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Kübra Karaköz* 

1. Su Arketipi 

Su, kozmolojideki yaratıcı potansiyeli temsil etmektedir. Şekilsiz, renksiz ve bütün hayati 

kaynağı içinde bulunduran su, canlıları meydana getiren unsurdur.1 Dinler, başlangıcı suyun 

varlığı ile anlatır. Su, her şeyi var ettiği gibi yok da etmektedir. Kozmogonide ve kozmogoniyle 

bağlantılı mitlerde- ritüellerde doğum ve ölüm sirkülasyonunu meydana getirir. Su ile ilgili her 

ilişki, tekrar yaratılışı yani metamorfozu tasnif etmektedir. Bu nedenle ölüm, doğum, 

metamorfoz kapsamında, suyla ilişkili tanrıların bereket, yeraltı, doğum, ölüm, adalet ve ‘ilksel’ 

özelliklerini görmekteyiz.2 

İkonografik verilere baktığımızda su ikonografisi, Yakındoğu’da en eski Mısır’da 

görülmektedir. Neolitik Döneme ait vazolarda Mısır Hiyeroglifleri ile akan suyu temsil eden 

betimlemeler yer alır. Hatta bu dönemde, kıvrım işareti suyun ve ayın verimliliğinin de simgesi 

idi.3 

Suyun verimlilik ile ilişkisi, filolojiye de yansımıştır. Sümerce ‘A’, ‘su’ anlamına gelmektedir.4 

‘A’ aynı zamanda bereket, verim, doğum ve kadın ile ilişkilidir. Mezopotamya mühürlerinde 

görülen balık, su verimliliğinin ve doğurganlığın sembolleridir. Eski Mısırca su ‘mw’ anlamına 

gelmektedir.5 Bereket ile ilişkilendirilen kelime, tarım tanrılarının hiyeroglif varyantlarında da 

yer almaktadır. 
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1 Eliade, 2005: s. 225  
2 Erbaş, 2004: s. 242. 
3 Yakındoğu’da birçok toplumda su, ay ile ilişkilendirilmiştir. Ayın gel-git üzerindeki etkisi çok erken dönemlerde 

fark edilmiş bu nedenle yeryüzü ve yeraltı sularının yaratıcısı ‘ilkel’ ay prototipi olarak düşünülmüştür. Ay ve su 

arasındaki ilişki yeraltı ve yeryüzü bağlantısı ve deviniminden dolayı Mezopotamya başta olmak üzere birçok 

toplumda yeraltı, su ve hayat Ay ile ilişkilendirilmiştir. Bkz. Eliade, 2005: s. 86-104, 225-230. 
4 E-PSD, A. 
5 Dickson, 2006: s. 2-4. Eski Mısırca suyu temsil etmektedir 
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İçerisinde bütün güçlerin bulunduğu ve tüm fenomenlerin kendinde barındıran suyun, bütün 

varlıkların kaynağı olmasından dolayı mitlerde ‘yaratan’ konumundadır. İçerdiği yaşam özü, 

büyünün ve tıbbın da kaynağı haline getirmiştir. Bu nedenle su tanrıları dayanıklılık, güç ve 

hayat döngüleri içerisinde de tasnif edilmektedir.6 

Su, yalnızca doğum ile ilişkili değildir. Ölü kültleri içerisinde yer alır. Günümüzde dahi 

mezarlar sulanmaktadır.7 Suyun, yaratılış yönünün tersi olarak ölü kültünde yer alması ölü 

insanın özlemini gidermektedir. Eliade’ye göre8, insanı varlıkların kökeni ile birleştirir, 

nihayetinde cehennemin ölüler için insani statülerini ortadan kaldırır. Böylece onların zarar 

görmeme kapasitelerini yok ederek ‘ölüyü tekrar öldürür’ Elbette ki ölüm bir son değildir, yeni 

bir yaşamın kapısıdır. Ölünün, yok olmamasıdır.9 Ölümün bir tür geri çekiliş olarak algılandığı 

durumlarda ıstırap çeken ve susayan ölüler için su sunulmaktadır. 

Nitekim su, bütün metafizik ve dini unsurları bir bütün haline getiren bir ana fenomendir. 

Evrenin sudan yaratılması, suyun bereket ile ilişkilendirilmesi, suyun doğumu, su ve ölülerin 

ilişkisi, ‘varoluşsal’ önemini vurgulamaktadır.10 Kutsal figürlerin, antropomorfik ve zoomorfik 

biçimsellik kazanmaya başladığı dönem; tanrılar, kutsal ruhlar ve onlarla çevrili imgesel 

öğelerle su arketipi gerek mitte, gerek ritüellerde gerekse dualarda yer edinmiştir. Coğrafi 

bölgelerdeki farklı etnisite, inanç, sosyo-kültürel ve siyasi-ekonomik olaylardan dolayı su 

tanrıları birbirinden farklı ve benzer özelliklerle kültler çerçevesinde tapınım görmüştür. 

 

2. Levant Bölgesi’nde Su Tanrıları 

Levant tanımı, Doğu Akdeniz kıyılarını alan bölge için kullanılmıştır. Levant bölgesinin batısı 

Akdeniz’e kıyıdır. Bölgenin güneyinde Litani, Orontes ve Ürdün Nehri tarafından beslenen 

Tiberiye Gölü başlıca su kaynaklarıdır. Coğrafyası gereğince hem denizden hem de bölge 

sınırlarındaki nehirlerden ekonomik amaçla faydalanmışlardır. Bölgenin coğrafi yapısı, ilksel 

arketipler oluşmasında etkili olmuştur. Öncelikle Levant tanrıları diğer bölgelerdeki tanrı 

figürlerine göre daha agresif yapıdadır. Bölge bilindiği gibi MÖ 700’e kadar tanrılarına düzenli 

olarak insan kurban eden tapınımları bulunmaktaydı. Bölgenin etnisitesi her ne kadar Fenike, 

Hitit gibi toplumlar da bulunsa da temel olarak Semitik bir düzen egemendi. Etnisiteyi ele 

aldığımızda ata kültü ön plana çıkmaktadır ki bu ata kültü siyasi-ekonomik olaylara bağlı olarak 

yüzyıllar içinde politeist yapıdan düalizme ardından Monoteizme evrilerek ilk tek tanrılı dini 

ortaya çıkartacaktır. 

 
6 Eliade, 2005: s. 231 
7 Kispum Ritüeli olarak Mezopotamya ve Anadolu’da bilinen ritüelde, ölünün ardından kendisinin huzurlu 

olmasını böylelikle yaşayanlara zarar vermemesini amaçlanırdı. 
8 Eliade, 2005: s. 238.   
9 Anthesteria zamanında Yunanların, bahar yağmurlarından önce ölülerin susuz olduğuna inanmasının temelinde 

de bu yer almaktadır. Eliade, 2005: s. 240. 
10 Erbaş, 2004: s. 243.  



Bölgede, MÖ 3100’den MÖ 1200’lere kadar politeizm hâkimdi.11 Bu tapınım Monoteist din 

Yahudiliğin ortaya çıktığı süre boyunca bölgenin yaygın dini olmuştur. Bölgenin dinine 

baktığımızda iki tür dinden bahsedebiliriz; seçkinlerin olduğu resmi din ile halkın inandığı halk 

dini.12 Levant bölgesinde özellikle ön plana çıkan panteonun zirvesinde Ugarit tanrısı, kâinatın 

yaratıcısı babası yücelik ihsan eden ama beşeri işler konusunda oldukça etkisiz tanrı El vardır.13 

Tanrı El, Mezopotamyalı tanrı Adad’a benzeyen bir fırtına tanrısıdır, Dagan’ın oğlu Baal’in 

yerini almıştır. El ve Baal’in isimleri bir dönem sonrasında ise ‘Rab’14 yani tanrı anlamıyla 

kullanılmıştır.15 Metalden ve pişmiş topraktan tanrı heykelleriyle Levant panteonu, iki ana tanrı 

etrafında oluşturulmuştur. Yeraltı dünyasının en üstün tanrıları El ve Athirat ve yeryüzünün en 

üstünleri Baal ve Anat’tır.16  Kraliyet yönetimini bu tanrılardan almaktadır.17  

 

2.1. Yam 

Levant’ta savaş ve gökyüzü tanrıları ön plandadır. Yamm da kaosun kişileştirilmiş halidir.18 

Tanrı Yam, Yahm ya da Yamm olarak da adlandırılmaktadır.19 Yamm’ın bilinen diğer ismi ise 

Nahar’dır.20 Teodise kurallarının son derece ön planda olduğu bölgede karakteristik nehir 

tanrılarına rastlanılmamakla beraber bölgenin ilksel yaşam ve su kültünü yansıtan birkaç tanrı 

bulunmaktadır.21 Doğu Akdeniz kıyılarının, ekonomi ve yaşam için önemi düşünülünce Yamm 

bölgedeki halkları –özellikle Fenikeliler- için konumu oldukça önemlidir. 

Mitoslarda Yamm22 genellikle Hadad veya Baal arasındaki mücadelede görülmektedir. Ugarit 

Mitosuna baktığımızda ise mücadele El ve Baal arasındadır.23 Kozmogonide Yamm’ın 

yükselmesi Fırtına Tanrısı için bir tehdit oluşturmaktadır bu nedenle su ve gökyüzü arasında 

egemenlik mücadelesi olmuştur. Jenealojiyi açıklayan bu mitoslar hegemonya savaşlarıyla 

doludur. İçlerinde en bilineni bazen beşeri bir varlık bazen ise denizci bir yaratık olan suda 

yaşayan tanrı Yamm ile ilgili olandır. 

 
11 Coğrafi olarak gerek deniz yoluyla Akdeniz’e gerekse Levant koridoru ile güneye bağlanmaktadır. Levant 

Koridoru, Doğu Akdeniz’in kıyıları ile bu kıyıya hemen paralel olan dağ silsilesinin kuzeyde Kahramanmaraş, 

güneyde ise Süveyş Kanalı’nın doğusunun bulunduğu coğrafik bölgedir. Prehistorik dönemlerden başlayarak bu 

koridor ticari kültürel aktarıma ev sahipliği yapmıştır. Yalnızca toplumların aktarımları için değil, elverişli bir 

geçit olduğundan Bu bölgedeki tüm etnisiteler lokal farklılıklar olmakla beraber ortak bir panteon etrafında 

toplanmışlardır. Stuckey, 2002: s. 28. 
12 Sturkey, 2002: s. 29. 
13 Eliade, 1997: s. 196. 
14 Arapça ‘ رب  ‘ derleyen, düzenleyen, norm ve kuralları gözeterek yöneten anlamına gelen kellimedir. Kelime 

  .İbranicede de benzer anlamda kullanılmakta olup köken olarak Aramice’dir ‘ רב   ‘
15 Bkz. Yahudilikteki karşılığı Elohim ‘אלוהים‘ 
16 Eliade, 1997: s. 197. 
17 Eliade, 1997: s. 197. 
18 Russell, 2017: s. 111. 
19 Tanrının adı İbranice ‘ים ‘olarak geçmektedir. ‘Yam’ İbranice deniz anlamına gelmektedir. Aramice/Süryanice 

deniz benzer bir fonetiğe sahiptir ‘Yamo’ olarak kullanılmaktadır. 
20 Nahar, Arapça’da ‘ نهر ‘olarak yazılmakta ve deniz anlamına gelmektedir. 
21 Cross, 1973: s. 140. 
22 KTU 1.1-6. 
23 Russell, 2017: s. 110. 
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Başlangıçta Yamm vardır, kaosun içinden çıkmıştır. Denizi, nehrin suyunu, suların fırtınası ve 

gelgitini temsil eder. Yamm, mitoslara göre Sappan Dağı’na25 diğer tanrılar tarafından 

gönderilmiştir. Dağda yılanlarla beraber yaşamaya başladığı için yılan olarak da tasvir edilir. 

Yamm’ın doğuşuna baktığımızda, Ugarit metinlerinde Tanrı El, kendisi biçimlendirdiği iki 

kadınla beraber olmaktadır. Bu birliktelik yalnızca cinsellik olarak değil aynı zamanda bereketi 

de sembolize etmektedir. El, kadınlarla olan birleşmesinden Yamm meydana gelmiştir. 

Babası El tarafından cesaretlendirilen Yamm, Baal’i tahtından indirmeye çalıştığı 

görülmektedir.26 Ancak Baal, demirci tanrı Kothar tarafından meydana getirilen büyüsel 

ordunun yardımıyla zafere ulaşarak savaşı bitirmektedir.27 Mitosa göre, Fırtına Tanrısı Baal ile 

Yamm zaten ezeli rakiplerdi. Biri gücün ve gökyüzündeki suyun temsilcisi diğeri ise 

yeryüzündeki nehirlerin ve denizlerin temsilcisiydi. Baal, genel olarak Yamm’a karşı üstünlük 

sağlayabilecek denli güçlüdür.28 Fakat Yamm’a karşı kendisini zanaatkâr Tanrı Kothar’ın 

yardımıyla karşı koymaktadır. Nitekim savaş esnasında Baal, Yamm’a vurarak onun vücudunu 

yok etmiştir. Yamm’ın vücutsuz kalmasından dolayı diğer tanrılar Baal’e karşı gelerek onu 

azarlasa da Yamm’ın artık bir bedeni yoktur ve mağlup olmuştur.29 Baal’i azarlayan tanrılar 

arasında özellikle Astarte, Baal’in yaptığı eylemin yanlış olduğunu vurgular.30 

 
24 https://www.worldhistory.org/Yamm/ 
25 Mitosta yer alan dağ ile ilgili iki teori bulunmaktadır. Bunlardan biri Levant’ın güneyinde Ras Kouron dağı 

olarak bilinen Herodotos’un aktardığına göre Mısır ile Suriye arasında bulunan dağdır. Diğeri ise Kaisus Dağı 

olarak da bilinen Asi Nehri’nin yanındaki Kel Dağı’dır. Dağ ile ilgili en eski  bilgiler Hurrilere aittir. Fırtına 

tanrısı Teşup’un ikametgahının burası olduğu düşünülüyordu. Robin, 2009: s. 244. 
26 Lopez- Ruiz, 2014: s. 2-3. 
27 Van der Toorn ve Becking, 1999: s. 739. 
28 Cross, 1973: s. 140. 
29 Starr, 1973: s. 225. 
30 Russell, 2017: s. 110. 



“Ben El’in sevgili Yamm’ını yok etmedim mi? Ben El’in taşkın tanrısını yok etmedim mi? Dua 

etmedim mi? Ejderhayı (Yamm’ı) susturdum… Baal’i Saphon’un tepelerinden kim kurtardı.”31 

32 

Baal, zaferi üzerine bir ziyafet vermiştir. Ziyafet esnasında savaşçı ana tanrıça Anat, Baal’in 

zaferini ziyafet sofrasında anlatmaya başlar.33 Kendisine bir saray diktirir. El, tek başına Baal’i 

evinin inşasına karşı çıkmaktadır. Fakat ilginçtir ki El, daha önce kendi yedi oğlunu çöle attığı 

gibi Yamm’ı da Baal’e veren kendisidir. Babil kaynaklı yaratılış mitos Enuma Eliš’e göre, savaş 

açıkça Mezopotamya tanrısı Marduk’un yenilgiye uğrattığı Tiamat’ın bozgununa 

benzemektedir. Aynı olay örgüsü Eski Ahit’te Eyüp kitabında da yer almaktadır:   

“Eyüp şöyle yanıtladı: “Çaresize nasıl yardım ettin! Güçsüz 

pazıyı nasıl kurtardın! Bilge olmayana ne öğütler verdin! 

Sağlam bilgiyi pek güzel öğrettin! Bu sözleri kime söyledin? 

Senin ağzından konuşan ruh kimin? “Suların ve sularda 

yaşayanların altında Ölüler titriyor. Tanrı'nın önünde ölüler 

diyarı çıplaktır, Yıkım diyarı örtüsüz. O boşluğun üzerine 

kuzey göklerini yayar, Hiçliğin üzerine dünyayı asar. 

Bulutların içine suları sarar, Bulutlar yırtılmaz onların 

ağırlığı altında. Dolunayın yüzünü örter, Üstüne bulutlarını 

serper. Suların yüzeyine sınır çizer. Işıkla karanlığın ayrıldığı 

yerde. Göklerin direkleri sarsılır, Şaşkına dönerler O 

 
31 Starr, 1973: s. 227. 
32 https://www.newworldencyclopedia.org/entry/yam_(god) 
33 Starr, 1973: s. 225. 



azarlayınca. Gücüyle denizi çalkalar, ustaca Rahav'ı vurur. 

Gökler O'nun soluğuyla açılır, O'nun eli parçalar kaçan 

yılanı. Bunlar yaptıklarının küçücük parçaları, O'ndan 

duyduğumuz hafif bir fısıltıdır. Gürleyen gücünü kim 

anlayabilir?”34 

Baal’in hegemonyasını genişletmesi bu sefer ölüm tanrısı Mot’u rahatsız eder ve tanrı tıpkı 

Yamm gibi Baal’e karşı gelmiştir. Baal, diğer tanrıların yardımıyla Mot’u alt eder ve saltanatını 

sürmeye devam eder.35 Mot’a karşı üstünlük elde etse de Yamm hala Baal için bir tehdit unsuru 

olmaya devam eder. Vücutsuz kalarak Yeraltına gönderilen tanrı, gücünü yeraltında toplamaya 

çalışır. Baal, rakibinin yeraltında güç kazanmasından endişe etmektedir.36 Baal’in Yamm ile 

mücadelesi de aslında gücü, kaosu ve düzensizliği temsil etmektedir. 

 

2.2. Lotan  

Ugaritçede Lotan, Litan olarak kullanılmaktadır. Tanrı, Hadad-Baal’in döngüsü mitosunda yer 

alır. En erken MÖ 18-16.yy‘da Suriye mühürlerinde görülmektedir. Yılan olarak temsil edilen 

tanrı, bir deniz canavarı olarak düşünülmüştür. Adı sarmal anlamına gelmekle beraber yılan 

olarak mitoslarda görülmektedir. Ugarit Mitosunda, Anat tarafından öldürülen hem Yamm hem 

de çarpık yılan olarak Lotan görülmektedir: 

 “Sen Baal, kadim ejderha Lotan’ı dövdüğünde, yedi başlı 

çarpık yılan Silyat’ı yok ettin, Ardından soldu gökyüzü ve 

çöktü (kasvet) elbisemizin ilmekleri gibi (üzerimize).” 37 

 
34 Eyüp 26: 1-14.  
35 Htit mitolojisinde benzer anlatı geleneği mevcuttur. Tešup, İlluyanka efsanesinde, Inara ve insan sevgilisi 

Hupašiyaš’ın desteği olmadan zafer elde edememiştir 
36 Baal’in Yamm’dan korkmasının yegâne nedeni mitin içerisindeki Mezopotamya unsurlarıdır. Bkz. 

Mezopotamya Tiamat. 
37 Cross, 1973: s. 119. 
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Metnin devamında ise Lotan’ı öldürenin Anat olduğu aktarılmaktadır: 

“Ben (Anat), Deniz’in (El’in) sevgilisine vurmadım mı? El’in 

Nehrini ben yok etmedim mi Rabbim? Rabbim Ejderhayı ben 

susturmadım mı? Yedi başlı çarpık yılanı Silyat (Lotan) vuran 

ben değil miyim?”39 

Lotan’ı yenen Baal-Anat miti, Enuma Eliš’ten etkilenerek oluşturulmuştur. Marduk ve 

Tiamat’ın savaşı Baal ve Lotan olarak çıkmaktadır. Lotan aynı zamanda Bekaa Vadisin’den 

akan Litani Nehri’nin de kişiselleştirilmiştir varlığıdır. Lotan, Monoteist dinlerde Leviathan 

olarak görülmektedir.40 

 

2.3. Leviathan 

İbranice, “לווייתן “kıvrılan, bükülen anlamlarına gelmektedir.41 Lotan’dan etkilenilerek 

Monoteist din kültürüne girmiş bir deniz canavarıdır. Muhtemelen Leviathan’ın kökeni de 

Mezopotamya’dır.42  Babil Yaratılış Destanında yaratıcı tanrı Tiamat’tan etkilenerek 

oluşmuştur.43 

 
38 https://www.mythicalcreaturescatalogue.com/post/lotan 
39 Cross, 1979: s. 120. 
40 Barker, 2014: s. 151. 
41 Van der Toorn ve Becking, 1999: s. 512 
42 Gürkan, 2010: s. 99-103. 
43 Jacobsen, 1968: s. 107-108. 
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Eski Ahit’te birkaç yerde geçmektedir. İlk olarak Yehova’nın Eyüp ile yaptığı konuşmada 

Leviathan’dan bahseder: 

“Leviathan’ı çengelle çekebilir misin, dilini halatla bağlayabilir 

misin? Burnuna sazdan ip takabilir misin, Kancayla çenesini 

delebilir misin? Yalvarıp yakarır mı sana, tatlı tatlı konuşur mu? 

Seninle antlaşma yapar mı, onu ömür boyu köle edesin diye? 

Kuşla oynar gibi onunla oynayabilir misin? Hizmetçilerin 

eğlensin diye ona tasma takabilir misin? Balıkçılar onun üzerine 

pazarlık eder mi? Tüccarlar aralarında onu böler mi? Derisini 

zıpkınlarla, başını mızraklarla doldurabilir misin? Elini üzerine 

koy da, çıkacak çıngarı gör, Bir daha yapmayacaksın bunu. Onu 

yakalamak için umutlanma, görünüşü bile insanın ödünü patlatır. 

 
44 https://en.wikipedia.org/wiki/Leviathan 



Onu uyandıracak kadar yürekli adam yoktur. Öyleyse benim 

karşımda kim durabilir? Kim benden hesap vermemi isteyebilir? 

Göklerin altında ne varsa bana aittir. “Onun kolları, bacakları, 

zorlu gücü, güzel yapısı hakkında konuşmadan edemeyeceğim. 

Onun giysisinin önünü kim açabilir? Kim onun iki katlı zırhını 

delebilir? Ağzının kapılarını açmaya kim yeltenebilir, Dehşet 

verici dişleri karşısında? Sımsıkı kenetlenmiştir sırtındaki sıra 

sıra pullar. Öyle yakındır ki birbirine aralarından hava bile 

geçmez. Birbirlerine geçmişler, Yapışmış, ayrılmazlar. Aksırması 

ışık saçar, gözleri şafak gibi parıldar. Ağzından alevler fışkırır, 

Kıvılcımlar saçılır. Kaynayan kazandan, yanan sazdan çıkan 

duman gibi burnundan duman tüter. Soluğu kömürleri tutuşturur, 

alev çıkar ağzından. Boynu güçlüdür, dehşet önü sıra gider. 

Etinin katmerleri birbirine yapışmış, sertleşmiş üzerinde, 

kımıldamazlar. Göğsü taş gibi serttir, değirmenin alt taşı gibi 

sert. Ayağa kalktı mı güçlüler dehşete düşer, çıkardığı gürültüden 

ödleri patlar. Üzerine gidildi mi ne kılıç işler, ne mızrak, ne cirit, 

ne de kargı. Demir saman gibi gelir ona, tunç çürük odun gibi. 

Oklar onu kaçırmaz, anız gibi gelir ona sapan taşları. Anız sayılır 

onun için topuzlar, vınlayan palaya güler. Keskin çömlek 

parçaları gibidir karnının altı düven gibi uzanır çamura. Derin 

suları kaynayan kazan gibi fokurdatır, denizi merhem çömleği 

gibi karıştırır. Ardında parlak bir iz bırakır, insan enginin saçları 

ağarmış sanır. Yeryüzünde bir eşi daha yoktur, korkusuz bir 

yaratıktır. Kendini büyük gören her varlığı aşağılar, gururlu her 

varlığın kralı odur.”45 

Yaratılış kitabında “Tanrı, “Sular canlı yaratıklarla dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde, gökte 

kuşlar uçuşsun” diye buyurdu. Tanrı büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve 

uçan çeşitli varlıkları yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü.”46  İfadesi, Leviathan’ın Tiamat, 

Yamm ve Lotan gibi politeist dönemin su tanrılarından biri olduğunu göstermektedir. 

Kutsal kitapta korkutucu bir canavar olarak anlatılan Leviathan, Yahudi edebiyatına dipte 

yaşayan efsanevi kıyamet günü ortaya çıkacak ilkel bir yaratık olarak girmiştir. Talmud’da 

“Levithan yok edilecek, eti de kıyamet günü inançlılara sunulacak”47 ifadeleri yer alır. 

Tiamat’ın diğer tanrılarla olan mücadelesi Yahudilikte Tanrı ve Leviathan arasında görülmekte 

ve dini edebiyatta yer almaktadır.48 

 

 

 
45 Eyüp, 41: s. 1-34. 
46 Yaratılış, 1: s. 20-25 
47 Talmud. Baba Batra 74b. 
48 Jacobsen, 1968: 107-108. 
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