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ÖZET 

İnsanoğlu tarih boyunca pek çok tabii fenarneni kutsal saymış ve tannlaştımııştır. 
Güneş belki de bu 1..-utsallaşt:ırmaya en çok konu olan nesnedir. Aztek, İnka, :Nlısır, Antik 
Yunan ve Japon medeniyetleri bu tannlaştırmalann izlerini taşır. Teogoni konusunda 
mahir olan Hint insanı da güneşi çeşitli isimler altında kutsallaştımııştır. Bu 
isimlendirmeler, genelde güneşin günlük ve yıllık hareketlerine bağlı olarak 
gerçekleşmiştir. Böylece Hinduizmde güneş, Surya, Savitri, Mitra, Vişnu, Pushan, Aditi 
ve Asvinler gibi adlar altında tannlaştınlmıştır. . 
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THE SUN GODS İN VEDİC HİNDUİSM 

ABSTRACT 

The Human beings have accepted many natural objects as sacred beings and regarded 
them as deities during the history. Perhaps, the sun was the most sacrified 
phenomenon. Aztec, Inka, Egypt, Ancient Greek and ]apan have had the traces of this 
deitification. The Inciian people who were skillfull in theogony, have made the sun 
sacred under various names. These narnings were dependent upon the sun's daily and 
annual movements. After that the sun was sanctified under the names that Surya, 
Savitri, Mitra, Vişnu, Pushan, Aditi and Asvins in Hinduism. So all of them was 
regarded as a distinct deity. 
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Giriş 

Tarihin derinliklerine inilclikçe insanoğlunun bazı varlıkları kutsal saydığı, 
onlarla ilgili birtakun ritüeller geliştirdiği görülür. Dinin kökeniyle ilgili çoğu 
teorinin iddiasına göre din, insanın çeşitli tabü fenomenleri kutsallaştırması 

neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu kutsallaştırmanın ilk basamağında, kimi zaman 
bir totem hayvanı, kimi zaman da günlük yaşama ait tecrübelerden çıkarılan ruh 
(anima) fikri yer alır. Böylece dünya üzerindeki çeşitli tabiat nesneleri 
antropomorfizel edilerek tapınma konusu olmuş; bazen ateş, bazen toprak ana, 
bazen de gök baba, tanrı olarak kabul edilmiştir. 

Tabiatta kutsallaştırılan başlıca varlıklardan birisi güneştir. Hatta belki de 
dünya üzerinde en çok tanrılaştırılan ve teogoni konusu olan fenomen güneştir 
denilebilir.2 Zira dünyanın tüm medeniyetlerine ait mitolojilerde, her zaman 
güneşle ilgili tanrıların mevcut olduğu görülür. Bununla birlikte güneş h.-ültü, 
antik medeniyetlerden en çok :iYiısır, Yunan, İnka, Japon ve Hint kültürlerinde iz 
bırakmıştır. Nitekim tabiat tanrılarına tapınmanın yaygın olduğu eski :iYiısır'da, 
bir güneş tanrısı olarak Ra_ karşımıza çıkar. İlk ortaya çıkışı M.Ö. 3000 yıllarına 
kadar uzanan Ra, biseksüel bir tanrı olan Horus'un ikiz çocuklarından birisidir. 
O, papirüs metinlerinde, gök tanrısı Horus'un iki gözünden birisi olarak da 
tasvir edilir. Horus'un diğer gözü de Osiris'tir. Ra güneşi, Osiris ise ayı 

sembolize eder.3 Eski :iYiısırlılar, güneş tanrısı için kendilerinin "Annu", 
Yunarilıların da "Heliopolis" (Işık Şehri) dedikleri bir kült merkezi kurmuşlardır. 
Rahipler, burada bir Ra mabedi inşa etmişler, aynı zamand!f bir okul ve bir 
k-ütüphane kurmuşlardır.4 

Güneş, Antik Yunan mitolojisinde de önemli bir yere sahiptir. O, burada 
Phoibos Apollo, Helios ve Endymion adı altında tanrılaştırılmıştır. Bu 
tanrılardan Phoibos ApolloS, kehanet ve h.lltsallık tanrısıdır, müziğin efendisidir. 

Antropomorfizm, tannya insani nitelikler yükleyerek, onu insan biçiminde tasavvur etme 
anlayışı dır. 

Friedrich Ma:;: Müller, "011 the Philosopi!J' oflvfythology. A Leeturc Delivered af the &!)•al Institution." 
Selected Essqys 011 La11guage, Mythology a11d Rtligio11, (Bundan sonraki dipnotlarda Pbilosopl!)• of 
ıvfytbology şeklinde ifade edileceb.'tir), c. I, London, 1881, s. 609; Thomas lnman, Anae11t Paga1ı 
a11d lvfodem Chrisfia11 S]•f!lbo!i!llı, Yorkshire, 2004, s. 111 

E. A. W allis Budge, Profil Fetish fo God i11 Aneimf Eg;pt, USA, 2010, s. 6, 51; Joehem K.ahl, Ra 
is ıv[y Lard: S earchi11gjor the Rise of the S rm God at the Daı1111 of Eg;ptiall Histoo•, Wiesbaden, 2007, 
s. 1 

Robert A. Armour, Gods a11d M]lhs of A11cie11f Eg;pt, Cairo, 2003, s. 4 

Antik Yunan'da Phoibos Apollo ile ilgili pek çok efsane anlatılır. Bunlardan birisi, "Apollo ve 
Daphne" mitidir. Bu efsaneye göre, aşktan ve evlilil-ı:en nefret eden Daphne, bir gün ormanda 
dolaşırken Apolle'ya rastlar. Daphne'nin elbisesi dizlerine kadardır, kollan çıplak ve saçlan 
dağıııılm. Apollo onu görür götrnez vurulur. Tannnın aklından geçenleri anlayan Daphne, 
kaçmaya başlar. O kaçar, Apollo kovalar. Derken Daphne, babasının ırınağına gelir. "Baba, 
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Olimposlulan altın liri ile eğlendirir. Onun acı ve ölüm getiren oklan vardır. O, 
bazen diğer güneş tanrısı Helios'la birleştirilir.6 Helios ise Hyperion ve Theia'nın 
oğludur. Selene (Ay) ve Eos (Şafak) onun kardeşleridir. O, beş atın çektiği güneş 
arabasını, gökte doğudan batıya doğru sürerek dünyaya ışık getirir.? 

Japon dini Şintoizm'e göre tabiatta hemen hemen her şey tanrı olarak 
telakki edilir. Panteanun zirvesinde güneş tanrıçası Ametarasu bulunur. Aslında 
Ametarasu, gök ülkesini idare eder. Yani onun panteanun baş tanrısı olması, 
tanrıların kralı olduğu anlamına gelmez. Ametarasu'nun kült merkezi, 
Japonya'nın güneyinde yer alan İse şehridir.8 Aym şekilde İnka medeniyetinde 
de "Inti" ya da "Punchao" adıyla bilinen güneş kültü önemli bir yer tutar. Ant 
dağlarında yaşayan halklar için güneş, ışığın ve sıcaklığın kaynağıdır. Işık ve 
sıcaklık, yükseklerde mısır ve diğer ekinierin üretimi için gereklidir. Aynca 
güneş, dünyadaki su döngüsünün de sebebidir. Nitekim güneş, Peru'nun Cusco 
şehrinde bulunan Viicanota nehrinin ya da o bölgedeki göllerin sularını içer ve 
yeryüzüne gönderir.9 Bu bakımdan güneş tanrısı Inti, İnka medeniyetinde 
önemli bir yere sahiptir. 

Güneş, antik çağın diğer mitolojilerinde olduğu gibi Hint mitolojisinde de 
önemli bir yer tutar. Özellikle tabiat tanrılannın egemen olduğu Vedalar 
döneminin ı o en önemli unsurlarından birisi, güneş ya da onunla ilişkili 

fenomenlerdir. 

Vedalar dönemi, hemen hemen tüm tabiat nesnelerinin kutsallaştırıldığı 
bir dönemdir. Bu açıdan V edik Hinduizm çoktanncı bir yapı arz eder. Nitekim 
tanrıların sayısının kimi zaman otuz üç milyona ulaştığı söylenir.ıı Veda 
metinlerinde kendilerine en çok ilahi sunulan ve dua edilen tanrılar, Yıldırım 

kurtar beni!" diyerek ırınağa atlamak ister. Ancak ayaklan kıpırdamaz, olduğu yere 
çivilenrniştir sanki. Ansızın kollarından ve omuzlanndan yapraklar fışkırır. Ayaklan toprağa 
girip kök salar. 

Müller, Philosopi!J' of lvfythology, s. 607; Jenny March, Cassel/'s DictiollaiJ' of C/assical Mythology, 
London, 2001, s. 113; Pierre Grimal, The Co11scise DictiollaiJ' ofCiassicalıvfythology, Oxford, 1990, 
s. 325; Eelith Hamilton, Mitolo!!J'a, çev. Ülh.'ii Tamer, 2008, İstanbul, s. 80 

March, age. s. 366 

Ekrem Sankçıoğlu, Ba{la11gıçtmı Giilliimiize Di11ler Tarihi, Isparta, 2000, s. 214; Günay Tümer
Abdurrahman Küçük, Di11ler Tarihi, Ankara, 1993, s. 75 

Paul R. Steele, Ha11dbook ofl11ca 1-.ifytholo!!J•, Oxford, 2004, s. 245; Sankçıoğlu, age. s. 100 

ıo Hinduizm, uzun geçmişi de dikkate alınarak Vedalar Dönemi, Destan Edebiyatı ve Modern 
Hinduizm gibi dönemlere ayrılır. Bunlardan yaklaşık M.Ö. 2000'li yıllarda ortaya çıkmış olan 
Vedalar dönemi, Hinduizm'in ilk aşamasıdır. Bu dönem, adını Hint-Avrupa dillerinde 
yazılmış en eski vesikalar olan Veda b.-utsal metinlerinden alır. Bu eserler, Rigveda, Yajurveda, 
Samaveda ve Atharvaveda olmak üzere dört kitaptan oluşmaktadır. 

ıı Jean Varenne, ''HilldlliifJJ'~ ed: Mehmet Aydın, Di11 Fello!llelli, Din Bilimleri Yayınlan, Konya, 
1995,s.291 
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(İndra), Gök (Varuna, Dyaus), Ateş (Agni), Kutsal İçki (Soma), Yer (Prithivi), 
Güneş (Surya, 1-Iitra) gibi kutsal varlıklardır. Söz konusu kutsal varlıklar, 

V e dalann gözde tanrılan arasında yer alsa da diğer tanrılarla onlar arasında 
herhangi bir üstünlük söz konusu değildir. Bu nedenle Friedrich Max Müller, 
V e daların panteonunu henoteizm 12 olarak nitelendirir. 13 · 

Destan Edebiyatı ve Modern Hinduizm dönemlerinde, çoktarırıcı yapı 

varlığını korumakla birlikte Veda tanrılan önemini yitirmiş ve ikinci plana 
düşmüşlerdir.14 Zira bu yeni dönemde Vedalarda silik bir halde varlığını devam 
ettiren bazı tanrılar, yeni isimler alarak yüce tanrı pozisyonuna çıkmıştır. 

Rigveda'da varlıkların kendisinden yaratıldığı tarırı olan Prajapati, Brahma'ya; bir 
şifa tarırısı olan Rudra, Şiva'ya dönüşmüş ve bu iki tarırı Vişnu'yla birlikte bir 
Hindu testisi (trimurti) oluşturmuşlardır. Testisin ilk tarırısı Brahma, yaratıcı; 

Vişnu, koruyucu; Şiva ise yok edici tarırı pozisyonundadır. 15 Bu yeni dönemde 
Vedalann diğer tanrılan gibi güneş tannlan da söz edilen testisin unsurlarıyla 
birlikte varlıklarını devam ettirmişlerdir. Ancak eski önemlerini yitirmişler, tali 
pozisyona düşmüşlerdir. Bu nedenle Hindu h'lltsal metinlerinde, kendilerine en 
çok değer verildiği dönem Vedalar dönemidir. Bu bakımdan çalışmamızda, 
V edik Hinduizmde güneşin h'lltsallaştırılmasının başlıca sebepleri ele alınacak ve 
bu dönemin panteonunda görülen belli başlı güneş tanrılan tanıtılacaktır. 

9'üneş İle İlgili Kutsallaştırmalann Sebepleri 

XIX. yüzyılda tabiat fenomenlerinin h'lltsallaştırılması ve teogoniye konu 
olmasının nedenleri araştırılmıştır. Nihayetinde kutsallaştırma ve elinin kökeni ile 
ilgili birçok teori ortaya atılmıştır. Animizm, fetişizm, naturizm, totemizm 
bunlardan birkaçıdır. Bu teorilerden animizme göre ilkel insanlar, kendilerini 
canlı kıldiğını düşündükleri bir ruh inancına sahip oldub.i:an sonra, buna benzer 
bir varlığı dışandaki nesnelere de atfetmişlerdir. Zira bu düşüneeye göre ilkel 
insanın tabiata karşı tutumu, modern insandan oldukça farklıdır. Modern öncesi 
toplumlar, ruh ve sebepler bağı arasında bir aynm gözetmeksizin tüm dünyayı 
yaşayan varlıklardan oluşmuş bir orkestra olarak görürler. Bulutlar, gök, nehirler 

ız Henoteizm kavramı, Yunanca "henos" (bir) ve "theos" (tann) kelimelerinden ortaya 
çıkmıştır. Friedrich Max Müller bu terimi, Vedalarda bir tannya bağlanırken diğer tannların da 

· varlığını kabullenrneyi esas alan yapıp tanımlamak için kullanmıştır. Henotezim, 
monoteizmden ve tannların bir yüce taunya tabi olduğu politezirnden farklıdır. Bu anlayışa 
göre tüm tannlar, inananın gözünde yüce ve eşitrir. Ancak inanan, panteandaki bir tannya dua 
ederken, gözünde biricik tann dua etriğidir, başka bir zaman da bir diğeri. 

13 Friedrich Ma.x Müller, I11trodllctio11 fo the Sae11ce of&ligi011, London, 1882, s. 81; Leetilres 011 the 
Origi11 a11d Growth of &ligio11, as IIIHsfrated 0• the &ligjo11s of I11dia, (Bundan sonraki dipnotlarda 
Origi11 şeklinde ifade edilecekrir) London, 1891, s. 277 

ı4 W alter Ruben, Eski Hint Tarihi, çev. Cemil Ziya, Ankara, 1944, s. 35 

ıs Karlıarı Kaya, Hillililerde Ta11n, İstanbul, 1998, s. 25, 52 
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ve ağaçlar, az çok insanlara benzer şekilde zihinsel kapasiteye sahip varlıklar 
olarak telakki edilir.16 

Fetişizme göre ilkel insanın tapındığı varlıklar, bizzat tabii birer obje ya 
da fenomendir.J? Bu nesneleri kutsallaştırmanın nedeni ilkel insanda onlarla ilgili 
oluşan şaşkınlık halidir. Daha sonra hayrete neden olan nesne insanbiçimci bir 
şekilde kavranmış, nihayetinde de hürmete ve ibadete layık bir güç olarak kabul 
edilmiştir.18 

Söz edilen teorilerden naturizme göre insanoğlu, tabiatta sırrına vakıf 

olamadığı fenomenleri h.-utsallaştırarak tanrılık atfetmiştir. Bu tanrılaştırmanın 
gerisinde, o fenomene karşı duyulan sevgi, özlem, korku, hayranlık ve şaşkınlık 
gibi duygular mevcuttur. Gürıeşin de tanrılaştırılmasında söz konusu duyguların 
etkili olduğu muhakkaktır. Nitekim naturist teorinin savunucusu Friedrich Max 
Müller, gürıeşin gürılük ve yıllık hareketlerinin ilkel insanı oldukça şaşırttığını ve 
heyecanlandırdığını söyler.ı9 İlkel insan ışığın, sıcaklığın ve vermliliğin ana 
kaynağı olarak gürıeşin barikulade özelliklerine tanık olmuştur. Neticede gürıeşin 
bu nitelikleri insanoğlunun zihninde derin bir hürmet hissi uyandırrnıştır.20 

Müller'in de· ifade ettiği gibi gürıeşi ilkel insanların gözürıde eşsiz kılan, 
onları şaşırtan özelliklerin başında onun gürılük hareketleri gelir. 1\tlitolojik 
hikayelerden anlaşıldığı kadarıyla onun karanlıkları yararak ortaya çıkışı, dürıyayı 
aydınlatması, ısı ve ışık yayması, gökte yükselişi, batışı, kısacası her bir hareketi 
ilkel insanı oldukça etkilemiştir. Nitekim onun hareketleri, pek çok insan için 
neşe ve sevinç kaynağıdır. Çürıh.'ii onun karanlık ve soğuk geceden sonra ortaya 
çıkışı, ışığın ve sıcaklığın dönüşü anlamına gelir. Bunun yanında onun yıllık 
hareketleri, mevsimlerin oluşmasındaki etkisi de bu hayrarılığın 

nedenlerindendir. Çürıkü onun yıllık hareketlerinin neticesinde kışın dehşetli 
gürıleri gitmekte ve ilkbahar geri gelmektedir. Bu da ilkel insanın gözürıde 
sıradışı bir şeydir. Bu nedenle onların rnitolojilerinin en önemli kahramanı, 
gürıeş ya da gürıeşle ilgili diğer fenomenler olmuştur. Müller, söz konusu 
durumu Hint rnitolojisiyle ilgili incelemeleri sırasında şöyle tasvir eder: 

16 George W. Oesterdiekhoff, "Magic a11d AllillliSIIJ i11 Old Rı:ligio11s: The Re/eva/Ice qf Smı Cu/ts i11 the 
If/'or/d Vieıv qfTradatiollal Societies", Nm: U111jet, 45/1, 2008, s. 44; Edward-Evans Pritchard, 
İlkellerde Di11, çev. Hüsen Portakal, Ankara, 1998, s. 32; Bronislaw Malinowski, Bi!Jii Bilim ve 
Di11, çev. Saadet Özkal, İstanbul, 2000, s. 8 

17 Auguste Comte, Poi]liJFelseje KıtrS!an, çev. Erkan Ataçay, İstanbul, 2001, s. 33 

18 Müller, On"gıiı, s. 128 

19 Müller, Philosopi?J' qflvfythology, s. 600; "Co111perative lv!J'ihology'~ Chips Fro111 a Germali Workshop, c. 
II, (Essqp 011 1\<fytho/ogy Traditio11s a11d Custo111), (Bundan sonraki dipnotlarda Co!llperative 
ivfythololf)' olarak ifade edilecektir.) London, 1867, s. 97 

20 Anirudha Behari Saran-Gaya Pandey, Srm Worship i11 I11dia, New Delhi, 1992, s. 1 
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"Gecenin karanlığt, insan kalbini korkil ve iiifintii ile dold11rm: B11 nedenle 
çoctığtmlln doğlllaS!IIl bekfl!)ıen insanlar gibi karanlığm q)'dmlık oğlm111, giindiiiJIII gtlnepiıi 
doğm7JJasmt bekiryen fair mh/11 insanlar vardu: Derken göf,iin kapılan yavaJÇa ara/mm: 
Şajağm parlak siiliileti, ktrlara doğm karanlık ahırdan çıkm: Gökyiiifi, altın dalgtilamJt 
atan bir deniz gibidil: Ipnlm; hipodromda kofati at/ar gibi ye1inden firlm: B11futlar 
renklenil: Sadece doğuda değil, batıda, klli!J ve giintyde, diii!Janm tiim tJJabetle1i qydmlanır 
ve dindar killlse, cevap olarak kalbindeki kiiçiik atiarda kendi kiiçiik tJIIIIJJJIJII/11 ıJığını 

yakm:''21 

Güneş, Veelik dönemin başlarından itibaren maddi özelliklerinin ötesine 
geçerek kutsal bir karakter kazanmıştır.22 Müller'e göre güneşin çeşitli 

özelliklerinin antropomorfize edilmesi ve tanrılaştınlması ile ilgili mitolojik 
gelişimi üç aşamada gerçekleşmiştir. Bu gelişimin ilk aşaması, güneşin "ışık 

verici" varlık olarak kabul edilmesidir. Bu özelliğiyle o, dünyayı aydınlatmanın 
yanında tüm tabiatı uyandınr ve canlılık verir. Bu sebeple kendisine "günlük 
hayatı bahşeden" denmiştir.23 İkinci adımda, günlük olarak "ışık ve yaşam 
verici" özelliği, genel olarak "hayatın kaynağı olması" şeklindeki niteliğe 

dönüşmüştür. Bu özelliğiyle o, gecenin ürpertici katanlığını gidermenin yanında 
dünyayı döller ve bereket verir. Üçüncü adımda ise güneş her şeyi koruyan ve 
himaye eden bir varlık olarak algılanmıştır. Bundan sonra o, artık iyi ve kötü her 
şeyi gören yüce bir varlıktır.24 Bu yönüyle güneş, tabii nesnelerden tabiatüstüne 
ve nihayetinde de kutsal bir güce dönüşün ilginç bir örneğini teşkil eder. Müller, 
bu dönüşümü şu ifadelerle dile getirir: 

'Tikel insana göi"IJ ıpk, nastl bir giiniin baflangıcı ise qynı fekilde yaratılıpn da 
baflangıcı idti bi[ylece giinef, ilk baJfaki ıpk verici ve J'afaiJJ kqynağı olma poif.ryommdan 

J'aratıcı ve sommda da diii!Jqya diizen ve1ici bir kollllilla getiriftJJiflil: "25 

Güneşin tanrılaştınlmasında şaşkınlık hali ve heyacan' gibi duyguların 
yanında, onun isimlendirilme süreci de etkili olmuştur. Nitekim Vedaların 
insanı, güneşle ilgili ilk izlenimleri edindikten sonra onu isimlendirme ihtiyacı 
hissetmiştir. Tüm antik çağ medeniyetlerinde olduğu gibi Vedik mitolojide de 
güneş genellikle eril bir şekilde isimlendirilmiştir. Aditi istisna edilecek olursa 
gqneşle ilgili tüm tanrılar eril karakterlidir. Bunun yanında yer (Pirithivi) ise dişil 
karakterlidir. Eril karakterli güneş, her zaman dölleyen bir koca olarak tasvir 
edilmiştir.26 Müller'e göre tabii fenomenlerin, dolayısıyla güneşin bu şekilde 

21 J\Iüller, Co111perative M)'thology, s. 95 

22 Saran-Pandey, age. s. 3 

23 Müller, Physical Religjon, The Gffford Lect11res, (Bundan sonraki elipnotlarda Pb)'Sical Re/igjo1ı 

şeklinde ifade edilecektir), Londra, 1891, s. 327 

24 Müller, On"gju, s. 271 

zs Müller, On"gju, s. 271 

26 Inınan, age. s. 111 
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isimlendirilişi, ilkel insan için kaçırulmaz bir durumdur. İlkel insan, düşünce 
yapısı ve dilden gelen içsel bir zorunlulukla bu isimlendirmelen yapmıştır. Yani 
insan, kendi eylemlerini açıklamak üzere kullandığı kökleri, dilden gelen içsel bir 
zorunlulukla tabii nesneler için de kullanmıştır. Buna göre Müller'in deyimiyle 
semavi, güneşe ait, ateşle ilgili veya meteorik etkenler, ilk düşüncenin objeleri 
olduktan sonra pek çok tezabürlerine göre, özellikle de insan yaşamına tesir 
eden yönleri ön plana çıkarılarak tanımlanmış ve birer fail olarak 
isimlendirilmiştir. 27 

Müller, konuyla ilgili olarak şöyle der: 

"İnsan, ilk iince kendi bilinçli fiilietini ifade edeceği ke!i1lle kökle1iJJe sahip oiJJJHfllll: 
O, kmdisi hakkmda komtptrken (bir F!Yi) çmpmıı (ye1i) kazan djye (fail olarak) 
ko11tlfJJJtlf!t11;· qym Jekilde diğer varlıklan da kendisi gibi çapan )'a da kaiflll djye ifade 
etmiJiil: "28 . 

Güneşin ve diğer tabiat fenomenlerinin bu şekilde cinsiyet sahibi varlıklar 
olarak algılanışında tabiatta görülen düalizmin de etkili olduğu ifade edilir. 
Nitekim her hayvan cinsinde dişi ve erkek karakter mevcuttur. İşte bu durum, 
diğer varlıklara dolayısıyla güneşe de atfedilmiş ve o genellikle eril bir varlık 
olarak algılanmıştır.29 

İsimlendirme süreci aynı zamanda onunla ilgili efsanelerin de ortya çıktığı 
dönemdir. Genel olarak antik dinlerde, insan biçimli hale getirilen ve 
nihayetinde tanrılaştırılan güneş gibi nesnelerle ilgili bazı efsanelerin ortaya 
çıktığı görülür. Zira ilkel insanlar, tapındıkları tanrıların kendileri gibi yiyip 
içtiklerini, evlendiklerini, çocuk sahibi olduklarını düşünmüşlerdir. Başka bir 
deyişle ilkel insanlara göre tanrılar, tanrısal niteliklerin yanında insani niteliklere 
de sahiptir. 

1vlitlerle ilgili araştırmalar sırasında, ilkel insanların tanrılarla ilgili bu tür 
hikayelere sahip olmalarının sebepleri araştırılmıştır. John Fiske'ye göre mitler, 
doğal olarak oluşmak-taydı; çürıkü bu insanların ellerinde olan tek şey, dıştaki 
nesnel dünyayla karşılaştırabilecekleri insan irade ve kudreti olgusu idi. İşte 
ilkeller tabiat fenomenlerini anlayabilmek için insanlara ait bu özellikleri 
h.-ııllanmışlardır. Bu nedenle onlar cansız nesneleri de dişi ve erkek saymışlar ve 
güneşten yorulmak bilmez bir yolcu ya da rakipsiz bir okçu olarak 
babsetmişlerdir.30 

27 .Müller, PfD•sical &ligio11, s. 327 

28 Müller, Natura/&ligio11, The Gijjôrd Lectures, Londra, 1889, s. 388 

29 Inman, age. s. XIX 

30 John Fiske, Mitler ve Mit Y apa11/ar, çev. U tk-u Tuğlu, Ankara, 2002, s. 194 
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Müller ve Fiske'nin aksine Herbert Spencer31 gibi antropologlara göre 
efsanelerdeki kutsal varlıklarla ilgili bu tür hikayeleştirmelerin gerisinde, 
gerçekten yaşamış kişiler ve yaşanmış olaylar varclır. Onlara göre mitlerde geçen 
Ateş, Güneş, Şafak gibi isimler tabiat fenomenlerine verilen adlar değildir. 

Aksine bu tür isimler, uzun zaman önce yaşamış gerçek bireylere verilmiştir. 
Nitekim buna benzer isimler, günümüzde de kullarulmaktaclır. Gerçekte yaşamış 
olan bu kişiler ve onlann yaşamlan, zamanla kutsallaştınlmış ve onlarla ilgili 
efsanelere dönüştürülmüştür. 32 

Friedrich Max Müller'e göre ise ilkel insanlar, hayatlannda çok önemli 
olan tabiat fenomenlerini tasvir etmek için mecazi ifadeler kullanmıştır. Onların 
kastettikleri, kendi dönemlerinde herkesçe anlaşıldığı halde, örneğin güneş için 
kullanılan bir mecazi ifade, zamanla bu tabiat fenarneni ve onun hareketleri için 
gerçek bir olay olarak algılanmıştır. Böylece güneş ve onun hareketleri, değişik 
vakitlerdeki durumlan, gece, gündüz ve diğer tabiat fenomenleri cinsiyeti olan 
birer varlık şekline dönüşmüştür.33 

Sonuç olarak söylemek gerekirse, bir nesnenin değişik özellikleri ön plana 
çıkartılarak ayn ayrı tannlaşt:ırılması olgusu, zaman zaman rastlanan bir 
durumdur. Güneş de ilkel insanın gözünde çok yönlü bir varlıktır. Onun hem 
günlük hem de yıllık hareketleri, ilkçağ insanı tarafından ayn ayn kişileştirilmiş 
ve tapınılmıştır. Nitekim yukanda bahsedildiği gibi antik Yunan mitolojisinde 
güneş, Apollo, Helios ve Endymion gibi adlar altında tannlaştınlmıştır. Aynı 
şekilde antik Hindistan'da Vedalann insanlan, şafaktan sonra doğan, gökte 
yükselen, insanlara ışık veren ve batan güneşe çeşitli isimler vermiştir. Ona 
verilen her isim, güneşin farklı bir niteliğine işaret eder. Dolayısıyla onun her bir 
özelliği, tapınmaya konu olmuş ve V e dalarda bu niteliklerle ilgili ilahiler 
söylenmiştir. 

Vedik Hinduizmde Güneş Tanrılan 

Güneş, Hint mitolojisinin erken dönemlerinden itibaren dini ve mitolojik 
fikirlerin gelişmesinde güçlü bir etki yapmıştır. Zira Vedik insan, ilk başlardan 
itibaren güneşin her hareketini dikkatlice gözlemlemiş ve onun her bir niteliğini 
ayn isimler halinde tannlaşt:ırmıştır. Vedalarda görülen başlıca güneş tannlan, 

31 Herbert Spencer, elinin menşeiııi atalara tapınmaya bağlar. Ona göre ilkel insan çevresiyle ilgili 
gözlemleri neticesinde önce "eş" (ikilik) fikrini edinmiş, daha sonra kendisinin de ikinci bir 
varlığı (ruh) olduğu kanaatine ulaşınışnr. Zamanla ruh fikri atalara atfedilmiş ve aniann 
ruhlaorun teskin edilmesi düşüncesi dini doğurmuştur. (bkz. Herbert Spencer, First Principles, 
London, 1869, s.158-9) 

32 Spencer, First Principles, s. 5, 159; Müller, Pbysical Rı!ligjon, s. 255 

33 Müller, Co!llperatiı·e Mytbology, s. 83; Eric Sharpe, Co!llperative Rı!ligjon, a HisfOI)', London,1975, s. 
42; Jaques Waardenburg, Classica/ Approacbes to tbe Sfrl(fy of Rı!ligjon, Aims, Metbods a~rd Tbeories 
oj&!searcb, Paris, 1973, s. 13 
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Surya, Savitri, l'vlitra, Vişnu ve Pushan'dır. Ayrıca doğrudan birer güneş tanrısı 
olmasa da Adiri ve Asvinler gibi tanrılar da onunla ilişkilidir. 

Surya 

Surya, "parlamak, yarunak, pırıltı" manasına gelen "sıvar" fiilinden türemiş 
bir isimdir. Kelime, Avesta'da gene güneşle ilgili bir terim olan ve sonraki 
dönemde Ah ura Mazda'nın gözlerini ifade eden ''hvare" ile aynı kökten gelir.34 

Surya, göğün (Dyaus) oğludur; şafak (Ushas) da kimi zaman onun annesi, 
kimi zaman da karısı olarak tasvir edilir.35 O, Ushas'ın (Şafak) kucağında 

parıldamaya başlar. Yunan mitolojisinde olduğu gibi, bir arabaya sahiptir ve bu 
araba çok hızlı koşan yedi at tarafindan çekilir. O, bu arabayla gök tanrısı 
Varuna'nın kendisi için hazırladığı yoldan, gökte büyük kırmızı bir kuş gibi 
uçar.36 Tasvirlerinde genelde ayakta durur ve kafasının arkasında güneşi 

sembolize eden bir disk vardır. O, her şeyi ve her yeri görür, insanların yaptıkları 
iyi ve kötü işleri izler ve onları Mitra'ya bildirir. Ayrıca duran ve hareket eden 
her şeyin koruyucusudur.37 

Surya, doğan yani gökte görünen güneşi sembolize eder.3s Vedaların 
insanı, gökyüzünde parlayan güneşi Surya olarak isimlendirmiş, daha sonra da 
tanrılaştırmıştır. Ona sunulan bir Rigveda ilahisinde şöyle denir: 

Sen göh.yrüzünü bir uçtan bir uca geçerek, 

Işğınla günlecimizi taksim edersin, doğan her varlığı gören Güneş; 

Koşum takımları vurulmuş yedi doru at, arabaula seni taşır, 

Ey herşeyi gören, parlak saçlı tanrı Surya. 

(R.V. I, 50)39 

S avitar 

Savitar (Savitri), "harekete geçirmek, canlandırmak" anlamlarına gelen 
"su" kelimesinden türemiştir.40 O, canlandırıcı özelliğiyle, dünyayı harekete 

34 Pranap Bandyopadyay, Gods and Goddesses in Hindu kf)'thology, Call-uta, 1993, s. 20 

35 Edward Washburn Hopkins, The Religions if ludia, New Delhi, 1976, s. 42; George Michell, 
The Hıiid11 Te!Jiple: an lntrod11ction to its Meanilıg and Fom1s, Chicago, 1988, s. 32; W.J. Wilkins, 
Hilıd11 MythoiO!J\ Vedic and P11ra11ic, Calcuta, 1882, s. 27 

36 Müller, Origin, s. 268, Hilmi Ömer Budda Diuler Tarihi, İstanbul, 1935, s. 34 

37 l'vlichell, age, s. 31; Kaya, age. s. 146; aynca bkz. Budda, age. s.34 

38 Wılkins, age. s. 27 

39 The Hy!JIIIS q[Rigveda, İngilizceye çev. Ralph T. H. Grifith, Benares, 1889, c.I, s. 89 

.ıo Kürşat Demirci, Hilıdlliijlliıı Kı1tsal klelinleri Veda/ar, İstanbul, 1991, s. 58 
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geçirir, insanlara ve tannlara uzun ömür verir. Sular ve rüzgar, onun emriyle 
harekete geçer. Aynca o, kurban törenlerinde somarun (h.lltsal içki) da 
düzenleyicisidir.41 1vlitolojik anlatıma göre onun altın gözleri, kollan ·ve dili 
vardır. Beyaz atlar tarafından çekilen bir arabaya biner. Altın kollan ile 
yaratıklan h.'Utsamak ve ene~i vermek için onları kucaklar. O göklerin kralıdır, 
diğer tanrılar onu takip eder.42 

Doğan güneşe Surya, henüz doğmakta olan güneşe de Savitar adı 

verilmişrir. Bu şekilde isimlendirilmesinin nedeni, güneşin yeryüzünü 'lsı ve ışık 
yoluyla canlandırması ya da canlı varlıkların onun sayesinde uyarup harekete 
başlamasıdır.43 Onun görünme zamanı, tam karanlığın kaybolduğu andır. 

Doğudan tam doğarken altın rengindeki ışınlarını etrafa dağıtarak yeri ve göğü 
aydınlatır.44 Ona sunulan bir Rigveda ilahisinde şöyle denir: 

Tanrı yukandan aşağıya doğıu hareket eder, 

Hayranlık uyandıran iki parlak doru atla seyahat eder. 

Tanrı Savitar uzakdiyarlardan gelir, 

V e bizdeki sıkıntı ve kederleri alır götürür. 

(R.V. I, 35)45 

Mitra 

1vlitra, kelime olarak Sanskritçede "dost", Avestada ise "yemin" ve 
· "sadakat" anlamlarına gelir.46 Hint-Ari· topluluklarının, bilinen en eski 
tanrılarından birisidir.47 O, Hindistan'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyada, 
değişik özellikleri ön plana çıkartılarak tapınılmış bir güneş tanrısıdır. 

Anadolu' da ve eski Yunanlılar arasında tapınılan Nlitra, Romalı askerler arasında 
büyük ilgi görmüştür. Isparta, Amasya, Bergama ve Kilisehisar48 gibi 
Anadolu'nun çeşitli yörelerinde onunla ilgili kalıntılar bulunmuştur. 

Kornmagene krallığında49 da kabul görmüş olan Nlitra'ya ait bir heykel, Nemrut 

41 Demirci, age. s. 58; Hopkins, age. s. 47 

42 The fbwms oJRigı·eda, c. I, s. 65; Ayrıca bkz.Michell, age. s. 33; Wilkins, age. s. 27 

43 Kaya, age. s. 140; J\>fichell, age. s. 31, 44 

44 The IiJ'Il/1/S ojRigpda, c. II, s, 176 

45 The IiJ'!l/1/S oJRigı-eda, c. I, s. 64 

46 Budda, age. s. 30 
47 Demirci, age. s. 62; M. Siraç Bilgin, Aı)'all Mito/ojisi Yawtalar 11e Ho111a, İstanbul, 1996, s. 11 O 

48 Kilisehisar, Niğde ilinin Bor ilçesi yakınlannda bulunan ve antik çağlardaki adı Tuwana ya da 
Tyana olan yerleşim yerinin adıdır. 

49 Kornmagene krallığı, 1\LÖ. I. yüzyıl civarında Güneydoğu bölgesinde, Dicle ve Fırat 
nehirlerinin yukan kıyılannda h.-urulmuş olan bir krallıktır. 
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dağında, Zeus-Ahura Mazda, Hermes, Apollo-Helios ve Herkül-Varetl:ıragna'ya 
ait heykeller arasında yer almaktadır. Aynı şekilde Boğazköy'de bulunan 
yazıtlarda da onun adı "1vli-it-ra" şeklinde geçmektedir.50 

lvlitra, aynı isimle eski İran'da da kabul görmüştür. O, her ne kadar 
Zerdüşt tarafından reddedilmişse de sonraki dönemlerde ona tanrıyla melek 
arası bir rol verilmiştir. Avesta' da lvlitra'ya Vedalardaki gibi gün ışığı, hayat verici 
niteliklerin yanında savaş tanrısı ve antlaşma gözlemciliği gibi nitelikler 
atfedilmiştir. O, antlaşmaları bin gözü, bin k-ulağı ve on bin yardımcısı ile takip 
eder; antlaşmaları bozanları cezalandırır, sadık kalanları da mükafatlandırır.sı 

1vlitra, Hint panteonunda, yıldırım tanrısı İndra ve gök tanrısı Varuna'dan 
sonra önem bakımından üçüncü sırada gelen bir güneş tanrısıdır. Vedalarda 
genellikle, Savitti gibi şafak-tan sonra tüm canlıları uyandıran güneşi simgeler. 
Varuna gibi onun gözleri de güneştir ve her yere ışınları ile ulaşır. 52 Kendisine 
Vedalarda bağımsız bir ilahi sunulmuştur fakat genellikle Varuna ile birlikte dua 
edilir.53 Rigveda'da kendisine sunulan ilahide şöyle denir: 

1vlitra'nın ışığı uzaklara yay:ılır, k-udreti gökleri kaplar 

Şanı da yeryüzünü aşar. 

Beş ırkın tamamı, her zaman kadir olan 1vlitra'ya gitti, 

Tanrıların varlığını devam ettirsin diye. 

(R.V.III, 59)54 

Vişnu 

V e daların güneş tanrılarından birisi de Vişnu' dur. Kelime olarak "vis" 
(aktif olmak) kökünden türemiştir.55 Diğer Veda tanrıları, çoğunlukla kuzeyden 
göçen Ari ırkına ait tanrılar iken, Vişnu, Hindistan'ın yerli ırkına ait bir tanrıdır. 
Eski Hint yerlileriyle Atilerin güneş tanrısı fikri uyuştuğundan Vişnu, Vedaların 
panteonuna girmeyi başarrnıştır.56 

Rigveda'da Vişnu'ya altı ilahi sunulmuştur. Onun Vedik literatürde göze 
çarpan en önemli özelliği, gökte atmış olduğu üç adımdır. Bu üç adım, güneşin 
sabah, öğle ve akşam vakitlerinde almış olduğu pozisyonu ya da gök-te 

50 Bilgin, age. s. 113, 114; Donald A. Mackenzie, India: M]ths and Legmds, London, 1985, s. 31 

51 Bilgin, age. s. 117 

52 Müller, Origin, s. 269 

53 \Vılkins, age. s. 31 

54 The IfJ'I1111S q[Rigı·eda, c. II, s.83 

ss Demirci, age. s. 61 

56 Kaya, age. s. 39; Ruben, age. s. 63 
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ilerlemesini, yani doğuşunu, tepe noktaya vanşını ve batışını sembolize eder.57 
Onun bu macerası Va yu Purarıa' da şöyle hikaye edilmektedir: 

"Kainat, cinler tarafından işgal edildiği zaman Vişnu, bir cüce (il amana) 
suretine girer ve ifritlerin kralı Bali'den üç adımda alabileceği mesafe kadar bir 
yer ister. Bali de cücenin haline bakıp onunla alay ederek isteğini kabul eder. 
Sorıra Vişnu, gerçek haline dönerek dünyaya ve göğe doğru boydan boya üç 
adım atar ve insanoğlu için dünyayı yeniden ele geçirir." ss 

Söz konusu hikayeye göre Vişnu, insanlar için dünyayı yeniden ele 
geçiren iyiliksever bir tanrıdır.59 Onun bu özelliği Rigveda'da şöyle dile getirilir: 

İnsanlar ve tüm varlıklar, 

Onun bu üç adımı sayesinde dünyada vardır. 

(R.V.I, 54)60 

Vişnu, Vedaların panteonundatali bir derecededir fakat Vedik dönemin 
sonuna doğru onun, önemli tanrıların seviyesine çıktığı görülür. Nitekim Destan 
döneminden sorıra Vişnu, Brahrna ve Şiva ile birlikte üç büyük tanrıdan, yani 
Hint teslisinin unsurlarından birisi haline gelmiştir. Bundan sonra artık o, 
teslisin ikinci uknumudur ve aynı zamanda bir avatar (enkarnasyon) tanrısıdır. 
Bu döneıpin Hindu anlayışına göre Vişnu, dünyanın bozulmuş düzenini yeniden 
tesis etmek ve insanlara yol göstermek için bazen insan bazen de hayvan 
şeklinde yeryüzüne inerek kendisini göstermiştir.Onun Rama .ve Krişna başta 
olmak üzere yaklaşık on avatarı vardır.61 

Pushan 

Pushan, kelime olarak ''başan ve refah verici" anlamlarına gelir. 
Kendisine sunulmuş ilahilerde karakteri çok açık değildir. Vedalarda çok yönlü 
bir tanrı olan Pushan, aslında çobanlar tarafından antropomorfize edilmiş 

güneştir. Bu bakımdan o, çobanları ve inek sürülerini korur, inekleri gücler ve 
onlan sağ salim yuvalarına geri getirir.62 Pushan, bir çoban tanrısı olması 

bakımından, antik Yunan'daki çoban tanrısı Pan'a ve çabanlara rehberlik eden 

5i Sir Charles Eliot, Hinduism a11d Buddism, c. I, New York, 1873, s. 146; Hopkins, age. s. 56; 
Müller, Ori.?fn, s. 269 

58 The V'!)'ll Purana, IT, İngilizceye çev. G. V. Tagare, Delhi, 1988, s. 785; Aynca bkz. Geoffery 
Parrinder, Am tar a11d lncamalio11, London, 1970, s. 16 

59 Eliot, age. s. 146; Mackenzie, age. s. 123 

60 The If;'!!ms oJRignda, c. I, s. 267 

61 Parrinder, age. s. 16, 19; Wilkins, age. s. 102 

62 Müller, Origi11, s. 269; Wilkins, age. s. 30; Hopkins, age. s. 50 



Hindıti:{!JJ'in Vedalar DöneJJJinde GihıeJ Tamı/arı 261 

Helios'a benzetifu.63 Bunlardan Pan, yan insan yan hayvan olarak tasvir edilir. 
Üst tarafi insan, alt tarafi da bir keçi gibidir. Elinde bir kavalı ve asası vardır. 
Dağlarda ve ormanlarda yalnız başına dolaşır ve çobanlan korur.64 

Pushan'a, bir çoban tannsı olmasının yanında savaşlarda inananlarını 
düşmanlardan koruması ve evlilik törenlerinde evliliği kutsaması için dua edilir.65 

V edalara göre Pushan, suların üzerinde doğmuştur ve binek aracı olarak 
altından gemilere sahiptir. Annesi ve kız kardeşi, ayru zamanda onun eşleridir. 
Diğer tanrıların aksine kutsal içecek olan soma içmez. Besin kaynağı, yulaf 
lapasıdır.66 Bunun yanında o, evreni gözetler ve yolculara rehberlik eder. 
Özellikle ölmüş kişilerin ruhlarını bu dünyadan öbür dünyaya götürürP 

Pushan' a, bir Rigveda ilahisinde şöyle dua edilir: 

Pushan, bizim yolumuzdan kurdu, 

Tehlikeli ve uğursuz kurdu kov: 

Gittiğimiz yolda pusuya yatan, 

Kötü kalpli h.'lltdu yolumuzdan uzaklaştır. 

(R.V.I, 42)68 

Aditi 

Aditi, "diti" kökünden türemiş bir isimdir. Diti, ''bağlamak, bağ" 

anlamlarına gelir. Aditi de diti kelimesine olumsuzluk anlamı katan "a" ön ekiyle 
türemiş ve "sınırsız", "sonsuz", ''bağsız" anlamı kazanmıştır.69 

Kelimenin etimalajik anlarnından anlaşıldığı kadanyla Aditi, doğrudan bir 
güneş tannsı değildir. Max Müller'e göre o, güneşin doğduğu zamanın, yani 
sınırsız anlarnındaki şafağın ya da göğün parıldamaya başladığı ve canlılık 

kazandığı anın isimlerinden birisidir. Müller, güneşin doğuşu için şafağın altın 
kapılarını araladığı zaman, Vedaların insanlarının, çocukça bir düşünce içinde bu 
fenarneni anlamaya çalıştıklarını belirtir. Ondan yayılan ışık ve ateş denizi, V edik 

63 Hopkins, age. s. 50; Demirci, age. s. 60 

6-1 Grimmal, age. s. 325; March, age. s. 581 

65 Wilkins, age. s. 30 

66 Hopkins, age. s. 52; Ruben, age. s. 10; Budda, age. s. 36 

67 Ivlichell, age. s. 36 

6B The lfpmıs qfRigveda, c. I, s.76 

69 Müller, Origıiı, s. 234 
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insanda bir sınırsızlık duygusu uyandırmıştır. Bu nedenle onu, Aditi diye 
isimlendirmişlerdir. 70 

Baştan beri feminen karaktere sahip olan Aditi, Hindistan'ın oldukça eski 
tanrılarından birisidir. Onun adı, Dyaus (Gök), Prithivi (Yer), Sinclhu (Nehir) 
gibi tanrılarla birlikte anılır.7 1 O, diğer Aryan toplulukları tarafınciarı da kabul 
gören bir tanrıçadır. Nitekim o, eski İran'da Anairis ismiyle bilinir.72 Zerdüşt'ün 
dini yeniden yapılandırırken Arıaitis'irı yedi oğlunu alarak oruardarı monoteist 
bir din sistemi oluşturduğu belirtilir. Bunlardarı Ahura, Zerdüşt'ün kurduğu yeni 
dinin baş tanrısı olmuş, diğer altısı da ona hizmet eden altı kutsal varlık şekline 
dönüşmüştür.73 

Vedik mitolojide Aditi'nin babası Daksa, kız kardeşi de Diti'dir. Diri, 
tanıların düşmanı olan asuraların anrıesidir. Aditi'ye Rigveda'da bir tek ilahi 
sunulmuştur; fakat diğer tanrılarla birlikte sıkça arıılmıştır.74 Aşağıdaki örnekte 
olduğu gibi bu ilahilerde ona genellikle kötülüklerden korunmak için dua 
edilmiş tir. 

Tanrıça Aditi, diğer tanrılarla birlikte bizi koru; 

Koruyucu tanrı bize daima ilitimarn göster; 

(Ey) Varuna, :Niitra, Aditi, Sindhu, Yer ve Gök 

Bizden dua edene ilisanda bulununuz. 

(R.V.I, 106)75 

Asvinler 

Asvinler ya da Nasatya, sabah ve akşam alacakaranlığını ya da kararılık ile 
şafak arasındaki iki anı sembolize eden ikiz tarırıların adıdır.76 Asvinler'irı, Ari 
ırkına ait tanrılar olduğu düşünülür. Zira bu tanrılar, Hindistarı'darı Antik 
Yunan'a kadar olan yerlerde kabul görmüşlerdir. Onların Antik Yunarı'da 
Zeus'un oğulları Diouscuri'ler adındaki ikiz tarırılarla aynı oldukları farz edilir. 77 

iD Milller, On"gin, s. 235 

it Milller, On"gin, s. 234 

i2 Ruben, age. s. 14 

i3 Hopkins, age. s. 73; \Vılkins, age. s. 37 

i4 Kaya, age. s. 27 

i5 The If;•tJJJ/S ofRigı·eda, c. I, s.182 

i6 Hopkins, age. s. 81 

77 Ruben, age. s. 10; Hopkins, age. s. 80 
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Bunun yanında onların isimleri, Boğazköy yazıtlarında "Na-sa-at-ti-ia" olarak 
geçmektedir.?B 

Aditi gibi Asvinler de doğrudan güneş tanrıları değildir. Bu iki tanrı, 
Surya'run çocukları olarak kabul edilir. Ortaya çıkış zamanları, şafak ile güneşin 
doğuşu arasındaki bir andır. Ushas (Şafak) onları uyandırır ve onlar da 
arabalarıyla Ushas'ı takip ederler. Şafakla olan bu ilişkilerinden dolayı onlar, 
Ushas'ın kocaları ya da kardeşleri olarak tasvir edilmişlerdir.79 

Asvinler'e sunulan bir Rigveda ilahisinde şöyle dua edilir: 

Asvinler! Bize tekrar tekrar göksel deva ver, 

Yeryüzündekilere ve sudakilere destek ol. 

Oğluma inayet, sağlık ve zenginlik ilisan et; 

Saltanat sahibi rab, ona üç misli himaye sağla. 

(R.V.I, 34)80 

Sonuç 

Hinduizm'in Vedalar dönemi, genelde tüm tabiat nesnelerinin kutsal 
kabul edildiği bir dönemdir. Burada pek çok tabiat hadisesi kutsallaştırılrnış ve 
kendisine ilahiler sunulmuştur. Eski Hint insanı, Antik Yunan ve JYfısırlı 

çağdaşları gibi vakıf olamadığı, iç yüzünü kavrayamadığı fenomenlerde k"lltsal ve 
yüce bir yön görmüş ve zamanla onları kutsallaştırmıştır. Güneş de onların 
gözünde mitolojik flkirler çağrıştıran gizemli bir varlıktır. Onun şafak vakti 
esrarengiz bir şekilde doğuşu, semada yürüyüşü, yeryüzüne ısı ve ışık saçarak 
canlılık verişi, sonra da batışı, dolayısıyla yaşarnın bir bakıma sona erişi eski Hint 
insanını düşündürmüş ve onda ilahi bir yön aramasına neden olmuştur. Aynı 
zamanda bu olağanüstü varlık, söz konusu hallerinin her biri ile ayrı ayrı 

isimlendirilmiştir. İsimlendirme sürecini, onunla ilgili mitolojik hikayeler takip 
etmiştir. Antik Hinduizm'de bu şekilde ortaya çıkan güneş tanrıları, Surya, 
Savitri, Mitra, Vişnu, Pushan, Aditi ve Asvinler'dir. Bu tanrılardan her biri, 
güneşin ayrı bir yönüne işaret eder. Ayrıca eski Hint insanırun gözünde onların 
hepsi aynı değerde ve derecede tanrılardır. Yani onlar arasında herhangi bir 
üstünlük söz konusu değildir. 

78 Mackenzie, age. s. 31-32 

79 Hopkins, age. s. 80; Kaya, age. s. 41 

8ü The 1-!J'!JJJIS qfRigveda, c.I, s. 63 
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