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Su ve su simgeleri
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SLINDA su, bütün potan-
siyel ve üretken güçleri 
temsil eder; sular bütün 
varoluşun kaynağı, fons ve 
origo’dur. Hintçe bir me-

tinde, bütün Veda geleneğini özetleyen 
şu deyişe rastlamaktayız: Su, sen her 
şeyin, bütün varoluşun kaynağısın 
(Bhavisyottarapurcina, , .  Su, 
dünyânın temelidir Satapatha-Brcih-
mana, VI , 8, 2, 2; XII, 5, 2, 14); bitkile-
rin özüdür Satapatha-Brcihmana, III, 

, ,  ölümsüzlük iksîridir Satapat-
ha-Brcihmana, IV, 4, 3, 1 5 vb.); amri-
ta’dır Satapatha-Brcihmana, I, 9, 3, 7; 

, , ,   uzun ömür sağlar, yaratıcı 
güçtür ve her derde devâdır  Rig Veda, 
l, ,  vd  , ,  vd  vb .  Veda râhi
bi, Su, bize hayır getirsin.  diye duâ 
eder (Atharva Veda, , , . erçekten 
su, her derde devâdır  insanlardan has
talıkları uzaklaştırır ve bütün hastaları 
iyileştirir Atharva Veda, VI, 91, 3).”

otansiyel gücün ve ayrışmamışlı
ğın ilkesi, her türlü kozmik tezâhürün 
temeli, bütün tohumların taşıyıcısı 
olan su, bütün biçimlerin kaynak-
landığı ve bir felâket ya da kendi 
gerilemeleri sonucunda dönecekleri 
ilk özü simgeler. Başlangıçta ve her 
türlü târihsel ya da kozmik döngünün 

sonunda su vardır ve her zaman var 
olacaktır. Ama hiçbir zaman tek başına 
var olamaz  çünkü parçalanmaz bü
tünlüğünde bütün biçimleri potansiyel 
olarak barındıran bir hayat kaynağıdır. 

e tür bir kültürel örüntü söz konusu 
olursa olsun su, kozmogonide, mitler
de, ritüellerde, ikonogra  de her zaman 
aynı işlevi görür  her biçimin öncülü, 
her yaratının deste idir. Suya batma, ilk 
biçime geri dönüşü, yeniden yaratılışı, 
doğumu simgeler  çünkü suya batma, 
biçimlerin biçimlerini kaybedişidir ve 
varoluş öncesindeki ayrışmamış olana 
yeniden bütünleşmektir  sudan çıkış 
biçimin ilk kez dışa vurulduğu yaratı
lış eyleminin tekrârıdır. Suyla temas 
etmek her zaman yenilenmeyi temsil 
eder  çünkü eriyip giden daha sonra 

yeniden doğacaktır  çünkü suya 
batış, hayatın ve yaratıcılığın potansi
yelini çoğaltır ve geliştirir. rginleme 
ritüellerinde su, bir yeniden doğum  
bahşeder  büyüsel ritüellerde iyileşti
rir, cenâze törenlerinde ölümden sonra 
doğumu garantiler. Bütün potansiyel 
güçleri kendinde toplayan su, haya
tın simgesidir. ohumlar açısından 
zengin olan su, toprağı, hayvanları ve 
kadınları döller. Bütün imkânları kendi 
bünyesinde barındırır, mükemmel bir 

akıcılığa sâhiptir, her şeyin gelişimini 
sağlar ve aya benzetilir veya doğru
dan ayla özdeşleştirilir. Ayın ve suyun 
ritimleri, aynı kaderi paylaşır, bütün 
biçimlerin düzenli aralıklarla görünüp 
kaybolmasını yönetir, evrene döngüsel 
yapısını kazandırır.

SUYLA İLGİLİ KOZMOGONİLER

Su, evrenin bütün potansiyelinin ve 
bütün tohumlarının içinde barındığı 
rahim olduğu için, insan türünün ya da 
özel bir ırkın sudan çıktığını anlatan 
mitleri ve efsâneleri rahatlıkla açıkla
yabiliyoruz. Su tohumdur, yağmur er 
suyu. insellikle ilgili kozmogoni sim
gelerinde  gök, yeri yağmur aracılığıyla 
kucaklar ve döller. Bu türden pek çok 
inanış yeryüzü ana  kavramıyla ve 
çeşmenin cinsel simgeselliğiyle karış
mıştır. Ama topraktan, bitkilerden ve 
taştan doğum mitleri gibi mitlerin ve 
inanışların ardında aynı emel düşünce 
yatmaktadır: ayat, yâni gerçeklik, 
kozmik bir özde bulunmaktadır ve bu 
özden doğrudan ya da simgesel araç
larla bütün canlılar türemiştir. 

“HAYAT SUYU”

Kozmogoni simgesi ve bütün tohum
ların taşıyıcısı olan su, büyüsel bir 

A

A. Wierix, çocuk İsa hayat çeşmesi olarak inananın kalbinde, 1600. 
Wellcome Koleksiyonu.

Su tanrısı Varuna.
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maddedir ve her derde devâdır  iyileş-
tirir, gençleştirir ve hayatı sonsuz kılar. 
Suyun ilk örneği hayat suyu dur. Daha 
sonraki dönemlerde hayat suyu, göğün 
katlarıyla birlikte anılır  böylece gökte 
bulunan beyaz haoma, göksel soma vs 
temalar doğmuştur. ayat suyu, genç-
lik çeşmesi, aynı meta zik ve dinsel 
gerçekliğin türevleridir  suda hayat, 
gençlik çeşmesi, aynı meta zik ve din-
sel gerçekliğin türevleridir: suda hayat, 
güç ve sonsuzluk vardır. Bu su, doğal 
olarak herkesin ulaşabileceği, her yerde 
bulabileceğimiz bir su değildir, cana-
varlarca korunur. irilmesi zor bölge-
lerde bulunur, cinlerin ya da tanrıların 
elindedir vs.  ayat suyunun kaynağına 
ulaşmak ve bu suya sâhip olmak için bir 
dizi sınamadan geçmek gerekir  tıpkı 
hayat ağacı arayışlarında olduğu gibi. 

ayat suyu  gençleştirir ve hayatı 
sonsuz kılar  her su, paylaşım ve bozma 
süreçleriyle etkilidir, üretkendir ve 
iyileştirir. ünümüzde orn all’da, 
hasta çocuklar üç kez Saint Mandron 
kuyusuna sokulurlar. Fransa’da şifâlı 
çeşmelerin ve nehirlerin sayısı oldukça 
fazladır. Aşk üzerinde olumlu etkisi 
olan çeşmeler de vardır. Bu kaynak-
ların dışında, başka suların da şifâlı 
güçleri vardır. indistan’da hastalıklar 
sulara atılır. Fin gurlar bâzı hasta-
lıkları, suların kirlenmesiyle veya suya 
saygısızlık edilmesiye açıklarlar. Suların 
olağanüstü özellikleriyle ilgili anla-
tılanlara son olarak pek çok büyünün 
ve kocakarı ilâcının malzemesinin 

kullanılmamış su  olduğunu eklemek 
isteriz. Kullanılmamış su, yâni günlük 
kullanımla kutsallığını yitirmemiş, yeni 
bir vazonun içindeki su, ilksel suyun 
hayâtı ortaya çıkaran ve besleyen bütün 
değerlerini içerir. Kullanılmamış suyla 
tedâvide, hastalığın ezelî suyla temâsı 
sağlanarak mûcizevî bir yenilenmeyi 
gerçekleştirmenin yolu aranır: su, bü-
tün biçimleri parçalama ve özümseme 
gücüyle kötülüğü emer.

SUYA DALDIRMA SİMGECİLİĞİ

Suyla arınma da aynı özelliklere sâhip-
tir  suda, her şey erir , her biçim  
parçalanır, her geçmiş  târih olur  
geçmişte olan her şey suya battıktan 
sonra yok olur gider  hiçbir biçim, 
hiçbir işâret , hiçbir olay  varlığını 

sürdüremez. İnsanlar açısından, suya 
batmanın ölümle eş değer bir anlamı 
vardır ve kozmik düzlemde dünyâyı 
hayat kaynağı okyanusun içinde eriten 
felâketle tûfan  eş değerdir. er türlü 
biçimi parçaladığı, her geçmişi sildiği 
için suyun arındırma, yeniden oluştur-
ma ve yeniden doğurma özelliği vardır  
çünkü suya batan her şey ölür. Suya 
batan kişi, tıpkı günahsız bir çocuk gi-
bidir, geçmişi yoktur, yeni  bir hayata 
başlayabilir, yeni bir aydınlığın eşiğin-
dedir. Hezekiel’de yazdığı gibi, zeri-
nize temiz su dökeceğim, arınacaksınız 

: .  Zekeriya peygamber,  gün 
Dâvud soyunur ve eruşalim’de yaşa-
nanları günahtan ve ruhsal kirlilikten 
arındırmak için bir pınar  açılacağını 
görür : .

Su arındırır ve yeniler  çünkü 
geçmiş i siler, ilk baştaki bütünlüğü 

yalnızca bir an için de olsa  yeniden 
kurgular. İranlı su tanrısı Ardvisu-
ra Anahita’dan sürüleri çoğaltan ... 
malları ... zenginliği artıran ... toprağı 
bereketlendiren ... bütün insanların 
tohumunu arındıran ... kadınların 
rahmini arı kılan ... onlara ihtiyaçları 
olan sütü veren ermiş  olarak söz edilir. 

ıkanmak, suçtan arındırır, ölülerin 
varlığından kaynaklanan kötülükleri te-
mizler, deliliği geçirir, günahları da -
ziksel ya da ruhsal bölünmeyi de giderir. 

n önemli dinsel âdetlerin kökeninde 
yer almaktadır ve böylece insanın kut-
salın idâresine girmesini sağlamıştır. 

apınaklara girmeden önce ve kurban 
törenlerinden önce yıkanılır.

Suyun içine batarak yenilenme 
inancı, eski dönemde, tanrı heykelle-
rinin neden suya batırıldığını da açık-
lamaktadır. Kutsal banyo töreni, büyük 
bereket ve tarım tanrıçaları tapımında 
da sık sık uygulanırdı. anrıçanın 
güçleri böylece yeniden bir araya gel-
mektedir ve iyi bir hasat ve bereketli 
bir ürün sağlanmaktadır suya bat-
ma büyüsü yağmur yağdırmaktadır . 
Kuraklıktan kurtulmak ve yağmur 
yağdırmak için, üzerinde İsa imgesi 
bulunan bir haçın ya da bir Meryem 
Ana heykelinin suya batırılması ritüeli, 

. yüzyıldan beri Katolikler tara-
fından uygulanmaktadır ve ruhbanın 
direnişine rağmen . ve . yüzyıla 
kadar devam etmiştir.

Her türlü biçimi 
parçaladığı, her 

geçmişi sildiği için
suyun arındırma, 
yeniden oluşturma 

ve yeniden doğurma
özelliği vardır; 

çünkü suya batan 
her şey ölür. 

Suya batan kişi, 
tıpkı günahsız 

bir çocuk gibidir, 
geçmişi yoktur,
yeni bir hayâta 

başlayabilir,
yeni bir aydınlığın 

eşiğindedir.
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VAFTİZ

Suya daldırmanın, arınma ve yeni-
lenme olarak görülmesinden oluşan 
dinsel simge, ıristiyanlık tarafından 
kabul edilmiş ve pek çok dinsel değerle 
zenginleştirilmiştir. Aziz uhanna, 
vaftizden, bedendeki hastalıkların iyi-
leşmesini değil, ruhun kurtuluşunu ve 
günahların a edilişini anlamıştır. Vaf-
tizci ahya günahların bağışlanması 
için tövbe edip vaftiz olmaya  çağırmış 
ve şunları demiştir: Ben sizi suyla 
vaftiz ediyorum  ama daha güçlü olan 
geliyor. Ben ’nun çarıklarının bağını 
çözmeye bile lâyık değilim.  sizi Kut-
sal uh’la ve ateşle vaftiz edecek.  

ıristiyanlık’ta vaftiz en önemli 
ruhsal arınma aracıdır, çünkü vaftiz 
suyuna batma, İsa’nın gömülmesini 
temsil eder. Aziz avlus, şunları yazar: 

Mesih İsa’ya vaftiz edildiğimizde, he-
pimizin ’nun ölümüne vaftiz edildiği-
mizi bilmez misiniz  

ÖLÜNÜN SUSUZLUĞU

Suyun cenâze törenlerinde kullanılma-
sı, kozmogoniyle, büyüyle ve tedâviyle 
ilgili işleviyle açıklanabilir  su ölünün 
susuzluğunu giderir , onu eritir ve 

tohumuyla somutlaştırır, su ölüyü 
öldürür  ve onun insan olarak kaderine 
kesin olarak son verir  cehennem ruhu, 
larva düzeyinde tutar ve böylece acıya 
karşı dokunulmaz kılar. eşitli ölüm 
anlayışlarında ölü, kesin olarak ölmez, 
yalnızca ilk varlık biçimine bürünür  bu 
bir geri dönüştür, bir son değildir, koz-
mik devreye dönüş ya da kesin kurtuluş 
beklentisindeki ruh, acı çeker ve bu acı, 
genelde susuzlukla ifâde edilir.

MÛCİZE VE KEHÂNET PINARLARI

Suyun bu dinsel yönlülüğü, târihte 
pınarlar, nehirler ve ırmaklar çevre-
sinde gelişen pek çok tapım doğur-
muştur. Bu tapımlar, öncelikle suyun 
evrenin mayasında bulunan madde 
olarak edindiği kutsal değerden, aynı 
zamanda bulunduğu yerin epifanisi 
olmasından, herhangi bir akarsuya ya 
da pınara kutsalık kazandırmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu yerel epifaniler 
dinsel yapıdan bağımsızdırlar. Akan 
su yaşar , hareketlidir  esin kaynağı 
olur, iyileştirir, rehberlik eder. Su kay-
nağı ya da nehir, güç, hayat, süreklilik 
ifâdesidir, vardır ve canlıdır. Böylece 
bir özerklik kazanır ve tapımları, öteki 
hiyerofanilere ve öteki dinsel anlayış-

lara karşın devam eder. Bünyelerinde 
bulunan kutsal güçleri sürekli olarak 
ortaya koyar ve eptün’ün ayrıcalığını 
paylaşırlar.

SU HAYVANLARI VE AMBLEMLERİ

derhalar, yılanlar, kabuklu deniz 
hayvanları, yunuslar ve balıklar su 
amblemleridirler; okyanusun derinlik-
lerinde barınan bu hayvanlar derinliğin 
kutsal gücüyle sarmalanmışlardır  
göllerde uyurken ya da nehirleri geçer-
ken yağmuru, nemi, seli dünyânın bir 
o yanına bir bu yanına dağıtır ve dünya 
üzerindeki bereketi kontrol ederler. 

derhalar, bulutlarda ve göllerde 
yaşarlar  yıldırımın efendileridirler  
göğün sularını boşaltır ve tarlalara ve 
kadınlara bereket dağıtırlar. derha 
ve yılan ritmik hayatın simgesidir, 
çünkü e derha, hayatla uyum içindeki 
dalgalanmalarıyla hayatı besleyen ve 
uygarlıkları doğuran suyun ruhunun 
simgesidir. derha ing suları birleşti-
rir ve yağmurları yönlendirir  çünkü su 
ilkesidir. Kuraklık baş gösterdiğinde 
e derha ing’in bir tasvîri yapılır ve 
yağmur yağmaya başlar.

Bütün bu inanışlar suyun kutsal 
değerini ortaya koymaktadır. 
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