduruldu. Fakat Shun'un "ejderha iş kıyafetleri" vardı ya da 

bir ejderha biçimine girebiliyordu ve kuyunun yan tarafından 

kaçıp kurtulmayı başardı. Hercules gibi bütün güç görevleri ye

rine getirdi ve yara almadan kurtuldu.

Shun'un, genellikle, Yaou tarafından varis olarak seçildiği

nin söylenmesine rağmen, yaygın bir gelenek, Yaou'yu zorla 

tahttan indirdiğini ve onu hapsettiğini anlatır. Bununla beraber, 

çok geçmeden genç kralın yerini aldı.

Tahta çıkarken, Shun halkın önünde, Shang Ti'nin (Cen

net'in Efendisi, kişisel tanrı) ruhuna ibadet etti, imparatorluk 

hükümetinin düzene sokulması ve güçlenmesi amacıyla, yeni 

kanunlar yürürlüğe koydu ve Mandarinleri yaratan ilk kral 

oldu. Shun'un, varis olarak Yu'yu seçtiğine inanılmaktadır.

imparator Yu, Hea Hanedanının ilk kralıydı. Rivayete 

göre, bir yıldız tanrısının oğluydu. Bir gece, annesinin kayan 

bir yıldız gördüğü ve hamile kaldığı anlatılır. Daha sonra bir 

ruhtan düşmüş olması gereken bir inci yutmuştur. Bu suretle, 

Yu'yu doğurmuştur.
Buna benzer bir mit, Sirona'nın (yaşlı biri ya da bir yıldız 

tanrıçası) oğlu ya da torunu olan olasılıkla, eski Kelt kahraman

larından biri tarafından teslim alınan, Irlandalı Hristiyan aziz 

Saigir'li Ciaran'm hatırasına adanmıştır. Dokuzuncu yüzyılda 

yazılmış olduğuna inanılan bir Gal şiirinde şöyle denmektedir: 

Liadaine (annesi) uyuyordu 

Yatağında.

Yüzünü cennete doğru döndüğünde

Ağzına bir yıldız düşt

Ondan sonra muhteşem çocuk doğdu,

Sana ilan eden Saigir'li Ciaran 

ve daha sonra

Luaigne (Liadoine'nin kocası) Cieran'm, oğlu olmadığını 

söyledi6



inek tanrıçanın oğlu olan Osiris, bereketli bir ışının yayıldı

ğı ay'ın oğluydu, Mısır'lı tanrıların, yıldız biçimleri vardı. Yıldız 

olarak, bakır taşı göllerinden çıktılar ve Büyük Tanrıça'mn 

dünya ağacının dallarında, kırlangıç şeklinde tünediler. Hathor 

ve Isis, üzerinde alçak Nil nehrinin yükselmesine ve taşmasına 

neden olan çiğ damlasının ya da gözyaşının düştüğü Sirius yıl

dızında kişileştirilmişlerdi. Sabah yıldızı olarak, tanrıça, doğan 

güneşin anasıydı. Eski zamanlardan kalan toplanması gereken 

çok sayıda yıldız bilgisi vardır.

Yıldız tanrısının oğlu, Çin imparatoru Yu doğduğunda, bir 

kaplanın ağzma sahipti. "Kulaklarında üç delik bulunuyordu; 

kafası Koni ve K’een yıldızına benziyordu. Göğsünün üzerinde, 

jJjüyük Ayı'nın mücevherli bir resmi görünüyordu. "Biıyüdü- 

ğjünde dokuz kol boyu ve 15 cm'lik boya ulaştı7.

j İrlanda kahramanı Cuchullin, aynı şekilde muhteşem bir 

delikanlıydı. "Her ayağında yedi parmak ve ellerinde de pek- 

ç<pk parmak bulunuyordu, gözleri parlaktı ve herbirinde yedi 

gözbebeği bulunuyordu".

Yu, olasılıkla hatırasına pekçok mit ve efsanenin adandığı, 

tafihsel bir karakterdi. Bir tufan kahramanı olarak temsil edil

mektedir. Gençliğinde bir gece rüyasında, Ho nehrinde (sarı 

nehir) yıkanırken, su içtiğini gördü. Ayrıca dokuz kuyruklu 

beyaz bir tilki de görmüştü -iyi bir kehanet. Bu, You'nun hü

kümdarlığı sırasındaydı. Shun, onun varlığından haberdar oldu 

ve imparatorlukta etkili bir kişi haline gelene kadar teşvik edil

mesini sağlayacak şekilde ona özel ilgi gösterdi.

Tanrılar çok memnundu, çünkü onlar tarafından seviliyor

du. Birgün, Yu, Ho nehri'nin kıyısında otuaıp, suya bakarken, 

Babilli Ea gibi, balık vücuduna sahip beyaz yüzlü ve uzun 

boylu bir adam şeklinde bir tanrı göründü. Hu'ya hitaben şöyle 

f dedi: "Ben, Ho'nun aüıuyum. Wan-ming, suları düzene soka

cak."

Daha sonra, tanrı, Yu'ya, suların düzene sokulmasıyla ilgili 

bütün ayrıntıları gösteren bir plan verdi ve nehir sularına dala

rak gözden kayboldu.

Yu'nun yapmış oldukları hakkında bir anlaşmazlık bulun-



makladu*. Shu KİJigadU eserin "Yıı'nıın I iürmeii" adlı bölümün

de şunlar belirtilmekledir. "Yu i’flkeyi böldü, tepelerin sırasını 

izleyerek, ağaçlan keşli, En yüksek tepeleri ve en büyük nehir

leri belirledi... Hang ve Wei nehirlerinin suları uygun kanallara 

getirildi." Diğer nehirler, benzer şekilde kontrol edildi8.

Diğer bir bölümde Yu şunları söylemektedir: "Sular,-uzak 

ve geniş bölgelere yayılarak, insanlar şaşırıp, korkudan donup 

kalacak şekilde, tepeleri' çevreleyerek ve tümseklere dolarak, 

göklere çıkarıldığında, dört araçtan9 yararlandım ve tepelere çı

karak ağaçlan yere indirdim... Daha sonra dokuz kanala yol aç

tıktan.sonra, onları döıt denize doğru yönlendirdim; hendekler 

ve kanallar kazdım.ve onları, nehirlere getirdim."10

Su Kırığın dördüncü kitabı olan "Büyük Plan"da şöyle den

mektedir. "Eskiden, Khwan’ın taşan suları zaptettiğini ve böyle

ce beş elementin düzenini bozduğu nu duydum. Bunun sonu

cunda, tanrı sinirlendi ve dokuz bölümüyle birlikte Büyük 

Plan'ı ona vermedi ve böylece değişmez ilkeler (Cennet yönte

minin ilkeleri) bozulmaya terkedildi."11

Şiirlerden birinde, "Tufanın suları geniş bir alana yayılınca, 

Yu'nun, ülkenin bölgelerini düzenlediği ve böldüğü"12 anlatılır.

Bazılarınca, Yu'nun, San nelıir'in, yatağını değiştirmesini 

engellemek amacıyla, bir set yaptığı Büyük Duvarı inşa etmek

ten bile daha büyük bir iştir- ve bentler oluşturduğu ve sulama 

kanalları açtığı ileri sürülmektedir. Ülkeyi ıslah etmek ve impa

ratorluk hükümetini düzenlemek için daha fazla işler yapmış 

olabilir. Ancak, onun zamanından beri hayatta kalan gelenek

lerin, Babil taşkını hakkindaki daha eski geleneklerle karışmış 

olabileceği konusunda, daha az şüphe vardır. Yu yalnız bir 

kanal açıcı değildir. Taşları yontar ve dağlar arasında büyük 

uçurumlar oluştururdu ve Çin'li Ptalı ve Indra olan P'an Ku 

gibi, göllerin etrafında setler oluşturur, büyük nehirler için ka

nallar açar ve bataklıkları temizlerdi. Topraklar oturulabilir ve 

tarıma elverişli bir hale getirilmiştir. Başarılan işler-hakkindaki 

hikayelerde,. Osiris efsanesinden belli belirsiz yansımalar bile 

bulunmaktadır.

Yu işini bitirdikten sonra. Cennet Ona koyu renkli bir asa



sunduk Onun kaderinde dokuz eyaletin imparatoru olmak 

azılıydı, fakat onun hükümdarlığı' zamanında, imparatorluğun 

u kadar geniş olduğu şüphelidir. Shun çekildikten sonra, Yu 

ıhta çıktı.

Bitkiler ondan sonra daha bereketli hale geldiler,, impara

torluğun sınırlarında yeşil ejderhalar uzanıyordu. Yu onları 

geçtiğinde, nehirlerden, sarı ejderhalar çıktı. Hükümdarlığı 

kirkbeş yıl sürdü.

; Hea Hanedanının altıncı imparatoru, bir'diğer meşhur ki

şiydi. Bu kişi, Slıao-K'ang idi. Babası öldürülmüştü, bu yüzden 

annesi uzaklara gidip, saklandı. Shan-tung’daki hükümdarlığı 

sıtasıncla oğlunu doğurdu ve oğlu bir çoban oldu. Horus gibi, 

tahtı zorla elde eden kral tarafından aranıyordu, bu nedenle, 

uzaklara gitmek zorunda kaldı ve bir aşçı oldu. Zamanı gelin

ce, bir ordu topladı ve babasının tahtını tekrar ele geçirmesini 

sağlayan büyük bir zafer kazandı.

i Hea Hanedanının son imparatorları, zayıf ve hafifmeşrep 

insanlardı. Ondördüncü K’ung-Kea'nm, birçok kötülüğün sebe

bi olduğu ve hükümetin çöküşüne neden olduğu anlatılır. Yap

tığı korkunç işler arasında, kendisi için öldürülen ve salamura 

yapılan dişi bir ejderhayı yemek de vardı. Onyedinci imparator 

KV/ei, insanların çektiği arabaları gündeme getiren ilk kişiydi, 

fakat onun hükümdarlığının kehanetleri, hanedanın yaklaşan 

kıyametini söylüyordu; onun hükümdarlığının onuncu yılında 

beş gezegen, yörüngelerinden ayrıldılar ve yıldızlar, yağmur 

gibi düştüler. Onun ardından, Slıang. hanedanının kumcusu 

T'ang geldi.

T'ang, biri "Li" olan, yedi isime sahipti, bir oğul için dua 

ederek yıkanmak için nehre giren imparatoriçe Keen-tieh'in so

yumdan geliyordu. Koyu renkli bir kırlangıç yaklaştı ve ağzın- 

dari çok renkli ■ bir yumurta düşürdü ve imparatoriçe bunu 

yuttu. Hamile kaldı ve See adında bir oğlan çocuğu doğurdu. 

See, büyüdüğünde, Eğitim Bakanı Yao ile karşılaştı ve ona 

Shang'ın prensliği verildi.

On üç nesil sonra. See'nin torunlarından birinin karısı, ge

lecek imparator olan T'ang'ı doğurdu. Ay'dan geçmekte olan



beyaz bir buhar gördükten sonra hamile kalmıştı. Çocuğun 

doğduğunda bıyıkları vardı ve kollarında dört adet eklem bulu

nuyordu. Dokuz kol boyu uzunluğa ulaştı.

Tang'ın, imparatorluğu yönetmek için, Cennet tarafından 

seçildiğini kanıtlayan çok harika olaylar oldu. Yao sunağını zi

yaret ettiğinde, suya bir mücevher attı. "Sarı balıklar çiftler ha

linde sıçradı; bir karatavuk onu izledi ve sunağın üzerinde 

durdu ve siyah bir mücevhere dönüştü. "Ayrıca, sırtında, 

T'ang'ın imparator olacağım belirten karakterler bulunan siyah 

bir kaplumbağa da ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda, Pei 

Dağı'nda bir ruh göründü. "Ağzında bir kanca taşıyan ve beyaz 

bir kurdu sürükleyen başka bir ruh, Shang'ın sarayına girdi. 

Metal kaynakları güçlü bir şekilde arttı, gümüş tepelerinden 

taştı". T'ang da rüyasında "gökyüzüne çıktığını ve onu yaladığı

nı, bundan sonra da imparatorluğun sahibi olduğunu"14 gördü.

Shang Hanedanı çöküş dönemine girdiğinde, yöneticiler 

zayıf ve hovarda hale geldiler. Sadece dört sene hükümdarlık 

yapan (I.Ö .l 198-1.0.1194) Wu-Yih'in "hiçbir doğru ilkesi olma

dığı" anlatılır. "Bir insan heykeli yaptırmış ve ona 'cennetin 

ruhu' adını vermiştir. Sonra 'onunla oynayarak* (zar oyunu ya 

da satranç), bazı insanların heykel için oyun oynamalarına 

neden olmuştur. 'Cennetin Kuhu' başarılı olamadı, bu nedenle 

onun gözünden düştü. Wu-Yih kauçuk bir çanta yaptı, kanla 

doldurdu, sonra onu yukarıya yerleştirdi ve silahla vurdu (hey

kel olasılıkla çantanın içindeydi), buna da, ’cenneteki vuruş' 

adım verdi... Hükümdarlığının dördüncü yılında, Ho ile Wei 

arasında avlanırken, Wu-Yih aniden öldü. Ts'een, onun yıldı

rım düşmesi sonucu öldüğünü söyler; insanlar, bu olayda, ha

karet ettiği cennetin, doğru ve haklı intikamını görürler"15.

Afrikalı kafirler "ilahların önünde şans oyunu oynarlardı, ve 

oyun onların aleyhine gelişirse, ilahlarını tekmeler ve yumruk

larlar; başarısızlıkları sürerse, onların ellerini ve ayaklarını ateş

te yakarlar, eğer kötü şans onların peşini hala bırakamazsa, 

ilahlarını yere atarlar, ayaklar altında ezerler, onları parçalara 

ayıracak denli güçle yere fırlatırlardı. Buna karşılık, heykellere 

daha büyük saygı gösteren bazı kişiler, bekledikleri olay ger-



çedeşene dek, onları zincire vurur ve bağlarlardı; ancak onla

rın; bekledikleri süre içinde bu olay gerçekleşmezse, onları bir 

ip& bağlar ve yavaş yavaş suya, hatta suyun dibine batırırlar, 

böylece onları uğurlu olmaya zorlarlar" ̂  Wu-Yih'in, tanrısını 

gözden düşürdüğü ve işkenceye maruz bıraktığında, böyle bir 

tören uygulamış olması mümkündür.

Fildişi yemek çubuklarım ilk kez kullanan bir varis hatırlan

maktadır. Ke Vikontu onu, şunları söyleyerek azarlamıştı: "Fil

dişi yemek çubuklarının ardından mücevher kupalar gelecek; 

sonra ayıların pençelerini ve leoparların rahimlerini yemek is

teyeceksin ve başka aşırılıklara doğru gideceksin. Arzularına 

boyun eğmek, sana imparatorluğa mal olabilir". Bu, çok müsrif 

ve aşırı olan zalim hükümdar Chou-Sin idi. Ta-ke adında, güzel 

fakat hain bir kadının etkisi altına girdi ve onunla evlendi. 

"Onun eğlenmesi için en çapkın şarkılar bestelendi ve en iğ- 

renjç danslar gerçekleştirildi". Eğlenebilmesi için bir park yapıl

mıştı. "Bir şarap gölü vardı; ağaçlarda etler sallanıyordu; erkek

ler ve kadınlar, neredeyse çıplak şekilde birbirlerini kovalıyor

lardı". İçme sıraları, sarayda oıtaktı ve prensler isyan etmeye 

başlayınca, yeni ve korkunç işkenceler uygulamaya başlanıyor

du. Kraliçe, tümüyle yağlanmış, bakır bir sütun inşa ettirdi. Bir 

mangal kömürü ateşinin üzerine yatırılmıştı ve suçlular onun 

üzejrinde yürümeye mecbur edilmişti. Ayaklan kayıp ateşin içi

ne düştüklerinde, Take "çok mutlu oluyordu".

Shâng Hanedanı, Chou Hanedanının kurucusu olan Kral 

Wuj tarafından altedildi. Wu, daha önce de sözedilen ünlü hanı

mefendi Kian Yuan'ın soyundan geliyordu. Tanrı tarafından ya

pılan parmak izi (ya da ayak izi) üzerinde yürüdükten sonra, 

acı Çekmeden, oğlu Hau Ki’yi doğurdu. Gılgamesh, Sargon, Ro- 

mulus ve Romus, Iiarna ve diğer ünlü kahramanlar gibi, çocuk, 

doğumdan sonra terkedilmişti, çünkü, bir Çin'li yorumcuya 

göı4, hanımın kocası, çocuğun doğmasından hiç de memnun 

olamamıştı. Hau Ki efsanesini anlatan Shih King adlı şiirde, şun

lar söylenmektedir:



Dar bir yola bırakılmıştı,

Fakat koyunlar ve öküzler, onu şefkatle korudular.

Geniş bir ormana bırakılmıştı,

Orada oduncular onu gördü.

Soğuk buza bırakılmıştı,

Ve bir kuş onu komdu ve kanatlarıyla destek oldu.

Kuş uzaklara gittiğinde,

Hau Ki ağlamaya başladı.

Ağlaması uzun ve hıçkırırcasınaydı.

Öyle ki, sesi bütün yolu doldurdu17.

Şiirin devamında Hau Ki'nin, büyüdüğünde çiftçiliği teşvik 

ettiği ve evinin kurbanlarını oluşturduğu anlatılır. Bazı Osiris- 

Tammuz gelenekleri onun anısına adanmıştı, fakat, Legge'nin 

söylediği gibi "Çiftçiliğin Babası" olarak bir ilişkisinin bulundu

ğu, yaşlı Shan-nung'un yerini almamıştır.

Wu, imparator olmadan önce, müttefiklerin desteğini sağ

lamak için, nehirden kırmızı bir adam çıktı ve anka kuşları, hü

kümdarlıktaki hanedanın sonunun geldiğini belirten mesajlar 

getirdiler. Kral Shang imparatorluktan memnun değildi, "yeryü

zünün güçlü Rıhları onu terkettiler; bütün Rıhlar uzaklara gitti; 

beş gezegenin Fang'da birleşmesi, dört deniz içindeki herşeyi 

aydınlatır."18 Wu’nun babası olan ve bu açıklamanın yapıldığı 

Kral Wen, batıda bir yöneticiydi ve oğlunun hayattaki görevi

nin, imparatorluğun yeniden kuRilması olduğunu biliyordu.

Hsia ve Shang'ın hanedanları 

Hükümetleri ile Tanrıyı memnun edemediler;

Böylece değişik Eyaletler içinden,

Yönetimini yürütebileceği bir Eyalet 
Aradı ve düşündü.

Tanrı, Kral Wen'e şöyle dedi:

Bu göze çarpan iyi davranışından memnunum,

Gürültüsüz ve gösterişsiz,,

Sıcaklık ve değişimden uzak,

Çabanın idraki ile,,

Tanıı'ya giden yolu takip eden.



Tanrı, Kral Wen'e-şöyle dedi: 

Düşman Eyaletlere karşı tedbir al, 

Erkek kardeşlerin ile beraber, 

Ts'ung'un duvarlarına saldırmak için, 

Saldın önlemini hazırla19.

Wu, imparator olduktan sonra, ataların ibadetleri teşvik 

edilmişti ve ejderhalar, kaplumbağalar ve anka kuşlan, düzenli 

olarak görünürlerken, bitkiler, çiçek açtı ve pelin ağacı öyle ve

rimli bir biçimde yetişti ki, ondan bir saray bile İnşa edilebilirdi. 

Wv. öldükten sohra, ruh kuşlan ortaya çıktı ve bir tılsım olan 

esrırengiz bir fasulye yetişti. Taç Prensi, hala küçüktü ve yedi 

yıl Doyunca, Chou Dükü, saltanat naipliği yaptı. Genç kralın eş

liğinde, dük> Ho ve Lo'yu ziyaret etti. Kral, suya bir mücevher 

attı ve güneş battıktan sonra "zafer ışınları ortaya çıktı ve Ho'yu 

(sa r  nehir) sardı, gökyüzünde yeşil bulutlar hasıl oldu. Mabe

de, yeşil bir ejderha geldi ve tekrar uzaklaştı. Aynı şeyi Lo'da 

da yaptılar ve aynı olaylar gerçekleşti." Bir kaplumbağa ortaya 

çıkı;ı ve kabuğunda, Ts'in ve Han Hanedanlarına kadar impara

torluğun servetlerinden sözeden yazılar bulunuyordu20.

Kaplumbağa kabuğu ve pekçok bitkinin sapı, uzun zaman 

Çin'de, dinsel amaçlar ile kullanıldı. Kaplumbağa ve bitkilerin 

açıkladığı şeyin, nıhların amaçları olduğuna inanıldı. Bugünler

de pek çoğu çizilmiştir ve açıklamaların batıda bir madeni pa

ranın atılması gibi, havaya bir fasulye tanesinin atıldığında düz 

tarafın üste gelmesi durumunda, duanın kabul edilmeyeceğine 

inanılırdı.

Çin tarihine göre, Chou Hanedanı Î.Ö 1122'de kurulmuş ve 
Î.Öİ249 yılma kadar sürmüştü. Choularm, Shun'un bakanların

dan birinin soyundan geldiklerinin ileri sürülmesine rağmen, 

geı çekten tamamen ya da kısmen Tatar soyundan gelen yaban

cılar oldukları iddia edilmektedir. Kral Wu, atalarının ruhlarına 

insanların kurban edilmesini başlattı ve sarayında yüksek mer
tebelere getirdiği büyücülere itibar gösterdi. Onun imparatorlu

ğu J feodal eyaletlerin konfederasyonundan oluşuyordu ve 

gücü çok uzun süre devam etti.



Sekiz yüzyıl kadar hüküm sürdükten sonra Chou Hanedanı 

ve onunla beraber Feodalite Çağı sona erdi. Diğer rakip eyalet

leri de içine alan Chin ya da Ts'in eyaleti öyle güçlü bir hale 

geldi ki, Î.Ö.221’de Shih-hwang-ti adlı kralı, Çin'in ilk imparato

ru oldu. Çin'in gelecek tarihinin kendisi ile başlamasına karar 

verdi ve tıp, tarım ve dinle ilgili kitaplar dışında, mevcut olan 

bütün edebi eserlerin yakılmasını emreden bir kararname ya

yınladı. Onun emrine itaat etmeyen ve yasaklanan kitapları 

muhafaza edenler ölümle cezalandırıldılar. Bununla beraber, 

neyse ki, bazı bilim adamları, aksi takdirde yok olacak bir 

takım klasikleri, gelecek nesiller için muhafaza etmeyi başardı

lar. Bu olağanüstü kararname', hiç kuşkusuz büyük bir insan 

olan ilk imparatorun şanı üzerine bir gölge düşürdü.

Chin ya da Ts'in Hanedanının ilk yıllarında, Çin'in batısın

daki ve kuzeyindeki Büyük Duvar, imparatorluğu zengin kırsal 

ve tarımsal bölgelere saldırmayı ve yağmalamayı alışkanlık ha

line getiren ve endüstriyel Çin üzerinde hakimiyet kurmaya ça

lışan barbarlara karşı korumak amacıyla kurulmuştu. Kropot- 

kin'e göre "Büyük Duvarın insa edilmesi, çok büyük sonuçları 

olan bir olaydı ve Roma imparatorluğunun erken doğumuna 

yardımcı olduğu.abartmasız biçimde söylenebilir." Çin'e boyun 

eğdirmeye çalışan Moğollar ve Türk halkları batıya doğru zor

lanmıştı ve kabile ve ırk hareketleri savaşçı göçmen kırsal 

kesim halklarının Asya'dan, sonuçta Avrupa'yı istila etmeleri 

sonucunu doğuracak biçimde başlamıştı21.

Büyük Duvar’ın 1200 millik düz bir hat şeklinde, tabanda 

ortalama 7.5 metre genişliğinde ve ortalama 9 metre yüksekli

ğinde olmak üzere on yılda inşa edildiği söylenmektedir. 

Güçlü, "blok" kuleler, birliklerdeki askerlerin konaklaması için, 

duvarın içine inşa edilmişti.

Çin'in "Ts'm" ya da "Chin" kelimeleriyle ilişkili diğer isimle

rinin batıda kullanılmaya başlaması, bu Hanedan döneminde 

gerçekleşti. Ts'in ya da Chin Hanedanını (1.Ö.221-Î.Ö.200) izle

yen diğer hanedanlar aşağıdaki gibidir.



Han Hanedanı İ.Ö.20Î.S 200 

Küçük Hanedanlar 200-600 

T'ang Hanedanı 600-900 

Sung Hanedanı 900-1200 

Moğol Hanedanı 1200-1368 

Ming Hanedanı 1368-1644 

Manchu Hanedanı 1644-1900

Çin arkeolojisinde bulunan katıntılar ve Çin'in dinsel inanç 

sembolleri ve gelenekleri, Shensi eyaletinin en eski sakinleri- 

ıin, eski medeniyetlerin Orta Asya'da kurmuş oldukları koloni- 

erin beraberlerinde taşıdıkları kültürlerden çok önemli ölçüde 

etkilendiklerini göstermektedir. Avcılıkla uğraşan ve kırsal ke

simde yaşayan halklar, tarımsal yaşam biçimini ve onunla .bera

ber ilk kez insanlar tarafından yetiştirilen hububatın bol miktar

da yetiştiği bölgelerden gelen, karmaşık medeniyet unsurlarını 

benimsediler.

Çinliler, karışık bir ırktır. Kuzeyde, çekik gözlü, sarı benizli 

unsur hakimdir. Sümer'e hakim olan ve Sümer'lerin düşünce ve 

yaşam biçimlerini benimseyen Samiler gibi, Moğol kabileleri de 

ljaızey Çin'i yağmaladılar ve yerleşik bir halk haline geldiler, 

(önemsiz krallıklar kuruldu ve zamanla ülkelerini istila eden ve 

yağmalayan güruhlara karşı birleşme gereğini duydular. İstilacı

lar arasında Sibirya'lı göçebeler, Manchu'lar, Moğol-Türk toplu

lukları ve batı Sibirya ve batı Rusya'nın kurgan inşa edicileriyle 

aynı sınftan olduklarına inanılan, mavi gözlü Üsun ya da 

Wusun'lar bulunmaktadır. Kuzey Çin, önemsiz kralları geniş 

bölgelerin amirleri yapan bu fetihlerin bir sonucu olarak birleş

tikten sonra, Büyük Duvarı Manchulara ve Moğollara karşı ku

rulmuştu. Han Hanedanı döneminde, güney Çin zaptedilmiş du

rumdaydı. Orada buğday tenli Man-tze soyu egemendi. Eski 

Endonezya istilaları ırksal karışım üzerinde etkilerini bırakmıştır.

! Çin deniz kıyıları boyunca, deniz tacirleri etki bıraktılar ve 

2‘amanla onların yaşam biçimi, büyüyen imparatorluğun iç bö

lümlerindeki'fakithler. tarafından benimsendi. Eski Mısırlılar, 

Giritliler, Iran Körfezi halkları, Hintliler, Burmalılar, Endonez



yalılar ve Polinezyalılar tarafından kullanılan türleri, Çin kıyıla

rı ve nehirlerinde ortak hale geldi. Daha önce de gördüğümüz 

tekne gibi, denizcilik atılından, hayat iksirini ve masallardaki 

"Kutsal Aclalar'l arayan Uzak Doğulu Kolomblar tarafından ha- 

reketlendirilmişti. Mr.Kebel Chatterton'a göre "Kendi bağımsız 

yollarıyla, Çinliler eski Mısır gemi modellerinden yola çıkarak 

gelişmişler ve doğunun HollandalIlarını, denizcilik eğilimlerin

de uygunsuz olarak adlaadırmamışlardır"22 Onların, eski 

dümen küreğinin yerini alan dümenin kaşifleri, olduklarına ina

nılmaktadır.

Kıyı denizyolları üzerinden, Çinliler, güneydeki topluluk

larla ilişki kurdular ve onlarla karşılıklı ticaret yaptılar. Çin ka

yıtları, pazarlarda talep gören konulara ışık tuttu. Eski bir yazı

ya göre "Nan-cao'da25, P'o-lo-men (Burma), Pose (malaya), Se- 

po(jave), P'o-ni (Borneo), K'un-lun (bir Malaya ülkesO'dan in

sanlar ve pek çok diğer mutezil kabileler bulunuyordu ve bir ti

caret pazarında çok sayıda inci ve değerli taş, altın ve misk ile 

değiş tokuş ediliyordu"24 Eski deniz ve kara tacirleri, ilaç ve ik

sirlere, değerli taşlara ve metallere ve incilere büyük önem ver

diler.

Iran üzerinden geçen kara ticaret yolları, Çin'i, Aşağı Fu-lin 

(Suriye) ve nihayet Büyük Fu-lin (Bizans imparatorluğu) ile 

doğnıdan temasa getirdi. Asma ve diğer bitkiler ile eski dini 

inançlar, Çin'e getirildi ve Çin şeftali ağacı, Avaıpa'ya ulaştı. 

Şeftali ile birlikte ipek de geldi. Laufer'a göre "Bu iki hediyenin, 

ilk olarak İran'a (I.Ö.ikinci ya da birinci yüzyıl) ve sonra Erme

nistan, Yunanistan ve Roma'ya (Î.S. birinci yüzyılda) ipek tacir

leri tarafından getirilmiş olması imkansız değild ir"2^

Çit serçelerinin çayır incir kuşlarının ve kuyruksallayanların 

yuvalarında kuluçkaya yatan guguk kuşlarının galip gelmesi ve 

süt ailelerinin çocuklarım dışarı atmaları gibi, eski medeniyetle

rin unsurlarını soğuran kuvvetli göçmen topluluklar da, galip 

geldiler ve "süt ailelerinin" çocuklarım dışarı attılar. Babil impa

ratorluğu ortadan kalktı ve onunla medeni hayat biçimlerini 

benimseyecek şekilde, o imparatorluktan etkilenen Iran, bu

nun karşılığında, kuvvetli devletlerin fidanlığı haline geldi. En



son: buluşları, Iran topluluklarının "bir zamanlar, tüm Çin Tür

kistan'ına yayılarak, Çin'e doğru göç ederek, Çin ile temasa ge

çerek ve özellikle Türk ve Çin'li gibi diğer ırklara derin etkiler

de bulunarak çok büyük alanı kapladikları"nı gösteren 

kanıtlara ışık tutmuştur. îran'lılar, Hellenistik düşünce mirasları

nı orta ve doğu Asya'ya taşıyordu. Onların, Çin'in değerli bitki 

ve yiyeceklerini Akdeniz bölgesine ileterek Batı ile Doğu ara

sında büyük bir aracı oldukları bir gerçektir"26

Daha sonra ticaret yollarında, bugünkü gibi arz ve talep ka

nunları uygulandı ve böylece, düzenli ticaretle uğraşan toplu

luklar, aldıkları şeylere karşılık değiş tokuş ettikleri bitkileri ye

tiştirdikten ve birçok ürünleri imal ettikten sonra birbirleriyle 

temasa geçtiler. Bununla beraber, bu yolların yoğun ticaret faa

liyetleri ile dolmasından önce, medeniyette dikkate değer bir 

ilerlemenin gerçekleşmesi gerekti. Devletlerin düzen içinde ol

maları gerekti ve kanunlar, mülkiyeti ve mülkiyet sahiplerinin 

korunmasını sağladılar.

Çin'den, ipeği elde eden îran'lılar, bu maddenin temsil etti

ği kültürün sahipleri değildiler; onlar sadece ipek talebini artır

dılar. Çin medeniyeti, eski maden arayıcıları ve kaşiflerin, az 

gelişmiş topluluklarla temas ettikleri ve yeni yaşam biçimlerini 

tanıttıkları zamanlara dayanmaktadır. Bu öncülerin ne tacirler 

tarafından tercih edilen, ne de yeşil bölgelerin arayışı içinde 

göç eden kabiller tarafından izlenen yollan takip etmeleri gere

kiyordu. Onlar, orada burada, altın, mücevher ve otların arayışı 

içince dolaştılar ve dolaşırken, her zaman iyi topraklara düş

mesi de, medeniyet tohumları ektiler. Fakat, tohumların kök

lendiği ve gelişmelerinin iyi yönde olduğu bu bölgelerde, iyi 

bir gida desteği ile birlikte, düzenli topluluklar gelişmeye başla

dı. Bu, en sonunda "kuzey Çin'deki bütün yığını şekillendiren" 

"küçük cennet"in kurulu olduğu Shensi eyaletindeki durumdu. 

Bu, batı ile olan ticareti düzenleyen Ts'in Hanedanı altında bir

leşen imparatorluğun büyük ölçülere ulaşmasından sonraydı 

ve sağlanan korumanın altında yavaş yavaş elde edilmişti.

Otlar, mücevherler ve elbiseler kadar, mitler de tacirler ta

rafından değiş tokuş edilmişti. Parlak mücevherlerle beraber,



onlarla ilgili dinsel bilgiler de taşınmıştı; şifalı ollarla beraber, 

eski zamanlara ait pek çok hikaye de yer değiştirdi. Laufer, l'hc 

Diamond adlı eserinde, bu mücevherle ilgili Yunan bilgilerinin 

nasıl Çin yazılarına sızdığını göstermiştir. Bunun sonucu ola

rak, Çin inanç mozaiği ve mitolojisinde benimsenen, harmanla

nan-ve Sarı nehir kıyılarında gelişen pekçok.kültüre] unsurun 

izine rastlamak mümkündür.

iksirler ve tılsımlara karşı, eski medeniyetlere ait tüm mer

kezlerde, büyük talep vardı. Bu yüzden, eski dinsel sistemlerin 

arkasında olduğu gibi, eski zamanlardaki ticaretin arkasında 

ölüm korkusunun bulunduğu söylenebilir. Mücevherler kötü

lüğü uzaklaştırdılar ve onlara sahip olanlara canlılık verdiler ve 

şifalı otlar, sağlık vererek gençliği tazelediler. Ölüler bile onlar

dan yararlanıyorlardı. Böylece, bir deyişle, ilerleme, bu dünya

da ve ahirette uzun ömürlülüğün arayışı içindeki etkinliği artırı

yordu.

Başka yerlerde olduğu gibi, Çin'de de, dinsel sistemde 

ifade edildiği gibi, ölüm korkusu, sanat ve zanaatı teşvik etti, 

sanatçılar, oymacılar, mimarlar, inşaatçılar, mücevherler ve din 

yorumcuları olduğu kadar, rahipler ve tüccarlar da, insanoğlu

nun bütün korkularını temsil eden düşman, ölüm tanrısına 

karşı olan sonu gelmeyen mücadelede görev almışlardı, insan

ları karada ve denizde, iksirlerin arayışı içinde, tehlikeli yolcu

luklara girişmeye, atölyelerde ve tapınaklarda emek dolu ha

yatlar yaşamaya ve diğer (ilkelerden, ticaret yolları boyunca 

sürüklenen umut tohumlarını elde etmeye çalışmaya iten içgü

dü, Babil'li Gılgamesh’ı, Maslıu Dağındaki karanlık tüneli bul

maya ve ölüm denizini geçmeye iten güç ile aynıydı ve dünya

nın en eski destanının dokuzuncu tabletinde şu yazılar 

bulunmuştur:

Gilgamesh acı acı ağladı ve yere dümdüz uzandı.

Ve "Ea-bani gibi ölmeme izin verme!" diye bağırdı.

"Keder vücuduma girdi ve 

Ölümden korkuyorum.



16. BÖLÜM

TAOIZM MİTLERİ VE ÖĞRETİLERİ

Taoizm ve Bııdizm-Tao-Taoizm ve KonfüçyüsçüKik-Lao Tze 

ve Osiris-'Yaşh Çocuk" Miti-Lao Tze Batı'ya Gİdiyor-Kwang 

Tze-Hayat Suyunu Bulan Prens-Taoizm'deki "Ana Tanrıça"- 

Taoizm ve Mısır'lı Ptahiznı-Logo'ların Öğretîsi-Çin'dekİ Hint 

Öğreîileri-Taoizm ve Brahıııanizm-Mısır ve Babil Kültürlerini 

taşıyan Metal Arayjcılan-Tao ve SııJ,Herşeyin Anası” olan Ta o- 

Bereketli Çiy ve Yaratıcı GÖzyaşlan-Tao ve Aılemis-Kapı Sem- 

bolü-Tao ve îyi Emir-Taoİzm'de Dünya Çağları-Achilles gibi 

Yaralanmaz Kılınan Taoculaı-Hayat İksiri olan Tao-Nefes 

Aİma Egzersizleri-Kişisel Olmayan Tanıı-Lao Tze ve Tanrılaştı

rılan ve İbadet Edilen tikeler. .

Çin'de üç din ya da yerli bilim adamlarının belirttiği gibi, 

Taoculuk, Konfiçyüs’çülük ve Budizm adında "üç öğreti" bu

lunmaktadır. LaoTze tarafından düşünüldüğü gibi, saf Taoizm, 

Siddhartha Gautama'nın Budizmi gördüğü gibi, metafizikse! ve 

efsanevidir. Benzer şekilde, geniş ve şaşırtıcı bir hayat ve kai

nat djüşüncesi temeline dayanmaktadır; başlangıçta hiçbir şey

den her şeyin ortaya çıkmasını sağlayan bir yaratıcı ve yönetici 

güç olduğunu kabul eder. Bu güç, faaliyet halindeyken, Tao 

olarak adlandırılır. Hareket etmeye, yaratmaya ve birliğin varol

masını sağlamaya başladığı zamandan beri bu şekilde anılmak* 

tadır. Yani Tao önceden vardı, fakat isimsizdi ve tamamen an

laşılamazdı. Bazı yazarlara göre, o, hiçbir şey yokken bile 

mevcuttu. Bazı başka yazarlar da, Tao'nun, hiçbir şeyin olmadı

ğı dönemden önce mevcut olduğunu iddia etmektedirler. "Hiç

bir şedden neyin kastedildiğini anlayabiliyoruz, fakat, Tao ola

rak gösterilmeden önce, isimsizin ne olduğunu anlayamıyoruz.



Tao, Tanrı değildir; o, kişisel değildir. Taocular, Tao'ya sor

gusuz sualsiz teslim olmalıdır ve Tao'nun birey, toplum ve 

geniş anlamda, dünya üzerinde mutlak hakimiyete sahip olma

sına izin verilmelidir. Taoizm, Budizm gibi, körleşme, çözülme 

ve sonunda kimlik kaybı ve sisli Nirvana'da bilinçsizlik gibi 

şeyleri arzu etmez. Yine Budizm'deki gibi hayatın yaşamaya 

değer olmadığını öğretmez. Dahası, bu dünyada mükemmel 

bir mevcudiyet ve öteki dünyada ıızun bir ömür tasarlar. Bütün 

insanlar, eğer yasaya CTao) bir ders gibi itaat ederek, Tao'nun 

ne olduğunu anlamaya çabalamadan ya da anlama isteği duy

madan, "yolu" (Tao), tıpkı küçük çocuklar gibi izlerlerse, mutlu 

bir şekilde yaşayabilirler. İtaatkar, soru sormayan bir düşünce 

biçimine, mantıksal hareketsizlik yoluyla ulaşılabilir. Tao, me

ziyet sahibi bireyleri, karanlıktan çıkarıp ışığa doğru yöneltir ve 

mükemmeliyete doğru sürükler. Tao'ya teslim olanlar, ahlaksal 

fikirler hakkında hiçbir şey bilmezler; belirlenmiş inançlara ge

reksinimleri yoktur. Her şey erdemli iken, erdeme ulaşmak ge

reksizdir; her şey mükemmelken, ayin ve törenler düzenleme

nin gereği yoktur; şeytan yoksa, onu düşünmek gereksizdir. 

Krita’nın ya da Mükemmel Çağ’ın tanrısız ya da şeytansız oldu

ğunu düşünen Hint'li Brahman bilgeler arasında da aynı dü

şünce hakimdi. Mükemmel olan insanların dine ihtiyaçları 

yoktu.

Konfiçyüs'çülük, metafizik sel hayaller ya da "mistisizm" te

riminde özetlenen, bütün canlıların ve bütün şeylerin, "Bir" 

kabul edildiği bir bütünlük fikriyle ilgili değildir. Ruhani alemle 

ilgilenmeye ya da onun gizemleri hakkında kuramlar üretmeye 

ya da onları anlamaya gücümüzün yetmeyeceğini itiraf eden, 

agnostik ama dini inkar etmeyen bir düşünce yapısına sahiptir. 

Tanrıyı ve ruhların yarlığını kabul eder. Konfiçyüs "Ruhlara 

saygı göster, fakat onlardan uzak dur..." demiştir. Ayrıca Kon

fiçyüs şunları söylemiştir: "Bana, bilgelik verildi. Eğer Tanrı bu 

bilgeliği (onun ahlak sistemi) yok ederse, o, gelecek nesillere 

miras kalamayacak".

Konfiçyüs'ün, Lao Tze'nin sistemini bilip bilmediği belirsiz

dir. Eğer biliyorsa, mutlaka ona hitap etmemiştir. Onun kendi



öğteti sistemi, gayet pratikti. Esas olarak ahlaksal ve politik dü

şüncelerle ilgiliydi. Hareketsizliğe inanmıyordu. Onun sistemi

ne göre, insanoğlunun kurtuluşu, doğru yaşama ve doğru dü

şü ime ideallerine kesin bağlılık ve bireylerin ve devletin gün

lük hayatında bunların katı ve güçlü bir şekilde uygulanması 

ile mümkün olabilirdi.

Taoizmin en ünlü kurucusu ve ilk öğretmeni, hakkında 

çok az şey bilinen ya da hiçbir şey bilinmeyen Lao Tze'dir. 

l.Ü.604'te doğduğu ve I.Ö .532'den az zaman sonra öldüğü 

kabul edilmektedir. Konfiçyüs Î.Ö.551*de doğdu ve l.Ö .479 yı

lında öldü. Bu iki bilgenin en azından bir kere görüştükleri yö

nünde Çin inanışları bulunmaktadır, fakat bu, Batılı ya da mo

dern yerli Çin’li bilimadamları tarafından kabul edilmemek

tedir. Konfiçyüs, yazılarında Lao Tze'ye doğrudan bir hitapta 

bulunmaz.

| Libya'da, Osiris'in adının "Yaşlı Adam"1 anlamına gelmesi 

gibi, Lao Tze2 de "Yaşlı Çocuk" anlamına geliyordu. Bu ad ona, 

müritleri tarafından verilmişti, çünkü "annesi onu rahminde, 

yetmiş iki sene taşımıştı ve böylece, annesinden ayrıldığında, 

saçları zaten beyazlamıştı." Julius Caesar da, benzer şekilde do

ğumuyla ünlüydü; Dunbar'dan topladığımız bilgilere göre, 

Yaylalarda olduğu kadar, düzlüklerde de tanınan Gal kahrama

nı Goll Macmorna da aynı şekilde doğmuştu; şair, karakterle

rinden birini şöyle konuşturur.

Babam, (...meikle Gow) Mac Morn idi,

Annesinin rahminden koparılmıştı.

Aynı efsane, Gal dilinde,"ölü kadının oğlu" imac na mna 

marbh) olarak anılan- çünkü annesi doğumdan önce ölmüştü- 

Thomas the Rhymer'ın (Kafiyeci Thömas) anısına adanmıştır. 

Shakespeare'nin Macduffu "annesinin rahminden vakitsiz ko

parılmıştı"^

Bu yaygın doğum hikayesinin Mısır'da ortaya çıkmış olması 

mümkündür. Osiris ve isis'in Esrarı üzerine yazdığı bilimsel 

eserinde Plutarch, Set'in (bir şeytan haline gelen eski tanrı) "ne 

uygun zamanda, ne de doğru zamanda doğduğunu" fakat "an-



nesinde yol açtığı bir yaradan zorlayarak yolunu bulduğunu" 

anlatır.

Efsanenin değişik şekillerine Çin'de rastlanmıştır. Ne kadar 

eski oldukları kesin olarak bilinmeyen "Bambu kitaplar"da ko

runan geleneklere göre, imparator Yoo, annesi, ona gebe kal

dıktan on dön ay sonra doğmuş, imparator Yu, annesinin sır

tından ve imparator Yin, annesinin göğsünden çıkmıştır. 

Mâhabhârata'daki hakim bir karakter olan Ari-Hint kahraman 

Kama, annesinin kulaklarının birinden çıkmıştı; güneş tanrısı 

Surya'nm oğullarından biriydi.

Taoizm bilgilerine göre (Çin'de, Budizm ve Taoizm kısmen 

karıştıktan sonra) Lao Tze, Çin’de ilk hanedanların döneminde, 

zaman zaman, değişik biçimlerde ve değişik isimler ile ortaya 

çıktı. Mükemmel Çağ'dan, Tao'nun etkisinin çöküşünü kişisel 

olarak öğrendi. Fu-hi ve diğer hükümdarların cennetin ve yer

yüzünün dengesini bozmalarından sonra "insanların davranış

ları, iyi ve basit olmaktan, kötü ve vasat hale geldi". O, ruhani 

hayat nehrini, kaynağında temizlemek için geldi ve sonunda, 

Uzun Ömürlülük Ağacının (Erik) altında, Büyük Ayı takımyıldı

zındaki bir yıldızın etkisi altında gebe kalınması sonucu, Lao 

Tze olarak yeniden doğdu. Li (erik ağacı) onun soyadıydı.

Lao Tze'nin, Kau Kraliyet Kütüphanesinde bir yer elde etti

ği söylenir. Devletin bir çöküş dönemine girdiğini farkedince, 

Hintli kahramanlar Yudhisb thira ve erkek kardeşleri gibi dün

yayı terketmeye karar verdi. Konfiçyüs gibi "En Kutsal Olanın 

Batı'da bulunabileceğine" inanarak, batıya doğru gitti. Hsien- 

Ku geçidine girerken, bir Taoist olan Muhafız Yin Hsi, bilgeyi 

'karşıladı ve ona bir tabak çay uzattı. Lao Tze, arkadaşıyla çay 

içmek için oturdu. Bu, Çin'de, konuk ve ev sahibinin çay içme 

geleneğinin başlangıcıydı4.

Muhafız şunları söyledi: "Demek, emekli olmaya gidiyor

sun. Senden, gitmeden öne e, benim için bir kitap yazmanı dili

yorum".

Lao Tze razı oldu ve iki bölümden oluşan ve 5000 in üze

rinde kelime içeren Tao Teh King* adlı eserini oluşturdu.

Yazmayı bitirdiğinde, elyazmalarını muhafıza verdi, ona



veda etti ve yola koyuldu. Nerede öldüğü bilinmemektedir.

Lao Tze'nin havarilerinden en tanınmışı, Î.Ö.dördüncü yüz

yılda yaşamış olan Kwan Tze'dir. En eski Çin.tarihçisi olan ve, 

Î.Öİ85 yıllarında ölen Szema Khien, Kwan Tze’nin "Konfİç- 

yüsj'ün sistemine iftira etmek ve Lao Tze'nin sırlarını göklere çı

kartmak amacıyla yazdığını'1 söylemektedir. Fakat çok yazması

na | rağmen, "hiç kimse onun öğretisi hakkında pratik bir 

açıklama getirememiştir.” Diğer ünlü Taoist yazarlar, Î.Ö. 233'te 

intihar eden Han Fer Tze ve Î.Ö. 122fde kendini haince bir 

komplo içinde bulunca, hayatını alan, Han Hanedanının kuru

cusunun toru-nü ve Hwai-nan,m prensi olan Liu An'dır.

Efsanenin bir başka biçiminde, bu prens Hayat Suyu'nu 

bulılr. Onu içer içmez, vücudu öylesine hafifler ki, gündüz 

vakti, kutsal bölgelere doğru yükselir ve pek çok insan da 

bunu görür. Yükselirken, içinden suyu içtiği kabı düşürür. Kö

pekleri, suyu yalayarak içerler ve onu izlerler. Sonra kümes 

hayvanlarda aynı kaptan su içerler ve aynı şekilde havaya yük

selirler ve gözden kaybolurlar. Görünen o ki, sadece köpekle

rinin orada da kendilerine eşlik etmeleri için, "eşit gökyüzü"ne 

alınmaları gerektiğini düşünen yoksul Hint'liler "cahil kafalara" 

sahip değildi.

Genel olarak, Doğulu bilim adamları, Taoizm ve Konfiç- 

yüs'çülüğün meşhur kumcularından daha eski tarihlere dayan

dıklarını düşünmektedirler. Konfiçyüsy"bir yapıcı değil, bir ileti

ci" olduğu konusunda’ısrar etmişti ve Lao Tze "bir eski", "bir 

bilgej' ve "bir yazarMan sözetmektedir.

Lİao Tze ve Kwan Tze'nin Taocu yazılarında, Tao düşünce

sinin, eski zamanlarda, eski Batı mezhebi (kökeni suda olan, 

ana tanrıça mezhebi) ile yakından ilgili olduğuna dair kanıtlara 

rastlanmıştır. Rahip kuramcılar Ana Tanrıça’ya ibadet edenlere, 

Onun başlangıçta, bir yumurta ya da bir nilüfer çiçeği olarak 

dünyaya geldiğini ve bundan yaratıcı güneş tanrısının ortaya 

çıktığını ya da tanrıçanın, içinde su bulunan ve bütün varlıkla

rın bu sudan ortaya çıktığı bir çömlek (Doğa'mn tükenmez 

rahmi ve Büyük Ana tanrıçanın sembolü olan çömlek) olduğu

nu öğrettiler.



Fakat, onlar, kendileri, bu mitten tatmin olmamışlardı. Baş

langıçta, işler halde olan bir güç- "yolu açan" bir yasa, fiziksel 

bir anlamı olan fakat en sonunda efsanevi bir hale dönüşen bir 

ifade tarzı bulunduğunu kabul ettiler. Çin Taoizminde, bu güç, 

kendini düzen, durağanlık ve doğrulukla gösteren Tao'dur; o, 

Gerçek'tir.

Piramit Yazıları dönemi (LÖ.2500) kadar eski zamanlarda 

eski Mısır'lı filozoflar, lıerşeyin Zeka'ya dayandığına inandılar. 

Kainat, "açıcı" Ptah'ın düşüncesiydi; onu "Kalbi"nde (Zeka) dü

şündü;, düşünceyi ifade ettiğinde, Kainat var oldu.

Büyük Ptah, tanrıların zekası ve dilidir...

Zeka, bütün başarılı şeyleri ortaya çıkarandır.

Zekanın düşüncesini tekrar eden dildir:

Zeka, bütün tanrıları ortaya koyandır...

Bütün kutsal kelimeler,

Zekanın düşüncesi

Ve dilin emri ile var olduğu zaman6

Breasted'in ilk olarak, bu bölümün, İmparatorluk dönemin

den (I.Ö.1500) kaldığını düşünmesine rağmen, Erman gibi, or- 

tografi temelinde, , Piramit Çağı'na indirgenmesi gerektiğini 

inanmaktadır.

Breasted şöyle sorar: '"Logoların son Alexander öğretisinin 

ilk tohumu orada değil midir;1"?

Hindistan'da, Brahma, ZJpanishadöm yazarlarına göre, her 

şeyde var olan, fakat görülemeyen, "o farkedilemeyen öz", 

Dünya Ruhu idi. Kişisel Brahma, Prajapati gibi, başlangıçta, bu 

kişisel olmayan Dünya Ruhu'ndan ortaya çıkar. Bir Hint'li bil

genin belirttiği gibi "Zeka (ya da Ruh, manas), var olmayandan 

yaratılmıştı. Zeka, Prajapati'yı yarattı. Prajapati, zürriyeti yarattı. 

Var olan bütün her şey, zekada yatar."

Bir başka Hintli bilge şöyle yazmıştır*.

Başlangıçta, Kainat herhangi bir şey değildi. Ne gökyüzü, 
ne yeryüzü, ne de hava vardı. Bir var olmayan olarak, 
karar verdi, "Hararetli bir hale geldi. Hararetten ' bir 
duman çıktı. Tekrar hararetli hale geldi. Hararetten ateş



çıktı. Daha sonra, ateş 'ışın'8 oldu ve 'ışınlar' bir bulut ola

rak yoğunlaştı ve denizi oluşturdu. Sihirli bir formül (Da- 

sahotri) yaratıldı. Projopati, Dasahotri'dİr.

Rev. Dr. Chaİmers of Canton, Taocu Yazıları, 1868'de9 İngi

lizce'ye çevirdiğinde, şöyle yazmıştır: "Tao kelimesini çevirme

den bırakmanın daha iyi olacağını düşündüm, çünkü hem 

adır ı, tarikata vermişti, hem de hiç bir İngilizce kelime onu tam 

olarak karşılamıyordu. Üç terim kullanılabilirdi- 'Yol', 'Sebep1 

ve 'kelime'; fakat hepsi de söylenmek istenene bağlıydı* Etimo

lojik açıdan, özgünlüğe en yakın olan kelime 'Yol’du ve bir ya 

da isi pasajda, anlamda bir Yol düşüncesi olduğu hissedilmek- 

ted ifakat bir çevirinin amacına hizmet etmek çok maddecidir. 

'Sebep'de, Tao'nun olduğundan daha fazla, bilinçle bir Var

lık'm bir niteliği ya da sıfatı gibi görünmektedir. Logoların an

lamında onu, 'kelime' olarak çevirebilirdim, fakat bu, Çin'cede- 

ki ea yakın anlamı olan Yeni Vasiyetnamenin Logoları ile bu 

Tao arasında ne kadar benzerlik olduğu şeklindeki, açık bırak

mak istediğim soruyu bir neticeye bağlamış olacaktı"

Logoların Yeni Vasiyetname öğretisi, burada aşağıdaki 

sunum ile benzetilmesi mümkün olan, Dr. Weymouth'un de

yimlerle dolu çevirisinden aktarılarak, benzetme yolu ile tekrar 

edilebilir10:

Başlangıçta, Kelime vardı ve Kelime, Tanrı ile birlikteydi 
ve Kelime, Tanrı idi. Başlangıçta, o, Tanrı ile birlikteydi. 

Bütün varlıklar, ondan var oldu ve ondan ayrı olarak var 

olan hiçbir şey var olmadı. Onda, Hayat vardı ve bu 

Hayat, insanların Işığı idi. Işık, karanlıkta parıldar ve ka

ranlık onun üstesinden gelemedi. John adında, Tanrı'nın 

yolladığı bir adam vardı. Işık hakkında şahitlik etmesi 

amacıyla -böylece herkes ona inanabilirdi^ şahit olarak 

geldi. O, ışık değildi, fakat, Işık hakkında şahitlik etmek 

amacıyla var oldu. Gerçek Işık, dünyaya gelişi ile tüm in

sanları aydınlatan. ışıktır. O, dünyadaydı ve dünya onun 
sayesinde var oldu ve dünya onu tanımadı.

Max Von Brandt’a göre, "Tao" kelimesinin anlamı "hiçbir 

zamin açıklanmadı ya da anlaşılamadı" ve "Yunan logoları



gibi, bir zamanlar, etkili ve maddesel bir olaydı"11 Profesör 

G.Foot Moore'a göre "Tao, edebi olarak 'yol'dur; pek çok dil

deki ilgili kelimeler 'ders', 'yöntem', 'emir', 'norm'dur"12. Baş- 

piskapos Hardwick13, Taocu sisteminin "modem spekülatörle

rin 'Doğa'sma benzeyen bir güç" düşüncesinden ortaya 

çıktığını "öne sürme eğiliminde" idi. Tanımlanmamış bir ifade 

olan 'Tao' soyut bir olaya ya da ibadet edenlerin maddesizlik, 

sonsuzluk, sınırsızlık, görünmezlik sıfatlarını atfettikleri, haya

tın ve düzenin başlangıçtaki ilkesine ad vermek için benimsen

mişti".

Bu konuda, Canon Farrar şunları yazmıştır: "Uzun süre, 

Doğa adı altında, fiziksel dünyada gözlemlediğimiz Tanrı'nın 

kanunlannın toplamını düşündük; ve şimdi, belirli, yaşayan ve 

bağımsız bir varlık olarak, Doğa kavramı, edebiyatımızdan ve 

felsefe sistemimizden ayrılamaz görünmektedir"14

Dr.Legge, bu pasajda şu yorumu yapmaktadır: "Ancak, 

bana öyle geliyor ki, 'doğa5 kelimesinin, sebep ve yönetici şek

lindeki metaforik-kullanımı, zekada, Tanrının bir önceki özelli

ğini ima etmektedir"15

Dr.Legge, Lao Tze'nin bilimsel eserinde, "Tao'nun, kainat 

içindeki bütün hareketlerin kendiliğinden oluşan sebep olarak 

göründüğünü... Tao.fnun bir olay olduğunu, olumlu bir varlık 

değil, bir varlık biçimi olduğunu"16 belirtmektedir.

Diğerleri Tao'yu bir "Tanrı11 olarak kabul ettiler. Fakat Dr. 

Legge, "eski Tao’cular kişisel bir Tanrı düşüncesine sahip değil

dirler" demektedir.

De Groot,17 Tao'dan "Doğanın değiştirilemez notası olan 

'patika'" olarak sözetmektedir ve "Doğanın esrarengiz etkileri

nin saygı duyulan korkularının genellikle yabancılar tarafından 

şekillendirilen eski bir dini sistemin temel ilkesi olduğunu" ek

lemektedir. v

Çinli Tao düşüncesi, Hintli Brahma'nmkine bir şekilde 

benzemektedir, lao Tize şöyle der: "O (Tao), belirsiz ve miı- 

kemmelleştirilmişti, cennet ve yeryüzünden önce de mevcuttu. 

O, barış dolu idi, anlaşılamaz, yalnız ve değiştirilemez, her şeyi 

dolduran, her şeyin tükenmez anasıydı. Şimdi onun ismini bili-



yoı um ve bu yüzden onu Tao olarak adlandırıyorum. Adından 

sonrasını arıyorum ve onu "Büyük" olarak adlandırıyorum. Bü

yüklük içinde, sonsuza kadar yol alıyor, geri çekiliyor ve dinle

niyor. Bu yüzden Tao büyüktür".

"Esrarın Gösterisi" adlı bölümde, Lao Tze şunları söylüyor:

"Ona (Tao) bakıyoruz ve onu göremiyoruz ve ona 'Ilımlı' 

adını veriyoruz’

Onu dinliyoruz ve onu duyamıyoaız ve ona 'Duyulamaz' 

adım veriyonız.

Onu elimizde tutmaya çalışıyoruz ve tutamıyoruz ve ona 

'Kolay Farkedilemeyen' adını veriyoruz.

Bu üç özelliği ile onu tasvir etmemiz mümkün değildir; 

bundan dolayı, onları birbiriyle harmanlıyoruz ve 'Tek'i elde 

ediyoruz".

J Dseph Edkins ve Victor Von Strauss gibi bazı bilim adam

ları, Tao Tze'nin, İbrani dinindeki Jelıovah'ın düşüncelerini 

ifade etmeye çalıştığını iddia ettiler, diğerleri, Hint Brahman et

kilerinin, çok eski bir zamanda Çin'e ulaştığına ve Lao Tze'nin 

bilimsel eserinde bulunan sezgi yolu ile öğretim olayını başlat

tığına inanma eğilimindedirler.

ilk sebep düşüncesi, Hindistan'da, Vedic Çağı'nın sona er

mesinden önce, ortaya çıktı. Başlangıçta:

Ne mevcudiyet ne de yokluk,.

Ne havadaki krallık, ne de ötesindeki gökyüzü vardı.

Geniş, uçsuz bucaksız derinlikleri

İçine almak ve kaplamak için ne vardı?

Oı ada ne ölüm, ne de ölümsüzlük vardı:

Orada gece ve gündüzü ayıran, güneş yoktu.

Orada sadece kendi içinde dinlenen "O" vardı.

Orldan ayrı olarak, hiçbir şey yoktu.

ilk

Bil)

olarak karanlığın içinde, saklanmış, 

nmeyen kaos, Her şey saklı kaldı.



Ta ki, şekilsiz boşluktan, geçit yolu ortaya, çıkana dek. 

Sıcaklığın büyük gücünden, tohum oıtaya çıktı18.

Hint'li, Khandogyâ Upanisbadda, bilge, bir. öğrencisine, 

bir meyveyi yarmasını söyler. Sonra sorar: "Ne görüyorsun?" ve 

"Hiçbir şey" cevabını alınca, "orada farkedemediğin, o gizli öz, 

bu büyük Nyagrodha ağacının özüdür. İnan bana oğlum, var 

olan her şeyin kendi içinde gizli bir öz bulunmaktadır. O, Ger- 

çek’tir. O, kendidir; ve sen, oğlum, sen osun"19

Herşeyin tek ve bütün olduğu düşüncesi, mistisizmin temel 

ilkesidir,

"işte gerçek bilgi. Öğren ki:

Bütün hayatlarda, bir değiştirilemez Yaşamın,

Ve Ayrı'da, Bir Ayrılamazın olduğunu gör."20

Dr. Legge, The Texts of T^o/sm'indeki yorumlarında, oku

yucularından, Tao'nun aşağıdaki hükümlerine dikkat etmeleri

ni istemektedir:

"Gökyüzü ve yeryüzünün var olmasından önce, o mevcut

tu. Ondan, ruhİarın esrarengiz mevcudiyeti ortaya çıktı; ondan, 

Ti'nin (Tanrı) esrarengiz mevcudiyeti çıktı. O, gökyüzünü ya

rattı. Ö, yeryüzünü yarattı."21

Lao Tze, büyük olasılıkla Hindistan'da hiç bulunmadı, 

fakat, onun yazılarındaki bu pasaj, Upanishads'ı yazan Brah

man bilgelerden biri tarafından yazılmış olabilir.

Brahmanizm ve Taoizm'de, Babil ve Mısır düşünce ekolle

rinin etkilerinin bulunduğu şeklinde bir açıklama yapılabilir. 

Bu konuda doğaldan bir kanıt bulunmamaktadır. Bununla be

raber, öğrencilerin, sözlü eğitimle, ve eski bilgelerin, ticaret 

yollarındaki ilk misyonerler olmaları mümkündür. Daha önce 

de gösterildiği gibi, zenginlik arayışı dinsel bir güdüydü. Bu 

yüzden, değerli metal ve mücevherlerin bulunduğu uzak diyar

ları sadece madencilerin ve tüccarların ziyaret etmiş olmaları 

olasılığı bulunmamaktadır. Tapmaklarda gerekli olan maddele

ri temin etmek için Punt'a giden Mısır'lılarınkiler gibi, araştırma



gezileri esas olarak, dinsel gezilerdi. Altın ve mücevher ihtiya

cını ortaya çıkaran yerler tapınaklardı ve her tapmak, ticaret sır

ları ile birlikte kendi atölyesine de sahipti. Mısır'lı rahipler, bo- 

yac.ydı ve bildiğimiz en eski simyagerlerdi.22 Leyden papirüs

lere e yazılı olan bunun gibi reçeteler, şüphesiz halk tarafından 

korunmuştu.

Metal arayışı ile beraber, şüphesiz rahiplere ait bir iş olan, 

hayat iksirinin ezeli arayışı da söz konusuydu. Daha önce de 

gördüğümüz gibi bitkiler olduğu kadar, metaller ve mücevher

ler de, sağlığı korumak ve bu dünyada ve ahirette, uzun ömür- 

lülüjğü temin etmek için gerekli olan "ruh. malzemesi" ni içeri

yorlardı. Şüphesiz, altın ve mücevherin yerine olan yeşimtaşma 

dinsel değerini ilk verenler, tüccarlar ve madenciler değil, 

rahijp araştırıcılardı.

{Zenginlik arayıcıhlar, Hindistan ve Çin'e, Ptah'ın çömlekçi 

tezgahını tanıttıklarında, yukarıda anılan ve Dünya Ruhu'nun, 

tanrının "zekası" ve etkin ilkenin, 1,Kelime"yi telaffuz eden "dil" 

olduğunu anlatan piramit dönemi Ptah şiirinde bulunan, 

Logoların öğretisini de pekala tanıtmış olabilirler.

Eğer bu şekilde yaptılarsa -hipotez mümkün görünüyor- 

Budizmin, Hindistan'da Naga ile karışması ve Tibet ve Çin'e, 

metafizik spekülasyonlar ve ham putperest inanç ve eylemlerin 

bir karışımı olarak girmesi gibi, Mısır ve Babil'-in rahiplik felse

feleri de, benzer şekilde, uzak ülkelere ulaştıklarında, ilkel dü

şüncelerin ve törenlerin kalıntılarından ibaretti. Aslında, bu 

kültür merkezlerinin her ikisinde de, bu karışımın bütün tarih

leri boyunca korunduğu anlaşılmıştır. Ptah, rahipler için "Keli

me" idi, fakat halk için binlerce sene boyunca zanaatkar tanrı- 

gökyüzüne balyozla şekil veren ve dünyayı düzene sokan 

tanrı- gökyüzünü yeryüzünden, Çin'de P'an Ku'nun yaptığı gibi 

ayıran Shu'nun bir biçimi olarak kaldı.

Eski Mısır'da olduğu gibi, hindistan ve Çin'de Logoların 

öğretisi, en eski ve en geniş biçiminde, hayatın ve kainatın baş

langıçta sudaki etkin ilke ya da bu ilkenin kişileştirilmiş hali 

olan ana tanrıçanın rahminden ortaya çıktığı yönündeki daha 

eski öğreti ile ilgili idi.



Pek çok Hint yaradılış mitinden birinde, Prajapati, Mısır 

güneş tanrısı Horus gibi, en eski sularda yüzen Nilüfer çiçeğin

den ortaya çıkmaktadır'. Nilüfer çiçeği, Büyük Tanrıça'ntn 

(Mısır'daki Hathor) çiçek şeklidir.

Bir diğer mit'de, sıcaklığın ışınların çıkmasına neden olma

sından ve ışınların bir bulut oluşturmasından ve bulutun suya 

dönüşmesinden sonra, kendi kendine var olan Varhk'ın (bura

da Büyük Baba) bir tohum yarattığı anlatılır. Tohumu suya attı 

ve tohum, altın bir yumurtaya dönüştü. Yumurtadan, kişisel 

Brahma (Prajapati) ortaya çıktı2̂ . - Brahma sudan geldiği 

(Narah) ve sular onun ilk evi ya da yolu (ayana) olduğu için, 

ona Narayana adı verildi24.

İşte Çin'li Tao’nun biçimlerinden biri olan "patika" ya da 

"yol" yine karşımıza çıkıyor.

Tao etkin hale gelince, kendini Büyük Baba olarak değil 

de, Büyük Ana şeklinde gösterdi. Edilgin Tao'nun ismi yoktur; 

etkin Tao'nun bir ismi vardır. Lao Tze'nin büyük bilimsel eseri 

The Tao Teh King şöyle başlar:

izinden yürünebilen Tao, dayanıklı ve değişmez Tao değildir.

Isimlendirilebilen isim, dayanıldı ve değişmez isim değildir, 
isimsiz olarak; o, gökyüzü ve yeryüzünün yaratıcısıdır;
İsiaıli olarak; o, her şeyin anasıdıfö.

Lao Tze'nin yazılarında bulunan yaradılış mitleri, aşırı dere

cede geniştir.

Tao "Bir"i yarattı;. "Bir", "iki"yi yarattı; "iki", "üç"ü yarattı;
"üç" her şeyi yarattı. Her şey, gerisinde "Karanlık!,ı bıraktı 
(içinden çıktıkları şeyi) ve "Parlaldık"ı (içine yayıldıkları 
şeyi.) kucaklamak için ilerledi ve bu arada Boşluğun Nefe
si tarafından düzenlendiler26.

Bir başka bölümde, ilk yaratılan "Bir"in, Ana olduğu ve 

ondan ortaya çıkan "Ikfnin yeryüzü ve gökyüzü- gökyüzü tan

rıçası ve yeryüzü tanrısı- oldukları belirtilmektedir:

Gökyüzü ve yeryüzü (Tao'nun rehberliğinde) birleştiler 
ve insanların yönlendin nesi olmadan her yere eşit dere
cede ulaşan tatlı çiy damlalarını aşağıya yolladılar27.



Tıpkı Mısırlı ve Hint tanrılarının yaratıcı gözyaşlan gibi, be

reketli çiy damlaları, yeryüzüne, bitkilere ve yaşayan her şeye 

hayat verdi. Fakat Lao Tze tarafından daha fazla ayrıntıya giril

memiştir. Legge, Tao'nun Şerefli Ata" olarak Tann'dan önce 

geldiğini iddia etmektedir.

"Maddesel Biçimlerin Tamamlanması" adlı bölümde, dişi 

vadi ruhundan sözeder. Legge şöyle der: "Vadi, bir "boşluk" ya 

da "hiçlik" sembolü olarak, metaforik olarak kullanılmıştır ve 

"vadinin ruhu" "dişi esraradır- "İıerşeyin anası olan Tao".

Chalmers, VLBölüm'de şöyle yazmaktadır.

Vadinin ruhu asla ölmez. Bu ruha, ben uçunım ana diyo

rum. Uçurum ana'nın geçidine, gökyüzü ve yeryüzünün 

kökü diyorum. Hiç kesilmeksizin, dayanıyor gibi görünü

yor ve çabasız olarak kullanılıyor.

Dr. Legge'nin ifadeleri bir şiirdedir:

Vadinin ruhu asla ölmez;

Dişi esrar da aynı şekilde

ilk olarak içinden çıktıkları kapısı,

Gökyüzü ve yeryüzünün çıktıkları köktür.

Onun gücü uzun süre ve bozulmaz bir şekilde kalır,

Nazikçe ve acısız kullanılır20.

Bu kısa bölümün sembolizmi, özellikle ilgi çekicidir ve Lao 

Tze tarafından felsefi soyutlamalara dönüştürülen mitlere ışık 

:utuyor gibi gözükmektedir. "Dişi esrar"ın ya da "uçurum 

ana"nın bir keresinde bir geçit ve bir "kök" olduğunu görüyo- 

mz. Yunan tanrıçası Artemis her ikisiydi. O, hem giriş kapıları

nın bekçisiydi, hem de. kendisi girişti (Artemesid); Dr.Rendel'in 

gösterdiği gibi pelini verendi ve kendisi de pelindi29. Pelin 

anahtarı ile doğum tanrıçası olarak doğum kapısını açtı ve 

ölüm tanrıçası olarak ölüm kapısını açtı. Zenginlerin tanrısı ola

rak hazine evinin kapısını korudu ve temel metalleri altına dö

nüştüren "filozof .taşının" sahibi oldu. Artemis, Mısırlı Hat- 

llor'un bir biçimiydi. Hathor, nilüfer çiçeği ve diğer su bitkileri 

ije ilgiliydi ve adını Nubya nehrine veren, altın leydisi Nuh idi;
ı
[



madencilerin ve dolayısıyla Sina yarımadasının tanrıçasıydi; o, 

doğum ve ölümün "kapısı" idi. Mısır, Hindistan, Çin ve Japon

ya'daki abide şeklindeki kapıların aslında tanrıça giriş kapıları 

oldukları anlaşılmaktadır50.

İlk madencilerin ve altın arayıcılarının tanrıçası, daha önce 

de belirtildiği gibi, bir su tanrıçasıydi. Lao Tze'nin yazılarında, 

onun dişi ve aktif Tao'u, "Her şeyin Anası", su ile yakından ilgi

lidir. "Sakin ve Huzurlu Doğa" adlı bölümde, su anlatılır ve 

Dr.Legge'nin yorumuna göre "Tao’nun yolunun bir illüstrasyo

nu olarak, su, Lao Tze tarafından tekrar tekrar kullanılmıştır."

En yüksek mükemmellik, suyunki gibidir. Suyun mükem
melliği ondan her şeyin yararlanmasında ortaya çıkar51.

Lao Tze, "Nemlilik Özelliği" ile ilgili olarak, "su"yu, "kadın

lar" ile bağdaştırır:

Büyük bir durum oluşturan, onun varlığıdır (aşağı doğru 
akan bir nehir gibi); bütün küçük durumların gökyüzü
nün altında sığındıkları bir merkez haline gelir.
Bütün dişilerin durumu: -dişiler her zaman, sakinlikleri ile 
erkeklerin üstesinden gelirler52.

Su yumuşaktır, fakat kayaları bile devirebilir.

Dünyadaki en yumuşak şey, en sert olanı devirir ve üste

sinden gelir; maddesel mevcudiyeti olmayan şey, yarık 

bulunmayan yere girebilir55.

Tao, su gibi davranır ve Lao Tze'ye göre "gökyüzünün al

tındaki her şeyi yaratan Tao, bütün bunların anası olarak kabul 

edilmelidir. Anne bulunduğu vakit, çocuğunun nasıl olması ge

rektiğini de biliriz."54

Yorumcuların kafasını karıştıran bir bölüm de şudur:

Büyük, Tao geçer. Geçerken, uzak hale gelir. Uzak hale 

geldikten sonra, geri döner. Bu yüzden Tao büyüktür5̂

Burada sözedilen, dünyayı çevreleyen su çemberi olmalı

dır. Lao Tze'nin Tao'nun faaliyetlerini suyunkine çok sık ben

zetmesinden dolayı, kafasında böyle bir düşünce tasarlamış ol

ması mümkündür.



"Ruh malzemesi" gibi, Tao, yaşayan ve hayata etki eden 

her şeyin içinde bulunmaktadır. Tao, Brahman bilgelerin belirt

tiği gibi görülemeyendir- ağacın meyvesindeki "o", insandaki 

"o". Lao Tze, "o"ndan,

"Bir" olarak sözeder. .

"Yasanın Temeli" adlı bölümde, Lao Tze şunları yazar:

"Bire sahip olan eski şeyler şunlardır:

Parlaklık ve saflığını ondan alan-gökyüzü;

Sağlam ve emin olan yeryüzü; 

j Gücünü ondan alan ruhlar;Onlann boşluklarından doldu- 

jaılan vadiler;

Onun sayesinde yaşayan bütün yaratıklar, 

j Herkese verdikleri şekli ondan alan 

| Prensler ve Krallar"56

Tao, her şeyi yaratabilir ve besleyebilir ve onlan olgunlaştı

rabilir, fakat onlann üzerinde bir denetim uygulamaz"37

insan, öncelikle kendini kontrol etmelidir: kendi içindeki 

ışığı kullanmalıdır. Akıllı insan, kendiliğinden "hareket etme 

cesaretini göstermez", Bir hareketsizlik durumuna girecek şe

kilde hareket ettiğinde, Tao, onu bir mükemmellik durumuna 

götürecektir. İçindeki Tao'yu» nefesine dikkat ederek koaımalı- 

dır. Dr.Legge'ye göre "Nefesin idaresi Budizm ve Taoizm felse

felerinin esrarıdır"38. Lao Tze'nin yazdıklarına göre "Bir insan, 

annesinin oğlu olduğunu biliyorsa ve ona ait olan anneyi koaı- 

maya çalışıyorsa, hayatının sonunda, tehlikeden uzak olacaktır. 

Ağzını kapalı tutmasını sağlayın ve giriş kapılarını (burun delik

lerini) kapatın ve bütün hayatını emek dolu uğraşlardan muaf 

tutacaktır."39

"Nefese (yaşamsal nefes) tam olarak dikkat ederek ve onu 

en yüksek esneklik derecesine ulaştırarak", insan "bir bebek 

gibi olabilir. (Hayal gücünün) en gizemli görüntülerini uzaklaş

tırdıktan sonra, kusursuz hale gelebilir."40

Hareketsizlik öğretisi, oldukça kaderci olan, Lao Tze öğre

ticisine nüfuz etmiştir. Kurtuluş, bireye ve Tao'nun "özgürce 

akabileceği" duaıma bağlıdır.



Eğer imparatorluk, Tao'ya bağlı olarak yönetilseydi, kötü 
ruhlara, iyi olanlar gibi ibadet edilmezdi.
Eğer kötü ruhlara, iyi olanlar gibi ibadet edilmezse, iyi 
olan ruhlar zarar vermez. Bilgeler de insanlara zarar ver
mez. Hiç kimse, bir diğerine zarar vermez ve eğer hiç

p s
kimse diğerine zarar vermezse, karşılıklı yarar sağlana
caktır.

Bu konuda, yerli bir yorumcu şunları söylemektedir:

Ruhlar, doğal .olana zârar vermezler. Eğer insanlar doğal
sa, ruhların kendilerini göstermeleri için bir araç kalmaz 
ve eğer ruhlar kendilerini göstermezlerse, biz onların var
lığından haberdar olmayız. Keza, eğer biz ruhların varlı
ğından haberdar değilsek, ilhamlı hocaların varlığından 
da habersiz olmamız gerekir; ve ruhların ve ilhamlı hoca
ların varlığından habersiz olmak, Tao'nun gerçek özü
dür41:

Bilge, bu şekilde, hiçbir şey bilmemenin, cahil olmanın, 

kutsal bir şey olduğu sonucuna vardı. Tao'nun çalışmaları için 

iyi düzen gereklidir ve iyi düzen, hareketten uzak durmak ve 

insanları, Tao'ya sorgusuz sualsiz ve tam olarak teslim olmuş 

durumlarında, huzur dolu ve çocuk gibi olacakları şekilde bir 

basitlik ve cahillik durumunda tutarak sağlanır. Lao. Tze'ye 

göre, "Boşluk durumu, en üst dereceye getirilebilir...(Bitkiler 

dünyasında) şeyler bereketli bir şekilde yetiştiklerinde, herbiri- 

nin tekrar köklerine döndüklerini görüyoruz. Bu köke dönüş, 

sükünet durumu dediğimiz durumdur".42

Günahlar olmasa, erdemler de olmazdı ve zenginlik olma

sa, hırsızlık olmazdı. Tao'cular şunu ileri sürerler: "Bilgeliğimiz

den ve zekamızdan vazgeçseydik, insanlar için yüz kat daha iyi 

olurdu. Eğer iyilik ve doğruluktan vazgeçseydik, insanlar tek

rar çocuk gibi ve nazik , hale gelirdi. Eğer kurnaz çabalarımız

dan ve kazanma gayretimizi terkedebilseydik, hırsızlık ve hay

dutluk olmazdı."4̂  !

îşte, daha önce de sözedilen, Dünya Çağlarının öğretisi 

yine karşımızda! insanlar başlangıçta kusursuz idiler, çünkü 

Lao Tze'ye göre, "efendi olduklarını bilmiyorlardı". Kwang



Tze'nin yazdıklarına göre "Kusursuz erdem çağında, bilgeliğe 

hiç değer vermediler...Onlar doğru ve dürüst idiler ve bunun 

dürüstlük olduğunu bilmiyorlardı; bunun iyilik olduğunu bil

meden seviyorlardı; onlar dürüst ve iyi yürekli idiler ve bunun 

samimiyet olduğunu bilmiyorlardı; sözlerini yerine getirdiler, 

ama bunun dürüstlük olduğunu bilmiyorlardı; basit hareketle

riyle, bir başkasına hizmet ettiler, fakat bunu bir hediye elde 

edeceklerini düşündükleri için yapmadılar. Bu yüzden, onların 

faaliyetleri iz bırakmadı ve onlarla ilgili hiçbir kayıt yoktu".

Lao Tze'nin kendini takip edenlerin dönmesini istediği 

konum, işte bu kusursuzluk durumuydu.

Tao düşüncesinin hayat iksirinin arayışı içinde uzaklara 

giden insanlar arasında doğduğu, Lao Tze tarafından "Hayata 

Verilen Değer" başlıklı bölümde ileri sürülmektedir. Lao Tze, 

"ölüm ülkesine doğaı hareket eden" insanlardan sözeder ve 

sorar: "Neden?" cevap "Hayatı sürdürmek için aşırı derecede 

çaba harcamalarından dolayı" şeklindedir.

Lao Tze şöyle devam ediyor:

Ancak duyduğuma göre, kendine bir süre için tevdi edi

len hayatı idare etmede yetenekli olan bir insan, yeryü

zünde gergedana ve kaplara dikkat etmek zorunda kal

madan seyahat edebilmekte ve deri ceket ve keskin 

silahlardan kaçınmak zorunda kalmadan bir konuk evine 

girebilmektedir. Ne gergedan, .boynuzunu sokmak için 

ne de silah, ucunu sokmak için* onun üzerinde hiçbir yer 

bulamaz. Ve neden? Çünkü onun üzerinde hiç ölüm böl

gesi bulunmaz44.

Lao Tze’nin, sadece Tao ile ilgili daha eski yazarlar değil, 

vücutları, ejderha kanı ya da Öteki Dünya’daki nehrin suları ile 

yara almaz kılınan, Achiİles, Siegfried ve Diarnıad’a benzeyen 

kahramanlarla ilgili gelenekler tarafından da tanındığı anlaşıl

maktadır; ya da bu kahramanların her birinin vücudunda "bir 

ölüm bölgesi" olan bir nokta bulunduğu görülerek, Lao 

Tze'nin, El Kedir gibi "Hayat Kuyu'su,,na dolmuş ve ölümsüz 

hale gelmiş, vücutları insanlar ve hayvanlar tarafından yarala

namayan kahramanlarla ilgili gelenekler tarafındaa tanındığı



görülmektedir. Batı Asya ve Avrupa'nın El Kedir'leri, "Gezen 

Mücevherler" ya da yaralanmayan kahramanlar olarak ve Diar- 

mad gibi "Hayat Kuyusu"nu bulan ya da kendilerini görünmez 

kılan ya da yaralara karşı koruyan büyüleri bilen kahramanları 

kapsayacak şekilde efsanelerde yerlerini almışlardı. "Kutsal 

Adalar"da oturanlarla ilgili Uzak Doğu hikayeleri, bu konuda 

tekrar ele alınabilir. "Hayat Kuyusu"nun sularını içen ve "ölüm

süzlük mantarını" yiyen bu insanlar, zehirlere karşı bağışıklık 

kazanmış ve kendilerini yaralamanın imkansız olduğunu gör

müşlerdi. Bu sebeple, Lao Tze'nin, zırhlı savaşçılardan ve vahşi 

hayvanlardan korkusu olmayan insanlardan sözettiğini gördü

ğümüzde, bunların hayat iksirini bulan ve içen ya da nefes eg

zersizleri yaparak ve büyülü su içerek, ya da düşüncelerini 

Brahma'da yoğunlaştıran Hint'liler gibi "meziyet" elde ederek, 

"yaşam erzağı" toplayan insanlar oldukları sonucunu çıkarmak 

mantıklıdır.

Tao Teh King adlı eserinin "Köke Dönüş" adlı bölümünde, 

Lao Tze'nin Tao'yu, ölüme karşı bir koruyucu olarak gördüğü 

anlaşılmaktadır. "Boşluk durumunda", ilkel basitlik ve mükem

melliğe dönenler, Tao'nun çalışmaları ile, uzun ömürlülüğü 

elde eder.

Tao'ya sahip olarak, uzun süre dayanır ve fiziksel hayatı
nın sonunda, bütün çürüme tehlikelerinden muaftır4̂ .

Burada Tao, gençlik depolayan sihirli su gibi davranmakta

dır. O, "ruh malzemesidir ve Idun'un elmalarına İskandinav 

tanrılarının ihtiyacı olması gibi, Çin'li tanrılar da ona ihtiyaç 

duymaktadır. Lao Tze şöyle der:

Tao'yu elde eden ölü ruhlar, kutsal olurlar: tanrılar bile 
kendi varlıklarını onun etkisine borçludurlar; ve ondan 
hem gökyüzü, hem de yeryüzü ortaya çıkmıştır46.

Lao Tze’nin zamanında, Çin'de, yüzlerce yıl yaşayan insan

larla ilgili rivayetler vardı. Bunlardan biri, Konfiçyüs47 tarafın

dan "bizim yaşlı Plıang" olarak sözedilen "patrik Phang" idi. 

"Shong Hanedanının (l.Ö. 1123) sonunda 767 yaşından daha 
yaşlı olduğu ve hala azalmamış bir güce sahip olduğu" anlatıl-



maktadır. Hayatı boyunca, kırkdokuz eş ve elli dört oğul kay

bettiğini ve 1500 yıl kadar yaşadıktan sonra öldüğünü ve 

Bohea çayını aldığımız, Wu-i ve Bu-i Tepelerine adlarını veren 

Wu ve I adlı iki erkek çocuk bıraktığını okuyoruz.”48

Kwang Tze, Phangdan sözeder. Fakat, hayat iksirini buldu

ğunu Ve içtiğini anlatmak yerine, özgün hikayede yaptığı gibi, 

"Tao'yu elde ettiğini ve lord Yu'nun zamanından, beş şef zama

nına kadar yaşadığını"49 söylemektedir.

Tao’yu benzer şekilde elde eden diğerleri, Kwang Tze'ye 

göre, "gökyüzü ve yeryüzünü tanzim eden "Shih~wei, "Onunla 

esas meşelerin doğumunun esrarına nüfuz eden" Fu-hsi, 

"Onunla bulutlu gökyüzüne yükselen "Hwang-Ti, onu elde 

eden ve ölümünden sonra Milky Way'in Batı bölümüne yerle

şen ve orada Akrep ve Yay'ın üzerine binerek, yıldızların ara

sında yerini alan Wu-ting'in (JLÖ 1324-1264) başbakanı Fu 

Yueh'tir. Değişik pekçok ruh, benzer şekilde onu "içine çek- 

miş"tir ve güçlerini ve özelliklerini ona (Tao) borçludur50.

Kwang Tze, bir keresinde, bir adamın, bir Tao'cu bilgeye 

"Görünüşünü? bir çocuğunki gibi olmasına rağmen, siz yaşlısı

nız efendim. Bu nasıl oluyor?" dediğini anlatmaktadır.

Bilge "Tao ile tanıştım" şeklinde cevap vermiştir51.

Tao, hiç kuşkusuz, hayat iksiri olarak- gençliği yenileyen 

ve uzun ömürlülük sağlayan "aıİı malzemesi11- kabul edilmek

tedir. Bununla beraber, yenecek ve içilecek bir şey değildi- "bir 

hayat bitkisi'1 ya da "hayat suyu'*-,fakat, o, "yogi" uygulayan 

Brahman keşişler tarafından toplanan ruhani güç ve "meziyet" 

gibi, elde edilen bir etki idi. Yeni bir ruhun var olduğu doğum 

sırasında, yaratılış esrarının tekrar edilmesi gibi, Tao'da, kendi

ni adayan kişi, ona ait çalışmalara tam olarak ve sorgusuz sual

siz kendini teslim etme durumuna ulaştığında, yeni hayatı ya

ratmaktadır.

Brahman keşişler gibi, ıssız yerlerde sığmak arayan ve 

Mr.Balfour'un "mistik ve derin beden eğitimi sistemi" olarak ad

landırdığı sistemi benimseyerek, nefes idaresini uygulamak su

retiyle uzun ömürlülüğü elde etmeye çalışan bazı Tao'cular 

yardı. Daha önce de gördüğümüz gibi, Lao Tze "nefes alma eg



zersizlerinden" sözeder, fakat onun takipçilerinden çoğu, bu 

egzersizlerin uygulanmasına, onun öğretilerinin malzemesi ve 

toplamı olarak baktılar ve bunlar, Tao'cuları, Tao'ya teslim ol

maları için hazırlayan düşünce biçimine ulaştıracak bir yardım

dı. Kwang Tze, "kendini yetiştirme yolunu" izlemek yerine, pat

rik Phang kadar uzun yaşayabilmek amacıyla "hayat nefesini" 

toplamaya çalışan o "öğrencilerin pratiklerini ayıplama gereği

ni duymuştur. "Kökleşmiş Düşünceler" adlı bölümde, şunları 

yazmaktadır:

Ağzı açık şekilde üfleyerek ve nefes alarak; nefesini vere
rek ve içine çekerek; eski nefesi dışarı atarak ve yenisini 
içeri alarak; zamanlarını (uyuyan) ayı gibi geçirerek ve 
(boynunu) bir kuş gibi gererek ve kıvırarak; bütün bunlar 
sadece, uzun ömürlülük arzusunu gösterir52.

Gerçek sofular, "nehirlere ve denizlere başvurmadan huzur 

bulurlar", "(nefes) idaresi almaksızın uzun ömürlülüğü elde 

ederler, sükûnet, kayıtsızlık, sessizlik, sakinlik, mutlak boşluk 

ve hareketsizlik niteliklerini geliştirerek "herşeyi unutur, ama 

yinede herşeye sahip olurlar". Bu özellikler, "Tao'nun malze

mesi ve onun belirgin özellikleridir."53

Bununla beraber, Lao Tze'nin sisteminin, burada yargıla

nan pratiklerden ortaya çıktığı da- su, otlar, metaller ve mücev

herler de bulunan "atlı malzemesinin arayışında- bir gerçektir. 

Hint'li ve Çin'li bilgelerin "meziyet" elde edebilmek amacıyla 

yalnızlığa çekilmeleri ve büyük mahrumiyetler içinde çabala

malarına benzer şekilde, ot, metal've mücevher arayıcıları da, 

kendileri için "meziyet" olan zenginliği elde edebilmek amacıy

la, uçsuz bucaksız çölleri geçtiler ve sarp dağlan aştılar.

Onlar da, benzer şekilde, gerçek dinsel coşkudan ilham al

mışlardı.

Tao'cular, "iksir"i asla unutmamışlardır. Taoizm, gençliği ta

zeleyen ve ölümsüzlük sağlayan ya da ölümden sonra uzun 

ömürlülük sağlayan, bu bulunmaz ve mistik "şey"in arayışı ile 

başlamıştı ve daha sonraki Tao’cular, "Hayat Kuyusu", "Hayat 

Bitkisi", "3.000 yıllık" ya da "10.000 yıllık şeftali", mücevher



ağaçlan,'altın, inciler, yeşimtaşı vs. arayışını yeniden canlandır

dılar ya da sürdürdüler. Ölüm korkusu, düşüncelerinden çık

mıyordu. Bu dünyada Patrik Phang kadar uzun süre yaşamayı 

ya da Batı Cennetine, Bulutlar Ülkesi ya da Yıldızlar Ülkesi 

Cennetine ya da "Kutsal Adalar" cennetine fiziksel olarak nak

ledilmeyi arzuladılar. Ayrıca, Tao’ya mutlak teslim olabilmeleri

ni sağlayacak şekilde, yeryüzündeki hayatlarının uzaması gere

kiyordu. Hayatları, sükünet içinde geçmeliydi; geçmişi 

düşünmüyor, gelecekle ilgili endişeler duymuyorlardı. Gele- 

ekteki ölüm korkusu, onların düşünce huzurunu bozmaya ça- 

ıştı ve bu yüzden Lethe suyu gibi, onlara endişelerini unuttura- 

ak suya ya da ilham ve güç verecek başka iksirlere ihtiyaçları 

ardı. Kwang Tze, zahitleri, "araçları", "sarı" ile karıştırmaların

dan dolayı eleştirilebilirdi, fakat sıradan insanlar her zaman tö

renlere ye ayinlere, gereğinden fazla önem verme eğilimindey- 

diler- yani düşüncelerini "meziyet" elde etmekten daha çok, 

yin düzenlemek üzerine yoğunlaştırıyorlardı ve "meziyet"in 

adece ayin düzenleyerek elde edilebileceğine inanıyorlardı.

Kwang Tze tarafından eleştirilen meselelerin açıklaması, 

inde, Logo’ların belirsiz inançları ile hayat iksirine olan belir

siz inançların karıştığı, Lao Tze’nin transandantal öğretileri ve 

kendisinin, sadece insanlar için değil, bilim adamları için de 

anlaşılmaz olduğu ve Lao Tze'nin sistemini üzerine kurduğu 

daha eski inanç ve eylemlerin hocası olduğu mezhebin diğer 

taraftarlarına ait gelenek ve adetler ile sürdürüldüğü şeklinde

dir. Mantıksal yapılanma ya da doğa içinde olmayan ya da mis

tik ve metafizik eğitimi olmayan sıradan insanlar, Lao ve 

Kwang‘ın elle tutulamayan Tao'sundan daha somut bir şeye ih

tiyaç duydular; ömür uzatan otlar, mücevherler, metaller, renk

li taşlar, su, temiz hava vs.nin faydasına olan inançlarına şıkı sı

kıya sarıldılar. Her zaman ibadet edecek bir şeye ihtiyaç 

dıjydular ve dinsel törenler düzenleyip adaklar adadılar. Onlar,

o gibi, soyut bir şeye ibadet edemez, adak adayamazlardı. 

rrıca, Kwang Tze'nün yazılarında ifade edilen kişisel olmayan 

biıj* Tanrı düşüncesine de sariiamaziardı. Kwang Tze şöyle dü

şünüyordu:



"Tanrı, kendi kişiliğinin erdemlerinde var olan bir ilkedir 

ve kendin i göstermeden kend iliğ inden faaliyet gösterir".

insanları kişisel birTann ya da ejderha tanrılar gibi kişisel 

tanrılara karşı olan inançlarına sarıldılar ve atalarının inandığı 

tanrılar, hocaları tarafından kabul edilmediği zaman, Hintlilerin 

Buda ve Rislii'lere inandıkları gibi, Lao Tze ve onun ilkelerini 

kutsal kabul ettiler. Lao Tze, l.Ö. ikinci yüzyılda kutsal biriydi 

ve onun için olağanüstü bir tapmak inşa edilmişti. Taoist inancı 

kabul eden imparatorlardan biri, sarayına büyük bir debdebe 

ve törenle bir Lao Tze heykeli yaptırdı. Çin'deki tapmaklardaki 

sıradan rahipler Tao'cu olarak adlandırılıyorlardı;

Budizm, Î.Ö. üçüncü yüzyıl ile l.Ö. birinci yüzyıl arasında 

Çin'de etkili olmaya başladığında, Tao'cular Budistlerden, bu

nun karşılığında da Budistler Tao'culardan bazı şeyleri ödünç 

aldılar. Daha sonra da, Lao Tze'nin "batıya gitmesi" ve Hindis

tan'da Buda olarak yeniden doğmasını anlatan efsane ortaya 

çıktı. Fakat, Tao'cular ayrıca, Lao Tze'nin ölümünden sonra, 

fiulutlar Ülkesine çıktığı ve cennet tanrısı, üstün ve kutsal im

parator Shang Ti olduğunu anlatan daha eski efsanelerine de 

bağlı kaldılar. Çin'in ölü imparatorlarının ruhlarını içeren bir 

terim olan Shang Ti olarak ona sadece tapınaklarda değil, ev

lerdeki kutsal bölümlerde de, bazıları Lao Tze'nin ilkeleri ile ta

nımlanmış olan yarı tanrıların oluşturduğu bazı gruplar aracılı

ğıyla tapıldı. Eski Masır'ın güneş tanrısı Ra ve Babil'li Marduk 

(Merodaclı.) gibi, Çin'li Shang Ti de, yaşayan krallığın kutsal ba

basıydı.



17. BÖLÜM

JAPONYA'DAKİ KÜLTÜR KARIŞIMI

Irklar ve Arkeolojik Çağlar-"Çukurlarda Oturanlar"-Ainu Mitleri 

ve Efsaneleri-Mumyalama-Kutsal Hayvanlar, Otlar ve Ağaçlar- 

Ainu Kainatın Yaradılış Hİkayesi-Ainu Tufan Efsaııesi-Japon- 

ya'daki înci Bilimi-Kore, Japonya ve Çin'de Adamotu-Ruh olan,

Japon "Ejderha İncisİ"-Amerika ile bağlantılar-Tıbbi Otlar ve 

Mücevherler-"Tanrı Vücut"-Boreuklann Kutsallığı- Şans Tanrıla

rının Mercan, Deniz Kabuğu, Madeni Para, Meyve ve Kuş Tüy- 

leri-Japonya'da Yeşimtaşı-Çin’deki Yeşimtaşı Olmayan Gerdan- 

lıldar-Japon înıparatorluk Alametleri Ayna, Kılıç ve Mücevher- 

Shinto Tapmakları ve Artemis Kapıları-Osiris Mİkado-Shinto 

İnancı-Yomi-ÖIünün Yiyeceği-Mikado ve Mısır'lı Kralların Ruh- 

ları-Tanrılar, vs. olan Kami-Başlıca Noktaların Tanrıları.

Japon takım adalarında, eski zamanlarda, sadecç "kültür” 

karışımı değil, aynı zamanda biı* ırk karışımı da olmuştur. Bu

günkü nüfus içinde, belirli ırk tipleri saptanabilir. Japon yazar 

Yei Ozaki^’ye göre "bunların arasında aristokrat ve avam sınıfı 

fen göze çarpıcı olanlardır. Aristokrat ya da Mongoloid ırkın 

zarif oval yüzü, kemerli burnu, çekik gözleri, yay şeklindeki 

kaşları, tomurcuk gibi ağzı, krem rengi deri ve narin görünüşle

ri, bin yıldır sanatçıların başat konusu olmuştur ve bu, günü

müzde hala ideal güzellik olarak kabul edilmektedir. Japon

ya'daki halk tabakasının ise, çıkık elmacık kemikleri, çıkık 

çeneli ağızlan, dolu, düz gözleri, bronz kadar koyu tenleri ve 

dik, oldukça kemikli bir vücutları vardır, ve Malaya'h görünü

me sahiptirler. Düz suratlı, çeneli, gür saçlı ve uzun sakallı 

Ainu tipi de, Japonlar arasında oldukça sık rastlanan bir tiptir, 

işle bunları günümüzün ırkını içine alan, değişik unsurlardır."



Çekik gözlü soylu sınıfının, Kore'den geldiği ve koridor bi

çiminde, höyüklerle örtülmüş abide şeklindeki mezarların ilk 

kez kullanılmaya başlandığı, "Demir Çağandaki fetihlerin bir 

sonucu olarak politik nüfuz sahibi oldukları anlaşılmaktadır2. 

Onlar, beraberlerinde, belirli cenaze gelenekleriyle birlikte 

nehir, okyanus, hava ve dağ, yılan ya da ejderha tanrıları ile il

gili bir Kore dinsel inanç ve efsane mirası da getirmişlerdir. Ja

ponya'da diğer insanlarla temasa geçtikten sonra, mitolojileri 

daha karmaşık hale gelmiş ve yerel bir görünüm kazanmıştır. 

Buna, daha sonra, Çin'li ve Budist unsurlar da eklenmiştir.

Japonya'da, belirgin bir "Bronz Çağı" yaşanmamıştır. Lau- 

fer'a göre "eski bronz nesneler, Japonya'da öylesine nadirdi ki, 

bunların yerli olmalarına rağmen, ne bir Bronz Çağı'nın varlığı 

doğallanabilir, ne de eski kayıtlarda, bronzun kullanıldığına 

dair herhangi bir kayıt vardır."3 Taş aletlerin bulunmuş olması

na rağmen, orada, Batı Avaıpa'daki anlamda, kesin bir "Neolitik 

Çağ" olup olmadığı belirsizdir. Adaların en eski şahinleri, orala

ra, ancak, Uzak Doğu'da gemiler kullanılmaya başlandıktan ve 

bundan dolayı, metal kullanan insanların kültürü, geniş bölge

ler üzerinde etkisini hissettirdikten sonra ulaşabilmişlerdir.

Daha önce de gördüğümüz gibi (III.Bölüm) kuzeydeki 

Kamschatka bölgesindeki ve güneydeki Malaya bölgesindeki 

en eski gemiler, Mısır'lılarınkine benziyordu ve anlaşıldığı ka

darıyla bunlar inci ve değerli taş ve metal arayan ilk maden ara

yıcıları tarafından buralara getirilmişlerdi. En eski Japon yazıla

rında ve sözlü rivayetlere ilişkin kayıtlarda, altın ve gümüşten, 

Kore'de mevcut olan "sarı" ve "beyaz" metaller olarak sözedilir- 

ken, bronza, "Çin metali" ve "Kore metali" adı verilmiştir4. Lau- 

fer'a göre, "eski mezarlardı bulunan bronz ve demir nesneler, 

sadece ana karadan getirilmişlerdi ve çoğunlukla Çin'de imal 

edilmişlerdi. Bunların pek çoğu,- metal aynalar, miğferler ve 

diğerleri gibi- böyle tanımlanmışlardır; fakat bunlarla ilgili Çin 

maddeleriyle karşılaştırıldığında, aynı şey geri kalanlar için de 

kanıtlanabilir."5 Çağımızın başlangıcında, Çin'deki Han Hane

danının yıllıklarındaki kayıtlara göre, Japon'lar, Kore'den demir 

satın almışlar. Çin'liler ve Kore'liler, Sibirya'nın içlerinde, en



eski ve en iyi demir işleyen kişiler olan Yakut Türklerinden, 

demirin nasıl işleneceği bilgilerini edinmişlerdir6.

Eski Japonya'daki ırksal karışım tam değildi. Koreliler, 

Çin'liler ve Malaya'lılarm birbirleriyle evlenmelerine ve "Ja- 

pon'laşmalarma rağmen, Ainu toplulukları, hiçbir zaman kim

liklerini kaybetmemişler ve fatihlerden ve kendileri tarafından 

sindirilen akrabalarından ayrı yaşamışlardır.

Japon arkeolojisinin dikkat çekici bir özelliği, A Kültürü

nün, Ainu sanat eserleri tarafmdan temsil edilen B kültüründen 

daha üstün bir kültür olarak görünmesidir. A Kültürü, takım 

adalarda oturan ve Ainu'lar tarafından Koro-pok-guru olarak 

adlandırılan Ainu öncesi bir topluma aittir. Bu isim, "bunalımlı 

insanlar" anlamına gelmektedir ve genellikle bu insanlar Batılı 

pazarlar tarafından "Çukurda oturanlar" olarak anılmaktadır, 

apon yazılarında Koro-pök-gru, "küçük insanlar" ve "yeryüzü 

prümcekleri" diye anılır.

Kış mevsiminde, Koro-pok-guruları, konik ve arı kovanı 

eklinde çatılara sahip, çukur evlerde otururlardı. Bu toprak 

Evlerinin derinlikleri bayırlarda çok büyük boyutlardaylı. Yaz 

rnevsiminde, insanlar, toprak seviyesinde inşa edilen arı kovanı 

şeklindeki evlerde oturuyorlardı. Onların "mutfak çöplüklerin

ce", güzel biçimli vazolar, çakmaktaşı, doğal cam, kırmızı 

yjeşim taşı ve silisli taştan ok başlan gibi aletler bulunmuştur. 

Kamschatha ve Saghalin'deki "Çukurda oturanlar" gibi, Koro- 

pok-uru'lar da deniz .gezgini ve balıkçı idiler. Evleri, nelıir kıyı

larında ve deniz kıyısı üzerinde kurulmuştu.

B kültüründen kalanlarda, bu gibi aletler bulunmamıştır. 

Ajinu'lar hiçbir zaman çömlekçi olmadılar, eski zamanlarda, ka

selerini ve kaşıklarını tahtadan yapıyorlardı. Kısa boylu, yuvar

lak kafalı ve uzun sakallı "kıllı" Ainu'larm, genel görünümün

den oldukça farklı olarak erkekleri kısa ve kaim sakallı olan 

kuzey kuril'in bugünkü sakinleri ile benzerlikler gösterdikleri 

anlaşılan Koro-pok-guru'ları yok ettikleri iddia edilmektedir. 

B^zı Ainu toplulukları, eski zamanlarda "uzun sakallılar" ve 

"klsa sakallılar" arasında gerçekleşen karışımın bir ürünü ol

duklarını ortaya koyan fiziksel özelliklere sahiptirler. Saf



Ainu'lar, dünyadaki en kıllı insanlardır. Gür saçlı, kahverengi 

gözlü, siyah sakallı ve gürbüz yapılıdırlar. Tibia ve humerus 

kemikleri oldukça düzdür. Yaşlı zamanlarında, bazıları Büyük 

Rusya sakinlerine benzerler.

Ainulaı*7 avcı ve balıkçıdırlar. Kadınlar, mısır ve sebze yeş- 

tiştirir ve dağlardan ot ve kök toplarlardı. Kendi rivayetlerine 

göre, "ova" anlamına gelen Sara'dan gelmişlerdir. "Kültür kahra

manları", Oki kurumi, yaratıcı tarafından, Ainu dinini ve amaçla

rını öğretmek üzere temsilci olarak seçilerek, cennetten, Pirato- 

ru'daki8 bir dağa indirilmişti. Bu kahraman cennete dönmeden 

önce, Turesh Machi9 ile evlendi ve oğlu Waaruinekuru'yu, 

Ainu'lara, "nasıl elbise yapılacağını, nasıl avlanılacağım, nasıl 

balık tutulacağını ve nasıl zehir yapılacağını "öğretmek üzere bı

raktı. Okikurumi, Ainu'ların arasına ilk geldiğinde, yeryüzünün 

kabuğu hala inceydi ve "altındaki her şey yanıyordu". İnsanla

rın, ayaklarım dağlamadan avlanmaya gitmeleri imkansızdı. 

Kutsal kahraman, karısının yiyecek dağıtmasını sağladı, fakat 

hiçbir insanın onun yüzüne bakmamaları şartını koydu. Kadın, 

hergün evden eve giderek, büyük elleriyle yiyecek dağıttı.

"Röntgenci" derecesinde meraklı bir Ainu, bu gizemli yiye

cek dağıtıcısına bakarak merakını gidermeye karar verdi. Bir 

sabah, kadını yakaladı ve evine götürdü, orada kadın derhal 

kıvrılan bir yılan ejderhaya dönüştü. Aniden, korkunç bir yağ

mur fırtınası patladı ve ,,röııtgenci"nin evi, bir yıldırımla harab 

oldu.

Bu, Coventıy'nin Godiva efsanesinin10 ilginç bir Uzak 

Doğu sunumudur.

Tabunun çiğnenmesinden dolayı çok Öfkelenen Okikuru

mi, kutsal bölgelere geri döndü. Onun ejderha karısı, sadece 

bir Godiva değil, aynı zamanda bir başka Uzak Doğu Melusi- 

na'sı idi.

Okikurumi'nin küpe taktığı söylenir. Bu nedenle, güneşle 

bir ilişkisi vardır. Güneş tanrısı Surya'nm oğlu olan ve annesi 

Prenses Pritha'mn bir kulağından çıkan Ari-Hint kahramanı 

kanma'mn da, benzer şekilde, doğduğunda küpeleri vardı. 

Ainu'lar en eski zamanlardan beri, herkesin küpe takmasını



çok önemli olduğunu kabul etmiştir ve erkek ve kadınların ku

lakları çocukken delinmiştir. Eski Peru'da da, Inka prenslerinin 

küpe takmaları, benzer şekilde, törensel bir eylemdi. Jacob, eş

lerinin küpe takmalarım istememiş ve bu "takı" denen şeyleri 

Shechem'de11 bir meşe ağacının altına gömmüştür. Bilezikler 

ve "kulak takıları"da benzer şekilde, Ainu'lar tarafından dinsel 

tılsım ve semboller olarak kabul edilmişlerdir.

Bazı Ainu kabile ve aileleri tarafından mumyalama işlemi

nin uygulanmış olduğunu görmek ilgi çekicidir. Bu alışkanlığı, 

koro-pok-guru'lardan alıp almadıkları belli değildir. Kadınlar, 

kollarına, alt ve üst dudaklarına ve bazen alınlarına dövme ya

parlardı. Dövme ve mumyalama, benzer şekilde Aleut adaların

da da yapılmıştır. Aynı garip ceset koruma yöntemlerine, Ainu, 

Aleut'lular ve pekçok kuzey Amerika Kızılderili kabileleri ara

sında rastlanmıştır12. Eski ve Yeni Dünya arasındaki bir diğer 

bağlantı da Amerikan-Asya'lı kemik zırh levhasıdır13.

Ostiak'lar ve diğer Sibirya'lı kabileler gibi, Ainu’larda ayıya 

tapanlar, ayı festivalleri, bolca içmek, dans etmek ve şarkı söy

lemek için fırsattır. Sarhoşluk onlar için "üstün bir mutluluktur."

Ayı-tannça, ejderha tanrının karısıydı. Bir insan aşığı vardı 

ve onun torunları olan ayılar bu yüzden "yarı yanya insandılar".

Somon balığı kutsaldı ve onun sembolüne tapılırdı. Iskoç 

Gal hikayelerinde fok balıklarının yaptığı gibi, insan şekline 

giren somon balıkları ile ilgili halk hikayeleri anlatılmaktadır. 

Çin ve Japonya'da olduğu gibi, tilki, bütün hayvanların en kur

nazıdır. Bir Ainu halk hikayesine göre baş tanrı olan kaplanın 

yerini almıştır. Denizde büyük bir kaplumbağa tanrı ve karada 

da bir baykuş tanrı vardır ve onların çocukları birbirleriyle ev

lenmişlerdir. Horoz, kutsal bir kökene sahiptir. Başlangıçta, ya

ratıcı tarafından, dünyanın neye benzediğini öğrenmek üzere 

cennetten aşağı gönderilmiş, fakat yeryüzündekilerden çok 

memnun kalınca, öyle uzun süre beklemiş ki, bu yüzden geri 

dönmesi yasaklanmış. Tavşanlar, dağ ilahlarıdır.

En yaşlı ağaçlar meşe ve çam ağaçlarıdır, bu nedenle kut

saldırlar ve en eski ve en kutsal bitki pelindir. Kamschatha'da, 

çam ağacı, pelin ile ilgilidir. Pelin, Artemis tarikatının14 tanrıça-
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sı ile ilgilidir. Söğüt ağacı da kutsaldır ve bir söğüt ağacının 

üzerinde yetişen bir ökçe otu, özellikle kutsal sayılırdı. Ökçeo- 

tu'ndan hazırlanan bir iksirin, gençliği tazelediği ve dolayısıyla 

hayatı uzattığı ve hastalıkları iyileştirdiği kabul edilirdi. Sibir

yalIlar, söğüt ağacı otuna saygı duyarlar15. Bu ottan hazırlanan 

içecek, insanlar, hayvanlar ve tanrılar için bir uyuşturucu idi. 

Anlaşıldığı kadarıyla, Uzak Doğu ilahlarına, Mısır "Tufan mitin

deki Hathor-Sekhet'in insanoğlunu katletmeyi durdurması için 

kavanozlardan bira akıtılması gibi, ibadet edilmesi gerektiği 

gibi, ayrıca onların teskin edilmeleri de gerekiyordu1̂ .

Ainu'lar dinsel törenler yaptıklarında, rende talaşları ve 

söğüt ağaçlarının ufalanmış parçalan kullanılarak, sarhoşluk 

veren likörler üretiliyordu. Tanrılar, Babil'de olduğu gibi, sar

hoş ediliyorlardı17, ve daha sonra onlara ayıltıcı teskin ediciler 

veriliyordu. Ainu'lar söğüt dallarını kuyulara ve evlerinin etrafı

na yerleştirmişlerdir. Tapınakları yoktu, bu nedenle, güneşe 

taptıkları zaman, yontulmuş bir söğüt dalı, bir evin doğu ucuna 

yerleştiriliyordu.

Ay tanrısı güney tanrısından sonra gelirdi. Ateş tanrısına, 

hastalıkları iyileştirmesi için dua edilirdi. Belki de ateşin sert ve 

yumuşak tahtaların birbirine süıtülmesi ile elde edilmesinden 

ve bir ağaç ya da onun parazitinden elde edilen sarhoş edici 

bir iksirin "ateş suyu" olduğuna inanılması- "hayat suyu" nede

niyle, ateş ve ökçe otu arasında anlaşılması zor'bir bağlantı 

vardı. Okyanus, nehır ve da£ tanrılarına adak adanırdı.

, Dünyanın suyun üzerinde yüzdüğüne ve su ile kaplı oldu

ğuna ve hareket ettiğinde yer sarsıntısına neden olan dev bir 

balığın omurgası üzerinde bulunduğuna inanılıyordu. Biri bu

lutların üzerinde ve diğeri yeraltı dünyasında olmak üzere iki 

adet cennet vardı. Volkanların ateş kustuğu bir cehennem, gü

nahkarlar için ayrılmıştı.

Çinliler gibi, Ainu'lar da, cennete yapılan ziyaretlerle ilgili 

hikayeler anlatırlar. Kansının ruhu uzaklara gitmiş olan bir 

adam, meşe tanrısına başvurdu ve ondan altın bir at temin ede- 

.rek, gökyüzüne doğru yol sildi. İnsanların sürekli şarkı söyledi

ği güzel bir şehre ulaştı, insanlar, bir yabancısının kokusunu al-'



dılar ve bu koku onları rahatsız ettiğinden, baş tanrıya başvura

rak ona karısını geri vermesini istediler. Tanrı, eğer Ziyaretçi 

derhal orayı terkederse, bunu yapacağına söz verdi. Adam razı 

oldu ve meşe tanrısına geri döndü ve meşe tanrısı öna karısının 

cehennemde olduğunu ve orasının, baş tanrının, kadının aran

ması için emir verdiği için çok karışık olduğunu söyledi. Az 

İ zaman sonra, kayıp kadın, kocasına geri döndü. Adama, sakla- 

J ması için altın at verildi, bu nedenle, Ainu ülkesindeki bütün 

| atlar onun soyundan gelmektedir.

I Başka bir adam, bir keresinde bir dağda, bir ayıyı takip edi

yordu. Hayvan bir mağaraya girdi; adam, uzun karanlık bir tü

nelden geçerek ayıyı izledi. Böylece güzel Yeraltı dünyası'na 

ulaştı. Kendini aç hissediyordu. Üzüm ve böğürtlen yedi, he

men sonra, dehşet içinde bir yılana dönüştüğünü farketti. Ma- 

Iğaramn girişine kadar, o halde sürünerek geri döndü ve bir 

jçam ağacının altında uyuyakaldı. Rüyasında, ağacın tanrıçası 

ortaya çıktı. Tanrıça, ona, Hades'in meyvelerinden yediği için 

pir yılana dönüştüğünü ve yeniden insan haline geri dönmek 

İstiyorsa, ağacın tepecine tırmanmasının ve kendisini aşağı at

masının gerekli olduğunu söyledi. Yılan Adam uyandığında, 

ağacın tanrıçasının tavsiye ettiği gibi yaptı. Ağacın tepesinden 

kendini attıktan sonra, ağacın altında kendini ayakta durur 

halde buldu, yanında işe, ortadan yarılmış büyük bir yılan vü

cudu bulunuyordu. Daha sonra tünelin içinden geçti ve mağa

radan dışarı çıktı. Ancak daha sonra bir başka rüyasında, tanrı

çanın ortaya çıkarak, Yeraltı Dünyası'na geri dönmesi 

gerektiğini, çünkü oradaki tanrıçalardan birinin kendisine aşık 

olduğunu söylediğini gördü. Kendisine söyleneni yaptı ve bir 

daha yeryüzünde hiç kimse onu görmedi,

İ Bir hikayede de, aynı Cennet’e ulaşan bir başka Ainu anla

tıdır. Örada, dünyadan tanıdığı pek çok insan gördü, fakat onlar 

adamı göremiyorlardı. Sadece köpekler onu farkedebiliyordu 

ve ona hırlayıp havlıyorlardı. Anne ve babasını görünce, onları 

kucaklamak için ileri atıldı, fakat anne ve babası, kötü bir 

ruhun onları sürekli ziyaret ettiğini söylediler, bu yüzden,

. adam onları bırakmak zorunda kaldı.



Ainu'lar, sular yükseldiğinde insanların büyük çoğunluğu

nun yok olduğunu anlatan bir Tufan Efsanesine sahiptiler. Sa

dece bir kişi, bir dağın zirvesine çıkarak kurtulabilmişti18.

Ainu'larm, Koro-pok-guaı'ları yok ettiklerinin iddia edilme

sine rağmen, onlarla karışmış olmaları ve onlara ait bazı dinsel 

inanç ve mitleri almış olmaları ve bunun karşılığında 

Japon'ların hem Ainu, hem de Koro-pok-guru'lara ait inanç ve 

mitlerden etkilenmiş olmaları da mümkündür. Benzeri olma

yan sütunlar ve kuyruk kısmı balık şeklinde olan dişi tanrıça 

(Ejderha Ana), Ainu dininde olduğu kadar Japon dininde de 

karşımıza çıkmaktadır. Her ikisine, Kamschatka'da da rastlan

mıştır. Dr. Rendel Hafris, Kamschatdal'ların19 sütun ve balık 

tanrıça putları hakkindaki yorumlarında, "Yunan ve Doğu din

lerindeki değişik balık biçimlerini, Filistinlilerin Doğan ve Der- 

ceto'sunu, Asur'luların20 Oannes'ini, Yunan efsanelerinin Eury- 

nome'unu ve buna benzer örnekleri" hatırlatır. Bazen sarma

şıkla kaplı olarak gösterilen sütun, Hermes ve Dionysos sem

bolü ile ilişkilidir. Dr.Rendel Harris şunları eklemektedir: 

"Kamschatdal'lar ve diğer Sibiryalı kabileler, kendileri için din

sel bir değeri olan sarhoşluk veren ve uyuşturan içecekler imal 

ediyorlardı ve bu içkiler Şamanlar tarafından, kutsal ilham du

rumları elde etmek üzere kullanılıyorlardı". Japon'ların pirinç

ten imal ettikleri "sake"de aynı etkiye sahiptir ve Ainu'lar gibi 

Japon'lar da tanrılara likör sunmuşlardır.

Koro-pok-guru ve Ainu'ları Japonya'ya çeken ne idi? Daha 

önce de gördüğümüz gibi (III.Bölüm) insanları deniz yolculuk

larına ve deniz ve karada maden aramaya İten ilkel güdü, inci, 

değerli taşlar ve metaller şeklindeki zenginliğin elde edilmesi 

arzusundan ibaretti. Bugün, Japon kıyılarının etrafında inciler 

bulunmuştur. Marco Polo'nun kayıtlarına göre, onun zamanın

da Japon halkı, ölünün ağzına inci yerleştirme adetini uygulu

yordu. "Zipongu21 adasında (Japonya), penbe renkli inciler 

çok yaygındı ve bunlar, beyaz olanlar kadar değerliydi". Önse- 

kizinci yüzyıl yazarlarından Kaempfer, Japon incilerinin, Iran 

inci istridyesine benzeyen küçük istridye (akoja) cinslerinde ve 

ayrıca "sarı salyangoz kabuğu", taira gai (Placuna) ve aıvabi ya



da abalonefda (Haliotis) bulunduğunu belirtmiştir. Bir inci top

lama yeri, Saghalin nehirlerinde adasının yakınında bulunmak- 

j tadır. En eski zamanlardan beri, Mançurya nehirlerinde Kams- 

! chatka'da ve Okhotsk Denizi'nin güney kıyılarında inci 

1 avlandığından dolayı, Japonya'daki ilk yerleşimcilerin ilk çağ 

inci avcıları oldukları düşünülebilir. Burada, G.A. Cooke'a 

göre, eski zamanlarda incilerin ve ginsenğ'm (adamotu) Man

çurya ticaret mallan olduklarının, not edilmesi özellikle ilgi çe

kicidir22. Daha önce de gördüğümüz gibi, otlar ve inciler, ana 

tanrıçanın biçimleri olarak kabul ediliyorlardı.

Kore'de, ginseng, hükümet denetiminde yetiştiriliyordu,

i Mrs.Bishop'un23 yazdıklarına göre "Ginseng,, Kore'nin ihraç et

tiği en önemli ürünlerden biridir ve gelirinin büyük bir bölü

münü teşkil eder". Bir sepet dolusu ginseng in değeri 4000 ster

lini bulabilir. "Fakat, Kuzey Kore'de yetişen vahşi ginseng çok 

değerlidir ve tek bir örneği 40 sterline satılmıştır! En çok Kang- 

ge dağlarında bulunur, fakat çok enderdir ve arama çalışmaları 

çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanır ve bu yüzden halk, bunıt 

ginsengin büyülü özelliklerine bağlarlar ve sadece temiz bir 

hayat süren insanların onu bulabileceklerine inanırlar. "Gm- 

sengin koruyucu mhu olan iblis...oldukça şereflidir (shf.243). 

Kore ginseng'i için, Çin'de hazır bir pazar bulunmaktadır. "Gin

seng, pek çok Çinlilerin içtiği Çin şarabıyla beraber devamsız 

ya da düzenli olarak alman, güç verici, hararet giderici, mideye 

iyi gelen bir hayat iksiridir", (shf.95).

Japonya'da ginseng ve mantar, inci, gibi, uzun ömür veren 

ve bazen, Joly'nün söylediğine göre, "(...phalli) gibi görünen" 

bitkilerdir: Babil'li kahramanlar Gilgamçsh ve Etano'nun ara

dıkları bitkiler ve Çin’in ejderha otları gibi, "Hayat Bitkileri" ve 

"Doğum Bitkileridir"24.

Japon'ların eski dini olan Shinto'da, incilere ve diğer değer

li mücevherlere ve hatta modern anlamda sadece kişisel süsle

me için kullanılmayan suni boncuklar gibi takılara önem veril

miştir; boncukların dinsel bir anlamı vardı. Kutsal bir 

mücevher, Japonya'da derin bir anlamı bulunan bir isim olan 

tamdd\x\ Çünkü mi-tama, bir ruh ya da hayalet ya da benzer



bir şeydir. Mi, genellikle bir "şeref önceki ya da bir "Şeref Sıfatı" 

olarak kullanılır, fakat aslında bundan daha fazla anlam içerdi

ği anlaşılmaktadır. De Vişser'in belirttiği gibi, Japon bir yonım- 

cu, minin "yılan" yani yılan-ejderha anlamına gelen eski bir 

sözcük olduğuna yönelik başka bir konuya dikkat çekmiştir25. 

Bundan dolayı, mi-tama, "nıh" ya da "benzer" ofarak, "yılan- 

inci" ya da "ejderha inci"26 ile anlatılmak istenen her şey olabi

lir. Daha önce de gördüğümüz gibi, kadınların doğuma yar

dımcı olması ve böylece hayatı çoğaltması ve uzatması için tak

tıkları "Isis yeşimtaşı"na benzer şekilde, inci Büyük Ana'nın 

kanı, "hayati unsur", "ruh malzemesini içermekteydi; Çin ve Ja

ponya'da, cesedi çtirümektecı koruması ve uzun ömür ya da 

ölümsüzlük sağlaması amacıyla, ölünün ağzına inci yerleştirilir

di. Mücevherler ve ilaçlar arasındaki ilişkiye, Orta Amerika'daki 

Maya'da rastlanmıştır. Cit Boion Tun (dokuz değerli taş) bir ilaç 

tanrısıydı. Tanrıça Ix Tub Tun ("değerli taşlar tüküren kadın") 

"yeşimtaşı ve mor yakut işleyenlerin tanrıçasıydı. Tlaloc'un ka

rısıyla bağlantısı vardır.

Dr. W,G.Aston'a göre27 tama, "vermek" anlamına gelen 

tabu fiilinin kökünü içermektedir ve daha çok uzun biçimi ta- 

mafü kullanılmaktadır. "Tama, bir hediye anlamına gelen 

tama-mono ve bir yeni yıl aımağanı olan toshi-dama kelimele

rinin karşısında, özgün önemini korumaktadır, Tama'nm bir 

diğer anlamı", bir mücevher gibi değerli bir şey" dir. Sonra, mü

cevherler çounlukla yuvarlak şekilli olduklarından28, kelime, 

yuvarlak olan şeyleri anlatmak için kullanılmaya başladı. Aynı 

zamanda, değerli niteliği sayesinde, türbesinde oturan 

Tanrı'dan yayılan kutsallığı ve ayrıca en kutsal şey olan insan 

hayatı ya da ruhunu sembolik olarak anlatmak için kullanılı

yordu... Tama unsuru, pekçok tanrının adına girmiştir. Yiyecek 

tanrısı Ukemochi no Kami ya da Uka no mi-tama olarak anılır". 

Fallik tanrılar da, mi-tama olarak anılırlar. Mi-tama, bazen, 

Mısır'lı ka ile aynı anlamda kullanılır. Bu, bir türbede oturan ve 

orada bir sbintai ("tanrı vücudu")- bir mücevher, silah, taş, 

ayna, yastık ya da buna benzer bazı nesneler- sahibi olan bir 

tanrının ruhu ya da benzeridir.



Tanrılar ve insanlar tarafmdan takılan mücevherler (tama), 

sadece takı değil, aynı zamanda "ruh malzemesine sahip nes

nelerdi. Bunlardan, en eski Shinto kitaplarında sözedilmekte- 

diı*. Eski Japon mezarlarında, arkeologlar, yuvarlak boncuklar 

(tama), "dikdörtgen delikli silindirler" ya da "tüp şeklinde bon

cuklar” Ckuda-tama) ve "eğik" ya da "virgül şeklinde29 boncuk

lar1' (maga-tama) bulmuşlardır. W.Gowland'a göre, "mağa- 

tamah m yapılmış olduğu taşlar, kaya kristali, yeşimtaşı, agat, 

sabuntaşı ve alaca akik ve daha nadiren krizopras ve nefrit (ye- 

şimtaşı) taşları idi,” W.Gowland, "son iki mineralin Japonya'da 

bulunmadığını"30 belirtmektedir,

Henri L. Joly, tama üzerine yazdığı yazılarında,31 bunun 

ayrıca "bir uca doğru sivriltilmiş ve üzerine pek çok halka ka

zınmış bulunan bir inci biçiminde temsil edildiğini" belirtmiştir. 

"Diğer isimler arasında, Nio-i-Hojiu, ve daha nadiren, büyükan

nesi AmaterastP2 tarafmdan Ninigi no Mikoto'ya33 bırakılan üç 

armağandan biri olan küre şeklindeki mücevher için kullanılan 

Shinsbi isimleri vardır. Hikayelerde adı geçen, Shinshfnin ger

danlığı kaybolmuştu ve onun yerinde sekiz ya da on cm. yarı

çapında büyük kristal bir top, împaratomn bir yaveri tarafın

dan korunmuş ve taşınmıştı."

înci (tama) "Japon şans tanrıları ile ilgili olan ve görünmez- 

lik şapkası (kakuregasaX bir mücevherle oynayan bir aslan, 

mercan, madeni para vs. ile dolu bir kavanoz34 (mercan dalları 

(sangojü), deniz kabuğu (kat), portakala benzeyen bir meyve, 

Tennin'lerin beş renkli kuş tüyü elbisesi, Budist cennetinin ka

natlı bakireleri, bakır paralar vs.) gibi nesnelerden oluşan bir 

koleksiyon olan Takara mono hâzinelerinden biridir; Fakat, 

tamdnın Hint'li Budistlerin manisi ile ilgili olabilmesine rağ

men, Japonya’da Budist kökenli değildi: Budistler, sadece 

Japon'ların "şans mücevherline eklemelerde bulundular.

Yeşimtaşı tamdsı, ilginç bir soaırı ortaya çıkardı. Nefrit, Ja

ponya'da bulunmuyordu. Laufer'a göre "nefrit ya da yeşimtaşı- 

mn, hangi kaynaktan, nasıl ve ne zaman Japonya'ya getirilmiş 

olduğuna karar vermek güçtür." İlkçağ Japon mezarlarında bu

lunan yeşimtaşı nesnelerden sözederek şunları söylemektedir.



"Mücevherler, Japonya ve Çin arasında tarihsel bağlantının 

henüz kurulmadığı çok eski bir döneme uzanabilmektedir; 

eski Çin mücevherciliğinde rastlanmayacak biçimde, açıkça be

lirli ve karakteristik iki tipe sahiptirler35. Japon maga-tama ve 

kuda-tama, bilinen herhangi bir Çin'li örnekle ilişkili olsaydı, 

eski Japon mezarlarında yeşimtaşınm bulunması konusunda 

makul bir gerekçe ortaya koymak mümkün olurdu; fakat böyle 

bir tip uygunluğu ortaya konamaz. Çin'de benzer parçaların 

bulunmasının mümkün olmasına rağmen, eski ya da modem 

zamanlarda, gerdanlıklar orada asla kullanılmamıştın Dola

yısıyla, iki Japon takı taşı biçiminin, yerli buluşlar mı olduğunu, 

yoksa, güney-doğu Asya'daki, bizim bilmediğimiz Çin'li olma

yan başka bazı bir kültürlerden ödünç mü alındığını tartışmalı

yız"36

Tama, Shinto dininde büyük öneme sahiptir. Dindar göç

menler tarafından uzun süre ziyaret edilen "Japonya'nın 

Mekke"si Ise’de, Mikadonun bir bakire kızı, Mikado'dan Mika- 

do'ya teslim edilen üç adet imparatorluk nişanesini, ayna, kılıç 

ve mücevher (tama), koruyordu. Tapmaklarda putlar yoktu. 

Shintai, dikkatli bir şekilde sarılmış ve çatısı saman kaplı, tahta

dan yapılmış, süssüz, basil bir küçük tapınağın gözden uzak 

bir bölümünde; "kutsalların kutsalındaki bir kutuda saklanmış

tı. Tapmağa, tavuk tüneği anlamında "kuş tüneği" anlamına 

gelen tori un adlı bir giriş kapısından giriliyordu. Dr.Aston'a 

göre "Bir şeref kapısı olarak tori-m, Hindistan'daki turan., 

Çin'deki pailoo ve Kore'deki hong-sal-mun ile amaçta aynı, bi

çimde benzer, kıtaya ait bir kurumdu37. Bu Artemis sembolü

nün ne zaman Japonya'ya geldiği kesin bilinmemektedir. "Taş 

kapılar" eski Japonya'da çok kutsal sayılıyordu. Bunlardan bir 

tanesi Ise'de bulunmaktadır. ("îse'nin ikiz kayaları").

Ayna, güneş tanrıçasının shintaibiydi (tanrı vücut); kılıç, ej

derhanın shintaf siydi; ve mücevher (tama) doğanın tükenmez 

rahmi olan Büyük Ana'nın shintai siydi. Kutsal îse'de, tapılan 

başlıca ilahlar, güneş tannçası Ama-terasu ve yiyecek tanrısı 

Toyouke-hime idi38 Başrahip, bir Kami (tanrı) olan Mikado idi 

ve ismi "Cennetin Torunu" idi, varisi "güneşin ağustos çocuğu"



ve malikanesi "güneşin ağustos evi" idi39. Mikado tahta çıktık

tan sonra, Ohonihe (büyük yiyecek adağı) töreni yapılıyordu. 

Aston'a göre "bu tören,Shinto dininin en ciddi ve en önemli tö

reniydi". Aston, modem bir Japon yazarından, aşağıdaki açıkla

mayı aktarmaktadır.

Eskiden Mikado Cennet Tanrılarından uğurlu tohumu 

aldı ve bununla halkı doyurdu. Daijoıudât (ya da Ohoni
he), tohum olgunlaştığında, Mikado üzerine halkı derin 

bir saygıyla birleştirdi ve Cennetin Tanrılarına geri gön

derdi. Daha sonra onu, ulusla beraber yedi. Böylece in

sanlar, yedikleri tohumun, kendilerine Cennet Tanrıları 

tarafından bağışlanan tohumdan başka bir şey olmadığını 

öğrendiler.

Mikado, böylece, bir -anlamda Japon Ösiris'i idi.

Budizm öncesi zamanda, Shinto dini, tüm sosyal yapının 

dayandığı bir törenler ve kanunlar sistemiydi. Adı, "tanrıların 

yolu" anlamına gelen Çin'ce bir kelimedir ve bunun Japon

ca'daki karşılığı Kami no michidiv. Ancak, tanrıların çok sayı- 

<jla olmasına rağmen, beşinci yüzyıl sonrasına kadar, rahipler 

tjarafından sözlü olarak düzenlenen ayinlerde (norito) bunların 

sjadece küçük bir bölümü önemli rol oynadılar ve daha sonra, 

Çin'ce karakterlere dayanan yerli bir yazılı metin kullanılmaya 

başladı.

Eski Shinto, en çok yiyecek sağlama, çocuk edinme, sağlı

ğın komnması ye su baskını, kuraklık, yangın ya da depremin 

yol açtığı felaketlere karşı korunma ile ilgiliydi. Ölümsüzlük 

cjğretisi ile ilgili söylediği çok az şey vardı ya da hiçbir şey 

yoktu. Cennet ve cehennem yoktu. Tıpkı sıradan ölümlüler 

gibi ölen bu tanrıların bazılarının ruhları, Mikado'nun ruhunun 

da yaptığı gibi, Yomi ülkesine gittiler, fakat hastalık ve ölüm 

nıhlarının oturduğu Öteki dünya ile ilgili çok az şey anlatılmış

tır. Aston'a göre40 Nihon-ginirv bir bölümünde, Yomi, açıkça 

bir mezar metaforundan başka bir şey değildir" Böylece, Gilga- 

mesh'in ölü arkadaşı Ea-banirnth%1 ruhunu çağırdığı, Babillile- 

rin Öteki Dünya ya da Yeraltı Dünya'sına benzemektedir." 

"Ölünün yiyeceğini" yedikten sonra hiçbir tanrının ruhu



Yomi'den kurtulamazdı. Ea'mn oğlu Babilli tanrı Adapa, Öteki 

Dünya'ya çağrıldığında, babası, onu kendisine sunulan hiçbir 

yiyecek ve içeceği kabul etmemesi konusunda uyarmıştı42. 

Tanrıça Isthar, sevgilisi, tanrı Tammuz'u ararken, Hades'e girdi

ğinde, hastalığa yakalanmıştı ve "hayat suyu" ile yıkanana 

kadar iyileşip ayağa kalkamadı43.

Tanrı olan Mikado'nun bir ruhu vardı ve Yomi'ye gönderi

lebilir ya da atası olan güneş tanrıçasının kutsal hükümdarlığı 

olan cennete yükselebilirdi. Bazı önemli insanların da buna 

benzer ruhları olurdu. Fakat, Ko-ji-ki ya da Nihorı-gfde, sıra

dan insanların ruhları olduğunun kabul edildiği ya da öldükten 

sonra nereye gittikleri konusunda açık ifadeler yoktur. Bazıları 

kuş ya da porsuk ya da tilki haline gelebilir ve bir süre bu şekil

de yaşarlar ve sonra, bazı tanrıların yaptığı gibi ölürlerdi. îlk 

Shinto kitaplarında hayaletler yoktur44.

Mısırlı eski krallar, Japonya’nın eski Mikadoları gibi, ölüm

süzlüğe sahiptiler. Piramit Yazıları "tümüyle kralın özel kullanı

mı içindi ve sadece krala, hitap eden inançlarla doluydu”. Bu 

yazılarda, "yerleri gizli olan" ölüler ve mezarda kalanlar hakkın

da belli belirsiz ifadeler yer almaktadır45. Ölülerin akibeti, 

güneş mezhebini çok fazla ilgilendirmemiştir.

Japon mitlerini ele almadan önce, "Eski Shinto". müritleri 

için anlamı olan, genellikle ‘‘tanrılar". şeklinde tercüme edilen 

kami deyiminin ne olduğunu düşünmek gereklidir. Kami, ru

hani yaratıklar değildi, fâkîit bunların pek çoğu, shintaide 

(tanrı vücut) ikamet eden ruhlara ya da benzeri şeylere sahip

tir. Dr. Aston, kamfnin, geıel olarak tanrıyla ilgili olmasına 

rağmen, bazı önemli sınırla aıaları olduğunu hatırlatmaktadır. 

Karniler, yüksek,' hızlı, iyi, zengin ve canlıdır, fakat sonsuz, 

mutlak kudret sahibi ya da herşeyi bilen değildir. Pek çoğunun 

bir annesi ve babası vardır ve bazılarının öldükleri kayıtlıdır"46. 

Japonların çok sayıdaki karnileri için "ruhi" deyimini kullanma 

ya da onlara sadece korku duyulduğu için, ibadet edildiğini ya 

da daha çok saygı duyulduğunu varsaymak konusunda dikkat

li olmamız gerekmektedir. Bazı kamilerden korkuluyordu. 

Fakat tanrı korkusu, el çırpılan ve mutlu kahkahalar atılan tö-



renleri ile Shinto dininin belirgin bir özelliği değildir. 

Dr. Aston, onsekizinci yüzyıl büyük Shinto din bilimcisi 

Motöori'den, kami hakkında, aşağıdaki aydınlatıcı bilgileri ak

tarmaktadır.

Kami deyimi, ilk olarak eski kayıtlarda adı geçen değişik 
gökyüzü ve yeryüzü tanrıları ve aynı zamanda kendileri
ne ibadet edilen türbelerde oturan ruhları (mi-tama) için 
kullanılmıştır. Daha fazlası, sadece, insanlar değil, aynı 
zamanda (sahip oldukalı olağanüstü ve etkili güçleri yü
zünden korkulmayı ve saygı duyulmayı hakeden kuşlar, 
hayvanlar, bitkiler ve ağaçlar, denizler ve dağlar ve bütün 
diğer şeyler de kami olarak anılıyordu. Sadece eşsiz asil
likleri ya da işe yarar olmalarından dolayı meşhur değildi
ler. Muzır ve esrarengiz yaratıklar da, sadece genel olarak 
korkulan şeyler iseler, kami olarak adlandırılırdı. Kami 
olan insanlar arasında, herşeyden önce, birbirini takip 
eden Mikadoları anmak gerekir, sonra, hem eski hem de 
modern zamanlarda, genel olarak kabul edilmeseler de, 

tek bir köyde şehirde ya da ailede tanrı olarak kabul edi
len pek çok kutsal insan olmuştur.

Eski mısır'da, hükümdarlığı elinde tutan kral, benzer şekil

de, bir tanrıydı- yaşarken bir Horus ve öldükten sonra bir Ösi- . 

ris. Imlıotep gibi bilgin, ilahlaştırılabiliyordu ve Memphis tanrı

sı, Ptah'm oğlu olarak kabul edilebiliyordu. Mısır'ın da, 

Japonya gibi, kendi yerel tanrıları vardı; aynı Babil gibi. 

! Japon din bilimcisi şöyle demektedir;

Kamiler arasında, insan olmayanlar içinde Gökgürültü- 
sü'nü anmak isterim (Japonca'da Nuru kami ya da sesli 
tanrı). Ayrıca Ejderha ve Yankı (Japonca'da Ko-dama ya 
da Ağaç Ruhu) ve Tilki vardır ve onlar esrarengiz ve kor
kunç yaradılışlarından dolayı kami sayılmışlardır. Kami 

deyimi, kaplan ve kurt için Nihon-gi ve Manjoshiu keli

melerine de uygulanmıştır. Isanagi (Yaratıcı tanrı), şeftali
ye ve boynundaki mücevherlere, onların kami oldukları
nı ima eden isimler vermiştir47.

Burada, ejderha ve kaplanın Doğu'nun ve Batı'nm tannları 

olarak çok belirgin şekilde görüldükleri Çin'de elde edilen



inançlara benzer inançlarla karşılaşıyoruz. Şeftalinin bir hami 

olduğu inancının, şeftalinin. Ana Tannça'nın bir biçimi ve olan 

clünya ağacı olduğu inci ve yeşimtaşından yapılan nesneler 

gibi, onun "yaşam maddesini içerdiği yönündeki Çin düşünce

siyle ilgili olduğu anlaşılmaktadır; fallusun bir tanrı sembolü ol

ması gibi, şeftali de bir tanrıça sembolüdür.

Motöori şunları ekler:

Kami olarak adlandırılan pekçok deniz ve dağ vardır. Bu

rada kastedilen onların ruhları değildir. Kelime, doğru

dan denizlerin ve dağların çok korkunç şeyler olmasın

dan dolayı, kendileri için kullanılmıştır48.

Kamfnin bir yararlı ve bir de kötü cinsi vardır. Yararlı tanrı
lar, insanların ihtiyaç duyduğu ya da aradığı şeyleri temin eder; 

onlar koruyucu ve muhafaza edicidir. Dünyanın dört koruyu

cusunun adı "Shi TennoMur. Çin'li Siyah Kaplumbağa (kuzey), 

Kırmızı Kuş (güney) Beyaz Kaplan (batı) ve mavi ya da yeşil ej

derha (doğu) gibi ana yönlere yerleştirilmişlerdir. Bununla be

raber Japonların renk düzeni, Çin'lilerinki ile aynı değildir. Ku

zeyde mavi tanrı Bishomon ya da Tamoten; güneyde beyaz 

suratlı savaşçı Zocho; batıda kitap ve fırçası ya da bir mızrakla 

beraber kırmızı suratlı komoku ve doğuda bazen bir iblisi 

ayaklarının altında ezer şekilde gösterilen yeşil suratlı Jikoku.

Hindistan'da, kuzey beyaz, güney siyahtır ve Seylan'da ana 

yönlere ait Budist renkleri sarı (kuzey), mavi (güney), kırmızı 

(batı) ve beyazdır (doğu).
Japon dünyasının renkli bekçilerinin Budist kökenli kabul 

edilmesinin adet haline gelmiş olmasına rağmen, özgün Japon 

bekçilerinin yerlerini, Budıstler tarafından getirilen Hindu ve 

Çin'li tanrıların almış olmaları da pekala mümkündür. Çin ve 
Japonya'nın ejderhaları, De Visser'in göstermiş olduğu gibi49 

Budizm öncesi döneme aittiler, fakat onlara, özgün sıfatlarına 

ek olarak, Budist rahipler tarafından tanıtılan naga (yılan ya da 

ejderha) tanrıların sıfatları da verilmişti.



18. BÖLÜM

JAPON TANRI VE EJDERHALARI

Mısır Taşkın mitinin Japon Sunumu- Bir Uzak Doğu Mero- 

dach'ı- Ejderha Katletme Hikayesi- Kan Nehri- Ölü bir Ejderha 

Olarak Osiris- Eski Shinto Kitapları- Shinto Evrenin Yaratılış- 

Hikayesi- Gökyüzü ve Yeryüzünün Ayrılması- Kozıpik "Kamış 

Atışı" ve Nig-gil-ma- Kutsal Mücevher Mızrak- Izanagİ ve Iza- 

nami- İlahların ve Adaların Doğuşu- Japonya'nın Ejdeıiıalan- 

Wani- Ayı,. At ve Diğer Ejderhalar-Japonya'da At.Adağı- Japon 

Ejderha Biliminde Buıst Unsurlar- Hint Naga'ları- Çin Ejderha

ları ve Japon Su-Yılanlaı;ı.

insanın yaratılışı konusunda bir Shinto miti bulunmamakta- 

çĵ r; Mikadolar ve kabile şefleri tanrıların tanrılarıydı. Bütün in

sanların yok olduğu fakat bir tek kişinin kurtulduğu Ainu tufan 

efsanesi gibi bir Tufan Miti bulunmamaktadır. Japonlar tarafın

dan Jakwa diye bilinen Nu Kwa lıakkmdaki Çin hikayesinin, 

bu efsanevi kraliçenin ya da tanrıçanın, suların çekilmesini sağ

ladıktan sonra yarattığı kabul edilen yeşimtaşı ile ilgili inançlar

la beraber getirildiği anlaşılmaktadır, fakat eski Shinto kitapla

rında. bir yer bulamamıştır. Bununla beraber Babil'li Tiamat 

ejderha katili efsanesi İle karışan Mısır Tufan hikayesinin ilginç 

bir sunumu vardır. Bir Uzak Doğu Marduk'u olan Susa-no-wo* 

sekiz başlı bir ejderhayı öldürür, vücudunu parçalar ve ondan 

b;r mh-kılıcı.-canavarın bir biçimi- alır.

Mısır mitindeki Iiathor-Sekhet, insanaları katletmeyi dur

durması için sarhoş edilmişti ve bu amaçla kavanozlardan bol 

miktarda kan kırmızı renginde bira dökülmüştü. Susa-no-wo, 

bir yeryüzü tanrısının kızı için düzenli olarak- anlaşıldığı kada

rıyla senede bir kez- gelen ejderhayı sarhoş etmek üzere sake



(pirinç birası) sağlıyordu. Onu öldürdüğünde, Hi Nehri "bir 

kan nehrine dönüştü".

Piramit Yazılarında da sözü geçen, Mısır efsanesinin bir 

başka sunumunda, taşma döneminde "Kırmızı NiP'den, set tara

fından Abidos yakınlarındaki Nedyt'te öldürülen Osiris'in kanı 
olarak sözedilir2. Lucian, Adonis'in kanının da benzer şekilde, 

Lübnan’dan akan Adonis Nehri'nin sularını, her sene taşma dö

neminde kızıllaştırdığım ve "denizin büyük bir bölümünü kır

mızıya boyadığını" anlatmaktadır3, işte, Adonis'in BabiPlilerin 

Osiris'i olduğunu görüyoruz. Daha önce de gördüğümüz gibi, 
Osiris'in bir ejderha biçimi vardı; o Nil nehrinin ve dünyayı 

çevreleyen okyanusun ejderhasıydı.4 O, ayrıca dünya deviydi, 

ağaçlar ve tohumlar onun vücudundan yetişirdi5. Sekiz başlı 

Japon ejderhasının vücudu yosun ve ağaçlarla kaplıydı.

Mahkum edilen bakirenin kurtarıcısı olarak Susa-na-wa, 

Andromeda'yı su canavarından kurtaran Perseus’la ilgilidir6. 

Her sene Nil Nehri’ne bir bakire kurban etme geleneği eski 
Mısır'da ortaya çıkmıştı. Babil. efsanesinin Tiamat biçiminde, 

Marduk, ejderhanın kan damarlarını keser ve "kuzey rüzgarının 
onları, gizli yerlere götürmesini sağlar."7 Her ikisinin de kanlan 

deniz olan, Çin'li P'an-Ku ve İskandinav Ymer, efsanenin ilginç 

versiyonlarıdır.

Japon ejderha-tufan miti, açıkça, bir şekilde hikaye biçi

minde acemice düzenlenmiş bulunan yerel ya da yerelleştiril

miş ve ithal edilmiş hikayelerden oluşan bir mozaik olan Shin

to mitolojisinde bir kahramanın yaşamıyla ilgili bir olaydır.
Bu eski Japon mitleriyle ilgili başlıca bilgi kaynaklarımız, 

Ko-ji-ki ve Nihön-gis adlı Shinto çalışmalarıdır. Bu çalışmalar

dan Ko-ji-ki ("Eski Meselelerin Kayıtlan") en eski olanıdır; I.S. 

712 yılında Japonca olarak tamamlanmıştır; Nibon-gi ("Japon 

Tarihleri") LS.720 yılında Çin'ce olarak tamamlanmıştır.

Eski zamanlarda rahiple;: tarafından sözlü olarak nesilden 

nesile aktarılan efsanelerin, Japonya'da Budizmin yayılmaya 

başlamasından yaklaşık 200 yıl sonrasına kadar toplanıp sistem
leştirilmemiş olmasına rağmen, Hint inançlarından çok etkilen
memişlerdi. Bununla beraber, ejderha bilimi öyle karmaşık bir



lâle geldi ki, yerel olanı ithal olandan ayırt etmek çok güçtür.

Ko-ji-ktnin önsözünde, derleyici Yasumaro, şunları 
yazar: "Şimdi kaos yoğuşmaya başladığında, fakat güç bir 
biçimde henüz ortaya çıkmadığında ve ismi olan ve yapı
lan bir şey yokken, onun biçimini kim bilebilirdi? Bunun
la beraber ilk olarak Gökyüzü ve Yeryüzü ayrıldılar ve üç 
tanrı, Yaratılışın başlangıcını oluşturdular; daha sonra 
edilgin ve etken özler gelişti ve iki ruh, herşeyin atası ha
line geldi."

Gökyüzü ve Yeryüzünün birbirinden ayrılışı efsanesi, 

Vlısır'da çok eski zamanlara dayanır. Atmosfer tanrısı Shu, gök

yüzü tanrısı Nut'u, yeryüzü tanrısı Seb'den ayırdı. Polinezya mi- 

:olojisinde, "her şeyin temeli olan" Rangi (gökyüzü) ve Papa 

'Yeryüzü), "ormanların, kuşların ve böceklerin tanrısı ve baba- 

;>ı" olan Tane-mahuta tarafından birbirinden ayrılmıştı. Fakat 

ou duaımda, yeryüzü anne, gökyüzü ise babadır9.

Yasumaro'nun sözettîği "Üç Tanrı" hakkında çok şey öğre

nememiş bulunmaktayız. Buradaki "üçİük fikri, Hint kökenli 

olabilir. Edilgin ve Etken özler, Çin'deki erkek Yang ve onun 

dişisi olan Yin ilkelerini hatırlatmaktadır. Bunlar Ko-ji-kfde, 

İzanagi ("Davet Eden Erkek") ve Izanami ("Davet Eden Dişi") 

ile temsil edilfrıiştir.

i Dr. Aston, Nihon-ginin başlangıç bölümünü şöyle çevir-

rniştir:
i
i Eskiden, Gökyüzü ve Yeryüzü henüz birbirinden ayrılma- 
S ııııştı ve In ve Yo henüz bölünmemişti. Belirsiz şekilde sı

nırları olan ve tohumlarla dolu, bir yumurtayı andıran 
karmaşık bir kütle oluşturdular. En ağır ve büyük kısım 
sukunet bularak Yeryüzünü oluştururken, en, saf ve temiz 
kısım, hafifçe kanşıktı. En halis kısım kolayca, birleşik bir 
vücut haline geldi, fakat ağır ve büyük kısmın pekişmesi 

j zor oldu. Dolayısıyla ilk önce Gökyüzü oluştü ve Yeryü
zünün ortaya çıkması bunu izledi. Daha sonra bunların 

j arasında kutsal varlıklar ortaya çıktılar.

îşte yine karşımıza, Çin'li P'an-Ku, Hintli Brahma, Mısırlı 

Ra ya da Horus, ve Polinezyalı yaratıcılardan birinin içinden



çiktığı kozmik yumurta çıkıyor. Çin'in, Japon mitinin kaynağı 

olduğu düşünülebilir, fakat In ve Yo ve oldukça açık bir biçim

de Yang ve Yin, burada Ko-ji-kide olduğu gibi, İzanagi ve Iza- 
nami'yi değil, yeryüzü ve gökyüzü tanrılarını temsil etmektedir. 

Fakat mitin Ko-ji-ki biçimi en eski biçim olabilir ve Nihon- 
g ide, daha önce Japonya'da var olan inançlar üzerine eklenen 

Çin inançlarına rastalâyabiliriz.

Yaradılış efsanesine dönersek! Ko-ji-ki adlı henüz İngilizce

ye çevrilmeyen eski bir yerli çalışma, çevirisi yapılamayan is

minde güneş ay, yeryüzü ve suların anıldığı, belirsiz bir cinsi
yete sahip bir tanrıyla başlayan, yedi adet tanrı neslinden 

sözeder. Bu ilk tanrı ailesi, yeryüzü ve gökyüzünün çocuklarıy
dı. En son çift, daha sonra karı koca olan Osiris ve isi s gibi, 
ağabey ve kızkardeş izanagi ve Izanami idi.

Ko-ji-kiye göre, ilk üç tanrı, "Yüksek Gökyüzü ovası Taka- 
ma-no-hara'da ortaya çıkmıştır. Yalnızdılar ve daha sonra orta

dan kayboldular, yani öldüler. Yazar devam ediyor: "Genç ve 

yüzen yağ gibi olan yeryüzü bir deniz anası gibi sürüklenir

ken10, bir sazlık tomurcuklanan bir şeyden doğan daha sonraki 

ilahların isimleri, Şirin- Kamış* Filiz- Prens- Ata/Tanrı ve Kutsal- 
Sonsuz- Kalıcı- Tanrı'dır. Bu iki tanrı da aynı şekilde yalnız 

doğdular ve kendilerini gizlediler"11. Daha sonra yeryüzü ve 
çamur tanrıları ve ayrıca Izanami ve Izanagi'den önceki diğer 

tanrılar geldiler.

"Kamış filizinin, Japon nig-gil-ma (Bkz.13.Bölüm) olması 

mümkündür. Eski Sümer yazılarından birinde olduğu' gibi, ko

ruyucu ve devam ettirici "hayat malzemesi" ile dolu olan esra

rengiz bitki, Yaradılış'ın ikinci ürünüydü.

Daha önceki tanrılar, izanagi ve Izanami'nin "bu sürükle
nen dünyayı yapmak, sağlamlaştırmak ve ona hayat vermek" 

zorunda olduklarını söylemişlerdi. Daha sonra, Ame no tama 

boko, "Kutsal mücevher- mızrağı"nı verdiler. Mızrağın, fallik bir 

sembol olduğu öne sürülmektedir. Mücevher, (tama), "hayat 

malzemesidir, izanagi ve Izanami, Aston'un gökkuşağı olarak 
tanımladığı ya da bazı Japon bilginlerinin "Kutsal Taş Tekne" 

ya da "Kutsal Merdivenler" olarak belirttiği gibi "Cennetin Yü



zen Köprüsünün üzerinde durdular ve tama-boköyu kullana

rak okyanusu aradılar. Ko-ji-kfye göre, "tuzlu suyu, Chamber- 

lainln iddia ettiği gibi "kalın ve yapışkan hale gelene, yoğunla- 

şana (koıvoro-koıvoro) kadar karıştırdılar". Diğerleri, bu bölü

mün, tuzlu suyun "yoğun bir ses" verdiği şeklinde tercüme edi

lebileceğini düşünmektedirler. İlk sular ve yağlı çamur "yoğun

laşmaya" ya da "pişmeye" başladığında, ilahlar mızrağı çektiler. 

Mızrağın ucundan, birkaç damla "lapa" düştü ve Onogoro adlı 

("kendiliğinden yoğunlaşan") bir ada oluşturdular. İlahlar cen

netten indiler ve adanın üzerinde ortasında bir sütun bulunan, 

sekiz kulaç boyunda bir ev inşa ettiler12 Burada yine, Kams- 

chatka dinindeki ("üzerinde büst olan kısa kolon"), Ani-Hint 

Tanrısı Indra tarafmdan inşa edilen Vedic dünya evinin sütunu, 

İskandinavya dinindeki ("branstock"), Mikena’nm "Aslan Kapı

sı" olan benzetmesiz sütunla karşılaşıyoruz; sütun, Hindis

tan'daki Meaı Dağı gibi, dünyanın belkemiğidir13. Dr. Aston'a 

göre "bir evin orta direği, günümüzde, pekçok diğer ülkede ol

duğu gibi, Japonya'da da bir şeref nesnesidir, Shinto tapmakla

rında, Nagago no mibashira (('orta'ağustos direği') ve sıradan 

evlerde Daikoku bashira adını alır."14

izanagi ve Izanami, merkez şutunun etrafında dönme sere

monisi yaparak ve birbirleriyle yüzyüze gelerek karı koca oldu

lar. İlk çocukları Hiruko’dur (sülük çocuk). Üç yaşında hala 

ayakta duramıyordu ve bunun sonucunda sazdan bir tekneye 

konarak, okyanusa bırakıldı.

Burada Hz.Musa'nm hikayesinin bir başka sunumunu gö

rüyoruz. Aynı şekilde denize bırakılan Hintli Karna, güneş tan

rısı Surya'nm oğluydu. Mısırlı Horus, doğduktan sonra, bir 

odaya terkedilmişti ve esasında yıldız biçiminde bir güneş tan- 

rısıydı15. Mısır Güneş tanrısı Ra, cennetler arasında, kendisine 

bir tekne verilmeden önce, sazdan bir sal ile geziyordu. Öldük

ten sonra, Osiris bir sandıkta sürüklenmişti. Mısırlılar, takım 

yıldızlarına tarihlerinin ilk dönemlerindekiııden daha fazla dik

kat etmeye başladıklarında, Argo takım yıldızına, bir sandık ya 

da bir teknedeki Osiris'i de yerleştirdiler. Yunan döneminde, 

Argo takım yıldızının en Önemli yıldızı olan Canopus, teknesi-
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nin içindeki Homs'un çocukluğudur. Horus, Osiris’in yeniden 

hayata dönmüş haliydi. Bir balıkadama dönüşen Babil'li Ea, 
Eridu'ya bir tekneyle gelmişt i. Bir tanrı işaretinin bir yıldız ol

masından dolayı, Ea'mn, bir yıldızdan geldiğine inanıldığı anla

şılmaktadır. Lockyer, "Çanopus’a doğru yönelmiş olan"16 Mısır 

ve Babil tapmaklarından sözeder. Güneş tanrıları, ana yıldızın 

çocuklarıydı ya da geceleri, onların kendi ruhları» yıldızdı. 

Aston'a göre "gerçekte, hiruko sadece, güneş dişi Hirume'nin 

bir erkek biçimidir"17. Bununla beraber, güneş ve ay o, akıntı
ya terkedildiğinde ortaya çıkmadı ve bir "sülük-çocuk" olarak, 

bir yıldız olması mümkündür. Zamanla, balıkçıların tanrısı ve 

şans tanrılarından biri olan Ebisu ( ya da Yebisu) ile tanımlanır 
hale geldi.

izanagi ve Izanami, birbm ardına sekiz çocuk sahibi oldu

lar ve bu çocuklar Japonya’nın sekiz adası idi ve daha sonra 
diğer adaların ortaya çıkmasına rağmen, Japonya "Sekiz- 
Büyük-Ada-Ülkesi" (oho-ya-shima-kuni) adını almıştı. Ko-ji- 

kiye göre "Izanami ve Izanami ülkelere hayat vermeye son ver
dikten sonra, yeniden tanrılara (kami) hayat vermeye başladı

lar "Bunlar arasında" kutsal- Üfleyen Erkek", "Rüzgarın Gençli

ği", deniz tanrısı (kami), "Büyük okyanus- sahibi", "Köpük 

Sakinliği", "Köpük dalgaları1', "kutsal- su-bölücüsü" ya da "Su- 

Dağıtıcısı" CAme-no-mi- kuman- no-kami) ve dağların, geçitle
rin ve vadilerin tanrıları vard .

Ni-bon-giye göre, izanagi ve Izanami'nin hayat verdikleri 
deniz tanrılarının adı "deniz çocuk" ya da Florenz'm tercüme 

ettiği gibi "denizin Efendisi11 anlamına gelen Wata tsumi idi. 

Wata, "deniz için kullanılan eski bir kelimedir". De Vısser'in 

söylediği gibi "eski Japon deniz-tanrılarının yılan ya da ejderha 

olmaları"18 muhtemeldir.
Ko-ji-kfde, sekiz tanrının oluşturduğu iki gaıptan sonra, 

"İlah Kuş'un- Taş Kafur Ağaç Teknesi" adlı tanrı geldi, bu 
kamfnin bir diğer adı da "Kutsal Kuş-Teknesi" idi. Daha sonra
ki tanrı, yiyecek tanrısı "Büyük Yiyecek Kutsal Prensesi" idi. Ar

dından ateş tanrısı kagu-tsuchi geldi. Bu tanrı, doğum sırasında 
annesi Izanami'yi öyle şiddetli yaktı ki, kadın hasta oldu ve



öldü". Izanami ölmeden önce, "kutsal Kuş-Teknesi"nden, "Be- 

eketli Yiyecek Prensesi" adh sonuncuya kadar, sekiz tanrıdan 

oluşan ilginç bir grup var oldu. Kusmuğundan, "Metal-Dağ 

Prensi" ve metal Dağ Prensesi" ortaya çıktı; dışkısından "Kil 

Prensi" ve "Kil Prensesi"; (toprak tanrıları) ve idrarından, Japon 

yorumcuların "Dişi Su Yılanı" ya da "Suyu üreten kadın" olarak 

tanımladıkları mitsu-ha-no-me ortaya çıktılar. îlk yapılan tercü

mede ha.} "yılan" (ejderha) ve İkincisinde "üretmek" anlamında 

kabul edildi. Ne Florenz, ne de De Visser, hangisinin doğru ol

duğuna karar veremediler19. Ejderha, tabii ki, Ari-Hint kahra

man Indra tarafından '.öldürülen "kuraklık iblisi" ve kanı suların 

yükseldiği zamanda nehri kırmızıya boyayan, Nil nehrinin su 

liapsedicisi gibi, suları serbest bırakmaya zorlanan, su-üreticisi 

ya da su-kontrolcüsü ya da bir "su hapsedicisi" idi.

Izanami ölünce, Izanagi'nin kalbi , öfke ve kederle doldu. 

Ko-jı~kfye göre, büyük süvari kılıcını çekerek, ateş-tanrısının 

kafasını kesti; ya da Nibon-gfde anlatıldığı gibi onu üç parçaya 

ayırdı ve her bir parça bir tanrı haline dönüştü. Diğer tannlar, 

parçalardan, taşlara bulunan kan damlalarından, süvari kılıcı- 

njın üst tarafına yapışan kandan ve Izanagi'nin parmaklarının 

abasına akan kandan ortaya çıktı.

Nihon-gfye göre, kılıcın üst tarafmdan damlayan kandan, 

[ura-okami, Kura-yama-tsumi ve Kura-mitsu-ha adlı tanrılar 

ortaya çıktı. Kurctnın anlamı "karanlık"tır ve Profesör Florenz 

bunu "uçurum, vadi, yarık,"20 olarak açıklar okamf nin "yağ

mur" ve "ejderha" anlamına geldiğini belirtir, De Visser'e göre, 

K^ura-okami, yağmur ve karı kontrol eden bir ejderha ya da 

yıjlan tanrıdır ve "bütün eyaleilerde" Shinto tapınaklarına sahip

tir. Nibon-gf deki bir başka bölümde, ateş tanrısının vücudu

nun parçalarından ortaya çıkan üç tanrıdan birinin, Japon bir 

yorumcuya göre, adı "dağlarda oturan ejderha" anlamına gelen 

T&ka-okami olduğu anlatılır ve Kura-okami de "vadilerin ej- 

d(brha~tanrısı"21 anlamına gelmektedir. Kılıcın üst bölümündeki 

kan damlalarından doğan ikinci tanrı Kura-yama-tsumi "Ka

ranlık dağların Efendisi" ve Dağ Yılanı11 ve üçüncü tanrı Kura- 

mitsu-ha ise "Karanlik-su-yılam" ya da "Vadi-su-yılanı" anlamı

K



na gelmektedir. Ko-ji-ki ye göre, Kura-okami ve Kura-mitsu- 

ha, Izanagi'nin parmaklarının arasından sızan kandan ortaya 

çıkmışlardır.

Burada, Izanami ve Izanagi'nin hayat verdikleri diğer tanrı

ların, "boynuzlu tanrılar11, "dört bacaklı ejderhalar" ya da 
"büyük su yılanları" olarak sözedilen mizuchiya. da "su babala

rını içerdiklerini belirtmek ilginç olacaktır. Dr. Aston'un belirt
tiği gibi22 bu "su babaları"mn kişisel isimleri yoktur; kuraklık 
zamanlarında, bunlara, yağmur yağdırmaları için dua edilirdi. 

Büyük çiftin bir diğer deniz-ejderhası çocuğu, timsah ve kö- 

pekbalığının bir birleşimi olduğu anlaşılan waniâxx. Aston, 

waninin bir Kore kelimesi olduğuna inanmaktadır. Diğer taraf
ta, De Visser, waninin, eski Japon ejderha-tanrısı ya da deniz* 

tanrısı olduğunu ve melusine gibi bir insan aşığı olan ve kendi

ni insan şeklinden bir wani (Ko-ji-ki) ya da ejderha (Nihon~gi) 
biçimine dönüştüren Bereketli inci Prensesi ( Toyo-tama-bime) 

hakkindaki efsanenin, aslında, "daha sonraki nesiller tarafın

dan bir Hintli kıyafete büründürülen" bir Japon yılan- ejderha 
olduğu düşüncesine sahiptir23. Alman Doğu bilimcisi Florenz, 

efsanenin Çin kökenli olduğunu düşünmektedir, fakat bunun 

bir benzeri, Endonezya'da bulunmuştur. De Visser'e göre, 
"Wani, Endonezya dilinde bir kelime olabilir", ve onun öne 

sürdüğüne göre, "eski çağlarda Japonya'yı fetheden yabancı iş

galcilerin, Endonezya'dan gelmiş ve efsaneyi de beraberlerinde 
getirmiş olmaları muhtemeldir."24

Nihon-gide (I.Bölüm), "sekiz kulaç uzunluğunda bir ayı- 

wani'den" sözedilir ve burada "ayı"nın, "güçlü"25 anlamına gel
diği öne sürülmüştür. Bununla beraber, daha önce de gördü

ğümüz gibi, (17.Bölüm), Ainu'lar, ayı ve ejderha tanrıları birleş

tirmiştir; ayı-tanrıça, ejderha-tanrının karısıydı ve bu tanrıça, 

Bereketli înci Prensesi gibi, bir insan aşığa sahipti. Dolayısıyla 

"ayı-wani" bir ayı-ejderha olabilir. Havada uçan ve suya ayak 

bastığında batmayan26 "uzun boyunlu ve yanlarında kanatlan 

olan" bir at-ejdeıha vardı ve Japon inek-ejderhalar, kara kurba

ğası ejderhalar, balık ejderhalar ve kertenkele-ejderhalar da bu
lunuyordu.



Ainu'lar arasında ayının oynadığı rol gibi, at da, Japon yağ

mur yağdırma ve yağmuru durdurma törenlerinde önemli bir 

rol oynamıştır. Beyaz, siyah ya da kızıl atlar, yağmur yağdırmak 

için adanırdı, fakat yağmuru durdurmak için sadece kızıl atlar 

kurban edilirdi. Sibirya'lı Bunatlar ve vedic dönemin Arİ- 

Hintlileri gibi, Japon'lar, kendi tarihlerinin doğuşunda evcil at

ları kullandılar. Bu geleneğin Kore'den edinilmiş olduğuna 

şüphe yoktur. Çok eski bir zamanda, insanların Japon nehir, 

göl ve havuz ejderha tannlanna kurban edildikleri bilinmekte

dir. mezarlardaki insan adaklardan da sözedilmektedir. Nihon- 

ig/de, Î.Ö.2 yılında, bir Mikado öldüğünde, onun kişisel mürit

lerinin, onun mezarına dik bir konumda canlı bir şekilde gö

müldükleri anlatılır27.

j M.W.De Visser28, ejderha üzerine yazdığı önemli eserinde 

Çin'lilerin, dört ayaklı ejderhalar ve Hint'li Budistlerin naga'lar 

hakkindaki inançlarının Japonya’ya ulaştığını ve orada bulunan 

jnlan biçimli su tannları hakkindaki yerel inançlarla karıştığını 

göstermektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, eski Japon efsa

nelerine eklenen yabancı unsurlar, bunların özgün biçimlerini 

belirsizleştirmiştir. Bununla beraber, Japonya'daki ejderha isim

li yerlerde, daha çok yılan biçimli eski Shinto tanrılarının yer

leştiklerini görmek mümkündür. Japon ejderhası için eski bir 
isim Tatsu'dur, De Visser, Tatsu no Kuchfnin ("Ejderha ağzı") 

yaygın bir yer ismi olduğunu belirtmektedir. Nomi bölgesinde, 

bir sıcak su kaynağına, kojimachi bölgesinde bir şelaleye, ka- 

makura bölgesinde suçluların ölüme terkedildikleri bir tepeye, 

dağlara vs. verilen bir isimdir. Tatsu ga hana ("Ejderha burnu") 

Taga bölgesindedir, Tatsu kushi ("Ejderha Şişi") bölgesinde bir 

hayvanın ismidir; ve bunun gibi Çin ve Hint ejderhaları, Japon 

ypr isimlerinde "ryu" ya da "ryo" dur. bunlar arasında, 

Higo'daki Ryo-ga-mine ("Ejderha tepesi"); Ise'deki Ryu-ga-take 

("Ejderha tepesi")*, Tokyo'daki Ryu-kan-gatva ("Ejderhanın din

lenme nehri") vs. bulunmaktadır.

Japonya'daki Su Babaları ya da Ejderhalarına ibadet etmek, 

yiyecek elde etmek için gerekliydi.



19. BÖLÜM

HAYATIN VE ÖLÜMÜN, GÜNEŞ IŞIĞI VE 
FIRTINA TANRILARININ REKABETİ

izanagi Hades'i Ziyaret Ediyor-Gökgürültüsü Tanrılarının Oıijini- 

Hades'ten Uçuş-"Uzaklara Giden Hikaye"nin Japon Versiyonu- 

Kutsal Şeftali Ağacı-Ölüm Tanrıçası Izananıı-Izanagi'nin Gözle- . 

rinden Güneş ve Ayın Doğuşu-Gtineş Tanrısının Kolyesi- 

"Coşkun Erkek Tanrı" Susa- no-wo-Tayfiın ve Yağmur ile Bağlan- 

tı-Bir Japon Indra-Tanrıİarm Diriltici ve Mahvedici Gözyaşları- 

Mücevher ve Kılıçtan Dojjan Tanrılar-Cennet'in Eziyeti-Glineş 

Tanrıçasının Uçuşıı-Işık nasıl eski durumuna Getirildi?-Kutsal 

Ayna~Susa-no-wo'nun Sürgünü.

izanagi, ateş tanrısı oğlunu öldürdükten ve ejderhalar dahil 

yeni canlılar yarattıktan sonra, Izanami'yi bir kez daha görebil
menin özlemini duydu. Dolayısıyla, Yeraltı Dünyası'nm Karan
lık Hades'i olan Yomi'de ("Sarı Nehir") onu bulmak için yola 
koyuldu. Chamberlaın'e göre "Yomi" gece anlamına gelen 

"yoaı"dan türetilmiştir ve Yomo-tsu-kuni, "Karanlık Ülkesi" 

şeklinde tercüme edilebilir". Bir başka yönden ise, "Yomi", Ari- 

Hint ölüm tanrısı1 "Yama"nın yanlış telaffuz edilmiş biçimidir.

izanagi, kızkardeşinin oturduğu karanlık yere ulaşınca, ka
pıyı açıp kızkardeşine şöyle seslendi. "Ey muhteşem, sevgili 

genç kardeşim! Senin ve benim yaptığımız ülkeler henüz bit

medi ; öyleyse geri döri" Kardeşi, karanlıkların içinden cevap 

verdi." Buraya daha önce gelmemiş olman çok üzücü, çünkü 

Yomi'nin yiyeceklerinden yedim. Yine de, geri dönmeyi ben 

de istiyorum. Bu yüzden Yomi'nin kami'leri ile konuşacağım"2 

Sonra kardeşini uyardı, "Bana bakma!"
Izanami, daha sonra, geldiği yere geri döndü. Orada öylesi



ne çok kaldı ki, izanagi sabırsızlanmaya başladı. Artık daha 

fazla bekleyemeyeceğini hişsetti ve "erkek sütun" adındaki ta

rağının son dişini kırdı ve böylece bir ışık yaktı ve içeri girdi3. 

Orada kızkardeşini buldu. Kardeşinin vücudu çürüyordu ve 

üzerinde kurtlar dolaşıyordu. Ko-ji-ki şöyle devam ediyor;

Kafasında, Büyük Gökgürültüsü, göğsünde Ateş Gökgü
rültüsü, göbeğinde Siyah Gökgürültüsü, özel bölgelerin
de Yarıcı Gökgürültüsü, sol elinde Genç Gökgürültüsü, 
sağ elinde Toprak Gökgürültüsü, sol ayağında gümbürtü- 
lü gökgürültüsü, sağ ayağında Yatık Durumdaki Gökgü
rültüsü oturdu; sekiz gökgürültüsü tanrısı hep birlikte 
doğdular ve orada oturdular.

Gördüklerinden dehşete kapılan izanagi aniden geri çekil- 

ii; bunun üzerine kızkardeşi "Beni utandırdın! diye bağırdı” ve 

;ok öfkelendi.

Burada, izanagi, ejderha bakire, Bereketli înci Tanrıçası ile 

evlenen genç Japon ve Fransız efsanesinde Melusine'nin koca

lının yaptığı gibi, bir tabuyu kırmıştır. "Doğumevleri" inşa 

etmek, Japonya'da eski bir gelenekti. Bunlar, kadınlann gözler

den uzak, çocuk doğurmak üzere çekildikleri tek odalı baraka

lardı. Ernest Satow, Hachijo adalarında, yakın bir geçmişe 

kadar, "doğuma yaklaşan anne adaylarının, dağlardaki baraka

lara götürüldüğünü ve yerli yazarların yazdıklarına göre, kendi 

bjaşlanna bırakıldığını ve bunun sonucunda, çoğunlukla yeni 

doğan çocukların öldüğünü”4, anlatır.

Kendisini utandırdığı için Izanagı'ye öfkelenen Izanami, 

omi'nin Çirkin Kadınlarına, onu izlemelerini ve öldürmelerini 

einretti.

Bu noktada, efsanevi hikayede, düşmanından ve düşman

larından kaçan ve uçuşu sırasında, yere, kendini takip edenleri 

durdurup, onlarda yeme arzusu uyandıran şeylere dönüşen 

maddeler fırlatan genç adam lıakkındaki hikayenin bir sunumu. 

başlar5.

Izanagi'nin fırlattığı ilk madde, hemen üzüme dönüşen, 

onun çelengi ya da başlığıydı. Bu, Ko-ji-ki'ye göre böyledir; 

Nİhon-gi'de ise başlık, ikinci engel olarak anlatılır. Ko-ji-hi'ye



göre takipçisi, Nihon-gi'ye göre takipçileri, üzümleri yiyerek ta

kipten vazgeçerler. Sonra, kaçarken izanagi, tarağını kırar ve 

yere atar; birdenbire tarak, bambu filizlerine dönüşür. Bunlar 
toplanıp yenirken, o uçmaya devam eder.

Ko-ji-ki (fakat Nihon-gi değil) burada, başka takipçilerden 

sözeder. Erkek kardeşinin Çirkin Kadınlardan, (ya da kadından) 
daha kurnaz davrandığını öğrenen Izanami, "onu izlemeleri 

için sekiz Gökgürültüsü tanrısını, binbeşyüz Hades savaşçısıyla 
birlikte gönderir, izanagi, üzerindeki muhteşem süvari kılıcını 

çekerek ve arkasında savurarak uzaklara kaçar; ve iblisler hala 

kendini takip ettiklerinden, hades'in Çift Geçidi"6ne ulaştığın
da, orada yetişmiş olan üç şeftaliyi alır ve bekler; ve takipçile

rin geri kaçması için şiddetli bir darbe indirir".7 Böylece kendi

sini takip edenlerden kurtulan izanagi, şeftalilere şöyle 

seslenir: "Bana yardım ettiğinize göre, sıkıntıya düştüklerinde 
ve dertleri" olduğunda, Sazlık Ovalar Ülkesinde yaşayan herke

se yardım etmelisiniz."
Burada, sadece Japonca'ya uyarlanan bir Çin yerli ismini 

("Sazlık Ovalar Ülkesi") değil, ayrıca, Batının ölümsüzler Krali

çesi (Si Wang Fu) olan Büyük Ana'nın bir sembolü olan, kutsal 
Çin Şeftalisini de görüyoruz. Bir kahramanın Yeraltı Dünyasın
dan uçuşu ile ilgili bir hikaye, eğer orada var olduysa, Çin'de 

varlığını sürdürememiştir. Bununla beraber, böyle bir hikayeye 

İskandinavya efsanelerinde rastlanmıştır.

Nihon-gi'de (Aston), şeftali olgusuna yorum yapılmıştır: 

"Bu, şeftaliler aracılığıyla kötü ruh çıkarma geleneğinin köke

niydi".
Fasulye gibi, şeftali de, Japonya'da, tıpkı Mısır'da ve Yuna

nistan'da deniz kabuğunun olduğu gibi, ana tanrıçanın bir sem

bolüydü.

Izanami 'nin kendisi, Izsnagi’yi takip edecek son kişiydi. 

Onun geldiğini görünce, izanagi belki bir kişinin ancak kaldı
rabileceği kadar büyük bir kaya parçası ile Yomi Geçidi'ni ka
pattı ve kendisi kayanın bir tarafında ve Izanami de öteki tara
fında Ko-jiki'ye göre "veda etmek", Nihon-gi'ye göre ise 

boşanma sözleşmesini konulmak üzere durdular.



Ko-ji-ki'de, Izanami, yaşayanlar ülkesinde oturanlardan bi

rini katletmekle tehdit eder, fakat izanagi, binbeşyüz kişiye 

hayat vereceğini ve doğanların dayısının, ölmesi gerekenlerden 

:azla olacağını söyleyerek sert bir karşılık verir.

Bunun üzerice, Izanami, Yomo-tsu-oho-kami (Yomi'nin 

Büyük Tanrısı)8 olur. Yomi Geçidi'ni kapatan kaya "Geri 

Dönüş Yolu'nun Büyük ilahı" haline gelir.

Nihon-gi'de (Aston'un çevirisi), Izanagi'nin, Babil mitoloji

sinde, Isthar'ın Erish-ki-gol'in (Persephone) korkunç ikarnetga- 

jhına girerken elbiselerini ve takılarını atması gibi, Hades’i ter- 

Icederken birçok değişik maddeyi attığı anlatılır.

Konuşulan boşanma sözleşmesi şöyleydi:

Ayrıca 'Daha fazla yaklaşma' dedi ve Funando-no-komi 
(geçişi olmayan yerin tanrısı) ya da Kunado no-kami (ge
lişi olmayan yerin tanrısı) adındaki değneğini yere attı. 

Dahası, Wadzurahi-no-komi (hastalık tanrısı) adındaki el
bisesinin üst kısmını yere attı. Dahası, Aki-guhi-no-kami 
adındaki pantalonunu çıkardı. Dahası, Clıi-shiki-no-kömi 
adındaki ayakkabılarını yere attı.

Yaşayanlar ülkesine dönerken izanagi haykırdı: "iğrenç ve 

kirli bir yerden geldim. Bu yüzden, muhteşem vücudumu te

mizleyeceğim". *•

! Güneşin karşısındaki bir portakal ağacı korusunun yanın

da, çalı yoncaları ile kaplı bir düzlükteki bir nehrin ağzına yı

kanmaya gitti, Ko-ji-ki'ye göre, değneğini ve tanrılara dönüşen 

cieğişik kıyafetlerini attığı yer burasıdır. Suya girdiğinde üzerin

den düşen Hades’in pisliğinden iki kötü tanrı doğdu. Suya da- 

linca, üç deniz tanrısı ortaya çıktı. Sol gözünü yıkayınca, Ama- 

terasu- oho- mi- kami ("kutsal- Parıldayan- Büyük- Muhteşem- 

Tanrı") adındaki, güneş tanrıçasına hayat verdi. Sağ gözünü yı

kadı ve Tsuki-yomi- no-kami (Ay-Gece Sahibi) adındaki ay tan- 

risı var oldu. Burnunu yıkadı ve buradan Take-haya-susa-no- 

v/u-no-mikoto9 (Onun- Cesur- Hızlı- Coşkun- Erkek- Muhte- 

şemliği) doğdu.

izanagi, mücevher ve boncuklardan(tama) oluşan kolyesi- 

i çıkardı ve kolyeyi, boncuklar şıkırdayacak şekilde sallaya-



rak, güneş kami’si ya da tanrıçası Ama-tenasu'ya bahşetti ve 

"Yüksek Cennet Ovası"nı yönetme emrini verdi.
Chamberlain'in söylediği gibi "Bu noktada, hikaye bütünlü

ğünü kaybediyor. Ay tanrıçasından artık sözedilmez ve güneş 

tannçasıyla ilgili rivayetler, mitolojinin geri kalanında uyumsuz

luklar ortaya çıkaracak şekilde, ,fCoşkun-erkek-Tanrın ile ilgili 

olanlardan uzaklaşır"10.

Chamberlain, Susa-no-wo'yu, adını, "coşkun olmak" anla

mına gelen "susame" ile ilgi kurarak "Coşkun Erkek Tann" ola
rak çevirir. Fakat, Aston'un dikkat çektiği gibi, susa "coşkun

luk" ismi yoktur. Bununla beraber, Idzumo'da11 tanrı ile ilgili 

efsanelerin özellikle ilişkili olduğu bölgede, Susa adında bir 
şehir vardır. Bu yüzden, Suso-no-wo, sadece "Susa'nın tanrısı" 

olabilir. Chicago'dan Dr. Buckley'i takip eden Aston, onu, yağ

mur fırtınasının kişileştirilmiş bir hali olarak kabul eder. Diğer 

yanda, Japon yazarlar onun, Hint'li bir Hades tannsı olan, 

Godzu Tenno ve ay tanrısı ite ilgili olduğunu düşünmüşler ya 

da bir savaş tanrısı olarak kabul etmişlerdir. Bu arada Avrupah 

bilimadamları, ondan "yol gösterici-gökyüzü tanrısı" olarak sö- 

zederler. Izanagi'nin burnundan doğmuş olduğundan, Susa- 

n0"W0!nun, yağmur ve deniz ile olduğu kadar, rüzgar ve "hayat 
havası" ile de ilgili olduğunu düşünebiliriz. Bu konuda, 
Aston'un söylediği gibi12, "Japonya'nın her sene büyük karan
lık ve-korkunç bir yağmur ile beraber tahrip edici tayfunlar ta

rafından yoklandığım11 belirtmek özellikle dikkat çekici olacak
tır. Susâ-no-wo "devamlı olarak, ağlar, figan eder ve öfkeyle 

dolar" ve "tahrip etmeyi çok sever" ve insanlara karşı kötülük

ler yapan tanrıların oturduğu yer olan Yomi ile ilgilidir. Susa- 

no-wo, yağmur getiren, Japon Indra'sı olabilir. Japon rüzgar 

tanrıları, rüzgar kadar, yağmur da getirirlerdi13. Indra gibi, 
5usa-no-wo da bir ejderha katiliydi. "Onun şerefine, Bingo'daki 

Onomochi'de kutlanan bir festival", bir Japon yazar tarafından, 

şu cümlelerle tasvir edilmiştir14.

Resmi geçit, bir hız ve güç tecrübesidir. Güçlü erkekler
den oluşan gruplar, kutsal arabalarla, denize kadar yan
sırlar, göğüs derinliğindeki suya dalarak ve ellerindeki



yükü yukarıda tutarak, son hızla, tapmağa geıi dönerler. 
Orada gereken eklemeler-yapılır ve sonra yarış tekrar 
başlar ve amaç, geniş bir düzlükte bulunan birçok bayrak 
arasında, ortada bulunan bayrağa ulaşmaktır. Ayaklan,

| çılgınca bağıran bir koroya tempo tutar ve engellere ve
| çarpışmalara hiç aldırmadan tozu dumana katarlar.

j Indra, ateş tanrısı Agni ile birlikte, tanrıların yakışının gali-

! biydi; rüzgar tanrısı Vayu ya da Vata ile ilgisi vardır ve okyanus

] iblisleri15 olan Danava'lara karşı savaşa girişmiştir.
1 v 

i  Çin'de, ejderha teknesi yarışları, yağmur yağdırmak için

| düzenlenirdi. Maket tekneler aynı şekilde, sokaklar boyunca

i deniz kıyısına kadar taşınır ve orada, kötü etkileri uzaklaştır-

jmak amacıyla yakılırlardı. Tekneler, savaşan ejderhaları temsil

j  ediyordu ve bunlar yağmur getiren etkiye sahipti. Japonlar, bu

iÇin geleneklerini, ancak onbirinci yüzyıldan sonra taklit ettir

iler16.
I ' «

! Tanrılar arasında bir dolandırıcı olarak, Susa-no-wo, îskan- 

jdinavyalı Loki ile bazı benzerlikle^ taşımaktadır; bu tanrı gibi, o 

jda karanlık ve yokedici güçlerin bir müttefikidir ve benzer şe

kilde kutsal ülkeden sünilmüştür. Ayrıca susa-no-wo Hades'i 

fetheden ve "ölüm yayan" olarak anılan Babil savaş tanrısı Nen- 

gal'i de hatırlatır.

Güneş ve ay tanrıları, izanagi tarafından emredildiği gibi 

gündüz ve geceyi yönetmeye başladılar, fakat Susa-no-wo, 

kendisine vaat edilen okyanusu elde edemedi, bunun yerine, 

ağladı ve sakalları göbek çukuruna kadar ulaşana dek gözyaşı 

döktü. Kö-ji-ki'ye göre:

Onun gözyaşı dökmesi sanki bütün nehirleri ve denizleri 
kurutacak gibi görünüyordu. Bu yüzden kötü tanrıların 
sesi, beşinci ayda, sineklerin kaynadıklarında çıkardıkları 

İ sese benziyordu ve her şeyde şer alametleri ortaya çıktı.

Yeşil dağların çanaklaşmasına ve suların kurumasına yol 

açan, tanrının gözyaşlarından sözedilmesi, Japon yorumcuların 

kafasını oldukça karıştırmıştır. Ancak Asya ve Amerika mitoloji

lerinde, bitkilere zarar verecek şekilde, hasta ya da insanoğlu

na karşı kötü eğilimleri olan ejderhalar tarafından "kötü" ya da



"zehirli yağmur" dağıtılmasıyla ilgili ifadeler bulunmaktadır. De 

Visser, büyük bir ağacı koruyan ve onun dallarından birini alan 

herkesi öldüren zehirli bir Naga hakkındaki bir Budist efsane

sinden sözeder; öfkelendiğinde gökgürültüsü ve yağmur gön

dermektedir17.

Eski Mısır'da, tanrılar, hayat veren gözyaşları dökerlerdi 

Ra'nın gözyaşları, tanrılara ve insanlara hayat verdi, tanrı Shu 

ve tanrıça Tefnut’un gözyaşları esans taşıyan ağaçlara dönüştü
ler. Osiris ve isis'in gözyaşları hayat veren otların gelişmesine 

neden oldu, fakat kötü Set ve yandaşlarının dünya üzerine 

döktükleri gözyaşları, zehirli bitkileri ortaya çıkardılar. Tanrılar 

öfkelendikleri zaman, tükürükleri, terleri ve kanları, toprağa 

değdiklerinde zihirli bitkilerin, akrep ve yılanların vs.18 tohum

larını atar ve ortaya çıkarırdı.

Çin'li Budistler, tek bir su damlası vasıtasıyla, Naga'nın, bir 

ya da iki krallığa yağmur verebileceğine ve hatta denizi kuru

maktan koruyacağına-19 inanırlardı. Benzer şekilde Isis- 

Hathor'dan Sirius yıldızı gibi, "Damlama Gecesi"nde düşen tek 
bir gözyaşı, Nil nehrinin sularının kabarmasına neden olmuştu, 

Susa-no-wo'nun, kavurucu ve denizleri kurutucu gözyaşla

rı, açıkça bir şeytan ya da kızgın bir tanrının ya da üzüntüden 

hasta olmuş bir tanrının gözyaşlarıydı.

izanagi, okyanus efendisini ağlarken görünce, ona niçin 

ağlayıp, gözyaşı döktüğünü sordu.

Susa-no-Wo cevap verdi: "Ağlıyorum, çünkü, ölmüş anne

min (Izanami) Alttaki-Uzak Ülke'deki (Yomi, yani Hades) yeri

ne gitmek istiyorum." ,
izanagi son derece öfkeliydi ve şöyle dedi:. "Eğer öyleyse, 

okyanus ülkesinde durmat nalısın". Sonra, Susa-no-wo'yu, 
Afumi'ye sürdü20.

Susa-no-wo, ilk olarak, kızkardeşi, güneş tanrıçası Ama- 
terasıı'yu terkedebileceği cevabını verdi. Tıpkı gökgürültüsü 
getiren bir ejderha gibi, havaya yükseldi. Ko-ji-ki şöyle diyor:

(Bu sözlerle) derhal Ceıınet'e yükseldi, bunun üzerine 

bütün dağlar sallandı ve bütün ülkeler ve şehirler sarsıldı. 

Böylece Ama-terasu, sesten telaşa kapılarak şöyle dedi:



‘Büyük ağabeyimin21 oraya yükselişinin nedeni, mutlaka 
iyi bir niyet taşımıyor, sadece ülkemi benden alarak zap
tetmeyi istiyor22.

Tanrıça, saçlarını açtı, demetler halinde kıvırdı, beşyüz kıv

rık mücevherden oluşan kolyesini taktı (maga-tama, yani 

pençe biçimli)23 ve ok ve yay ile silahlandı. "Tıpkı güçlü bir 

erkek gibi cesur bir şekilde" durdu ve ağabeyine niye göğe 

yükseldiğini sordu. Susa-no-wo, kötü bir niyeti olmadığını 

ifade etti ve Ama^terasu, ondan samimiyetini ve iyiniyetini is

patlamasını istedi, Susa-no-wo iyi niyetlerinin teminatını ver

meyi ve çocuk doğurmayı teklif etti. Bunun üzerine Ama- 

terasü razı oldu ve "Cennet'in Sakin Nehri'nin karşılıklı kıyıla

rından birbirlerine yemin ettiler"24.

Ama-terasu, Susa-no-wo'dan, kılıcım istedi. O da, kılıcını 

ona verdi ve tanrıça kılıcı üç parçaya ayırdı. Sonra, mücevher

leriyle, şıngırtı sesleri çıkardı, onları salladı ve Cennet’in Ger- 

çek-Havuz-Kuyu'sunda25 yıkadı ve "kıtır kıtır çiğnedi. Sonra 

(nefesinin) buharından, Şiddetli-Sis-Prensesi, Sevgili-Ada-Pren- 

sesi ve Sel-Prensesi doğdu.

Sonra, Suso-no-wo, Ama-terasu'dan, saçlarının sol salkı- 

; mmda bulunan, beşyüz kıvrık mücevherden oluşan kolyesini26 

i istedi ve aldı. Mücevherleri şıngırdattı, Havuz'da yıkadı ve on- 

j ları ezerek, "uzağa doğru üfledi". Onun nefesinden tanrı, "Ger- 

çek-Fatih-Ben-F eth etmek Fethet-Hızlı-Kutsal-Büyük-Büyiik- 

Kulaklar", tanrı Ame-no-hohi27, tanrı "Cennet'in Prens Efendi

si", tanrı "Hayatın Prens Efendisi" ve Kumano tanrısı doğdu. 

Tam sekiz ilalı-üç tanrıça ve beş tanrı- doğmuştu, 

j Bu tanrılardan, Japon soylu ailelerin geldiği iddia edilir. Mi- 

kado'lann, Büyük Kulaklı Fatih Tanrının (Masaya-a-katsu- 

kachi-haya-hi-ama-no-oshi-ho-mi-mi) soyundan geldikleri 

kabul edilir. Bir başka efsanede, Mikado'nun, bir anlamda 

Japon Osiris’i olan güneş tanrıçası Taka-mi-musubi'nin (Yüce, 

Jmıhteşem Doğum ve Gelişme Tanrısı) torunu olduğu anlatılır. 

Hindu tanrısı Shira'ya benzetilir. Aston, Mmıısubi"nin "kişileşti- 

rilmiş soyut gelişme süreci"28 olduğunu söyler. Breasted, ben-
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zer şekilde, Osiris'i "her yerde bulunan ve hiç kaybolmayan 

hayat ilkesi"29 olarak kabul eder. Shiva, "meyve veren ilke" ola
rak, fallus ile temsil edilmiştir. Bu sembolün, Musubi'nin "Shin- 

tai"si (tanrı vücut) olduğuna inanılmaktadır30.

Üç tanrıça ve beş tanrısının ortaya çıkmasından sonra, 

Susa-no-wo "Hiç kuşkusuz, zaferi elde ettiğini" ilan etti. Daha 

sonra, kutsal bölgeleri yakıp yıkmaya devam etti. Pirinç tarlala

rını mahvetti, hendekleri doldurdu ve tanrıçanın yiyecek aldığı 

sarayı dışkı ve idrar ile kirletti. Eskisinden daha da zalim oldu. 
Ama terasu'nun, ilahların elbiselerinin dokunmasını denetledi

ği kutsal evde bir delik açarak, içine, arkası şiddetle kamçılan

mış, alaca renkli kutsal bir at düşürdü. Kutsal dokumacı kadın

lar dehşete düşmüşlerdi.

Susa-no-wo'nun yaptıklarından telaşa kapılarak güneş tan
rıçası, Kutsal Kaya Evi51 adındaki mağarasına girdi, kapıyı ka

pattı ve sıkıca bağladı. Bütün ülke karanlığa büründü.
Daha sonra sekiz yüz adet tanrı, Cennet Nehri'nin yatağın

da oturarak, gizlendiği yerde güneş tanrıçasını nasıl ayartacak
larını planlamak üzere toplandılar. Horozlan ("ebedi gecenin 

uzujı öten kuşları") yüksek sesle öttürdüler, Kutsal Demirci'ye, 
Kutsal Metal-Dağlarından (madenler), demir (gerçek metal) bir 
ayna yaptırdılar ve mücevher-Ata'ya (Tama-noya-no-mikato) 
beşyüz kıvrık mücevherden oluşan bir kolye yapma görevini 
verdiler. Daha sonra, Kutsal Kagu32 Dağı'ndan bir ağaç getirildi 

ve üzerine ayna, mücevher, kiraz kabuğu ve diğer armağanlar 

asıldı. Ayin yapıldı ve daha sonra Ama-no-Uzume (Korkunç 
Kutsal Dişi), üzerinde metal başlık (altın ve gümüş çiçekler), 

kutsal dağdan toplanan yosunlardan yapılmış bir kuşak ile be

raber ve ellerinde bir buket bambu otu tutarak, küçük bir fıçı

nın33 içinde, sekiz yüz tanrı gülene dek dansetti. Keder dolu 

sesler yerine, coşku ve mutluluk dolu sesleri duyarak merakla

nan güneş tanrıçası, mağarasının kapısını biraz araladı ve her

kesin neden güldüğünü sordu. Kendisine, tanrıların neşe için

de oldukları çünkü aralarında kendisinden daha muhteşem bir 
tanrıça olduğunu söylediler.

Daha sonra tanrılardan biri aynayı tuttu ve güneş tanrıçası,



bunun kendisinin görüntüsü olduğunu bilmeden, parlak bir 

tanrı görmekten hayrete düştü ve kendi güzelliği ve parlaklılı- 

ğmdan büyülenmiş bir şekilde, yavaş yavaş yaklaştı. Güçlü bir 

ilah, onun elini tuttu ve onu dışarı çekti, bu arada, Büyük Mü

cevher adlı bir diğer tanrı, onun geri çekilmesini engellemek 

üzere arkasına samandan bir ip bağladı34. Bu şekilde, güneş 

tanrıçası, geri dönmek ve dünyayı aydınlatmak üzere ikna edil

di.

İ Susa-no-wo, ikinci defa kovuldu. Büyük miktarda cezaya 

S  çarptırıldı, sakallan kırkıldı ve el ve ayak parmaklarının tırnak- 

| lan çekildi.

| Ko-ji-ki'ye göre, yiyecek tanrıçasına, yiyecek için yalvardı. 

[Tanrıça, vücudunun değişik bölümlerinden nefis yiyecekler 

jaldı, fakat o bunları pislik olarak gördü ve onu öldürdü. Sonra, 

|onun kafasından "ipek böcekleri, iki gözünde pirinç tohumlan, 

jiki kulağında darı, burnunda küçük fasulyeler, özel bölgelerin- 

|de arpa, kıçında, büyük fasulyeler ortaya çıktı”. Bunlar tohum 

lolarak kullanıldı. Ni-hon-gi'ye göre "küçük tarlalara ve Cen-

t
et'in geniş tarlalarına" ekildiler.

ise türbesinde, ayna ve mücevherlerin (tama) saklanması- 

ın ve orada güneş tanrıçasına ve yiyecek tanrıçasına ibadet 

edilmesinin nedeni, böylece Shinto mitolojisinde açıklanmıştır. 

Bakire rahibeler, tıpkı fıçı yumruklayan tanrıça, gibi dinsel tö

renlerde dansettiler ve adaklar, kutsal bölgelerdeki gibi, ağaçla

ra asıldı; bu arada saman ip, iblisleri geride tutmak ve güneş 

tanrıçasının ged çekilmesini önleyerek, güneşin doğuşunu sağ

lamak için kullanılıyordu.

Ejderha kılıcının bulunması, bir sonraki mitik hikayede ele 

alınmıştır.



20. BÖLÜM

EJDERHA KATİLİ VE ONUN RAKİBİ

Sekiz Başlı Ejderha-Bakirelerin Adaklan-Ejderha Nasıl Sar

hoş Edildi ve Nasıl Öldürüldü- Ejderha Kılıcının Bulunuşu- 

Düğün Evi-Ohon Amichi'nin Maceralan-Kıskanç Kardeş- 

ler-Ohonamichi'nin Hades'e Uçuşu-Hades'in Dev Tanrısı 

Susa-no~wo- Şımanlı Preııses-Tack ve Fasulye Sapı Hikaye

sinin Uzak Doğu Sunumu-Hayat Kılıcı, Hayat Yayı ve Oku 

vs. Ohonamichi’nin Japonya'yı Fethi-Bir Japon Odin-Bir 

Başka Yaratılış Miti-Kuş Derilerinde Muzip Tanrı-Parılda- 

yan bir Deniz-Tanrısı.

Susa-no-wo, cennetten sürüldükten sonra, Idzumo eyale

tindeki Hi nehrinin yanındaki Tori-kami'ye indi. Nehirde, sü

rüklenmekte olan Çinlilerin yemek yerken kullandıkları çöp

lerden birici görünce, yakınlarda insanların oturduğunu anladı 

ve onları aramaya koyuldu. Az sonra, acı acı ağlayan yaşlı bir 
adam ve yaşlı bir kadın gördü; onların arasında şirin bir bakire 

yürüyordu.

Susa-no-wo "Kimsin sen" diye sordu.
Yaşlı adam cevap verdi: "Ben bir toprak tanrısıyım, bir dağ 

tanrısının oğluyum ve adını Ashi-na-clzu-chi ('ayak vurucusu'); 

bu kadın benim karım ve onun adı Te-na-dzıı-chi ('el vurucu

su'); bakire, benim kızım Kush-inada-hime ('Harikulade-pirinç- 

tarlası-güneşi-bakiresi'ydir".
Susa-no-wo "Neden ağlıyorsunuz?" diye sordu.

Yaşlı adam şöyle konuştu: "Sekiz kızım vardı, fakat her 

sene Koslıi'nin sekiz çatallı yılanı (ejderha) geldi ve birer birer 
kızlarımı yedi. Şimdi ağhyoıum, çünkü Kush-inada-hime'yİ yı

lana verme zamanı geldi."



"Yılan neye benziyor?"

"Gözleri, kış vişnesi gibi kırınızı1; sekiz başlı ve sekiz kuy- 

ııklıı bir vücudu var ve vücudunun üzerinde yosunlar ve ağaç- 

ar yetişiyor. Öylesine uzun ki, sekiz vadinin ve sekiz tepenin 

.izerini örtebiliyor. Göbeği sürekli kanlı ve irinlidir"2 .Susa-no- 

ivo, "Eğer bu bakire, senin kızın ise, onu bana verir misin?" 

dedi.

ş  Yaşlı adam şöyle cevap verdi: "Beni şereflendiriyorsun, 

fakat senin ismini bilmiyorum". "Ben, güneş tanrıçasının sevgili 

rkek kardeşiyim ve cennetten henüz indim".

Yaşlı adam saygıyla "En itaatkar şekilde, kızımı şana sunu-, 

ytorum".

Sonra Susa-no-wo, kızı bir tarağa dönüştürerek saçma yer

leştirdi. Bunu yaptıktan sonra, yaşlı çiftten, pirinç binası (sake) 

hazırlamalarını istedi. Ona itaat ettiler ve Susa-no-wo onlardan, 

sekiz kapılı ve sekiz sıralı bir çit yapmalarını ve her sıraya bi

rayla dolu bir fıçı yerleştirmelerini istedi.

; Zamanı gelince, sekiz çatallı yılan yaklaştı. Sekiz başından 

hjer birini, sekiz fıçının herbirine soktu ve sake'yi içti, sarhoş 

oldu ve sonra uzandı ve uyudu. Susa-no-wo iki kabzalı kılıcını3 

çekti Ve yılanı parçalara ayırdı. Hi Nehri, kandan kıpkırmızı 

oldıı.

Susa-no-wo, orta kuyruğu kestiğinde, kılıcı kırıldı. O, buna 

şaşırdı. Kılıcın ucunu eline alarak, kuyruğu kesti, ayırdı ve içine 

baktı ve bu kuyruğun içinde çok keskin bir bıçak buldu, Onu 

dışarı çıkardı ve kızkardeşi, güneş tanrıçası Ama-terasu'ya gön

derdi. Bu kılıç, Kusa-nagi-no-tachi'dir ("otları bastıran" ejderha 

kılıcı")

| Daha sonra, Susa-no-wo, Idzuma ülkesinde, Suga adındaki 

bijr yerde bir ev inşa etti. Bu yerden, bulutlar yükseldi. Susa-no- 

wb, kan hocanın eve çekilmeleri için, sekiz bulutun oluşturdu

ğu sekiz katlı bir çitle ilgili bir şiir yazdı. Sonra bakirenin baba

sını evin koruyucusu ya da reisi olarak tayin etti.

Doğumevinde, Susa-no-wo ve ejderhadan kurtardığı genç 

kadının çocukları doğdu. - Bu çocuklar, Oho-toshi-no-komi 

(Büyük Ekin Tanrısı), Uka-no-mitama (Muhteşem Yiyecek



Ruhu) ve istediğinde yılan ve insan biçimine girebilen, Idzu- 

monun tanrısı4, Ohonamichi ("Büyük isim Sahibi") idi. # 

Öhonamichi ve seksen erkek kardeşi, Inaba'daki Yakami 

Prensesi ile evlenmek istediler. Oraya giderken seksen erkek 

kardeş bir tavşanı tuzağa düşürdüler ve tavşan aldığı yaradan 

çok- ızdırap çekerken, Ohonamachi, onu tedavi etti. Şimdi 
"Tavşan Tanrı" adını alan Inabo'nın tavşanı minnetle doldu ve 

ağabeylerinin çantasını taşıyarak onlara hizmetçilik yapan 
Olıonamichi'ye, prensesi onun eşi yapmak için söz verdi.

Daha sonra, prenses, Ohonamichi'yi seçtiğini söyleyerek, 

seksen erkek kardeşin herbirini reddetti. Bunun üzerine öfke
lenen erkek kardeşler kendi aralarında toplandılar ve Ohona

michi'ye şöyle dediler: "Hatuki ülkesinde, bu dağın üzerinde, 

Tema adında kırmızı renkli bir erkek domuz var. Biz onu aşağı 

doğru sürdüğümüzde, sen onu yakalamalısın. Eğer onu yakala
yamazsan, seni mutlaka öldürürüz."5

Böyle konuştuktan sonra, seksen tanrı, bir ateş yaktılar, 
içinde büyük bir kaya parçasını ısıtıp, bir erkek domuz şekli ver
diler. Kayayı, dağdan aşağıya doğru yuvarladılar. Ohonomichi 

onu yakaladığında öyle feci şekilde yandı ki, oracıkta öldü.

. Sonra annesi ağladı ve dövündü ve gökyıızününe çıkarak, 

yaşlı tanrılardan biri olan^ ve Kisa-gahi-hime (Tarak kabuğu 
Prensesi)7 ye Umugi-hime'yi (Midye Prensesi) ölü tanrıya hayat 

vermeleri için gönderen Kami-musu-bi-no-kami'ye(Muhteşem 
Tanrıları Ortaya Çıkaran Halı) başvurdu. Kisagahi-hime "kabu

ğunu iyice ezip ufaladı ve kavurdu "ve Umugi-hime "su getirdi 

ve anne sütüymüş gibi ona sürdü."8 Bunun üzerine Ohonamic
hi güzel genç bir erkek olarak hayat buldu ve tekrar yürüdü 

Seksen ilah, Ohonamichi'yi yeniden aldattılar. Onu dağlara 

götürdüler. Orada, bir ağaç kestiler, yardılar, içine bir kama 

yerleştirdiler. Daha sonra onu ortada durmasını sağlayarak, ka

mayı çıkardılar ve böylece onu öldürdüler.
Ohonamichi'nin annesi yine ağladı ve yas tuttu. Ağacı kesti 

ve onu dışarı çıkararak, bir kez daha hayata geri döndürdü. 
Sonra Ofaonamichi, yaylarına oklarını yerleştiren takipçilerin

den, bir ağacın çatalına dalıp gözden kaybolarak kurtuldu9 ve



Ağaçlar Ülkesine kaçtı.

İ Ohonamichi'ye, Susa-no-wo'nun kaldığı Uzak-Aşağı 

jjlke'ye(Hades) sığınması tavsiye edilmişti. Şımarık Prenses 

(>nu gördü ve birbirlerine şöyle bir baktılar ve evlendiler; Sonra 

Prenses, babası Susa-no-wo'ya, çok güzel bir tannnın geldiğini 

haber verdi. Fakat Susa-no~wo öfkeliydi ve genç tanrı "Sazlık 

Düzlüğün Çirkin Erkek Tanrismı çağırdı ve ona yılan evinde 

uyumasını emretti. Şımarık Prenses, Ohonamichi'ye bir yılan 

atkısı vererek, yılanlar onu sokmaya kalkıştıkları zaman, onu 

üç kez sallamasını tembih etti. O da bunu yaparak kendini ko

rudu. Bir sonraki gece, Susa-no-wo, genç tanrıyı, çıyanlar ve 

yaban arıları evine yerleştirdi, fakat prenses, onu saldırılardan 

koruyan başka bir atkı verdi. Sonraki gün Susa~no-wo, fundalık 

boş bir arazinin ortasına "vızıldayan bir ok"10 fırlattı ve Ohona- 

nıichi'nin onu geri getirmesini istedi. Fakat genç tanrı, fundalık 

araziye gittiğinde, susa-no-mo-wo, her yeri ateşe verdi. Ohona

michi, çıkış yolu bulamadı. Orada dururken, bir fındık faresi11 

geldi ve ona barınabileceği oyuk bir yer gösterdi, Ohonamichi 

hemen deliğe sığındı ve yangın sönene dek orada gizlendi. 

Sonra fare, vızıldayan oku bularak, Ohonomichi'ye getirdi. 

“Okların tüyleri, farenin bütün yavrularının ağzında taşınmıştı" 

(Ko-ji-ki, shf.7312)*

Şımarık Prenses, kocası için yas tuttu ve Susa-no-wo, onun 

öldüğünü sandı. Fakat Prenses Ohonamichı'yi buldu ve eve ge

tirdi. Ohonamichi, oku Susa-no-wo'ya geri verdi. Bu tanrının, 

saçlarında birçok çıyan vardı ve gençten bunları çıkarmasını is

tedi. Ohonamichi, öyle yaparmış gibi yaptı ve Susa-no-wo 

uyuya kaldı. f

Sonra Ohonamichi, Susa-no-wo'nun saçlarını çatı kirişleri

ne bağladı, kapıya karşı büyük bir k^ya parçası yerleştirdi ve 

arkasında Şımarık Prenses ile uzaklara kaçtı. Beraberinde Susa- 

no-wo'nun hayat kılıcı ve hayat oku ve yayını ve kutsal sesler 

çıkaran udunu13 da götürdü.

Ohonamichi kaçarken, ud, bir ağaca değdi ve yeryüzü, 

onun sesiyle yankılandı. Susa-no-wo bu sesle uyandı. Evden 

çıkmak üzere kalktı, fakat saçlarını, çatı kirişinden çözmekle



öyle zaman kaybetti ki, Yomi (Hodes) Geçidi'ne ulaşana kadar, 
Ohonamichi'nin izine rastlayamadı14.

Susa-no-wo, Ohonomich i'ye bağırarak, hayat kılıcı ve 
hayat okları ve yayı ile şahsen erkek kardeşini, nehrin en akın

tılı yerine kadar takip etmesini tavsiye etti.
"Sonra, alçak adam, Oho-kuni-nushi ("ülkenin Büyük Efen

di Tanrısı") ol ve Şımarık Prenses de zevcen olsun. Tapmak sü

tunlarını, taş temeller üzerine, Uka Dağı'nm eteklerine kur ve 

kirişleri Yüksek Cennet Düzlüğüne doğru yükselt. Orada otur, 

seni alçak."
Ohonamichi, seksen tannyı takip etti ve ortadan kaldırdı. 

"Sonra, ülkesini kurmaya başladı".
Burada, bir başka Yaradılış mitiyle karşılaşıyoruz.

Ohonamichi ve Şımarık Prenses'in iki çocuğu oldu: Bunlar, 

Ki-no-mata-no-kami (üç-çatal -tanrı) ve mi-wi-no-kami (Muhte

şem Kuyuların Tanrısı) idi.

Odin gibi, Ohonamichi de kariyeri için, birden fazla tanrı

çaya kur yaptı. Bunlardan biri olan prenses Nuna-kaha (sığ göl 

nehri), ona şöyle şarkı söylemiştir:

"Pekçok adada, burunlara sahip bir erkek olarak, her sahil 

burnunda genç otlar gibi bir eş arıyorsun. Ama ne yazık benim 
gibi bir kadın için, senden başka erkeğim yok"15

Olıonamichi'ye "ülkeyi oluşturmasında ve sağlamlaştırma

sında" yardımcı olmak üzere;, okyanustan, peri gibi bir tanrı 

gelir. îsmi, Sukuna-bikona'dır (Küçük prens tanrı) kuş derileri

ne bürünmüş şekilde16, küçük tanrı, kutsal Kagama'nın17 tek

nesinde yolculuk etmiştir.

Küçük Prens, bir süre için ülkenin desteklenmesine yar

dımcı olduktan sonra, Toko-yo-no-kuni'ye (Ebedi ülke) geçti.

Daha sonra ülkeyi sağlamlaştırmak için yardımcı olmak 

üzere, denizi aydınlatan bir tanrı geldi. Mimona Dağı'nda bir ta

pmak sordu ve daha sonra orada ibadet etti. O da hayatın por

takal ağacının yetiştiği Ebedi Ülke'ye geçti18. Orada, Küçük 

Prensi oıtaya çıkaran tanrı, Ufalayan Prens'tir; ayakları yürü
mez, ancak, Gökyüzü altındaki her şeyi bilir19.



21. BÖLÜM

ESKİ MİKADOLAR VE KAHRAMANLAR

Susa-no-wo Hanedanı'nm Sonu-Giineş Tanrıçasının hanedanı- 

Japonya’naı İlk Împaıatoru-Deniz Tanrısı "Bereketli înci Pren

sinin Tomnu olan Mikado-Bir Japon Gılgamesh- Hayatın Por

takal Ağacını Aiayış-"Ebedi Ülke"-Polinezya Cenneti ve Hayat 

Ağacı-Japonya'nın Ulusal Kahramanı Yantato-Take- Tanrılar 

ve Asilerin Savaşı-Kahranıanın Cazibesi ve Ölümü-Kuş Ruh- 

İmparatoriçe Jıngo-Savaş Tanrısı olarak ilahlaştınlan Mikado- 

Slıinto Dİrii ve Doğa Îbadeti-Japonya'da Tanrıça Mezhebİ- 

Mlicevherlerde, Ağaçlarda, Otlardaki Hayat ilkesine Duyulan 

Hayranlık-Budizm-Saf Shinto'nun Canlandırılması-Çin ve Ja

ponya'da Kültür Kanşımı-"Bir Ulus Olmayan” Çin.

Ohonamichi'nin pekçok çocuğu oldu, fakat ilahlar, Susa- 

no-wo'nun Hanedanı’nı tanımadılar ve güneş tanrıçasının muh

teşem tomnu Ninigi'nin Japonya’yı yönetebileceğine karar ver

diler. Ohonamichi azledildi ve seçilen kral adına, ülkenin sa

kinleştirilmesi için cennetten birçok tanrı yeryüzüne gönderildi.

Ninigi'nin karısının ismi Konohana-sakuyatime ve çocukla

rından ikisi avcı Hohodemi ve balıkçı Hö-no-Susari idi.

"Bereketli İnci Prensesine kur yapan ve onunla evlenerek 

bir süre okyanusun dibindeki ülkede yaşayan Hohodemi idi. 

Prenses çocuğunu dünyaya getirdikten sonra, çok sıkı bir şekil

de korunarak kendi ülkesine doğru yola çıktı, çünkü, kocası 

onu, deniz kıyısında inşa ettiği doğumevinde ejderha (wanı) 

biçiminde görmüştü.

Çocuk Japonya’nın ilk imparatoru Jimmu Tenno’nun1 baba

sıydı Dolayısıyla^ Mikadolar, güneş tanrıçası Ama-terasu ile "Be

reketli inci Prensi", Okyanus'un Ejderha Kralı'nın torunlarıydı.



Ülkeyi sakinleştirmekle meşgulken, Jimmu, ona rehberlik 

etmek üzere cennetten yeryüzüne gönderilen dev bir kargayı2 

izledi. Kendisine deniz aşııı bir seyahatte eşlik eden iki erkek 
kardeşi, bir fırtına sırasında, dalgaların yatışması için, geminin 

güvertesinden denize atlamışlardı. Bunun sonucunda, bu kişi- . 

lere, tanrı olarak ibadet edildi.

Idzumo'nun daha önceki önemini kaybetmesi üzerine, Ya- 

mato, öykünün odağı haline gelir.
Jimmu Tenno, 127 yaşma kadar hükümdarlık yapar ve 

Japon tarihine göre 1.0.585'te ölür. Onu Suisei Tenno takip 
eder. Bundan sonraki 500 yıllık dönemde, bazıları 120 yıllık 

yaşlara ulaşan, pek çoğu uzun hayatlar .süren hükümdarların
s

adları geçer.
Hristiyan Çağının başlangıcında, Mikado, 141 yaşında ölen 

Sui-nin idi. Bu kral, kahraman Tajima-mori'yi "Zamanı Olma
yan (Ya da Ebedi) Hoş Kokulu Ağacın" meyvesini getirmesi 

amacıyla Ebedi Ülkeye gönderdi. Japon Gilgamesh, atılımında 
başarılı oldu. Ko-ji-ki'ye göre:

Sonunda Tajima-Mori bu ülkeye ulaştı ve ağacın meyvesi

ni kopardı; fakat bu arada Kutsal Hükümdar öldü. Sonra 

Tajima-Mori meyveyi dörde ayırdı ve Büyük İmparatori- 

çe'ye sundu ve yine bir parçasını Kutsal Hükümdarın 

muhteşem mezarının kapısına bir hediye olarak getirdi ve 

meyveyi havaya kaldırarak ağladı, yas tuttu ve şöyle dedi: 

'Ebedi Hoş Kokulu Ağacın Meyvesini getirerek, sana hiz

met etmeye geldim'. Sonunda, ölene dek, kendi kendine 

ağladı ve yas'tuttu. Bu Ebedi Hoş Kokulu Ağaç, şimdi 

portakal olarak adlandırdığımız meyvenin ağacıdır.

Ebecli Ülke'nin bulunduğu yer, yerli bilimadamlarının aklı

nı oldukça karıştırmıştır..Bazılan, buranın Kore'nin bir bölümü 

olduğunu, diğerleri ise Güney Çin'de ya da Loocho Adaları'nda 

olduğunu öne sürmektedir ler. Nihon-gi’ye göre, Tajima-Mori, 
Ebedi Ülkede tanrıların ve cücelerin oturduğunu gördü. Japon

ya'nın batısında uzanıp gittiği için, Çin inançlarına göre, "Krali
yet Ana" ve "Ölümsüzlerin Kraliçesi" olan Si Wang Mu (Japon 
Seiobo) tarafından yönetilen Batı Cenneti ile aynı olduğu anla-



lmaktadır. Çin'lilerin, Hayatın Şeftali Ağacı yerine, Japon'lar, 

kjendi Batı Cennet'lerinde Hayatın Portakal Ağacına sahiptiler. 

Bununla beraber, portakal sekizinci yüzyıldan evvel Japon

ya'ya ulaşamadı5. Çin Cennetinde Çin tarçını ağacının şeftali 

ağacının yerini alması gibi, Japon cennetinde de portakalın, 

daha önceki bir ağacın yerini alıp almadığı şu anda belirsizdir. 

Batı Cenneti düşüncesinin Budistler tarafından ortaya atılmış 

olması da olasıdır. Aynı zamanda, Hayatın Şeftali Ağacı'nin, 

izanagi tarafından ziyaret edilen Yomi'de yetişmiş olduğu da 

hatırlatılmaktadır.

Buna benzer bir cennet bahçesi, Polinezya’lılar ve özellikle 

de Tahiti'liler tarafından da bilinmekteydi. Bu bahçenin adı Ro- 

hııtu noanöa ("Parfümlü ya da Hoş Kokulu Rohutu")idi. Orada,, 

ölülerin ruhları, tanrı Uru tae tae tarafından yönetilirdi. Ellis'in 

yazdığına göre4 bu cennetin "yüksek ve muhteşem Raiatea da

ğının yakınlarında, Hamaniino limanının yakınlarında bulun

duğu ve Temehani unauna ('muhteşem ve görkemli Temeha- 

ni'l) admda olduğu kabul edilmektedir". Bununla beraber, bu 

cennet, "reva"da ya da havadaki bölgelerde olduğundan, ölüm- 

îrin gözlerine görünmüyordu. Ülkenin en güzel ve en büyü- 

görünüme sahip olduğu, her biçim ve renkten çiçeklerle 

süslü olduğu ve her tür güzel kokunun duyulabildiği tarif edili

yordu. hava, her türlü zararlı gazlardan arınmış, saf ve temiz ve 

çok sağlıklı bir haldeydi.. Orada sık sık yapılan debdebeli tö- 

renllerde, zengin et çeşitleri ve birbirinden güzel meyvelerin, 

bolca tüketildiğine inanılıyordu. Burası yakışıklı erkekler ve, 

güzel kadınlar, "purotu anae" ile doluydu,

! Pulotu adındaki bir başka Polinezya Cenneti, "güzel yiye

ceklerden ve başka ayncalıklardan yararlanan" liderler için ay- 

rılnlıştı. Buranın yöneticisi Saveasiuleo bir insan başına sahipti. 

Vücudunun üst tarafı "ölü liderlerin ruhlarının eşliğinde "büyük 

bir levin içinde boylu boyunca uzanmışken, "vücudunun diğer 

kısımlarının, denizin içinde, bir su yılanı şeklinde uzandığı söy

lenirdi"5.

Böylece, Japonlar, Polin^zya'lılar gibi, bir cennet bahçesine 

ve bir deniz ejderha kralr cennetine sahiptiler. Bu Öteki dünya

lül

lü



larla ilgili inanç ve hikayelerin, kıyıları etrafında inci avcılığı 

yapan topluluklar oluşturan eski deniz gezginleri tarafından or
taya atılmış olması da mümkündür. Ainu'lar, Pokna moshiri'de 

(aşağı dünya) Cennet ve Cehenemin toprağın altında olduğuna 

inanırlar, fakat dürüstlük ve iyiliğin mükafatının ne olduğu 
hakkında bir fikirleri yoktur^ Koro-pok-gum olarak anılan, eski 

ve daha yüksek medeniyet seviyesine sahip insanların inançları 

hakkında hiçbir şey kesin olarak bilinmemektedir.

Mikado Sui~nin!in ardından, 1.S.130 yılında, 143 yaşında 

ölen Mikado Kei-ko geldi. Oğullarından biri olan Yamato- 

Take, Japonya'nın ünlü bir efsane kahramanıdır. Haydut ve asi

lere karşı mücadele ederken pekçok kahramanca iş yapmıştır. 
İsa'da, halası, rahibe Yamato-hime'den, meşhur Kusanagi kılıcı

nı̂  ve sadece ölüm tehlikesinde olduğu zaman açması gereken 

bir çanta aldı. Daha sonra, bütün vahşi ve asi insanları sakinleş

tirmek ve boyun eğdirmek için yola koyudlu. Sagami'nin efen

disi, Yarüato'nun, bir "zalim Tanrı" yı aramak üzere gördiği fun

dalık bir araziyi ateşe verdi. Kendini tehlike içinde bulan 
Yamato, çantayı açtı ve içinde bir çakmak buldu. Ejderha kılıcı 

ile otları biçti ve çakmağı kullanarak, bir karşı ateş yaktı ve bu 

ateş diğer ateşi geri püskürttü. Kusanagi kılıcı (ot bastıran) 
adını, bu olaydan alır. Daha sonra, Yamato bu ülkenin hain yö
neticilerini öldürdü.

Aynca, kendisini Ashigana Geçidi'nde gören bir erkek 

geyik biçimindeki bir tanrıyı da öldürdü. Pusuya yattı ve bir 

nevi sarımsak7 parçasıyla geyiği gözünden vurdu ve böylece 

onu öldürdü. Sonra üç kez "Adzuma ha ya" (Ah, karım!) diye 

bağırdı. Bundan sonra ülkenin adı Adzuma oldu.
Sonra kahramanın ölümü hakkındaki esrarengiz hikaye 

gelmektedir. Yamoto, Ohonamichi'nin, Japonya, güneş tanrıça

sının seçtiği yönetici tarafından.boyunduruk altına alındığında 

sığındığı ve takip edildiği ye ölümle tehdit edildiğinde, görevi

ni terkettiği ve bir tapmakta oturmayb başladığı Shinonu ülkesi
ne gitti. Ülke adını, Ihlamur'a3 benzeyen bir ağaç olan "shina" 

ve "fundalık düzlük" anlamına gelen "nu" ya da "no" dan almış

tır. Yamato-Take, bu ülkeye, Shinono ve Minö eyaletleri arasm-



daki Shitıonu Geçidi1 nden (Shinonu no saka) girdi. Geçidin 

tanrısının üstesinden geldi ve Prenses Miyazu'nun hoş kokulu 

ve narin kolların evinde oturmaya gitti. Prenses onu sevgiyle 

karşıladı. Prensesin evinde, Kusanogi kılıcını bıraktı ve Ibuki 

Dağı'nın kötü nefes (ya da etki) tanrısına karşı mücadele etme

ye gitti. Dağa tırmanırken, bir boğa kadar büyük, bir erkek 

domuz, gördü. Onun, tanrının bir elçisi olduğuna inandı ve 

onu döndüğünde öldürebileceğine yemin ederek, dağa tırman

maya devam etti. Fakat erkĞk domuz bir elçi değildi; tanrının 

bir şeklinin ta kendisiydi ve çok yoğun bir buz yağmuru9 gön- 

erdi. Yağmura yakalanan ve şaşıran kahraman, böylece tanrı 

arafmdan aldatılmış oldu.

Dağdan inerken Yamato-Take, Tama-kura-be ("Mücevher- 

ij}olluk-kabilesiH) adındaki genç kaynağa ulaştı. Bu kaynağın 

uyundan içti ve bu şekilde canlandı. Bundan sonra bu kaynak 

Wi-Same" ("uyanış kuyusu" ya da "dinlenme kuyusu") olarak 

Anıldı. ■

Sonra Yamato-Take yola çıktı ve vücudunun gücünü kay

bettiği için ağlayarak Tagi10 fundalığına ulaştı. Oradan îse'deki 

Wotsu Burnu'na geçti ve orada bir çam ağacında bıraktığı bir 

pilici buldu ve şöyle şarkı söyledi:

"Ey çam ağacı, kardeşim benim,

Eğer sen bir insan olsaydın,

Kılıcımı ve elbiselerimi 

Sana verirdim".

Bu şarkıyı söyledikten sonra, yoluna devam etti, doğduğu 

üjlke olan şahane Yamato'nun özlemini duyarak, Awagaki 

E ağı'nm arkasına yerleşti. Bir sonraki şarkısı bir aşk ve pişman

lık şarkisiydi.

"Gökler ne kadar tatlıdır.

Evim, Yamato'da7 ■ \
Beyaz bulutlan yükselir mi 

Beyaz bulutlarının hepsi gelir mi?"



Hastalığı ve yorgunluğu nedeniyle, kendini giderek daha 

da zayıf hissetti ve bu ıstırap içinde şu şarkıyı söyledi:

"Ey! keskin kılıcım 
Prenses Miyazu'nun 

Yatağının yanında bıraktığım 

Keskin kılıcım"11
Yamato-Take, bu şarkıyı bitirir bitirmez çöktü ve öldü. Za

manla, karıları geldi ve onurı için bir kabir inşa ettiler ve bu 
arada Yamato onları duyup cevap veremediği için ağladılar ve 

yas tuttular. Sonra, Yamato-take, havada çok yükseklere uçan 
ve kıyıya doğru uzaklaşan beyaz bir kuşa12 dönüştü. Kadınlar, 

kuşu ağıtlara izlediler ve denize girdiler. Kuşun sahile doğnı 
uçtuğunu gördüler ve onu izlediler. Bir süre için, kuş, bir kaya

nın üzerine tünedi. Sonra Ise'den Kafuclıi ülkesinde bulunan 

Shiki'ye uçtu ve orada dinlenmesi için bir mozole inşa edildi13 
Fakat beyaz kuş tekrar havalandı ve uzaklaştı. Daha sonra hiç 

gözükmedi.

Yamato-Take'nin babası Mikado Kei-ko’dan sonra, Sei-mu, 
108 yaşma kadar hükümdarlık yaptı. Ondan sonra Mikado 

Chiu-ai geldi. Başkenti, güney batıda, Kyushu adasındaydı. 

Tanrıçadan, Kutsal împaratoriçe Jingo'ya, "göz kamaştıran bir

çok hâzineye sahip altın ve gümüşü bol, batıda bir ülke olan" 

Kore'yi vaat eden bir mesaj geldi.

Mikado, batıda bir ülke olduğuna inanmayı reddetti ve tan
rıların yanlış konuştuklarını iddia etti. Bundan kısa süre sonra, 

kutsal hükümdar öldü.
Şimdi Împaratoriçe Jingo hamileydi. Oğlu için Kore'yi fet

hetmek üzere ilahlardan bilgi aldıktan sonra, bir taş aldı ve ço
cuğunun doğumunu, bu taşı beline iplerle bağlayarak geciktir
di. daha önceki bir bölümde de belirtildiği gibi, împaratoriçe- 

nin "Med ve Cezir Mücevherlerini" kullanması ile Kore zapte
dildi. Çocuğunu, Japonya'ya döndükten sonra doğurdu.

împaratoriçe Jingo'nun, Japon İmparatorluğunu zaptettiği 
ve birleştirdiği ve yine merkezi gücü Yomato'da oluşturduğuna 

inanılmaktadır. 100 yaşma kadar yaşamıştır;



împaratoriçenin bir ejderha kuyruğuna sahip olan oğlu 

Ojin Tenno14, 110 yaşma kadar yaşadı ve İ.S.310 yılında öldü. 

Ölümünden sonra ona bir savaş tanrısı ve Minamoto kabilesi

nin başkanı olarak ibadet edilmişti, onu takip eden Nin-toku, 

110 yaşında öldü ve efsanevi kralların ya da olağanüstü işleri 

yaptıkları anlatılan kralların souncusuydu. Japon tarihinin baş

langıcı ve efsanenin sonu, Hristiyan çağının beşinci yüzyılının 

'başlangıcına denk gelir.

Hachiman (Ojin Tenno) mezhebi, dokuzuncu yüzyılda, Mi- 

pamoto ailesinin yükselişi ile yaygınlaştı; özgün çıkış noktası, 

Büzen eyaletindeki Usa idi. Hachimanln Slıintai'si ("tanrı 

Wicut") beyaz bir taş ya da bir sineklik ya da bir yastık ya da bir 

kol dayanağı idi.

ı Jimmu Tenno, imparatoriçe Jingo ve Yamato Jake, benzer 

Şekilde tanrılaştırılmışlardı ve onlara benzer şekilde ibadet edi

liyordu. Bir dokuzunun yüzyıl bilgini olan Suga hana Michiza- 

ne, bilginlerin tanrısı olan Temmangü gibi tanrılaştırılmıştı. Mi

kadolar, yaşarken oldukları gibi öldükten sonra da kami (tanrı) 

ildiler. Yei Ozaki15nin yazdığına göre "Savaşta ölen bütün as

kerlerin Rıhlarına, Tokyo'daki Kudon tapmağında ilahlaştınl- 

mış kahramanlar gibi ibadet edilirdi."

Japonya'da insan atalara yapılan ibadet, Çin etkilerinden 

kaynaklanmıştır ve altıncı yüzyıldan önceki eski Shinto'da yeri 

yoktur. Ko-ji-ki ve Nilıon-gi'de Mikadoların ve yönetici sınıfın 

ataları, tanrılar ve onların girdikleri şekillerdir. Daha önce de 

gördüğümüz gibi Mikadoların, güneş tanrıçasından ve bir 

Japon Melusina'sı olan, "Bereketli inci Prensesi" adındaki Ok

yanusun Ejderha Kralı'nın kızının soyundan geldiklerine inanıl

maktaydı.

: Dolayısıyla, daha önce de yapıldığı gibi, Shinto dininden 

"doğa tanrılarına ve atalara ibaret" olarak sözedilmesi, doğru 

oltnaktan uzaktır. Hatta, "doğa-ibadeti" deyimi aldatıcıdır. Mi- 

tama tapınaklarında ("muhteşem mücevher" ya da "Ejderha in

cisi" ya da "ruhu") bir tanrıya tapılması "Doğa'ya ibadet'1 değil, 

"heryerde bulunan, hayatın yok olmayan ilkesiT'ne jbadettir. Ja

ponya'nın mekke’si olan Ise'de, tanrıça mezhebi hakimdir.



Hem güneş-tanrıçası, hem de yiyecek tanrıçası; "hayat malze
mesini içeren inci, deniz kabuğu, değerli mücevherler, güneş 
aynası, kılıç, baş yastığı, dikey tektaş, kutsal ağaç, şifalı ot, be

reketli yağmur vs.nin kişileştirilmişi olan Uzak Doğu'nun Hat- 

hor'unun biçimleridir. Mikado, Osiris'in bir biçimi olan, yaşa

yan Horus idi; öldükten sonra Horus, Ra gibi, kutsal bölgelere 

■doğru yükseldi ya da Osiris gibi, Ölülerin Yeraltı Dünyasına 

doğru yola çıktı. Japonya'nın Mikado'su, Mısır'ın Kralları gibi, 

Cennet'in bir oğluydu.
Altıncı yüzyılda Budizm, Japonya'ya girdikten sonra, Shinto 

ile karışmıştı. Shinto tanrıları, Ryobu-Shinto mezhebinde, 

Buda'nm girdiği biçimlerdi, hatta Mikadolar bile, Budizmin bü
yüsüne kapıldılar.

Onsekizinci yüzyılda, "Saf Shitno'nun Yeniden Canlanışı" 

olarak bilinen hareket başladı. En başta Motöori ve müridi Hi- 
rata tarafından teşvik edilmişti. Zamanla, bu hareket ulu rahip 

ve güneş tanrıçasının temsilcisi, Japonya'nın Mikado’suna, 

üstün politik gücünü kazandıran devrime neden oldu. Shinto, 
modern Japonya’nın resmi dinidir; fakat, Shinto unsurlarıyla 

dolu olan Budizm, kitlelerin dinidir. Bununla beraber, "Saf 
Shinto", Motöori ve Hirato’nın öğrettikleri anlamta "saf" değildi. 
Hiç şüphesiz, eski zamanlardaki kültür karışımın bir ürünüydü. 
Laufer'in söylediği gibi,1 "Ko-ji-ki ve Nihon-gi, hakiki Japon dü

şüncesinin saf bir kaynağını temsil etmiyordu, fakat bunlar, 

büyük ölçüde Çin ve Kore etkilerinin altında yazılmış Asya kı

tasına ve Malaya-Polinezya'ya ait geleneklerin şaşırtıcı bir karı
şımını yansıtan, geçmişe ait kayıtlardır."16 Çin, Kore, Polinezya 

vs. gibi ülkelerde, benzer bir kültür karışımına rastlamak müm

kündür. Buda ve Hz. Muhammed, Uzak Doğunun dinsel sis

temleri üzerinde etkilerini bırakan, en eski dinlerin kumcuları 
değildiler. Geniş bölgeler, eski Mısır ve babil kültürlerinden et

kilenmişlerdir.
Uygarlık tarihi, aynı mit ve dini uygulamaların, birbirinden 

çok uzak ülkelerde aynı anda ortaya çıktığı hipotezini destekle

memektedir. Kültür karışım lan, biyolojik evrim ilkelerinin uy
gulanması ile açıklanamaz. Bu sayfalarda daha önce de göste-



rijldiği gibi, Çin ve Japonya'da pekçok kültür karışımı ve daha 

ski medeniyetlerle pekçok bağlantı bulunmaktadır.

Laufer, Çin'deki kültür karışımına değinirken, şunları yaz- 

aştır:

"Günlünüzdeki genel kanının tersine Çin medeniyetinin 

şimdi gözüktüğü gibi, Çin'lilerin bir birimi ve özel bir ürünü 

ğil, çok çeşitli .kabilelerin çok geniş bir anlamda birleşmesine 

ait kültürel çabaların nihai bir sonucu ve türlü türlü bölgeler

den toplanan ve zamanda ve mekanda geniş ölçüde farklılaş

mış düşüncelerin bir bileşimi olduğunu, güçlü bir şekilde vur

gulamak mümkün değildir; kısaca belirtmek gerekirse, Çin bir 

rr illet değil, bir imparatorluk, etnik .değil, politik bir birimdir, 

dolayısıyla, herhangi bir kültürel düşünceyi, ilk anda sadece 

Ç ;n imparatorluğunun sınırları içinde göze çarptığından dolayı, 

çfn'lilere mal etmek kadar büyük bir hata yapılamaz."17
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645'te öldü.



14 Polynesian Mytbofogy, Siı George Grev, s, 33.

15 De Vissa, TJje Dragon in China and Japan, s. 174.

16 May adındaki veremli bir tedavi etmek için şifalı otlar arayan bir Gallo 

way kökçüsü, denizde yükselen bir deniz kızı gördü. Halk hikayesine 

göre deniz kızı şu şarkıyı söyleyerek tedavi için Mııgwort'u (güneyin 

ağacı) tavsiye etti:

Tatlı May’ın ellerinde ölmesine ve ülkede mugwort’un çiçek açmasına 

izin verir miydin?

17 Saz modeliy’e süslenmiş yeşim taşı diskler, Çin’de, Cennetin görüntüleri 

ve rütbe nişanı sayılırdı, tnsan şeklindeki yağmur ejderhası, sağ elinde 

mavi renkli sazlar taşırdı. Saz,‘gökyüzünün üstündeki ve altındaki sularla 

ilgiliydi. Kamışlarda, benzer şekilde, ilahlarla ilgiliydi. Babil'de rahipler 

kırmızı-renkli barakalarda görünür ve ölüler, kamış hasırlara yatırılırdı.

| Kamış ve nehir çamuru, Marduk tarafından, insanları yaratırken kullanıl-

I mıştır. Anlaşıldığı kadarıyla, kamış, su tanrısının bir gömmüşüydü: "vuh 

malzemesini11 İçeriyordu. Ketenden yapılan bezler kutsal ve vericiydi. Ha- 

j nedaıı öncesi Mısır'da hayvan derileri yerine ölülerin etrafına keten bezi 

sarılıyordu. “Peygamber mantosu" giyen kişiye, olayları önceden haber 

verebilme gücü veriyordu.

18 S. Baring-Gould’un Curions Myth of the Middle Ages} s. 471.

9 Doğa üstü yaratıklarla ilgili benzer bir inanç, Hindistan’da yaygındır.

"Hİnt mit ve efsanelerince Nala’nın hikayesine bakınız.

20 Ejderha tanrıyla, dört kölenin (dört mevsimin tanrıları) görünmesi, yakla-

] şan fırtınanın çok şiddetli olacağına işaret ediyordu. .

21 Bir halk hikayesinde derin uykudaki bir insanın genellikle "bir büyü yap

tığı" düşünülür. Hikayeden de anlaşılacağı gibi, çocuk, bilgisini ve göçü

nü büyükannesinden almıştır. İskandinav Vala ve Endor Cadısına benze-

. mektedir.

2;2 İskandinav Vala, Odin tarafından uyandırılınca benzer bir şikayette bulu- 

'nur. Sanki bu Çin hikayesi, mezarında uyuyan "bilge bir kadının" ruhuna 

danışmak hakkindaki bir hikayeye dayanmaktadır. - .

23 Renk sembolizmi ve sihir arasındaki bağlantı ile İlgili ilginç bir ayrıntı,

i San bir ejderhadan yardım dilendiği İçin herşey sarı renkli

2't Bıi uyku, büyükannenin uykusu kadar gerekli gözüküyor.

2fj En son sihir işe yaramıştı ve babasının daha fazla uyumasına gerek

i yoktu.



8. Bölüm

1 Hintli peri kızı.

2 îndian FairyStones, (London, 1915), s. 47.

3 Egyptian Tales, W.H. Flinders Petric, (London, 1899), s. 81.

4 Folk Lore Journal, Sayı V, s. 257,

5 Mytbs of Babylonia and Assyria, s. 177.

6 L.W. Kİng, Legends of Babylonia and Egypt, (London, 1918), s. 146.

7 Bkz.: Mytbs of Babylonia and Assyria'â aki göndermeler, s. 184.

8 îndian Mytbs and Legend, ss. 256 ve 381.

9 Kitap III.

10 Tennyson'ın 77j<? Passing ofArtbnr.

11 Naga'nın üzerinde uyuyakalan Hint tanrısı Vishnu gibi. Bu uyku, büyücü- 

lerinki gibi, büyüğü işleten ya da güç biriktirilen bir uykudur.

12 Aynen, içinde büyülerin saklı olduğu kutuyu koruyan nehir yılanını öldü

ren Mısır'lı kahraman gibi Sigurd, Siegfried ve diğer ejderha öldüren kahra

manlar, bu Uzak Doğulu kahramanlara benzetilir.

13 De Visser, "Çin ve Japonya'da Ejderha".

9- Bölüm

1 Jade: A study in Cbinese Archmlogv and Religion, Berthold Laufer (Chi

cago, 1912), ss. 209*10.

2 Breasted, Religion and Tfjought in Egypt, ss. 133-7.

3 Breasted, Religion and Tfjought in Egypt, s. 102.

4 Mytbs of Babylonia and Assyria, ss. 181-3.

5 Memoires Historiques de Se-ma Ti'ien, (1895-1905).

6 Î.Ö.4.üncü yy.da doğmuş olan Kwang-Tze'nin yazılarındaki bir karakter 

olarak karşımıza çıkar.

7 Breasted, Religion and Tfjoughts in Ancient Egypt, s. 145.

8 Dr.J. Legge, Cbinese Classics, iII.Cilt, I.Bölüm, s. 240 ve ILBölüm. s. 554.

9 İskoç dev biliminde, devler benzer şekilde, dağların tepelerine oturur ve 

olta olarak ağaçları kullanarak balina avlarlardı.

10 Transactions of tbe Asiatic Society of Japan.

11 Genesis, ii, 8.

12 Navarrette, Coll.de Documents, I, s. 244. Curiotıs Mytbs of tbe Middle 

Agedâen alıntılanmıştır. s. 525.

13 William Ellis, Polynesian Researcbes (İst edition, Baskı, London, 1829),

Il.Cilt, s. 47. '

14 Campbell, Popular Tales of tbe West Higbland, III. cilt, Hikaye LXXXYI.

15 Legends of Gods and Ghosts, s, 246.



l|6 Nineteen Years in Polyvesia, s, 353-

1*7 Sıvargaro-banika Parua, III.Bölüm (Roy'un tercümesi), s. 9. Baş tanrı 

Yudhishthira'ya şöyle der: "İşte kutsal nehir... Onun içine dalınca, kendi- 

• ne ait bölgelere gideceksin (cennet)”. Yıkandıktan sonra, kahraman 

\ "insan vücudunu bırakır" ve "kutsal bir biçime bürünür.11 

İŞ Odyssey, XV (Butcher ve Lang'in çevirisi), s. 253-

19 S.H. O'Gıady, Silva Gadelica, II.Cilt, s. 393-4.

20 a.g.e., Il.Ciİt, s. 113.

21 The Voyage of Bıan.

22 Ancient Irisb Poetry, s. 8.

23 ihe Life and Explaİn of Alexander the Great, E.Walter Budge’nin Çeviri

si, ss. 11 ve 167.

24 Mahabharata'nin "Vana Parva"sı ve îndian Myth and Legend, ss. 105-9-

25 Mutluluk Ülkesi, Sukhavati'nin tasviri, BuddhistMahayama Textâde, 

{Sacred Books of the East, 49.cüt) ss. 16,17.

26 a.g.e., s. 35.

27 a.g.e., s. 56.

28 a.g.e., s. 174.

29 a.g.e., s. 180.

30 a.g.e., s. 50. ■

31 B.Laufer,- The Dİamond(A Study in Chinese and Hellenistic Folk-lore) 

(Chicago, 1915).

10. »ölüm

1 L.W.Kİng. Babylonian Religion (London, 1913), s. 171.

2 LW.King., Legends of Babylon and Egypt, (London, 1918) s. 136.

3 'Religion and Tfjoııght in Ancient Egypt, s, 13Q,

4 Mytbs of Bablonia and Assyria, s. 7.

5 Westervelt, Legends ofGods and Ghosis, (Hawavi Mitolojisi), s. 245.

6 Breasted, Religion and Tljougt in Ancient Egypt, s. 120.

7 'a.g.e., s. 134.

8 G.ElHot Smİth, The Evolntion of the Dragon, s. 23-

9 Faınell, Cults of the Greek States, III. Cilt, ss, 14-30; Cook., Zeusy I. Cilt, s. 

537.

10 Westervelt, Legends of Old Iionoluln, s. 29.

11 Teııtouic Myth and Legend, ss. 424-32.

12 İVestminster Revieiv, Kasım 1892, s. 523-

13 Birkaç yıl önce, bîr kiracı, Hebrediaıı adalarına bir eşek götürdüğünde, 

bu hayvanı ilk kez gören bir yerli, "Bu bütün tavşanların babasıdır" diye 

bağırmıştı.



14 Dr. joseph Hdkins, Religion in China, s. 151.

15 Myths of Babylonia and Assyria, s. 185.

16 Laufer, Sino-Iranica, (Chicago, 1919), s. 539.

17 Laufer, Sino-Iranica, s. 543.

18 Transactions Anı. Pbil. Assöciation, XXIII.Cilt, 1892. s. 115.

19 Sino-Iranica, s. 542-3.

20 G. Elliot Smith, ffîe Evolution of tbe Dragon, s. 36.

21 Religion System of China, IV.Cİlt ss, 272-6; ve Eİİist Smith, The Evolutai- 

on of the Dragon, ss. 38-9.

22 Çocuk tekerlemesindeki Jack ve Jilİ.

23 Teutonic Myth and Legend, s. 22.

24 Cnrious Mytbs of tbe Middle Ages, s. 190.

25 Budge, Gods of tbe Egyptians, II. Cilt, s. 104,

26 Bablylonian Myth and Legend, ss. 126-7.

27 îndian Myth and Legend, ss. 173 ve 192-4.

28 îndian Myth and Legend, s. 19.

, 29 Teutonic Myth and Legend, ss. 352, 376, 383, 389, 391, 446.

30 inciler ve deniz kabuklan hakkmdaki inançlar İçin, Bkz.: Sbells as Evi- 

dence of tbe Migrations of Early Culture, I.Wilfrid Jachson (Londra,

1917).

11. Bölüm

1 Bazı gökgürültüsü kuşları, gökgürültüsü bulutları gibi koyu renklidir.

2 De Visser, The Dragon in Cbine and Japan, s. 63.

3 G. A . Reisner, "Early Dynastic Cemeteries of Naga-ad-Der", I. Cilt, 1908, 

Plates 5 ve 7; ve Sbells as Evidence of tbe Migrations of Early Culture, 

1917, s. xxi.

4 Jade, s. ı. >

5 İskandinav tanırları, Tanrıça Jokun tarafından koııınan elmalar çalınınca, 

yaşlanmaya başladılar, elmaları j*eri aldıktan sonra, onları yediler ve tek

rar gençliklerine kavuştular, Teutonic Mytb and Legend, s. 57.

6 De Groot, Tfje Religious System of China, I.Cilt, s, 300.

7 a.g.e., I.Cilt, s. 295.

8 Topraktan koparılınca, adam otıı gibi feryat eder- Romeo andJuliet, İV,3. 

İçmem için adamotu ver bana...

Bütün zaman boşluğu boyunat uyuyabilmem için.

Anthony'im uzaklarda. - Antbony and Cleopatra.

9 Ihe Ascent of Olympus, s. 107.

10 Elliot Smith, Tfje Evolution of th? Dragon, s. 184; Rendel Harı is, TfjeAs- 

çent of Olympus, s. 73-



11 The Ascent of Olympus, s. 126.

12 Doğum tanrısı olan Artemis, kendisi de, aşk ve doğum, ya da hazine tan

rısı olan Büyük Ana'ın özel bir şekliydi,

13 The Ascent of Olympus, s . 87.

14 a.g.e., s. 86.

15 Joly, Legend in Japanese Art, s. 165.

16 Elliot Snıith, The Evolntion of the Dragon, ss.183,199.

17 The Ascent of Olympus, s. 79-80.

18 TJje Chtnese Travelleri London, 1772), I. Cilt, s. 247.

19 TJje Ascent of Olympus, s. 82.

20 The Chinese Traveller, I. Cilt, s. 239.

21 The Chînese Traveller, I.Cilt, s. 237.

22 Genesis, xlix, II.

23 Tfje Ascent of Olympus, s. 96.

24 Sino-IranicaCChicago, 1919), s. 385-

25 a.g.e., s. 386.

26 îndian Myth and Legend, s. 100.

27 Sino-lranica, s. 339-42.

28 Myths o f Babylonia and Assyria, ss. 234-5.

29 Perry, Megalithic Culture ofLndonesia, s, 68.

30 Megalithic Culture of Indonesia, s. 92.

31 tegend in Japanese Art, s. 195.

32 Keligious of Ancient China, ss. 24-5.

33 kg.e., ss. 38-9.

34 :pll. Bölüme bakınıl (tekrar parlayan mücevherleri yeşim taşı, mercan

lar, vs.)

35 The Dragon in China and Japan ‘ ss. 39 ve 64.

36 Laufer, Sino-Jranico,, s. 568.

37 Elliot Snıith, The Migration of Early Culture (Londra, 1915); ve tye Evo- 

utîons of the Dragon (London, 1919)

12. Bölüm

1 Diğer isimler, Jata-nıpa, Sıı-varna, Harita ve Hirenya'dır.

2 MacDonnell ve Keİth, Vedic Lndex ofNames and Subjects, (London, 

1912), II.Cilt, s. 504.

3 Life and Voyages of Christopher Colıımbns, (London, 1703 Baskısı), s. 

243

4 History of Sümer and Akkad, s. 326-7.

5 Breasted, A History* of Egypt, s. 48,

6 a-g.e., s. 190.



7 a.g.e., s. 48.

8 L.W.King, A History of Sümer and Akkad, ss. 74-75.

9 Britisb Mnsemn Guide to tbe Antiquities of tbe Bronze Age, s, 10.

10 a.g.e., s. 9 .

11 Britisb Museum Gnide to tbe Antiquities of tbe Bronze Age, s. 9.

12 A Histoty of tbe Babylonians and Assyrians, s. 74.

13 Tell-el Amama'nın mektuplarında, Batı Asyalı kralların, Mısır'dan altın is

tekleri açıktır. Bunların birinde, Babil Kralı "daha fazla altın ister" ve en 

son desteğin az olduğundan ve "eritme sırasında çok fazla kayıp gerçek

leştiğinden şikayet etmektedir.

14 Siono-Jranica: Cbinese Contributions to tbe History of Civilization in 

Ancient Iran, Chicago, 1919.

15 a.g.e., s. 185-

16 The Relationsbip betıveen tbe Geograpbical Distribntion of Megalitbic 

Momıments and Ancient Times, Manclıester, 1915.

17 Mrs. Hawes, Goumia, s. 33-

18 Tfje Datvn of Mediterranean Civilization, s. 62-3-

19 Elliot Smith, Tfje. Ancient Egyptians, s. 41.

20 Sulamanın, Mısır deltaları ve Siimerya gibi bölgelerde değil, Orta Asya'da 

ortaya çıktığını İddia etmek saçmadır.

21 Britisb Museum Guide to tbe Babylonian and Assyrian Antiquities, s. 

157.

22 Peter, Nippurll, s. 134.

23 Scytbians and Greeksi.1913), s. 230.

24 5. Bölüm.

25 Religion in China (London 1878), s. 38.

26 Britisb Museum Guide to tbe Babylonian and Assyrian Antiquities, s. 

107.

27 Arcbeologia, s. 276.

28 Jourbal of tbe Royal Antbropological Institute, XLIÎ.Cilt, s. 279-

29 Religion in Cbina, s. 6.

13- Bölüm

1 Eski yazılarda, yeşimtaşı ve diğeı taşlardan yapılan aynalardan sözedilir. 

Şüphesiz bunlar dini sembollerde Hiçbiri varlığını sürdürmemektedir. 

Yeşimtaşı ayakkabılardan da sözedilmektedir, fakat günümüzde bunların 

örneklerine rastlanmamaktadıı*. İrlanda'da eski zamanlarda bronz ayak

kabılar giyiliyordu- belki de dini törenlerle ilgili olarak. Meksika'da doğal 

cam aynalar, dini amaçlarla kulis nılmıştı ve Peru'da taş aynalar vardı.



2 Jade. A Stııdy in Chirıese Arcbeology and Religion, Beıthold Laufer 

OCCilt, Chicago, 1913, s. 23.)

3 Laufer, yu'nun nefrit, yadeit, bovenit ve bazen "Yılantaşı, agalmatolit ve 

mermerin güzel cinslerini" içerdiğini de ekler.- jade, s, 22.

4 a.g.e., s. 29.

5 De Groot, Tlje Religion System of China, I.Kitap, s. 275.

6 Jade, s. 299.

7 Vje Religious System of China, I.Kitap, s. 274.

8 "Muk'ara" diye telaffuz ediliyor.

9 Profesör Elliot Smith'İn Tlje Evolution of the Dragon adlı eserindeki tem

sili resimlere bakınız, ss. 88-89.

10 Kuzey Kore’deki Kang-ge dağlarında bulunan ginseng gibi. (17.Bölüme 

bakınız).

11 De Groot, Religion System of China, I.Kitap, I.Cilt, ss. 272-3-

12 Tlje Diamond, ss. 55»56.

13 Mısır kralının kutsal çömlekçi olması gibi, o da kutsal Yün eğiticisidir.

14 Tİje Syrian Goddess, Stıong ve Gaıstang (Londra, 1913), s. 71-72.

15 Chicago, 1915, s. 58.

16 Tlje Diamond, s. 7. Küçük Futin, Suriye, Büyük Fu-lin ise Bizans İmpara

torluğu idi.

17 a.g.e., ss. 55, 56.

18 Tlje Religion System of China, I.Kitap, I.Cilt, ss. 277-8.

19 Laufer, Tlje Diamond, s. 22 ve No.3, s. 69 ve not.

20 a.g.e., ss 68-9.

21 Laufer, Chinese Clay Figures, ss. 138,151.

22 Tlje Diamond, s. 71.

23 Elliot Sınitlı, Tlje Evolution of the Dragon, s. 157. Laufer, Sino-Jronica, ss* 

520 ve 525.

24 TJje Religion System of China, II.Kitap,IV. Cilt, s. 331-

25 Religion System of China, I.kitap, s. 278-9.

26 Legend in Japanese Art, s. 354, 355.

27 a.g.e., s. 355-6,

28 a!g.e., s. 355.

9 Jade, s. 21, no 4.

0 Breasted, A History of Egypt, s. 357. '

1 Laufer, Jade, s. 299-

32 Budge, Tlje Gods of the Egyptian, I.Cilt. ss. 357-8.

33 Jade, s. 301, no 1.

34 a.g.e., s. 310.

35 Jade, s. 306-7.



36 Tfje Reîigious System of China, LKitap, s, 284.

37 Tfje Reîigious System of China, LKitap, s. 284.

38 Mytbs of Babylonia and Assyria, s, 332.

39 Legge, Sbib King, s. 395.

40 a.g.e., s. 338.

41 Joly, Legend in fapanese Art\ s. 297.

42 Breasted, Religion and Ihougbt in Ancient Egypt, s. 100. #

43 Tfje Reîigious System öf China, I.kitap. III.Cilt, s. 962.

44 De Groot, op.cit. LKitap, IlI.Cilt, s. 983.

45 Legge, Tfje Yi King, ss. 43-44.

46 Tfje Reîigious System of Cfjina, I.Kitap, s. 327.

47 Op.cit., s. 327.

48 De Groot, op.cit. s, 317.

49 Legge, TextsofTaoism, ILcilt, s. 265.

50 Legge, Ihe Sbu King, ss. 38-39-

51 Teutonic Myth and Legend, s. 5.

52 Mytbs of Babylonia and Assyria, ss. 330,331.

53 Religion in Cbinaf (London, 1S7Ş), s,109.

54 Religion in China, s. 107.

55 De Groot tarafından aktarılmıştır, Tfje Reîigious System of China, I.kitap.

IlI.Cilt, s. 983-

56 Çin’de mavi ve yeşilin yeri değiştirilebilir.

57 Biot, I.ciİt, s. 434, 435, Laufer ta rafından, Jad&âan aktarılmıştır, s. 120.

58 Tfje Reîigious System of China, I.kitap, III.Bölüm, s. 935.

59 a.g.e., I.kitap, IlI.cilt, s. 949-

60 îskoçya'da, güneye akan suların, özellikle iyi ve etkili oldukları kabul 

edilir.

61 Tfje Reîigious System of China, I.Kitap, IlI.Cilt, ss. 949, 950.

62 Jade, ss. 182-3.

63 Journal of Hellenic Studies, XXI.Cilt, ss. 128-9-

64 Bkz.: Egyptian Myth and Legend, Myth of Babylonia and Assyria, Myth 

of Crete and Pre-Hellenic Europe, ve îndian Myth and Legend.

65 Breasted, Religion and Tfjought in Ancient Egypt, s. 130.

66 Schliemann, Troy and in RemcHns, (Smith'in çevirisi, London, 1875), s. 

232.

67 Laufer, fade, ss. 180-4

68 De Groot, Religion System in China, I.Cilt, I.kitap, ss. 94 ve 110. H.kİtap, 

s. 5

69 De Groot, Religion System in China, I.kitap, Lcilt, s. 226.

70 a.g.e., LKitap. I.Cilt, s. 226.

71 De Groot, op.cit,, I.kitap, s. 72



72 Religion System in China, I.kitap. I.cilt, s. 241.

73 Myths of Babylonia and Assytia'dzki göndermelere bakınız,, ss. 69-70.

74 Mrs. Bishop, Korea and Her Neighbours, Il.Cik, ss. 84-5-

75 Tlje Evolution of the Dragon, s. 50.

76 a.g.e,, ss. 51-2.

77 De Groot, op.cit, s. 396 ve Elliot Snıith, op.cit., s. 48.

78 Breasted, Religion and Thought in Ancient Egypt, s.19.

79 Biot, I.Cilt, s. 125.

80 Laufer, Jade, s. 296.

81 a.g.e., s. 1

82 a.g.e., s, 296.

83 Breasted, Religion and Tljougbt in Ancient Egypt, s. 23.

84 Laufer, Jade, s. 1.

85 Legends of Babylonia and Egypt in Relation to Hebreıo Tradition, Lon

don, 1918, ss. 56 ve 88.

36 Ölümsüzlüğü elde eden ve Hayat bitkisinin ya da Hayat Kuyusunun bu

lunduğu adanın yakınında bir "kutsal adada" yaşayan Babil'lî Noalt

7 Elliot Snıith, Tlje Evolution of the Dragon, s. 205.

8 Tiye Ascent of Olympus, ss. 120-1.

9 History of the Rhinoceros in Chinese Clay Fignres, Chicago 1914, s. 73.

90 Legge, Tlje Chinese Classics, II cilt, s. 281.

91 Laufer, op.cit. ss. v160-1.

92 Op.cit., s. l6 l.

93 Legge, Sacred Books o f the East, 27.cilt, s. 158; ve laufer, Chinese Clay 

Images, s. 172.

î/4 Rhys David, Buddhism, (London, 1903), s. 183.

95 Laufer, op.cit., s. 138.

96 Chinese Clay Inıages, s. 150.

sb "Altın güneş" gibi. -

Çj8 Chinese Clay Images, ss, 152-3.

9|9 Tfje,Chinese Commercial Guide, s, 95. (Hong Kong, 1863).

100 Chinese Clay Images, s. 139.

101 a.g.e., s. 108.

102 Warg Ch'ung tarafından Lun heng adlı eserinde sözedilir.

10 5 Schlİemann, Ilios, ss. 242.

104 Times'a mçktup, 18 Aralık 1879.

105 Laufer, Jade, s. 2.

10(3 Jade, s. 4-5.

107 Laufer, Jade, s. 196.

108 a.g.e., s. 186-9.



109 Atbeneus Deipnos, III.Kitap., 46.Bölüm; veJackson, Sbells as Bvidence of 

tbe Migrations of Early Culture, s.77.

110 Gergedan boynuzu gibi.

111 Heber R.Bishop, Investigations and Studies infade, (New York, 1906), 

I.Cilt, S.47; ve A.Wylie, Notes ov Cbinese Literatüre, (Shangaİ, 1901), s, 

194.

14. Bölüm

1 Tfje Migration of Early Culture. A Study of tbe Significance of tbe Geog- 

rapbical Distribution of tbe Practice of Munımification, s. 20.

2 RecollecHons of a Joumey tbrougb Tartary, Tibet, and China, M.Huc ( İn

gilizce çeviri, London, 1852), s, 219-20.

3 Budge, Gods of tbe Egyptians, LCİlt, s. 500.

4 Tfje Elder Edda, O.Bray'ın Çevirisi, s. 19.

5 a.g.e., s, 51.

6 a.g.e., s. 277.

7 İskandinav mitolojisinde, yeryüzü, Lokİ hareket ettiğinde sarsılır.

8 'Ruh malzemesi' olan 'nefes1.

9 Breasted, Religion and Tfjought in Ancient Egypt, ss. 21-2.

10 Babylonian Myth and Legend, ss. 146-7.

11 îndian Myth and Legend\ s, 95-

12 James Legge, Texts of ConfucAanism, II.Bölüm, s. 430 (SacredBooks of 

Jje  East)

13 Legge, Tfje Cbinese Classics, Ilf.Cİlt, I.Bölüm, s. 108.

14 Kişisel takılarla ilgili bu bölüm, çok dikkat çekicidir.

15 King, Babylonian Religion, s. 136.

16 Reîigious of Ancient Cbina, ss 43-44

17 Bu konuda "İlk Biyolojik Teoriler" konusunda bir tartışma için, Profesör 

G.EIliot Smith'in, Tfje Evolution of tbe Dragon adlı eserine bakınız,, ss, 26 

ve 178.

18 Wells Williams, Cbinese-Engli'Jj Dictionary, s, 1092.

19 Tfje Dragon in Cbina and Japan,, ss, 83-4.

20 De Groot, Tfje Reîigious System of China; ve De Visser, Tfje Dragon in _ 

China and Japan, s. 85.

21 Cbinese Literatüre, s, 52.

22 King, Legends of Babylonia and EgyptO. 916), s. 56.

23 Gİrit’in dağ tanrıçası gibi.

24 Cbinese Literatüre, ss, 52-53.
25 Legge. Sbu King, Shih King, Ifsiao King {Sacred Books of the East)a îîl. 

cilt, ss, 396-7.
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15.

26 Religious of Ancient China, ss. 21-3- 

2v Religion in China (.London, 1878, ikinci baskı), s. 99. 

Batı'nın Beyaz Kaplanı tarafından kontrol edilen mevsimi 

Religion in China, s. 104.

Bölüm

The Religions System of China, I.Kitap, s. 959- 

Indian Myth and Legend, s. 107.

Legge, The Texts ofTaoism, I.Ciİt, s. 370-1.

Legge, Tlje Shu King (Sacred Books of the East), IILcilt, s. 255.

Giles, Religious of Ancient China, s, 22.

Tfjree İrish Glossaries, Whitley Stokes (London, 1862), s.73- 

Legge, Ihe Chinese Classics, III Cilt, I.Bölüm, s. 117.

Legge, Tfje Sbtı King, (Sacred Books of the East), s. 64.

Tekneler, kızaklar, arabalar ve çivili botlar.

W.G.01d. TJje Shtı King (London, 1904), s. 36-7.

Legge, Ti)e Shu King, s. 139- 

Legge, a.g.e., s. 309.

Gökyüzü "karanlık küıe"dir ve asa da böylece bir gökyüzü asasıdır.

Le; ;ge, The Annals of the Bamboo Book, ss. 128,129. (The Chinese Clas

sics, IILCilt, I.Bölüm)

Legge, The Shu King, s. 269 ( 7he Chinese Classics, IH.Cilt, S. I). Herodot, 

Mısır'Iı firavun Rhampsinitus'un, Hades'e indiğini ve "bazen kazanarak, 

bazen de yenilgiye uğrayarak” Ceres (îsis) ile zar oyunu oynadığını anla

dır. Garip bir festival ile bu olay kutlanır.
1

Pinkerton, A General Colîection of the Best and Most Interesting Voyages 

and Travels (London, 1814), s. 696.

Legge, 7he Sbih King, s, 397.

18 Legge, Tlje Annals of 'the Bamboo Books, s. 143.

19 pİles, Religious of Ancient China, s. 20.

20 {flje Annals of the Bamboo Books, s. 147.

21 Geographical Journal, XXII, 1904, ss. 24,176, 331, 772.

22 Sailing Ships and their Story, s. 310.

23 Yun-nan'da.

24 Sino-iranica, s. 469-

25 Pliny, XV, 11,13 ve Sinö-Irariica, s. 539-

26 Sino-Iranica, s. 185.

27 King, Babylonian Religion, s. 165.



16. Bölüm

1 Journal of Egyptian Archeology.

2 Hayatı boyunca onun adlarından biri Li Pa-Yang İdi, öldükten sonra Li 

Tan oldu.

3 Macbetb, 5. Perde, 7. Şahne.

4 Daha önce de belirtildiği gibi, çay bir İksirdi.

5 "King", "klasik" anlamına gelmektedir.

6 Breasted, A History of Egypt, s. 357.

7 Religion and Tfjought in Egypt, ss. 46-7.

8 Mısır'da, "ışınlar", güneş tanrısının yaratıcı gözyaşlandır.

9 Tfje Speculations in Metaphysics, Polity, and Morality o f"Tfje Old Philo- 

sopher

10 Tfje Modem Speech Neıo Testawent (London, 1913), John, bölüm İ, şiir 1.

11 Tfje Ancient Faiths of China, s. 49.

12 History of Religoııs (Edinburgh, 1914), s. 49.

13 Christ and Other Masters, îl.Cilt, s. 67.

14 Language and Lauguages, ss. 184-85.

15 Tfje Texts of Taoisnı, s. 13 (Sacred Books of the East)

16 a.g.e., s. 15.

17 Tfje Reîigious System of China,, 1 .Kitap, s. 936.

18 Rigveda, X, s. 129.

19 îndian Myth and Legend, ss. 97 -9-

20 Blagavad-Gita, 18. kitap.

21 Tfje Texts of Taoism, s. 19-

22 Simyanın başlangıcı, eski Mısır'daki İlk hanedan döneminde görülebilir.

23 Mısır'lı tanrılar Ra ve Ptah, benzer şekilde kozmik yumurtalardan çıkmış

lardır.

24 îndian Myth and Legend, ss. 100-2.

25 Dr.Legge, Tdoist Texts, s. 47.

26 a.g.e., s. 85.

27 a.g.e., s. 74-75.

28 Dr. Legge, Taoist Texts, s. 51.

29 Ascent of Olympus, s. 73.

30 Bu kapılar hakkında bilgi için Bkz.: Elliot Smith, Journal of the Manches- 

ter and Oriental Societyi1916) ve Tfje Evolution of the Dragon, ss. 

184,185.

31 Dr. Legge, Taoist Texts, s. 52.

32 a.g.e., s. 104.

33 a.g.e., s. 87.

34 a.g.e., ss. 94, 95.



35 a.g.e., ss. 67-9.

36 a.g.e., s. 82.

37 fl.g.e., s, 94.

38 a.g.e., $. 96.

39' a.g.e., s. 95-

40 a.g.e., ss. 53-54.

41 Herbert A.Giles, Religions of Ancient China, s. 47.

42 Texts of Taoism, s. 59.

43 "bileş, Chuang Tzu, Mystic, Moralist, and Social Reformer.

44 me Texis of Taoism, ss. 92-93.

45 5 he Texts of Taoism, s. 60.

46 l'tuanğ Tzey VI.Kitap.

47 /nalects, VII.

48 7fex£s of Taoism, s. 167.

49 a g.e., (KwangTze'nin Yazıları), s. 245.

50 İh e Texts of Taoism, s, 244.

51 a g.e., s. 245.

52 7kr/s of Taoism, s. 364.

53 a g.e., ss. 364-5. 

ilüm

1 Cjustoms of the World, s. 380.

2 Jejpon İmparatorluğunun basamaklı höyük mezaılan, eski mezarların de

vamı olarak görünmektedir. Kore'de gerçek dolmenlerin bulunmuş ol

masına rağmen, bilindiği kadarıyla, bunlara Japonya'da rastlanmamıştır. 

(Journal Antrop. Inst.\ xxiv, s. 330 ve 1907, s. 10. ) *

3 Ğnnese Clay Figures, s, 265.

4 Transactions of the Asiatic Society of Japan, 10.cilt, s. xxxvi.

5 Cbinese Clay Figures, (Chicago, 1914), s. 265.

6 a.g.e., s. 271 ve no.3, s. 272 ve no.l.

7 Onların dilinde Aınıı-utana: "utana" çoğul elcidir. Japonya'daki adları "Ye- 

nJislııMir. Çin'liler onları ilk kez Î.S. 659'da tanıdılar ve onlara "Hia-i" de- 

dijler. Daha sonraki Çin'ce isim "Ku-hi''diı\

' 8 Pira "kayalık"; toru, "kalmak için"

9 Tıjıresh, "genç kızkardeş"; machi "zevce".

10 üjğer sunumlar için bkz.: Haıtland, Tfje Science of Fairy Tales (London, 

1891) s. 71.

11 Genesis, XXXV. Bölüm. 4.

12 Elliot Smith, Distribution of Mummification: Manchester Memories, 

LIX.Cilt (19-15).



13 Laııfer, Chinese Clay Figures, s. 269.

14 Rendel Harris, Tfje Ancent of Olympus, s. 56.

15 "Rendel Harris", s. 101-2.

16 Egyptian Myth and legend, s. 6.

17 Myths of Babylonia and Assyria, s, 143-4.

18 Batchelor, The Ainu and their Folk-lore, Batchelor, Notes on the Ainu,

(Transactions of the Asiatic Society of Japan), X.Ciît, s. 206; Mİlne, Notes 

on the Koro-pok-guru, (Transactions of the Asiatic Society of Japan), 

X.Cilt, s. 187; Chamberlain, Ainu Folk-tales} {Folk-lore Society’s Publicati- 

011, XXILCilt,1888).

19 Tlje Ancent of Olymputida, Note on Ivy and Mugfüort in Siberia. s. 99-100.

20 Stimero Babillilerin tanrısı Ea.

21 Zipongu ve Cipangu, Çin'cedeki Jİh-pen ("güneşin geldiği yer") ve Kuo, 

"ülke" kelimelerinden oluşmuştur. Japonca'daki Nippon ya da Nihon ve 

Japon adları, Japonya'da l.S.yedinoi yüzyılda Çin'de ilk kez resmi olarak 

kullanılan isimden gelmektedir. Diğer Japon isimler arasında Yamato ve 

O-mi-kuni "büyük ejderha (mi) ülkesi" vs. bulunmaktadır.

22 Yule, Tlje Book of Ser Marco Polo, (III.Kitap, İİi Bölüm), IILcilt, s. 200; 

Kunz, Folk-lore of Precious Stones, (Memoirs Intemat. Coııgr. Antrop., 

Chicago, 1894), s. 147; G.A.Cooke, System of Universal Geograpby, I.Cilt 

(1801), s. 574; J.WJackson, Shells as Evidence of the Migratioııs of Early 

Culture, (London, 1917), s. 106.

23 Korea and her Neighbours, (London, İ918), Il.Cilt, s. 95.

24 Çin ejderhası, K'üh-lung. hai-lü adlı bir deniz bitkisinden ortaya çıkmıştır. 

De Visser, Tlje Dragon in China and Japan, s. 72.

25 Tlje Dragon in China and Japan, s. 137.

26 Meksika'lı ejderha ya da yağmur tanrısı Tlaloc'un tapınağı "inci yılan" ya 

da "yılan İnci" anlamına gelen "Ep-coatl" adındaydı. Genç çocuklar, yine 

"Epı-coatl" adındaki Meksika gölündeki girdaba atılarak, Tlaloc'a kurban 

edilirlerdi. Bu adale, Meksika yılın ın ilk ayındaki su festivalinde gerçekle

şildi. Küçük çocuk ve bebekler, bazıları Tlaloc’un karısı, mücevher tanrı

çası Chalchİhuitlicue'ye adanmış olan "Pelin yeri gibi kutsal tepelerde 

kesilerek kurban edilirlerdi. Fakat sadece göle atılan çocuklara "Ep- 

coatl" denirdi.

27 Shinto, (London, 1905), s. 27.

28 Bu, yuvarlak olan nesnelerin kutsallığının sebebi olarak gözükmemekte

dir.

29 Ya da kaplan ya da ayı dişi şeklinde.

30 Archeologia, 1897 "The Dolmens and Burial Mound İn Japan", s. 478.

31 Legend in Japanese Art, ss. 354-6.



32 Güneş Tanrıçası

33 Mikado'nun atası.

34 Legend in Japanese Art, ss. 350-1.

35 Maga-tama ve Kuda-tama.

36 Jade, ss. 353-4.

37 i  Dfcdo (1905), ss. .231-2.

38 C üneş tanrıçasının tapınağı Naiku ve yiyecek tanrıçasının tapınağı Geku 

alını taşıyordu. Bu tapınaklar ahşap ve saz damlıdır. Her yirmi senede 

bir, binalarda tadilar yapılır.

39 5ı

40 '& 

41-K

42 A

43 a

)intoy s. 38.

)into (1907), ss. 15-6.

İng, Babylonian Religion nad Mythology, ss. 35 ve 174. 

\yth of Babylonia and Assyria, ss. 72-3. 

g.e., s. 95.

44 Aston, Shinto(1907), s. 14.

45 B reasted, Religion and Ujought, in Ancient Egypt, s, 99.

46 StHnto, (1907), shf.6.

47 İş :e, mücevherlerin ve "takıların" ne derece kutsal olduklarını, yine açık 

bir şekilde görüyoruz. ,

. 48 Aston, Shinto (1907), ss: 6-7.

49 Tbe Dragon in China and Japan.

18. Bolüm

1 Blkz.: XX. Bölüm.

2 Bıjeasted, Religion and Thought in Ancient Egypt, s. 26. "Ağabeyi Set, 

onu Nedyt'te yere indirdi..Osiris yeni suyunda boğulmuştu (suların yük

selmesi)I
3 De Dea Syria, VIILBölüm.

4 Bıeasted, s. 20. Osİris'e şöyle hitap ediliyordu: "Sen büyüksün, sen yeşil- 

siıL adııi Büyük Yeşil (Deniz)dir; Sen, Büyük Çember (Okyanus) gibi yu

varlaksın; sen dönersin, sen Hanebu'yu (Ege) çevreleyen çember gibi yu

varlaksın".

5 aj.e., ss. 22-3.

6 Bıj efsanenin değişik sunumları İçin bkz.: Hartland, Legend ofPerseus.

7 Kiog, Babylonian Religion, s. 77.

8 Kcj-jİ-ki'nin Prof.B.H.Chambarlain tarafından yazılan bir çevirisi, Transac

tions of the Asiatic Society ofJapan, (1893) adlı eserin X.cildinin eki ola- 

ıall basılmıştı. Nihon-gi, İngilizce'ye Dr.Aston tarafından çevrildi ve Tran

sactions of the Japan Soci6ty(1896) içinde basıldı.



9 Grey, Polynesian MytJjology, s. 1.

10 Tıpkı Yüzen Ada ya da Kutsal Adalar gibi.

11 "Kendilerini gizlediler", bazı yorumculara göre, "öldüler" anlamına gel

mektedir. Fakat pek çok Mısır tanrısı "gizli" idi; etkileri kaldı; Japon gizli 

tanrısının bir "mi-tama"s*(nıhu) vardı.

12 Japonya'da "sekiz" kutsal bir rakamdır.

13 B k z Myths of Crete andpre-Hellenic Europe, ss. 305-9.

14 Shinto (1905), s. 90.

15 Piramit Yazılarında, Sabah Yıldızı'nın yeşil şahinidir.

16 TJjeDaıon of Astronomy (London, 1894) s. 383-

17 Sbiııto (1905), s. 132.

18 Tfje Dragon in China and Japan, s. 137.

19 De Visser, Tiye Dragon in China and Japan, ss. 136-7; ve Floıenz, Japa- 

nische Mythologie, III.Bölüm, s. 33.

20 Japanische Mythologie, s. 46.

21 De Visser, ss. 135-6.

22 Shinto (1905.), s. 73.

23 TJje Dragon in China and Japan, s. 140.

24 a.g.e., ss, 141-2.

25 De Visser, ss. 139-40.

26 De Visser, s. 147.

27 Aston, Shinto (1905), s. 56 ve s;;. 219-20.

28 The Dragon İn China and Japan, s. 231.

19. Bölüm

1 Transactions of the Asiatic Society of Japan, lO.Cİlt. (ek), s. 34.

2 Hastalık, çürüme, tahrip etme ve karanlık ruhları

3 Bu fallik sembol, anlaşıldığı kadarıyla yeşimtaşı gibi karanlıkta ışık saçı

yordu.

4 Transactions of tlje Asiatic Society of Japan, 6.Cilt, II.Bölüm, ss. 455-6.

5 Değişik ülkelerdeki benzer sunumlar için, bkz.: Arıdrew Long'ın Custom 

and Myth, adlı eseri,s. 87.

6 Ya da "Hades'in düz Tepesi", ölüler ülkesi ve yaşayanlar ülkesi arasında

ki sınır çizgisi.

7 Yeraltı Dünyasını ziyaret eden ve bir yılana dönüşen adam hakkindaki 

Ainu hikayesinde, bir tanrıçanın üzerinde oturduğu bir çam ağacı, Japon 

efsanesinde şeftali ağacının yetiştiği yerdedir.

8 Japon Persephone.

9 Kısaca "susa-no-wo".



10 pjings Japanese, s. 145.

11 :pjinto(1905), s. 141,

12 kbinto (1905), s. 137.

13 De Visser, The Dragon in Cbina and Japan, ss. 153-4.

14 Shinto (1905), s. 140.

15 îndian Myth and Legend, ss. 14,15, 24, 64, 65.

16 De Visser, Tfje Dragon in China and Japan, s. 83.

17 Vje Dragon in China and Japan, s. 121.

18 Maspero. Daum of Civilization,, ş. 156.

19 De Visser, Tfje Dragon in Cbina and Japan, s. 13.

20 Modern Omi, Afunıi (Aha-humi), "Taze Sulu Göl": Chamberlain, Transac- 

tîons of the Asiatic Society o f Japan, 10. Cilt (ek), s. 45.

21 Yani, ailesinin büyük ağabeyi. Gerçekte kendisinden daha gençti,

22 Babil'li, Nergal'in, Eresh-ki-gal'den (Persephone), Hades'i zaptetmesi gibi.

23 Bu, "Virgül biçimli" boncuklan, kaplan ve ayıların pençelerini, ya da 

kesik deniz kabuğunu temsil ediyorlardı.

24 "Milky Way"de geceleri, "Sekiz akıntının Kutsal Nehri" adındadır.

25 Eski Mısır'daki, Tanrıların Kutsal Havuzu.

26 Her bir mücevher, 2.5 metre uzunluğundaydı.

27 "Cennet'in hohi'si", "lıohi", bulniaca demektir.

28 Shinto, (1905), s. 172.

29 Religion and Tfjought in Ancient EgypU s* 23.

30 Shinto (1905), shf.174. Profesör Benoy K..Sarkor, Shiva'yı, Osiris ile karşı

laştırır. Bkz. Tfje' Folk-Element in  H indu Culture, (London, 1917), s. 7.

31 Eski Mısır'da, şafakta güneş ışın yaymaya başladığında parçalanan dağ.

32 Shinto türbelerinin yanına dikilen Sakaki ağacı.

33 Kaba ve biraz açık bir danstı. .

34 Bu ip, (shime-naha) Shinto türbelerinin etrafındaki ağaçların çevresine 

bağlanır. Ise’de, bu ip, şafakta güneşin hayranlıkla izlendiği derin bir uçu

rumun üzerine gerilir. Samanlar, köklerinden çekilir.

20. Bolüm

1 Miodern hohodzuki (Physalis Alkekengi)-

2 De Groot, bir havuzda yaşayan "saygıdeğer” bir Çin ejderhasından söze

der; dokuz başı ve ondokuz kuyruğu vardır ve "Sıtma iblislerinden başka 

hiçbir şey yemez." Bir başka ejderha 1000 mil uzunluğundadır; nefesi, 

rüzgara neden olur; gözlerini açtığında gündüz, kapadığında gecedir. De 

V isser, Tfje Dragon in Cbina and Japan, s. 62.

3 Nihon-gi'de, bu kılıcın adi Ama-no-hawe-giri'dir (kutsal sinek kesici).



4 Idzumo, Ise'deki en kutsal ikinci yerdir. Tanrının, Oho-kııni-nushi

(“Biiyük Ülke Efendisi") gibi başlıca isimleri de vardır.

5 îskoç ve İrlanda Gal hikayelerindeki Diaımid hikayesini hatırlatan bir 

olay.

6 Gökyüzü ve Yeryüzii'nün çocukları olan, ilk üç tanrıdan biri.

7 Arca iuflata.

8 Ka-ji-ki çevirisinde Chamberlain (shf 70) şunları söyler: "Burada ufalan

mış ve yakılarak kül haline getirilmiş deniz kabuğunun su ile karıştırılma

sı ile yapılan sütü andıran bir macun kastedilmektedir." Anne, "hemşire" 

olarak da telaffuz edilebilir. Dr. Alexandeı* Cannichael'in dul eşi İskoç 

halk bilimcisi Mrs. Carmichael, İbrani kadınların tarak kabuklarını yakıp 

toz haline getirerek, nazik çocuklar için bir "kireç suyu" yaptıklarını söy

lemiştir. Midye de benzer şekilde kullanılmıştır. Eski Japon'lar ve eski tb- 

raniler bu halk ilacını, metal ve deniz kabuğu arayan eski deniz gezginle

rinden almış olabilirler.

9 Bu sihirli bir hareketti. Kendini görünmez kılmıştı.

10 Üzerinde kemikten yapılmış ıslık çalan bir parça bulunan "ses çıkaran 

ok. Bu ok, Çin'de T'ang Hanedanı döneminde biliniyordu ve avcılar tara

fından kuşlan havalandırmak ve askerler tarafından düşmanı korkutmak 

amacıyla kullanılıyordu. Laufer, Japon ses çıkaran oklarının Çin orjinli ol

duğunu düşünmektedir.- Chinese Clay Fignres, s. 224.

11 Ya da bir sıçan.

12 İşte burada hastalık okları fırlaman, Apollo faresi ya da Homer Apol- 

lo'sunun faresi görülüyor. Okların tüylerini soyan fareler, hastalığı durdu* 

ranlar olabilir. Fare ilaçlan, Mısır'da çok eskiye dayanır.

13 Chamberlain "Ud çalan insan aracılığıyla kutsal mesajlar taşınırdı." Ud’un 

dili, böylece "kuşların dili" gibiydi.

14 Bu, Jack ve Fasulye Sapı Hikayesinin bir Uzak Doğu sunumudur.

15 Transaction of the Asiatic Society of Japan, 10. Cilt. (ek), s. 81.

16 Yerli yommcular bunun "kaz" ya da "çit kuşu1' olduğunu söylerler; bazıla

rına göre, yazıcılardan birinin hatası ile "böcek", kuş olarak yazılmıştır ve 

okunuş, "güve", "ipek böceği güvesi" ya da "ateş böceği" şeklinde olabilir.

17 Bazıları, bu bitkinin, üç ya da dört inç uzunluğunda bir meyve taşıdığını 

ve teknenin, içi boşaltılmış bir meyve olduğunu düşünmektedirler.

18 Bu Yomİ değildir, fakat ya Çin'lilerin Batı Cenneti ya da Budistlerİn Cen- 

neti'dİr.

19 Eskiden Çin dünyasını ya da İmparatorluğunu ifade eden Çin'ce bir 

cümle "Ufalayan Tanrı" "sülük çocuk" ya da bir Japon mezhebinin ibadet 

ettiği tırtıl olabilir.



21. İBölüm

1 Biı, onun ölümünden somaki adıydı. Hayatı boyunca,; ismi Kamu-' 

Yamato-Iware-Biko idi.

2 Güneşin altın kargasının üç bacağı vardı. Mücevherli tavşan aydaydı.

3 Chamberlain, ThingsJapanese, s. 57.

4 Polynesian Researches, (Birinci Baskı, 1829), s. 327.

5 Tuıner, Nineteen Years in Polynıesia (1861), s. 237.

6 Batchelor, Notes on the Ainu (Trahsactiorı of the Asiatic Society of 

Japan, .10.Cilt), s. 218.

7 Nira, Allium odomrn

8 Tilia cardata. Bkz.: ChamberlainTCo-jı-fe/, ss. 102 ve 205. (

9 Tıpkı kızgın ya da hasta ye tahrip edici bir ejderha tarafından gönderilen 

' kötü bir jyağmur gibi zarar veren .şeytani bir yağmur.

10 Mino'daki Yara Nehri’nden şelalenin fundalık düzlüğü.

11 Anlaşıldığı kadarıyla, kılıç, onu, Ibuki Dağı'mn domuz tanrısı tarafından 

1 yapılan büyüye karşı korumuştur.

12 Chidori, bir yağmur kuşu ya da çulluk.

13; Tıpkı bir tanrının "mi-tama,'sımn, ibadet edilmek üzere bir tapınakta din

lendiği gibi.

14 Ölümünden sonraki iinvanı. Yaşamı boyunca Hachiman olarak anılmıştı.

15 Customs.of the (Japan), s. 380.

16 Chinese Clay Figures, I.Bölüm, Chicago 1914, s. 272,

17 )Jade, s. 57. . , ■


