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lerde baþlayan daðýlma ve göçleri sonu-
cunda Hindistan’a inerek orayý ele geçir-
me sürecinde teþekkül ettiðini kabul eder-
ler. Birçok Hint kökenli bilim adamý ise
böyle bir göç dalgasýnýn meydana gelme-
diðini, Hint-Avrupalýlar’ýn ve dolayýsýyla Ve-
dalar’ýn anavatanýnýn Hindistan olduðunu
ileri sürer.

Hinduizm’e göre ezelî ve ebedî (anantha
ve anadi) olan Vedalar tanrýlar tarafýndan
riþilere vahyedilmiþ ilâhî kitaplardýr. Bu-
gün Brahmoism adýný alan Hindu grupla-
rýyla Güney Hindistan’daki bazý kabileler
hariç bütün Hindular, Vedalar’ýn vahiy ese-
ri kutsal kitap niteliði taþýdýðýný kabul et-
mektedir. Vedalar’ýn Hint literatüründeki
resmî adý Veda Samhita’dýr (düzenlen-
miþ Veda). Vedalar’ý teþkil eden her cüm-
le “mantra” adýyla bilinir ve bunlar melo-
diyle okunur. Vedalar Sanskritçe’den fark-
lý bir dille okunamaz, okumaya da bir tür
besmele olan “om” kelimesiyle baþlanýr.
Her Veda kendi içinde “mandala” denilen
kitapçýklara bölünmüþtür. Ayrýca her bir
Veda kitabý dört kýsýmdan oluþur: Mantra
(Samhita), Brahmaran, Aramyaka ve Upa-
niþad. Bugün konularý ve ortaya çýkýþ za-
manlarý itibariyle Rig, Yacur, Sama ve At-
harva olmak üzere dört çeþit Veda kolek-
siyonu mevcuttur.

Vedalar’ýn baþlangýçta Aryen din adam-
larýnýn ritüel esnasýnda söylediði sözler-
den derlendiði düþünülmektedir. Bunla-
rýn yazýlý olmasa bile þifahî bir külliyat ha-
linde milâttan önce 1000’li yýllarda bir ara-
ya getirilmiþ olmasý ihtimali yüksektir. Bu
derlemelerin milâttan önce VI. yüzyýl civa-
rýnda yazýya geçirildiðini düþündüren bir-
takým deliller bulunmaktaysa da bugün iti-
bariyle en eski yazýlý Veda nüshasý milâttan
sonra XI. yüzyýldan önceye gitmemekte-
dir. Vedalar, günümüze Sâkhâ adý verilen
brahman çevreleri tarafýndan ulaþtýrýlmýþ-
týr. Rig Veda’yý zamanýmýza ulaþtýran altý
Sâkhâ vardýr. Bunlar aracýlýðýyla intikal eden
Rig Veda nüshalarý birbirinden kýsmen fark-
lýdýr. Bugün mevcut en popüler Rig Veda
nüshalarý Þakala ve Baþkala’dýr. Þukla ve
Kriþna þeklinde iki farklý edisyonu bulunan
Yacur Veda yedi Sâkhâ tarafýndan günü-
müze ulaþtýrýlmýþtýr. Özellikle Taittiriya Sâk-
hâ oldukça iyi korunmuþ bir nüshadýr. Dört
Sâkhâ’sý bulunan Sama Veda’nýn en iyi ve
en popüler versiyonu Kauthama Sama Ve-
da’dýr. Atharva Veda’nýn iki versiyonundan
en iyi korunaný da Þaunaka’dýr.

Rig Veda. Vedalar içinde en eskiye uza-
nanýdýr (m.ö. 1500 civarý). Rig Veda aslýn-
da muhtelif ilâhlara niyaz ve yakarýþ içe-

ren ilâhilerden oluþur. Kendisine en fazla
ilâhi atfedilen tanrýlar Ýndra (250 ilâhi), Ag-
ni (yaklaþýk 200 ilâhi) ve Soma’dýr (100 ilâ-
hi). Rig Veda’nýn yarýsý bu üç tanrýya at-
fedilmiþtir. Bu Veda’da yer alan otuz civa-
rýndaki ilâhi ise hiçbir tanrýsal varlýða ait
deðildir. Bunlarýn yarýya yakýný X. kitapta
yer alýr ve Atharva Veda ilâhilerinde oldu-
ðu gibi büyü amaçlý uygulamalarda (zarar-
lý böcek zehirlemeleri, akrep-yýlan sokma-
larý, uykusuzluk, düþmana galip gelme gi-
bi) kullanýlýr. Diðerleri ise bölgenin coðrafî
durumuna, dönemin âdetleri, ahlâkî prob-
lemleri ve sýkýntýlarýna veya kozmogonik
düþüncesine dair dünyevî þiirlerdir. Ârî-
ler’in Dasyu / Dasa diye isimlendirdikleri
yerli halkla mücadeleleri ve Ýndra’nýn yar-
dýmýyla onlara galip gelmeleri de bu ilâhi-
lerde anlatýlýr. Bu arada siyasî kavgalarýn
ve topluluklarýn birbiriyle yaptýðý ardý arka-
sý kesilmeyen mücadeleler de kutsal me-
tinlerde hikâye edilir. Yine bu ilâhilerden
Ârîler’in henüz yerleþik hayata geçmeyip
göçebe halinde yaþadýklarý, kumara, iç-
kiye düþkünlükleri ve o dönemde hayvan
hýrsýzlýðýnýn yaygýn olduðu öðrenilir. Siya-
sî mücadeleler için atlarýn beslenmesi de
en önemli uðraþýlarýndan biri olarak zik-
redilir.

Rig Veda’daki Agni, Surya, Varuna, Ýndra,
Maruti gibi tanrýsal varlýklarýn her biri mut-
lak güç ve kudrete sahip tanrýlar þeklin-
de ele alýnmakta (Rig Veda, I, 32; II, 28; IX,
15), bu yüzden de Rig Veda politeist bir
tanrý anlayýþýný savunur görünmektedir.
Ancak ayný metnin diðer ilâhilerinde za-
man zaman, “Ýnsanlar onu Ýndra, Mitra,
Varuna ve Agni, hatta güzel Garutman
diye adlandýrdýlar. Halbuki hakikat tektir,
azizler onu farklý isimlerle çaðýrmaktadýr”
gibi beyitlere rastlanmakta (Rig Veda, I,
169; ayrýca bk. X, 121) ve Rig Veda’nýn tan-
rý anlayýþýnýn bir çeþit politeizm olarak ta-
nýmlanmasý güçleþmektedir. Bundan do-
layý M. Müller, Rig Veda’daki tanrý anlayý-
þýný “kathenoteizm” veya “henoteizm” þek-
linde adlandýrmýþtýr. Müller’e göre kathe-
noteizm, çok tanrýcý bir yapý içerisindeki
her tanrýnýn ayný tek tanrýya ait farklý isim-
lerle anýlmasý veya bu tanrýlardan her bi-
rinin farklý zaman ve ortamlarda yüce tan-
rý diye algýlanmasý demektir (A Dictionary
of Comparative Religion, s. 324). Rig Ve-
da günümüz Sanskritçe’sinin oldukça es-
ki lehçelerinden biri ile kompoze edilmiþ-
tir. Bütün ilâhileri manzumdur ve çoðun-
luðu dört veya beþ dizelik mýsralardan olu-
þur. Dördüncü dize genelde sekiz, on bir
veya on iki heceli vezni gösterir. Ýlâhiler-
deki on beþ farklý vezinden yedisinin daha
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Hinduizm’in 
kutsal metinlerine verilen ad.
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Sanskritçe’de vid (bilmek) kökünden tü-
reyen veda “ilâhî ya da kutsal bilgi” anla-
mýna gelir ve genellikle Hinduizm’in Rig
Veda, Yacur Veda, Sama Veda ve Atharva
Veda’dan meydana gelen kutsal metinle-
rini ifade eder. Asýllarý Sanskritçe olan bu
kitaplarýn genelde milâttan önce 5000-
2000 yýllarý arasýnda oluþturulduðu kabul
edilse de ne zaman düzenlenip yazýya ge-
çirildikleri kesin þekilde bilinmemektedir.
Vedalar’ýn kökenini çok eskiye (m.ö. 6000/
4000’ler) götürenler vardýr. Geleneksel Hin-
du inancýna göre bu metinlerin tamamý
dumanýn ateþten çýkmasýna benzer biçim-
de Brahma’dan bir nefes þeklinde sudûr
etmiþ, önce eskiden yaþamýþ azizlere (riþi)
bildirilen metinler uzun yýllar nesilden ne-
sile aktarýldýktan sonra yazýya geçirilmiþ-
tir. Vedalar insan elinden çýkmamýþtýr ve
vahiydir (þruti). Tarihçilere göre Vedalar, Hin-
distan’ý iþgal eden Ârî ýrklarýn dinî inançla-
rýný yansýtan geleneklerin derlenerek ya-
zýya geçirilmesiyle teþekkül etmiþtir.

Vedalar dinler tarihi açýsýndan Hindu-
izm’in kutsal kitabý olma baðlamýnda önem
arzederken Hint-Avrupa ýrkýna ait en eski
dokümaný meydana getirmesi bakýmýn-
dan da dil bilimi ve kültür tarihi açýsýndan
büyük öneme sahiptir. Vedalar’ýn dili Fars-
ça, Grekçe, Latince, Almanca, Litvanca, Hi-
titçe, Ermenice, Frigce, Rusça gibi pek
çok Avrupa, Anadolu ve Asya dilleriyle or-
tak olup proto-Hint Avrupa dili denilen ve
bu dillerin tamamýný içine alan bir ana dil
grubundan kopan ilk kollardan biridir.
Bundan dolayý Hitit, Grek, eski Ýran ve Al-
man kültürlerindeki pek çok inanç biçi-
minde mevcut tanrý isimlerinin (Zeus,
Mitra, Frdra ...) Vedalar’da ortaya çýkmasý
(Dyaus, Mitra, Vritra ...) þaþýrtýcý deðildir.
Vedalar’ýn nasýl oluþtuðu konusu hâlâ açýk-
lýk kazanmamýþtýr. Batýlý araþtýrmacýlar
Vedalar’ýn, Pencap civarýnda yaþayan Hint-
Avrupalý kabilelerin milâttan önce 2000’-
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teki Talmud’a benzetilebilir. Yacur Veda’-
daki yorum ve metin kýsýmlarýný ayýrarak
onu yeniden düzenleme gayretleri sonun-
da Kriþna (siyah) ve Sukla (beyaz) Yacur
Veda adýyla bilinen iki metin ortaya çýk-
mýþtýr. Bunlardan Taittiriya-Samhita adý
da verilen eski nüshanýn milâttan önce
III. yüzyýllarda bilindiði ve kullanýldýðý ka-
bul edilir. Yajnavalkya Vagasaneya’ya nis-
betle Vagasaneyinler denilen ikinci metin
ise sisteminden dolayý ve asýl metinle yo-
rumlarý birbirinden kolayca ayrýlabildiði
için daha fazla tercih edilir ve Suklayacur
diye adlandýrýlýr. Buradaki kriþna-sukla ayý-
rýmý ilk anda iyi veya kötüyü, büyü veya
týlsýmý akla getirse de bu, anlaþýlabilir sis-
tematik eserle söz konusu niteliklerden
mahrum kitap þeklindeki bir ayýrýmý ifa-
de eder.

Sama Veda. Hindu dinsel törenlerinde
veya özellikle “soma” adý verilen törenler-
de okunan ilâhileri kapsar. Nesir halinde
kaleme alýnmýþ bazý kýsýmlarý olsa da ço-
ðunluðu manzum ilâhilerden meydana
gelir. 1549 beyitlik Sama Veda’nýn yetmiþ
beþ ilâhisi hariç tamamý Rig Veda ilâhile-
rinden aynen alýnmýþtýr. Dolayýsýyla bun-
lar da Soma, Agni ve Ýndra adýyla bilinen
ilâhlara ithaf edilir. Sama Veda’nýn bilhas-
sa manzum metinlerin tefsiri mahiyetin-
deki “Brahmanalar” bölümü, içerdiði zen-
gin mâlûmat sebebiyle Hindu dinî tarihi-
nin ilk dönemleri açýsýndan önemli sayýlýr.

Atharva Veda. Kronolojik bakýmdan di-
ðer Vedalar’dan oldukça sonra düzenlen-
diði anlaþýlmaktadýr ve Atharva Veda, Ya-
cur Veda ve Sama Veda gibi dinî âyin ve
törenlerde okunan dua ve niyazlarý içe-
ren bir ilâhi koleksiyonudur. Her ne kadar
diðerlerine göre geç bir tarihe ait olsa da
bu metinde yer alan konular insan düþün-
cesinin erken dönemleriyle ilgili örnekler-
dir. Kitapta yer alan ilâhilerin yaklaþýk al-
týda biri Rig Veda ilâhilerinden, özellikle
onuncu bölümünden alýnmýþtýr. Dolayýsýyla
bu büyü ve týlsým kitabýnýn Rig Veda’nýn
onuncu mandalasýndan hemen sonra ve-
ya onunla ayný dönemde kaleme alýnmýþ
olabileceði düþünülür (Dowson, s. 349-
350). Atharva Veda sýtma, baþ aðrýsý, ök-
sürük gibi bazý hastalýklara karþý okuna-
cak dualar ve yapýlacak týlsýmlarla uzun ve
saðlýklý bir ömür sürmek, þeytan, cin ve
düþmanlarýn kötülüklerinden korunmak,
insanlarýn sevgisini kazanmak, iyi bir eþ
bulmak, erkek evlât, mal-mülk sahibi ol-
mak gibi çeþitli amaçlar için okunacak ef-
sun ve yapýlacak týlsýmlar hakkýnda bilgi
verir. Atharva Veda’da yer alan bilhassa
hastalýklarýn tedavisine dair bilgiler, bu

eserin “Ayur Veda” denilen geleneksel Hint
týbbýnýn tarihî kaynaklarý arasýnda zikre-
dilmesini gerektirecek kadar önemlidir.
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Çad’da hüküm süren bir sultanlýk
(1635-1909).˜ ™

Müslüman tarihçilerin Vedây (Veddây, Vâ-
dây) þeklinde zikrettikleri hânedanýn adý
Fransýzca’ya Ouaddai, Ýngilizce’ye Wadai
þeklinde geçmiþtir. Vedây’ýn yerli dilde “he-
diye getiren kimse” anlamýna geldiði, hem
bölgeye hem de burada yaþayan topluluk-
lara bu adýn verildiði ileri sürülmektedir.
Bugün Çad Devleti’ni teþkil eden yirmi iki
idarî bölgeden biri olan Vedây’ýn doðu sý-
nýrý Sudan’ýn Dârfûr bölgesidir. Kuzeyden
Bitine, batýdan Batha, güneyden Selâmât
vilâyetleriyle çevrilidir. Vedây idarî bölgesi
Abdi, Assungha ve Vârâ adlý üç þehri ve
bunlara baðlý on altý idarî birimi içine alýr.

Vedây’da ilk krallýðý, Sudan’dan veya Tu-
nus’tan gelen ve Tuncûr adýný taþýyan Arap
kabilelerinin kurduðu ileri sürülmektedir.
Bu kabileler zamanla yerli Dâcû kabilesiy-
le karýþtý. Tuncûrlar’ýn XV. yüzyýlýn sonla-
rýyla XVI. yüzyýlda Dârfûr ile vadinin diðer
kýsýmlarýný nüfuzlarý altýna aldýklarý söyle-
nir. XVII. yüzyýlýn baþlarýnda Doðu Sudan’-
dan Abdülkerîm adýndaki bir Ýslâm âlimi
ve davetçisi Tuncûrlar’ýn elindeki Vedây
bölgesine geldi. Abbas b. Abdülmuttalib’in
soyundan olduðu söylenen Abdülkerîm
“Abbâsî” nisbesiyle tanýnýyordu. “Müced-
didü’l-Ýslâm” lakabý verilen Abdülkerîm böl-
gede Ýslâm’ý yaymak için davet baþlattý ve
büyük baþarý saðladý. Köy köy dolaþýp da-
vetini kabul edenler için Kur’an kurslarý
açtý. Kur’an’ý ve temel Ýslâmî bilgileri öð-
retme çalýþmalarý sayesinde bölgede Ýslâ-
miyet yayýldý. Abdülkerîm’in taraftarlarý
giderek arttý ve daveti büyük güç kazan-
dý. Bu sýrada bölgedeki bazý Arap kabile-

sýk kullanýldýðý görülür. Bunlarda on bir
hece dört dize, sekiz hece üç dize ve on
iki hece dört dize þekli en yaygýn vezin öl-
çüleridir. Rig Veda ilâhilerinin üçte ikisi bu
vezinlerde düzenlenmiþtir (ERE, VII, 51).

10.600 mýsrayý kapsayan Rig Veda 1017
veya -sonradan ilâve edildikleri ileri sü-
rülen on bir ilâhiyle birlikte- 1028 ilâhiden
oluþur. Buna göre bir ilâhinin ortalama
uzunluðu on kýtadýr. Ancak tek mýsralýk
ilâhilere rastlandýðý gibi elli sekiz mýsralýk
ilâhilere de rastlanýr. Rig Veda iki ayrý bi-
çimde bölümlenir. Ýlk bölümlemede her
biri eþit uzunluktaki sekiz bölüme ayrýlýr.
“Astaka” diye isimlendirilen bu bölümler-
den her biri de kendi içinde dersler ve beþ
altý grupluk mýsralar þeklinde alt bölüm-
lere ayrýlýr. Rig Veda’nýn daha yaygýn diðer
bölümlemesi on kitaba (mandala) ayrýl-
masýdýr. On kitaptan altýsý (iki-yedi) nis-
beten homojendir; üslûplarý ve içlerinde
zikredilen özel isimler aynýdýr. Bundan do-
layý belirli bir hânedana ait olduklarý ka-
bul edilir. Birinci, sekizinci ve onuncu bö-
lümlerin ise farklý grup veya ailelerce kom-
poze edildiði söylenebilir. Dokuzuncu kita-
býn bütün ilâhileri sadece tanrý Soma’ya
ithaf edilmiþtir. Belirli ailelere aidiyeti dü-
þünülen kitaplarda en gözde ilâh Agni’dir
(ateþ). Onu Ýndra, Soma ve diðer tanrýlar
izler. Bunlar Rig Veda’nýn özünü meyda-
na getiren kitaplar sayýlýr. Onuncu kitap,
dili ve muhtevasý göz önüne alýnarak Rig
Veda’nýn en son ve en yeni kitabý kabul
edilir. Üslûbu Atharva Veda ile benzerlik
arzeder. Çünkü burada hem soyut ve fel-
sefî fikirlere hem de büyüye dair konula-
ra ilginin arttýðý görülür (a.g.e., VII, 52).
Ayrýca ilk bölümlerden farklý þekilde kâi-
natý Hiranyagarbha (Altýn yumurta) veya
Pragapati (Brahma) adý verilen yüce tanrý-
nýn yarattýðý, diðer ikincil tanrýlarý da onun
halkettiði, dolayýsýyla kendisine kurban ve
takdime sunulmaya en lâyýk tanrýnýn sa-
dece o olduðu belirtilir (Rig Veda, X, 21).
Böylece burada, Rig Veda’nýn genel poli-
teist ve natüralist anlayýþýnýn aksine mo-
noteist bir yaklaþým ortaya konur.

Yacur Veda. Genelde kurban törenle-
riyle ilgili bir kutsal metin olup Vedalar’da
emredilen dinî tören ve âyinleri düzenle-
mekle görevli “adhvaryas” rahiplerinin el
kitabý niteliðindedir. Bu metinde kurban
törenleri, esnasýnda okunacak dualar ve
yapýlacak iþler konusunda bilgi verilir. Ya-
cur Veda’nýn Rig Veda’dan alýnmýþ bir ký-
sým ilâhilerin yaný sýra bunlarý açýklayan
nesir kýsýmlarý da vardýr. Eserin özellikle
“Brahmana” bölümü Hindu âyin ve uygu-
lamalarýndaki iþlevi açýsýndan Yahudilik’-


