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ESKI IMPARATORLUK DEVR~NDE TANRI
Yrd. Doç. Dr. MÜRÜVVET KURHAN
Avrupa'da, M~s~ r tarihi ve medeniyetine ilgi Rönesans devrinde, antik
grek yazarlar~ n incelenmesiyle, ba~lam~~~olup, XVII. yüzy~lda hiyeroglif
yaz~lar~n de~ifre denemeleri yap~lm~~, ama genellikle ön yarg~ l~~ davran~~lar
sonucu hayal gücüne dayal~~ yanl~~~yorumlara gidilmi~~ve bu yüzden çal~~malar verimsiz kalm~~t~ r.
Ara~t~rmalar~n sa~lam temellere dayand~r~lmas~~ Napolyon'un 1798'deki M~s~r seferinden sonra ba~lam~~t~r. Bu sefer sonunda "M~s~ r'~n Tasviri"
adl~~ eserin yaz~lmas~ ndan ve Re~it'te bulunan hiyeroglif, demotik ve eski
yunan yaz~lar~nda üç dili havi, V. Ptoleme devrine ait "Rozet Ta~~"n~ n
bulunmas~ ndan sonra ara~t~rmalar ve arkeolojik çal~~malar h~z kazanm~~t~ r. Frans~z bilim adam~~ François Champollion 1 822'de hiyeroglifle yaz~ lm~~~özel isimlerdeki harfleri çözmeyi ba~arm~~, böylece di~er yaz~lar~ n
okunmas~~ da kolayla~m~~t~ r. Bu bilgilerden hareketle Champollion elde
edebildi~i papirüs ve yaz~ tlar~n anlam~ n~~ çözmeye devam etmi~tir. Hiyeroglif yaz~n~ n çözümlenmesi Eski M~s~ r konusunda yap~ lan ara~t~ rmalar
için büyük bir at~l~m oldu ve bir nesil sonraki bilim adamlar~ n~ n çal~~malar~yla bu konudaki bilgiler artt~ r~ ld~~ ve güçlendirildi. Hem de "Egyptologie" ad~~ alt~ nda gerçek bir bilim dal~~ haline getirildi. Alman Richard
Lepsius ve Frans~z Emanuel de Rou0, kronolojik s~raya dikkat ederek,
metodlu bir çal~~mayla, ayr~ nt~ lara dayanan ara~t~ rmalar~~ önemli ölçüde
artt~ rd~ lar. Mariette yapt~~~~kaz~larla, Chabas ve Goodwin hiyeratik yaz~larla yaz~ lm~~~papirüslerden çeviriler yaparak, H. Brugsh demotik yaz~y~~
çözerek ara~t~ rmalara büyük katk~ larda bulundular. Adolf Erman ise M~s~ r
tarihinin üç esas devrinin belirleyici özelliklerini ortaya koyan eserinin yan~ nda hiyeroglif yaz~ n~ n grammer kurallar~ n~~ tesbit etti.
Bu bilim adamlar~ n~ n çal~~malar~~ daha sonralar~~ G. Steindorff, K. Sethe, H. Schaeffer, L. Borchardt, W. Spielgelberg, J.H. Breasted taraf~ ndan
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sürdürülmü~tür. Fl. Petrie ve Ed. Naville'in kaz~ lar~, Griffith'in çal~~malar~,
G. Maspero'nun ara~t~ rmalar~~ "Egyptologie"nin ilerlemesini sa~lad~. Maspero, M~s~r'~n siyasi ve dini yap~s~, medeniyeti ve edebiyat~~ üzerine yapt~~~~
incelemelerle konu hakk~ ndaki bilgileri artt~ rd~. "Egyptologie"nin öncüleri
olan bu bilim adamlar~~ sayesinde M~s~ r tarihi ve medeniyeti hakk~ ndaki
çal~~malar bugünkü durumuna eri~ti.
~unu ifade etmek gerekir ki, M~s~r'~ n karma~~ k medeniyetine nüfuz
etmek gerçekten çok zordur ve genellikle ancak "Piramit Metinleri" "Sanduka Metinleri" gibi Piramitlerin yeralt~~ odalar~ n~n duvarlar~ na ve sandukalar üzerine yaz~lan yaz~tlarla, "ölüler Kitab~" gibi pek çok öteki dünya
ile ilgili yaz~lan papirüslerin incelenmesiyle, net olmasa bile baz~~ konular~ n
anla~~lmas~~ mümkün olmaktad~ r. Ba~lang~ çtan itibaren bilim adamlar~n~ n
yapt~ klar~~ asl~ nda gerçek bir polis ara~t~rmas~ na benzemi~, yine de baz~~ konularda, kan~ m~zca kesin bir netlik elde edilememi~, fikir yürütmekle yetinilmi~tir.
M~s~ r ile uzun siyasi ve kültürel ba~lar~m~za ra~men maalesef eski
M~s~ r tarihi ve medeniyeti ile ilgilenmemiz çok yak~ n tarihte ba~lam~~t~ r.
Bu yüzden yap~lan çal~~malar oldukça k~s~tl~~ kalm~~, daha ziyade genel
mahiyette yürütülmü~tür. Asl~nda M~s~r medeniyetini, tam olarak, anlamak için, hiyeroglif yaz~s~n~~ bilmekten öte, yukarda and~~~ m~z, Avrupa dillerinde tercümesi bulunan metinlerin incelenmesi gerekmektedir.
Biz burada, bir "Egyptologie" denemesi olarak, hiyeroglif yaz~s~ ndan
frans~ zcaya çevrilen Piramit ve Sanduka Metinlerinden hareketle, bu konuda, özellikle Frans~z bilim adamlar~n~ n ara~t~ rmalar~ ndan yararlanarak,
M~s~ r Medeniyetinin önemli unsurlar~ndan biri olmas~na ra~men, Türkçe
literatürde hakk~nda yeterli ara~t~rma bulunmayan, "Eski imparatorluk
devrinde tanr~~ Rg konusunu kronolojik bir çerçeve içinde incelemeye çal~~m~~~bulunuyoruz.
Güne~in Do~ulu
Eski M~s~r'da Nil boyunca, göçebe halinde ya~ayan kabileler Neolitik
Ça~'dan itibaren (M.C1. 5000-4000) yerle~ik hayata geçtiler ve yava~~yava~~
bunlar~n yerle~im yerleri belirlenmeye ba~lad~. Zamanla geli~mesi sonucunda kabileler prenslikleri (vilayetleri) kurdular. Bu prenslikler, tarihi devirlerde, bulunduklar~~ bölgelere göre -ki Deha bölgesinde bir veya zaman
zaman iki, Yukar~~ M~s~ r'da bir olmak üzere krall~klara ba~land~ lar. Her
prenslik bir vilayet te~kil ediyordu (eski m~s~ rca Sepat, yunanca Nomo) ve
merkezi bir ~ehirden (m~s~ rca Niyut) idare ediliyordu '. Her vilayetin koruyucu tar~m' vard~. Her tanr~n~n kendi s~n~ rlar~~ içinde, kendine özgü bölge'

Guy et M.F. Rachet, Dut:orman-e de la Cu:ili:anon Egypttenne, Paris 1970, s. 13 ve 180.
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sel i~levi vard~, bölgenin d~~~nda etkisi azal~ rd~. Bu yüzden her vilayetin
tanr~s~~ yaratma ve verimlilik gibi varolu~un temel özelliklerini benli~inde
ta~~rd12. Bu tannlann herbirinin ilahiyat~~ilgili din adamlar~~ taraf~ndan geli~tirilmi~ti.
M~s~ r'da Eski imparatorluk devrinde 38 vilayet bulunmaktayd~~ ve her
vilayetin kendi tanns~n~n mabedi (Het neter-tannn~n ~atosu), prens veya
valinin saray~~ (Heka Het), armas~, yerel bayramlar~, dini kutsamalan farkl~yd~ '.
Bütün bunlar~n d~~~nda, ayr~ca, M~s~r'da dört önemli kültür merkezi
bulunmaktayd~ : Heliopolis, Memfis, Hermopolis ve Teb. Bunlardan herbiri kendi tannlanna özgün yaratma teorileri geli~tirerek, bir yerde, kendi
tannlann~n imparatorluk tanr~m olabilmesi için yan~a girmi~lerdi 4.
Kült merkezlerinden ve vilayetlerden biri olan, m~s~rca On veya Iyun
"merkezi site" anlam~na gelen, greklerin ise yerinde bir ifadeyle Heliopolis
dedi~i "güne~~sitesi", M~s~r tarihinin ba~lang~c~nda büyük bir önem ta~~d~~5. Kraliyetin ba~kenti olup olmad~~~~bilinmemekle beraber din adamlar~n~n tanr~~ Re ile ilgili olarak ortaya koyduklar~~ dünyevi ve uhrevi kuramlar
sayesinde II. Hanedandan itibaren Eski imparatorluk devrinde (M.Ö.
2825-2400) tüm ülkenin dini merkezi haline gelerek en parlak devrini ya~ad~.
Evrenin yarat~l~~~~ ile ilgili en eski teoriyi ortaya koyan din adamlar~~
tedrici olarak tanr~~ Re'ye ula~m~~lard~r. Bu din adamlar~~ ilk önce yeralt~~
güçlerini temsil eden, aslan, y~lan ve bir çe~it fare ile simgele~tirilen ve ismi "eksizsiz" anlam~na gelen tanr~~ Atum'u yüceltmi~ler, onu yarat~c~~ tanr~~ ilan etmi~ler ve özellikle onun evrensel tanr~~ vasf~n~~ vurgulam~~lard~r.
Bununla da kalmay~p di~er tannlan onun yaratt~~~~konusunda hipotezler
öne sürmü~lerdir 7. Heliopolis'teki inan~~a göre "dünyan~n yarat~lmas~ndan
önce suyla dolu, engin bir çukur ba~lang~ç umman~n~~ (Nun) te~kil ediyordu ve bu ummanda hücreler cans~z, hareketsiz (nenu) bir ~ekilde bulunuyordu. Bunlar aras~nda henüz adland~nlmam~~, sonraki tüm canl~lar~~
A. Eggebrecht, L'Egypte Eternelle, Paris 1970, S. 270.
et M.F. Rachet, a.g.e., s. 180.
A. Eggebrecht, a.g.e., S. 2 34.
5 Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s.123.
A. Eggebrecht, a.g.e., S. 294.
François Daumas, la Civiltsation de l'Egypte Pharaonique, Paris, 1967, s. 66 ve 582.
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benli~inde toplayan bir ana hücre Atum 8 bulunmaktayd~". Kendi cinsinde eksiksiz ve yetkin olan, bir yerde erkek ve di~ i özellikleri benli~inde bulunduran Atum ilahi bir güçle kendi kendini yaratm~~t~ r. Bundan sonra
yaratma arzusuyla do~u tepesinin te~kil etti~i do~al merdiven vas~tas~yla
ba~lang~ç umman~~ Nun'dan I° bir tepenin üzerine ç~ karak" Dokuzlu tanr~lar (M~s~rca Pesecet, Yunan Ennea)12 grubunun ilk çifti olan tanr~~ ~u
(Hava tanr~s~) ve tanr~ça Tefnut'u (Rutubet tannças~) yaratm~~t~ r. Böylece
Atum kendi kendine döllenerek erkek ve di~i ilk farkl~~ çifti yaratm~~~oluyordu'. ~u ve Tefnut, yer tanr~s~~ Jeb ve gök tannças~~ Nut'u yaratt~ lar.
~u, Jeb'le Nut aras~ na girerek her iki tanr~y~~ birbirinden ay~ rm~~t~ r". Jeb
ve Nut ise, çocuklar~n~ n say~s~ n~~ artt~ rarak, dört tanr~~ ve tanr~ça karde~ler
ve e~ler olan Oziris, ~zis, Seth ve Neftis'i dünyaya getirmi~lerdir. Böylece
Mum ve dört çift tanr~~ ve tanr~çalar ilk kutsal aileyi olu~turdular. Bundan
sonra Thot, Anübis, Horüs, Mat ve Hathor gibi tanr~lar ve daha sonra
insanlar ve bütün varl~ klar yarat~ ld~ lar. O halde Atum ilk önce tannlan,
logos
sonra insanlar~~ kalbinde" tasavvur etti, a~z~ ndan ç~kanla (kelam
(yunanca) yaratt~~ ".
Tanr~~ R ise Heliopolis'te Atum'la birlikte tap~ lan yerel bir tanr~~ idi.
Sabah, ö~le, ak~am bütün ha~ metiyle görünen R, 1.° asl~ nda, hiç bir resim, heykel gibi ikonlara ihtiyac~~ olmayan bir tannd~r. R veya Râ'n~ n
"Râu" (vermek, yapt~ rmak, yaratmak) kelimesinden türetildi~i ve böylece
"yarat~c~" anlam~na gelece~i dü~ ünülmektedir". Hatta tanr~~ olarak
Atum: Kabartmalarda Firavun taçl~~ bir insan olarak gösterilmi~ tir. Adem ismiyle
benzerli~i kabul edilmi~tir.
" Alexandre Moret, Histoire Ancienne, Paris 1929, s. 209.
"' Genellikle dini teorilerin do~al olaylara dayan~larak ortaya at~ld~~~~ve ilk ba~ta her
y~l Nil'in ta~ma olay~n~n m~s~rl~lan etkiledi~i dü~ünülebilir. Delta bölgesinde ta~ma olay~n~n
akabinde görülen batakl~ klar Nun'u ifade ediyor ve bu batakl~ klarda suyun üzerinde kalan
tepecikler kan~m~zca dünyan~n ba~lang~c~~ ile ilgili bir görünüm ortaya koyuyordu.
" Alexandre Moret, a.g.e.,s.
12

209.

Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 81-82.
Erik Hornung, tes Di~ttx de l'Egypte, Paris, 1986, s.

'' Alexandre Moret, a.g.e.,

202.

S. 210.

Nl~s~rl~ lara göre beyinin vazifesini kalb görüyordu.
'6 Alexandre Moret, a.g.e.,

S. 210.

Tanr~~ R''nin yeryüzündeki simgeleri Anka Ku~u ve Mnevis öküzü idi. Anka ku~u
ile ilgili k~s~ m daha ileriki sayfalarda görülecektir. Mnevis (m~s~rca Merur), Apis gibi yarat~c~~ gücün sembolü ve tar~mla ilgili bir varl~kt~ r. Tann It'nin ya~ayan ruhu, habercisi,
görüntülerinden biri olarak kabul edilir. Heliopolis öküzü de denilir (Guy et M.F. Rachet,
a.g.e., 5. [64, G. Nfaspero, Causeries d'Egypte, Paris, 1903, S. 247-249).
1 " Alexandre Moret, a.g.e., S. 209.
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kökeninin Deha bölgesinin güney bat~s~ nda Sahebu'dan oldu~u 19 , daha
sonralar~, Heliopolis din adamlar~~ taraf~ndan benimsendi~i zannedilmektedir. Her hal~lkarda, II. Hanedan devrinden itibaren (M.Ö. 2800) din
adamlar~ , belki de Atum'un gözle görünen bir varl~ k olmamas~~ veya insanlar~n tahayyül edemedi~i bir tanr~~ olmas~~ dolay~s~yle tüm yarat~c~l~ k
vasf~ n~~ tanr~~ Re'ye aktarma yoluna gitmi~lerdir. Bununla beraber tanr~~
Atum'u tamamen gözden dü~ürmemi~ler, Re'nin bir durumu, yani batan
güne~le özde~le~tirmi~lerdir. Böylece Atum'un benli~inde, hergün ak~am
girdi~i, kökeni olarak kabul edilen yerle, bir gök cismi olan Re birle~tirilmi~~2° ve Re-Atum olarak adland~r~lm~~t~r. Zaten "ölüler Kitab~"nda"
Re'nin Atum ~ekliyle karanl~k dünyada dola~t~~~~ve do~an güne~in gece
güne~i Re-Atum'dan ç~ kt~~~~belirtilmi~tir. Bundan Ba~ ka "Piramit Metinleri"nde 22 Re-Atum'dan bahsedilmekte ve Atum'un Re olarak yarat~c~~ tanr~~
anlam~na geldi~i befirtilmektedir 23.
Do~an güne~le ilgili olarak din adamlar~~ Re'yi Re-Hepri olarak adland~ rd~ lar. Hepri bir gübre böce~iyle veya ender olarak ba~~k~sm~ nda bir
gübre böce~i 24 olan bir insanla ifade ediliyordu. Hepri'nin "heper" fiiliyle
ilgili oldu~u zannedilmektedir ve hayata gelmek (do~mak, varolmak) anlam~ na gelmektedir'. Hepri böce~inin yuvarlak bir gübre parças~ na yumurtalar~ n~~ b~rakmas~~ ve bu yumurtalardan yavrular~ n döllenme olmaks~z~n
ç~kmas~, Hepri'nin ba~lang~ç tanr~s~~ olarak kabul edilmesini sa~lam~~t~r.
Baz~~ resimlerde gübre böce~i Hepri ufukta güne~i iterek do~mas~na yard~m ediyor gibi gösterilmi~tir. Re-Hepri olarak Re'nin kendi kendinin yarat~c~s~~ oldu~u ortaya konulmu~tur 26 .
François Daumas, a.g.e., S. 297 ve 633.
° François Daumas, a.g.e., s. 293.
na, sandukalann
21 Ölüler Kitab~ : Ölülerin mumyaland~ ktan sonra sarg~lann~n aras~
içine veya bir kutu içinde mezara konulan ve büyülü metinleri, ölümle ilgili dualar~~ ve tann R ve tanr~~ Oziris'e yöneltilen ilahileri içeren papirüslerdir. Esas amaç bu metinler sayesinde öteki dünyadaki ebedi yolculu~una ç~ kan ölüyü korumak ve rahatlatmakt~ . Bu metinleri frans~z Champollion "Ölümle ~ lgili Ayinler", alman Lepsius ise "Ölüler Kitab~" olarak
adland~rm~~lard~ r (Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 169).
~ n son fi22 Piramit Metinleri: V. Hanedan~n son firavunu olan Unas'tan VI. Hanedan
odalarda
bulunan
yaz~tlar.
~~
ravunu IL Pepi'ye kadar olan firavunlann piramitlerinde yer alt
23 Texte des Pyramides'den naklen Erik Hornung, a.g.e., s. 79.
24 Ramsesler devri krnhçelerinden Nefertari'nin mezar resimlerinde görülmektedir.
19

2

25 Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 228.
'6 A. Eggrebrecht, a.g.e., s. 241.
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Re, yal~n olarak, sadece güne~in ö~le vakti 2' tam tepeden oldu~u,
bütün ha~metiyle göründü~ü zamanki ad~yd~ . Bununla beraber güne~in
ö~le vakti ~ ekli, o zamana kadar imparatorluk tanr~s~~ olan ve firavunlarm
kendinden geldi~i kabul edilen Horüs'le 28 özde~le~tirilmi~~ve R-Horakti
(ufkun Horüs'ü) olarak adland~ r~lm~~t~r. Ayr~ ca Horüs, Haroeris ad~~ alt~ nda Re'nin o~lu olarakta kabul edilmi~ tir'. Gize'deki dev piramitlerin yan~ ndaki Sfenks, Re-Horakti'nin dünyadaki bir görüntüsü gibi görülen firavun Kefren'i Horüs-Kefren olarak ifade etmektedir ve yüzü "göksel kopyas~ "30 olan güne~in bat~~~yerine do~ru olarak yap~lm~~t~r. Bu da bize, firayunlann, bundan böyle, benli~inde Horüs'ü ta~~yan tanr~~ Re'yi en büyük
tanr~~ olarak kabul ettiklerini kan~ tlamaktad~r.
Böylece Re'nin, Hepri-Horakti-Atum isimleriyle bir yandan üç
görüntülü oldu~u, di~er taraftan ise "sabahleyin çocuk, ö~leyin olgun, ak~am ya~l~~ bir insan" 31 imaj~yla üçlü bir özelli~e sahiboldu~u belirtilmi~tir.
Bir yerde dairesel bir ~ekilde, her devirde, her ya~ta insan~ n hayat~ n~~
düzenleyen, hayat veren, yarat~c~~ vasf~~ v~~ rgulanm~~t~r.
Taraf ~n Tanr~~ Ri
Asl~ nda yarat~c~~ tanr~~ olarak Re'nin yukar~ da ele ald~~~ m~z tanr~~
Atum'tan fark~~ yoktur. Re-Atum olarak Re, henüz evren bir kaos içindeyken ve "yer, gök, insanlar ve ölüm bulunmazken" varolan kopkoyu karanl~klar içinde bulunan Nun 32 üzerinde kendi kendini yaratt~ ktan sonra kutsal bir tepe olan Benben 33,34 üzerine yerle~mi~~Nun'un koyu karanl~~~na
kar~~~ ~~~~~~(nur) yaratm~~t~ r. "Piramit Metinleri"nde Re hakk~ nda, "Merdivenin tepesine ç~ kan ey Atum, ey Hepri kutsal yer olan Heliopolis'te Anka
27

Guy et M.F. Rachet, a.g.e., S. 219.

" Tanr~~ Horüs di~er bir gök tanr~s~~ ve hanedan tanr~s~~ olarak tanr~~ R . 'nin rakibiydi
ve R gibi gökte ve do~ada yüce bir güç olarak görülüyordu (Alexandre Moret, Le Nil, Paris, 1926, S. 179) Bununla beraber Horüs Ennea'ya kabul edilmemi~~ancak Ri-Horakti olarak tanr~~ R . 'nin benli~inde yer alm~~t~r.
" A. Eggrebrecht, a.g.e., s. 279.
3°

Albert Champdor, Le L~v~e des Mo~ts, Paris, 1963, s. 21.

31 Françoise Dunand-Christiane Zivie-Coche, Dieux e homme en Egypte, Paris 1991, s.
4332

F. Dunand-C. Zivie-Coche, a.g.e., s. 55-56.

" Benben: Güne~~için kullan~lan Uben (do~mak) fiilinden geldi~i dü~ünülmektedir.
~lk kutsal ta~t~r.
34

F. Dunand-C. Zivie Coche, a.g.e., s. 6o.
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ku~u (m~s~ rca Benu, yunanca Foinix) 33 gibi dikilita~tan yükseldin"36 denilmi~tir. Burada, karanl~ k dünyadaki seyrini tamamlayan Re-Atum'un kendi
kendini yaratarak bir ~~~n diskine dönü~tü~ü, yani Re-Hepri olarak yükseldi~i ifade edilmi~tir. Bundan sonra mastürbasyonla veya tükürerek ilk olarak ~u ve Tefnut'u 37 yaratm~~ , onlar Jeb ve Nut'u, her ikisi de Oziris,
~zis, Seth ve Neftis'i dünyaya getirmi~lerdir. Daha sonralar~~Hathor,
Horüs, Thot, Anübis ve Mat gibi tanr~~ve tanr~ çalar da bu toplulu~a eklenmi~tir.
Böylece birer insan görünümünde ve insan~n fizyolojik yap~s~nda
görülen tannlann yarat~c~s~~ olarak kabul edilen tanr~~Re'nin "insanlar~n
vücudunu gözya~lanyla yapt~~~ " "ölüler ldtab~ "nda belirtilmi~tir38. Güne~in göz ya~lar~~ancak ~~~n olabilirdi ve m~s~rl~lar güne~ten yay~lan ~~~nlar~~
"Ucat" Horüs"ün gözleri 39 olarak adland~rm~~ lard~ r. S. Mayassis,"
Horüs'ün gözünün kayna~~n~~güne~ten ald~~~n~ , ruhun nurunu temsil etti~ini ve Horüs'ün gözlerinin insanlar~~ ve her~eyi yaratt~~~n~ , semai yüzdelci
gözler aç~ld~~~nda evreni gördü~ünü ve böylece evrenin varoldu~unu,
gözya~~~dalgas~~gibi güne~~~~~nlar~n~n evreni kaplad~~~n~ , Horüs'ün gözlerinden gelen salg~larm insanlara ve tannlara gerekli her~eye hayat verdi~ini"«) ifade etmi~tir. Tabii ki Horüs'ün göz salg~lan -ki burada güne~in,
tam tepede oldu~u, Re-Horakti durumunu göz önünde bulundurmak
gerekir- hem cisimsel yarat~c~l~~~ , hem de tannsal ruhu temsil ediyordu,
o halde, her bir varl~kta, maddesel ve ruhsal olarak güne~in enerjisinden
bir parça bulundu~u dolay~siyle, sadece bu dünyada de~il, öteki dünyada
da tüm yarat~ klann hayat kayna~~~oldu~u kabul edilmi~tir. Buna göre
dünyada tüm ya~amlar~~ güne~e ba~l~~insanlar~n ruhu, öteki dünyada kutsal enerji olan güne~le birle~ip veya özde~le~ip güne~~gibi her gün yenilenerek sonsuz bir hayat sürmeye devam edecektir.
35 Anka Ku~u Benu'nun Uben (do~mak) fiilinden türetildi~i zannedilmektedir (Guy et
M.F. Rachet, s. 199) Herodot'a göre soo y~l ya~ayan k~rm~z~~ve alt~n tüylü ku~tur. M~s~r'daki rivayetler her soo y~ lda bir Arabistan'dan hareketle Helipolis'e geldi~ini bir yumurta ~eklinde, mur'la ~Il babas~n~~ güne~~mAbedinde gömülmek üzere b~rakt~~~n~~ifade ediyorlard~~
(Herodotus, 77:e History, trans. by George Rawlinson, London, 1952, S. 64).
36 Textes des pyramides, par. 1659 anan Aleoandre Moret, s. 21 I .
ünülmektedir (Fran37 ~u ve Tefnut'un i~e~~ve tef (tükürmek) fiillerinden geldi~i dü~
çoise Dunand et Chr. Zivie-Coche, s. 65).
38 Albert Champdor, a.g.e., s. 65.
39 Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 188.
40 Albert Champdor, a.g.e., s. 66.
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Görüldü~ü üzere, M~s~r'da yerel tanr~lar~ n üzerinde bir gücün oldu~u
dü~ünülmü~, bir yerde, R'nin benli~inde tanr~ sal bir birlik yarat~ lmaya
çal~~~ lm~~t~ r. ~lk safhada, tanr~~ Atum'la özde~le~tirilerek evrenin tanr~ lar~ n~ n
olu~turdu~u kutsal ailenin reisi olmu~tur'''. Bunun için de R'nin, özellikle yarat~c~~ rolü vurgulanm~~t~ r. Bremner-Rhind" papirüsünde zikredilen
"R'nin varolu~~yollar~n~~ bilmenin kitab~"nda güne~~tanr~s~~ Re, evrenin
senyörü olarak ~öyle demektedir:
"Ya~amda belirdi~imde, hayat ba~lad~. ~ lk defa hayata gelen olarak
Varolan ~eklinde belirdim. Varolan~ n olu~~ ~ekliyle varoldum. ~lk tanr~ lardan önceydim, çünkü, ismim onlar~nkinden önceydi, zira ilk zaman~~ ve
ilk tanr~ lar! yaratt~m".
"Onlar (tanr~lar) do~mazdan önce, tek ba~~ma, elimi kavu~turdum, ~u
ve Tefnut'u tükürmezden önce a~z~ mdan yararland~ m ve T~ ls~md~~ benim
ad~m".
"Sonra, kalbim etkili oldu, yaratma plan~~ önümde belirdi, yaln~ z olarak yapmak istedi~imi gerçekle~ tirdim. (Kalbimde) projeler tasarlad~ m ve
ba~ka ya~am tarz~~ yaratt~ m, ve Varolandan türeyen ya~am ~ekilleri pek
çoktu. Çocuklar, çocuk ~ekliyle, dünyaya geldiler".
"Kendi vücudumla birle~tim, kapal~~elimle tahrik ettikten ve cinsel arzuyu elimle gerçekle~ tirdikten sonra, onlar a~z~mdan dü~ tü"". Bu metin
tanr~~ R'nin tannlardan önce varoldu~unu, kendi kendini yaratt~~~ n~, zaman~n kendisiyle ba~lad~~~ n~, tannlan ve insanlar~~ yaratt~~~n~~ ifade etmekte
ve yaratma usulünü anlatmaktad~r. Zaten tanr~~ Re hiyeroglif yaz~ da, tek
bir hücre ~eklinde tan~ mlanmaktad~ r.
Tanr~~ R, yaratma i~lemini düzenleme ve gerçekle~tirmede üç ola~anüstü melekeden yararlanm~~t~r.
Bunlar:
Sia : tanr~n~ n eserini yarat~ rken ki tasavvur
Hu : yarat~c~~ ifade (kelam)
' Andre Moret, a.g.e., S. 211.
Bremner-Rhind Papirüsü: M.Ö. IV. yüzy~ lda yaz~lm~~~dini bir ayin olmakla beraber, öncekilerin geli~tirilmesiyle kaleme al~nd~~~~zannedilmektedir (anan F. Dunand et C.
Zivie-Coche a.g.e., s. 57).
43 S. Sauneron - J. Yoyotte, la Naissance du Monde Sources Orienlales I,
Paris, 1959, s.
49-51.
4
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— Heka : yarat~c~~ kelam vas~ tas~yla dünyay~~ yaratan t~ls~ m"."
Her üç meleke bir insan gibi cisimlendiriirni ~~ve insan ~eklinde kutsal
varl~ klar olarak görülmü~tür, güne~~gemisinde, gece gündüz, yeralt~ nda ve
gökyüzünde seyreden tanr~~ Re'nin yan~ nda yer alm~~lard~ r. "Sanduka Metinleri"nde Hu ve Heka'n~ n tanr~n~ n birer hizmetlisi gibi Re'nin dü~man~~
olan y~lan~~ altederek, tanr~n~ n hiçbir engel olmaks~z~ n, yeniden ufukta belirmesini sa~lad~klar~~ belirtilmi~tir. "Kap~ lar Kitab~ "nda ise Sia, güne~~gemisinin dümeninde duran Re'nin habercisi gibi görünmektedir".
Tanr~~R?nin duzeni (Mat)
Yeri, gö~ü, tanr~lar~, insanlar~~ ve hayvanlar~~ yaratan "tanr~~ Re için
esas prensip, yaratt~~~~eseri sürekli olarak iyi durumda, dengeli tutmakt~ "'
Bunu k~z~~ tanr~ ça Mat sayesinde gerçekle~tiriyordu. Mat ba~~nda bir deve ku~ u tüyü bulunan bir tanr~ çayla simgeleniyordu. Mat evrensel düzen,
ilahi adalet ve insanlararas~~ davran~~ larda dürüstlük demektir". Tanr~ n~ n
koydu~u düzeni yürütmek ve sa~lamak ba~ ta firavunlar olmak üzere tüm
insanlara aittir ve sürekli gözetilmesi gerekir. Bir yerde tanr~ n~n adaletidir
ve herkesin hareketlerini tanr~n~ n koydu~u kanunlara göre ayarlamas~~ gerekmektedir. Gözünden hiç bir~ ey kaçmayan tanr~~ Re, bu dünyada, adaletin da~~t~c~s~~ ve gözetmenidir'. O halde ba ~ ta firavun olmak üzere herkesin Re'nin buyruklanna göre hareket etmesi gerekir. "Sanduka Metinleri"nde 5° yarat~c~ , insanlardan tam bir itaat beklemektedir: "Her insan~~ yak~n~na e~it 'cildim. Kötülük yapmamalar~n~~ emrettim (ama) kalpleri
sözümü ihlal ettiler"' demektedir.
Mat gerçek/adalet ikilisini ifade etmektedir. Evrenin çark~n~ n dönmesiyle birlikte evrensel düzen, sosyal düzen, bireysel görev ve davran~~,
" A. Eggrebrecht, a.g.e., S. 240.
45 Erik Hornung, a.g.e., s. 65.
" Erik Hornung, a.g.e., S. 65-66.
" François Daumas, a.g.e., s. 294.
" F. Dunand-C. Zivie-Coche, a.g.e., S. 151-153.
" Guy et M.F. Rachet, a.g.e., S. 148.
50
Sanduka Metinleri: Her nekadar Orta Imparatorluk devrinde (M.C~. 2300-1800)
sandukalar üzerine yaz~ lan dini, ölümle ilgili yaz~ tlar olsa bile eski yaz~ tlar~ n devam~~ olmas~~
bak~m~ ndan zikretmeyi uygun görmekteyiz.
51 Texies des Sarcophages, anan F. Dunand-C. Zivie-Coche,
a.g.~., S. 72.
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ölüm sonras~~ hayata tatbik edilir 52. Bir yerde tanr~~ kanunlar~n~n
ölçüsüdür. ilk ba~ta, firavunun esas görevi, e~er sosyal dengenin devam
etmesini istiyorsa, Maat'~~ uygulamak ve sayd~rmakt~r. Zaten firavun öteki
dünyada bu dünyada yapt~klar~n~n hesab~n~~ verecektir. icraat~na göre yarg~lanacak, ya cezaland~ nlacak, yahut ta ebedi kutsal hayata kat~larak
ödüllendirilecektir 53, en önemli ~ey tanr~~ buyruklan do~rultusunda iktidar~n~~ sürdürmesidir. Eski imparatorluk devrinde bu sayede f~ravunla tebas~~
aras~ndaki ili~kiler ayarlanm~~ , güçlü bir sosyal a~~kurulmu~tur. Tüm insanlara ise tembel olmama, di~erlerine göre davran~~~ n~~ayarlama tavsiyesinde bulunulmu~, böylece insan~n bencillik ve açgözlülü~ün önüne geçece~i ve hissizlikten uzakla~mayaca~~~vurgulanm~~t~r 5'. Her davran~~a kurallar getirilmi~tir.
Maat'~n bozulmas~~ halinde düzen bozulur, de~erler inkar edilir ~eklinde dü~ünülmü~tür. Bu yüzden hem Eski imparatorluk devrinde, hem de
sonunda ortaya ç~ kan uzun kar~~~kl~ klar devrinden sonra kurulan Orta imparatorluk devrinde, tecrübe edilen kar~~~kl~ klara sebebiyet vermemek için
bir tak~m ö~retiler yaz~lm~~t~r. Bu ö~retilerin en me~ huru "Ptahhotep ö~retisi" 55 ve "Merikar için ö~reti"dir 56.
Makla ya~amak ba~ta firavun olmak üzere tüm ölümlülerin endi~esidir, bu yüzden, ilk önce insanlar~n davran~~lar~yla ilgili bir kavramd~r. ilk
ba~ta insan tannya ibadet etmek, tap~naklar yapt~ rmakla yükümlüdür, zira
ba~lang~çta "tanr~~ iradesine boyun e~eni bilir, tanr~~ için çal~~ , o da seni
görecektir" 52. ~eklinde dü~ünceler hakim iken daha sonralar~ , zamanla,
"tanr~~ a~k~ na hareket edeni tanr~~ödüllendirir" veya "kader ve k~smet tanr~~
vergisidir" 58 ~ekline dönü~mü~tür.
F. Dunand-C. Zivie-Coche, a.g.e., s. 133.
François Daumas, a.g.e., s. 131.
54 F. Dunand-C. Zivie-Coche, a.g.e., s. 152'153.
sondan bir evvelki
55 Ptahhotep Co~retisi: Eski imparatorluk devrinde V. Hanedan~n
firavunu Cedka~€nin veziri Ptahhotep taraf~ ndan yaz~lm~~~ve sonraki devirlerde yararlan~lm~~t~r. insan~ n, sosyal durumu ne olursa olsun davran~~ lannda alçak gönüllü, dürüst olmas~n~~tavsiye eden ö~retilerdir (Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 212).
" M6-ikar için ö~reti: Orta imparatorluk devrinde henüz prens olan Wrikar için
babas~~ firavun I. Heti (Aktocs) taraf~ndan yazd~ nian firavunun yapmas~~ gereken siyasi, dini,
sosyal, medeni konulardaki ö~retilerdir (Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 16o).
57 F. Dunand-C. Zivie-Coche, a.g.e., s. 155.
58 F. Dunand-C. Zivie-Coche, a.g.e., S. 155.
52

53
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Bu yüzden Mat, idarecilerin ve teban~ n hayat~ nda önemli bir yer
tutmu~~ve as~ rlarboyu firavunlar kendilerini temize ç~karmak için "Mak'la
ya~ad~ klar~ n~" belirtmi~lerdir.
Öteki dünya tannsz olarak Ri
Tanr~~ 1;t", sadece, yarat~c~~ tanr~~ olarak de~il, ayn~~ zamanda, dünyada
insanlann hayat~ n~ n düzenleyicisi ve hatta insanlar~ n, özellikle Eski imparatorluk devrinden itibaren, firavunlann öteki dünyada eri ~tikleri tanr~~ olarak da görülmü~tür.
Piramitler devrine gelinceye kadar, esas olarak Tinit devrinde (M.Ö.
3188-2815) m~s~ rl~lar~ n inan~~~na göre insan~ n ruhu, ölümü s~ ras~ nda, bedeni terketse bile, iyi bir ~ ekilde muhafaza edilmesi ~art~yla, tekrar cesede
dönebilir ~ eklindeydi. O halde geride kalanlann en kutsal görevi vefat edenin bedenini tahribattan korumakt~ . Mezar "edebiyet evi" olarak adland~nl~ yordu. Bu "evde ölünün geçmi~~hayat~yla ilgili resimler, yaz~lar bulunmas~ , bir yerde merhumun güzel bir ~ekilde hat~ ralanyla öteki dünyadaki
hayat~n~~ geçirmesi sa~lan~ yordu. Ayn~~ zamanda s~v~~ ve kat~~ yiyeceklerin
muntazam bir ~ekilde konmas~~ da ya~amaya devam etti~i inanc~ n~~ güçlendirmekteydi. Bununla beraber ruhun her zaman mezarda kalmad~~~,
güne~ in nurundan yararlanmak için bir ku~~ ~eklinde d~~ar~~ ç~ k~ p, do~an~ n
bir parças~~ olabildi~i de kabul edilmi~ tir. Ama ölülerin esas yurdu "Duat"
güne~ i görmemektedir, zira zifiri karanl~ k bir dünyad~ r. Güne~in her ak~am karanl~ klar dünyas~ na inmesi gibi ölülerin de bu dünyaya indiklerini
ve kapkaranl~ k Bat~~ dünyas~ nda 59 ya~ad~klar~ n~~ tahayyül etmi~ lerdir'''. Bu
ya~am s~k~ nt~l~~ ve uyu~ uk bir ya~amd~ r ve ölüler bu durumlar~ ndan Duat'~ n oniki bölgesi boyunca gece yolculu~unu yapan güne~~gemisinin yakla~mas~ yla kurtuluyorlard~ , "onlar~~ ayd~ nlatti~~~zaman diliminde'l canlan~yorlar, zaman geçtikçe geminin uzakla~maslyla ayd~ nl~~~ n yok olmas~ yla
inlemeye ba~l~ yorlard~"'.
" Bat~~ Dünyas~ : Daha sonralar~ , bilhassa Yeni imparatorluk devrinde güne~in batt~ ktan sonra tekrar do~ uda do~mas~ yla bir benzetme yap~ larak güne~~gibi karanl~ k bir geceden
sonra Nun'dan tekrar do~acaklar~ na inancliklan ve bat~ daki ölümün geçici oldu ~unu
dü~ ündükleri için esas ebedi hayat~ n ba~lang~c~~ olan Bany~~ "Gia,:el Bat~ " olarak adland~ rm~~lard~ r. Bir yerde Re'ye kavu~ mak en büyük sevinci, ideali te~ kil etmi~ tir.
"cl Adolphe Erman, l'Egypte des Pharaons, Paris 1939, 5. 69-70.
M~ s~ rldar bir günün 24 bölüm oldu ~unu tesbit etmi~lerdir.
62 Alexandre Moret, l'Egypte Pharaonique, anan Albert Champdor, S. 70.
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~~te, bu karanl~ k dünyay~~ idare eden, di~er ölümlüler gibi dünyevi
hayat~~ son bulan tanr~~ Oziris'ti. Ba~lang~ çta f~ ravunlar kendilerinin bir zamanlar M~s~r'~ n hükümdan olan Deha bölgesi tanr~s~~ Oziris'ten geldiklerine inan~yorlard~ . Oziris'in, güney tanns~~ kötü karde~i tanr~~ Seth taraf~ ndan
öldürülüp, vücudunun ondört parçaya ayr~ l~ p M~s~r'~n çe~itli bölgelerine
da~~t~lmas~ ndan sonra kar~s~~ ~zis, göz ya~lar~~ dökerek, aramalar~~ sonunda
vücudunun, bir parças~ n~n d~~~ nda, bütün parçalar~ n~~ bulmu~~ve Anübis,
Thot gibi tannlann yard~ mlar~yla birle~tirmi~, mumyalayarak ebedi bir
varl~ k haline getirmi~, a~z~ n~n aç~lmas~ yla uhrevi olarak canland~r~ l~ p
ölümsüzlü~ü sa~lanm~~t~ ". Bu yüzden ölüler diyar~ n~n senyörü olmu~~ve
yer yüzünde o~lu Horüs yerini alm~~t~ r. Oziris, dünyada iken M~s~r'~~ nas~ l
idare ediyorsa karanl~ k dünyay~~ da ayn~~ ~ekilde idare ediyordu. Huzuruna
gelenlerin günahs~z olmas~~ gerekiyordu. Böylece her ölen firavun kendini
ebedi hayat~~ garantileyen Oziris'te bulur, yani onunla özde~le~ir ve isminin ba~~ na Oziris'inki ilave edilir, yani ikinci bir Oziris" olarak kabul edilirdi. Ayr~ca "Oziris'in ya~ad~~~~gerçek oldu~u kadar, o da ya~ayacakt~ r".
"Oziris'in ölmedi~i gerçek oldu~u kadar o da ölmeyecektir" ~eklinde ifadeler kullan~l~rd~ ". Bu ~ekilde ölen firavunun hayat~ n~n sona ermedi~ine, aksine öteki dünyada Bat~da", yeni bir hayata ba~lad~~~ na inan~l~rd~. Halefi
olan firavun ise Oziris'in o~lu Horüs'ün himayesine girmi~~olurdu. Tabii
ki bu ölümsüzlük, Eski imparatorluk devrinde sadece firavun için geçerliydi, zira, bu dünyada tanrm~ n görüntüsü olarak idarede bulunan f~ ravunun
öteki dünyada da ayn~~ kadere sahip olaca~~~kabul edilmi~ti.
Öteki dünya konusunda da teoriler geli~tiren Heliopolis din adamlar~,
fikirlerini kabul ettirebilmek için i~e yine firavunla ba~layarak "tann
IU'nin, o~lu firavunu, ölüler tanns~n~ n diyanndan kurtar~ p, onu kasvetli
bat~dan ç~ kar~ p, parlak do~uya götürmek istedi~ini" 67 belirtmi~lerdir. Bununla yer alt~~ tanr~m Oziris'i ikinci plana atm~~~oluyorlard~~ ama Oziris efsanesi m~s~rl~ lann zihninde o kadar yer etmi~ti ki, bunu tamamen söküp
hizmetine al~ p, de~i~ik bir teori ortaya
atacaklanna Oziris'i tanr~~
63 Alexandre Moret, a.g.e., S. 244.
" Oziris: Bu inançlardan dolay~~ Oziris kültünün her mabette uygulanmas~~ Oziris'i evrensel bir niteli~e büründürmü~ tür. ölenler için Oziris kurtar~c~~ bir tann olarak
görülmü~tür.
65 Adolphe Erman, a.g.e., s. 72.
" Bat~: ~nsan~ n ölümünün güne~~bat~s~ na benzetilmesi dolay~siyle, genellikle, mezarlar
Nil'in bat~~ yakas~ ndan yap~ lm~~t~ r.
67 Textes des pyramides, par. 146, anan Alexandre Moret, a.g.e., s. 240.
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sürdüler. Buna göre "Oziris, tanr~~Re sayesinde tekrar canlanm~~t~ ", bundan böyle Re mahkemesine o ba~kanl~k edecekti"69. Böylece Oziris, yer
tanns~~özelli~inden ç~kar~l~p, Dokuzlu tanr~lar grubuna sokularak bir gök
tanns~~ yap~lm~~~ve bir yerde tanr~~Re taraf~ndan gölderin hakimi olarak
görevlendirilmi~tir. O halde, bundan sonra ilk salhada, ölen firavun, Oziris ayin ve usulleriyle, ölümsüz olacak, arkas~ndan Re'nin âleminde yine
ayinlerle hem Ka's~na" kavu~acak, hem de canlanacakt~r. Bat~~bölgesinde
ölüler vadisinde degil, gökte kutsal nur Re'nin ~~~~~nda onunla birlikte
sonsuz bir hayat sürecektir.
M~s~rl~lar için gökteki parlak y~ld~zlar ruhlard~~veya dahas~~ tanr~~ olmu~~ölülerdi 71. Hatta geceleri ölülerin lambalanyla oturduklanna inan~yorlard~~72. Kendilerinin de bir gün uzayda parlak bir ~~~k gibi olacaklar~n~~
dü~ünüyorlard~. Bunun yan~nda Re'nin, evrensel s~rra vak~f olanlar~~veya
iyi olanlar~~(sevdi~i kullarm~) yan~na ald~~~n~~biliyorlard~. Zira, yeryüzünde
çok az de~eri olan hayat~n, mezar~n kap~lar~n~n kapanmas~ndan sonra bir
güne~~~~~n~ndan ç~kan, ~eldlsiz ba~lang~ç s~v~s~na dönü~ece~ini yeni do~an
bebe~in vücuduna güney güne~inin ~~~~~n~n girdi~ini ve ölümden sonra bu
~~~n~n ebedi tannya, ~~~~~n kayna~~~Re'ye dönece~ini dü~ünüyorlard~ ".
Ama bunun için kurallar vard~, Re yan~na alaca~~~kimselerin bir ay~ldamas~n~~ yapt~nyordu. Oziris'in ba~kanl~~~nda, Thot ve Anübis'in gözetiminde, ~zis ve Neftis'in koruyucu kanatlann~n aras~nda, ölen ki~ilerin kalbi
(~uuru, dünyada yapt~klar~) adalet ve gerçek tannças~~Maât'la veya Maât'~~
ifade eden bir rilyle tan~t~yor, dünyevi hareketleri ölçülüyordu. ~~te bu
ölçüye göre, yani ölünün kalbinin hafifli~ine göre "ölüler ya mahkeme canavan 74 taraf~ndan yutulacak ya da ya~ayan ruh olarak ayd~nl~~a ç~kacakTanr~~ Oziris'in, tanr~~ Rk'nin emri üzerine Thot, Anübis ve Izis taraf~ndan canland~nld~~~~ve Heliopolis tanr~lar mahkemesinde, kendisine kar~~~Seth taraf~ndan yap~lan ithamlar kar~~s~nda temize ç~kar~ld~~~~ortaya konulmu~tur (Textes des Pyramides, par. 1523, 964
anan A. Moret, le Ni!, S. 179).
69

Alexandre Moret, a.g.e., S. 240.

Ka: Insan~n öteki dünyadaki görüntüsüdür. Tannlann yan~na giden benli~idir, Ka
ile besin kelimesi aras~nda benzerlik vard~r. "Ka'n~n yeryüzündeki insan gibi beslendi~i belirtilmi~tir" (Pierre Montet, a.g.e., s. 178).
7°

7 ' Albert Champdor, a.g.e., s. 73.
72
73

Adolphe Erman, a.g.e., s. 72.
Albert Champdor, ege., s. 73.

" Mahkeme Canavan: Suçlu görülenler, herbiri "iç organlan parçalara", "benli~i yiyen" veya "kemikleri da~~tan" gibi deh~et verici adlar ta~~yan 42 hakim tanr~~ taraf~ndan cezaland~nhyordu.
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t~, nura kavu~arak ödüllendirilecekti"75. Böylece, kutsal mahkeme kar~~s~nda günahs~z oldu~u belirlenen ölü "maâ herif (do~ru, adil) ilan edilir76,
Re'nin alemine girmeye hak kazan~rd~~ve hemcinsleri (tanr~lar) aras~nda
"imahu" (ulu) ki~ili~i ve kutsall~~~~kabul edilirdi. "imahu" ~art~n~~yerine
getirenlerin dola~t~~~~"Bat~'n~n kutsal yoluna götürülsün" karar~~al~n~rd~~77 .
Bundan sonra firavunun bütün organlar~n~n yerini bulmas~~ ve yeniden canlanmas~~ gerekiyordu. Bu yeni hayat~n esas yükümlüsü gök tanr~ças~~ Nut 78 idi. Nut haldunda "Sana ba~~n~~ verir, kemiklerini getirir, organlann~~ birle~tirir, kalbini vücudundaki yerine koyar"" denilirdi. Bu ~ekilde
ölünün ruhuna, gücüne, benli~ine tekrar kavu~mas~~ mümkün olurdu, yeni
hayat~na kavu~an firavun, bir ku~~gibi veya bir gübre böce~i ~eklinde, ya
bir merdiven, veya bir güne~~~~~n~~sayesinde gö~e yükselir 8° ve Re'nin alemine kabul edilirdi. Tanr~çalar izis ve Neftis ve di~er "imahu"lar taraf~ndan kar~~lan~rd~. Tanr~~Re'nin izniyle di~er yolcular~n (ölümsüzlerin) bulundu~u gece gemisine (Mesketit) biner karanl~k dünyada ve gündüz gemisine (Mancit) biner, ialu (cennet) bahçelerinde gezinirdi. Gündüz gemisinin yol ald~~~~Okyanus 81 , dünya üzerinde e~ilmi~~gök tannças~~ Nut'un
vücudu üzerindedir. Bu bölgede Mancit, do~udan itibaren ialu bahçelerine girer. ialu bahçeleri herkesin göremeyece~i, a~~lmas~~zor duvarlarla çevrilidir. Orada tah~llar bir insan boyundad~r. Bat~ya gelindi~inde gemi deMesketit'e binilir, ölümsüz 1 7 y~ld~z taraf~ndan çekilen gemi, yolculanyla birlikte, yer alt~~nehrinde ilerlemektedir. Yolculu~un alt~nc~~ ve
yedinci saatlerinde Horüs'ün dövdü~ü, babas~~Oziris'e kar~~~ayaklanm~~,
her tipten, m~s~rl~, sami ~rlundan, zenci, insana rastlanmaktad~r. Geminin
yer alt~ndaki seyri "Re saatine" kadar sürer, bu senyörün gökte yükselmeye ba~lad~~~~saattir. i~te bu saatte tanr~~Re insanlar~n ya~am~yla ilgilenmeTextes de: pyramdes, anan Alexandre Moret, s. 241.
76 Pierre Montet, a.g.e., s. 195.
" VI. Hanedan devri Sakkara'dan bir yaz~t, Çev. A. Roccati, anan F. Dunand-C. Zivie-Coche, a.g.e., s. 186.
75

'8 Nut: Ba~lang~çtan itibaren gök tannças~~olarak güne~i "do~u ufitunda do~urdu~u",
gece yuttu~u kabul edilmi~tir. (Textes des Pyramides, par. 1688, 1835 anan A. Moret, Le
Nil, s. 177) Kavis biçiminde e~ilmi~, elleri bat~~topra~~na ayaktan do~u topra~~na dokunan
bir kad~n ~eklinde gösterilmi~tir (Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 18o).
79 Textes de: F>ramides, par. 835, anan Pierre Montet, a.g.e., s. 178.
" F. Dunand-C. Zivie-Coche, a.g.e., s. ~ 8g.
°' M~s~rl~lar için Nil her yerde mevcuttur. Yeryüzünde bulunan Nil'in e~itinin
gökyüzünde ve yer alt~nda da bulundu~una inan~yorlard~.
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ye ba~lar". Böylece ölü, güne~in hareketini takibederek ilk önce bat~ ya,
yani karanl~ k dünyaya gider, sonra do~uda yeniden kendini ba~lang~ç
noktas~nda bulur83. ~~ te bu yüzden ölümle ilgili mabedler ve mezarlar hep
Nil'in bat~s~nda in~a edilmi~ti. Bir yerde güne~in batt~~~~taraf ölüler diyan
olarak, yarat~c~~ tanr~~ 12k ile ilk bulu~tu~u yer olarak görülüyordu.
Heliopolis din adamlar~, ayr~ca, ölü firavun kültünü güne~~diski
"Aton”a 84 dayand~rarak, yani güne~in o~lu olarak görülen firavunun
öldükten sonra, güne~~diski ile kayna~arak ölümsüzlü~e eri~ece~ini ortaya
koymu~lard~r. Tabii ki bu, ebediyet endi~esi olan firavunda "sürekli hareket halinde olan kozmik hareketin sonsuzlu~unu payla~ma" ümidini yarat~ yordu. "Piramit Metinlerrnde ölü firavunun "güne~le~ti~inen de~inilmekte, hatta Orta imparatorluk devrinde firavunun diskle birle~ti~i ve yarat~c~n~n vücudunda eridi~i kapal~~bir ~ekilde 85 ifade edilmi~tir.
Ri'nin Siyasi ve Din Etkinli~i
IV. binli y~llarda M~s~ r'da biri kuzeyde (Delta bölgesinde), di~eri
güneyde olmak üzere iki krall~ k bulunmaktayd~. Kuzeydeki krall~~~n ba~l~ca tar~m ~ahinle veya ~ahin ba~l~~ insanla temsil edilen Horüs'tü (m~s~rca
Heru). Güneyinkinin ise e~ek, köpek, s~rtlan kar~~~m~~ bir hayvanla ifade
edilen Seth idi. III. binli y~llar~n ba~lang~c~nda güney kral~~ Menes86 Deha
bölgesini idaresi alt~ na ald~~ ve Memfis ~ehrini ba~kent olarak kurdu. Menes'ten ba~lamak üzere firavunlar tanr~~ Horüs'ün cisimlenmi~~ ~ekli olarak
kabul ediliyorlard~ . Bununla beraber II. Hanedan devrinin sondan bir evvelki firavunu Peribsen (2850 veya 2790) idaredeyken, iç kar~~~kl~klar dolay~siyle, saray protokolünde tanr~~ Seth'in ismi Horüs'ünkinin yan~ nda yer
ald~. Çok geçmeden Horüs87 taraftarlar~= üstün gelmesiyle Seth, HanedPierre Montet, a.g.e., S. 202.
Albert Champdor, a.g.e., s. 73.
" Aton: Güne~~diski Eski Imparatorluk devrinde öteki dünya ile ilgili teorilerde yer
al~ rken XVIII. Hanedandan Ahenaton devrinde (M.O. 1380-1350) tek tann olarak kabul
edilmesiyle M~s~ r'da büyük bir dini devrim ya~anm~~t~r.
" François Daumas, a.g.e., s. 295.
86 Menes: M~s~r'~n birli~ini ve I. Hanedan~~ kuran üç firavun ismi görülmektedir. Di~er ki~i Narrner ve Aha'd~r. Menes'in mitolojik bir varl~k olabilece~i de dü~ünülmektedir.
veya ünvanlann~n Horüs, Aha-Horils, Narrner olmas~~ ihtimali de büyüktür (Guy et M.F.
Rachet, a.g.e., S. 21, 159, 174).
87 Horüs ve Seth mücadelesinin dini ve siyasi taralar~~ vard~r, bir yerde Delta Bölgesi
ve Yukan M~s~r aras~ndaki iktidar kavgas~~ ve tannlann üstünlü~ünü sa~lama konusundaki
rekabetten ileri gelmi~tir. Kazanan taraf tanns~n~~ tüm imparatorlu~a benimsetmi~tir.
82
83
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an tanr~s~~ vasf~ n~~ ebedi olarak kaybetti". Böylece V. Hanedan devrine kadar f~ ravunlar Horüs'ün o~lu ve hizmetlileri olarak idarelerini me~ru k~ l~yorlard~~ " ve genellikle firavunlar Horüs, sazl~ k ve ar~~ ülkesi kral~, AkbabaKobra, Alt~ n Horüs gibi ünvanlara sahiptirler 90.
Buna paralel olarak II. Hanedan devrinden itibaren Heliopolis din
adamlar~~ tanr~~ Re ile ilgili teorilerini ortaya koydular. Tanr~~ Re'ye yarat~c~ l~ k ve öteki dünya ile ilgili görü~lerin yan~ nda efsanevi bir ya~am da maledilmi~tir. Y~lan Apopis veya ba~ka devlerle temsil edilen bulutlarla, f~ rt~nalarla, karanl~ kla sava~~ r, zaferler elde eder, her yerde hayat bah~eder,
otoriteyi, düzeni, adaleti Sa~lar, cömert ~~~ nlar~ n~~ bütün varl~ klara e~it bir
~ekilde da~~n'''. Re, bat~~ ufkuna ula~t~~~ nda, ölüler diyar~nda ölür ama
bu geçici bir ölümdür, çünkü yeralt~~ ve karanl~ k güçlerinin üstesinden gelip, ertesi gün tekrar canlanacakt~ r. Re dünyay~~ gece ve gündüz gemileriyle dola~~ r, zira yeryüzünde bir Nil oldu~u gibi gök yüzünde de Nil bulunmaktad~ r'. O halde evrendeki her~eyden haberdar bir tanr~d~ r.
Din adamlar~~ M~s~ r'daki siyasi çeki~ melere ve etkinliklere son vermek,
zaman zaman meydana gelen kar~~~kl~ klar' önlemek amac~yla, bir yerde
ne kuzeyin tanr~s~~ Horüs, ne de güneyin tanr~ m Seth do~rultusunda
dü~ünerek herkesin, sabah, ö~le, ak~am gökyüzünde gördü~ü ve hayatlar~n~~ düzene koyan tanr~~Re'nin kabulüyle, ülkede dini bir birli~in dolay~s~yla siyasi bir birli~in sa~lanaca~~~fikrini geli~tirdiler. Bu yüzden ülkede etkili durumda olan Horüs'ü gözard~~ etmeyip, onu tanr~~ Re'yle Re-Horakti
olarak özde~le~tirerek yine bir kuzey tanr~s~~ Re'nin üstünlü~ünü yava~~yava~~tüm ülkeye kabul ettirdiler. Bu etkinlikleri II. III. IV. Hanedan devrinde giderek artt~, ama kan~ m~zca esas olarak, ilk önce Re'nin öteki
dünya ile ilgili taraf~~ dikkatli çekmi~ti. Böylece II. Hanedan devrinde NebNeferkare, III. Hanedan devrinde Nebkare, IV. nünkinde Didufre,
" Fraçois Duamas, a.g.e., s. 37-38.
' Alexandre Moret, a.g.e., S. 2 11.
Pierre Montet, a.g.e., s. 58.
Alexandre Moret, a.g. e., s. 208.
92
Alexandre Moret, a.g.e., s. 208.
sözcüsü
:
" Neb-re
: Re'nin Ka's~ n~ n (görüntüsünün, ~ uurunun) habercisi
Nebkare
: Re'nin Ka's~~güzeldir.
Neferkare
: Dogu~u Re'ninkidir.
Hafure
: Degi~mezligi Re'ninkidir.
Didufre
: Ba's~~ (ruhu) Re'ninkidir.
Baufre
: Re'nin Kalan yerle~iktir.
Nlenkaure
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Hafure (Kefren), Baufre, Menkaure (Mikerinos) olmak üzere pek çok f~ ravun içinde Re olan isimler ald~lar.
Yine III. Hanedan~ n ilk firavunu olan Cozer (Neteryerhet)" Horüs'ün
hizmetlisi veya ondan gelen firavun oldu~unu kabul etti~i gibi, ayn~~ zamanda Re-Nubti (Re alt~nd~r) ünvan~ n~~ alarak Re'ye ba~l~~ oldu~unu
göstermi~~ve o zamana kadar zaman zaman ünvanlarda yeralan Seth'i
gözden dü~ürmü~ tür. Ondan sonraki <kavun, Horüs'ün üstünlü~ünü belirtmek amac~yla, ünvan~ n~~ Hor-Nubti'ye çevirmi~ tir. Bununla beraber M~s~ r dilinde Nub'un alt~ n anlam~ na gelmesi dolay~s~ yla Hor-Nub, Hor alt~ nd~ r, Hor parlakt~ r ~eklinde dü~ünülmü~~ve güne~~alt~ n gibi parlak oldu~u
için ünvan~ n yine de güne~~kökenli oldu~u kabul edilmi~tir".
Cozer'le birlikte, firavunlar~ n isimleri bir yuvarlak içine yaz~ larak,
ülkede bir yenilik ortaya at~ lm~~t~ r. Daha sonralar~~ enlemesine silindir ~ekline (fi~ek, m~s~ rca ~enen) yani "güne~~diski (Aton)'nin çevreledi~i her ~ey"
anlam~ na gelen ~ekle dönü~türülmü~ tür. Bundan da firavunun iktidar~ n~ n,
güne~in do~du~u ve batt~~~~yer aras~ nda, yani tüm bölgelerde geçerli oldu~u anla~~lmaktad~ r. Yani güne~in, firavunun görünümü alt~ nda, dünyay~~ idare etti~i anlat~lmak istenmi~tir".
Kan~m~zca tanr~~ Re, esas olarak. Cozer'den itibaren (M.Ö. 2815) benimsenmeye ba~lanm~~t~r. Her nekadar mimar~~ ~mhotep", ilk önce, mastaba ~eklinde (yeralt~~ mezar~) mezar yapmay~~ planlachysa da, sonradan
plan~n~~ de~i~tirerek "Benben'i, Re-Atum'un üzerinden yükseldi~i ta~~~and~ran, yedi basamakl~~ ilk pramidi in~a etmesi bak~ m~ ndan onun Heliopolis
dinini benimsedi~i hatta firavunu etkiledi~i anla~~lmaktad~ r. Ayr~ ca Cozer'in kutup y~ ld~z~ na bakan bir heykelinin de bulunmas~, firavunun, yaratan tanr~~ Re'nin yan~ ndaki y~ ld~zlardan biri olmak arzusunu , ta~~d~~~ n~ n en
büyük kan~ t~d~ r.
Heliopolis din adamlar~ n~ n etkisi, a~~rl~ kla hissedildi~i, IV. Hanedan
devrinde (M.Ö. 2700) görülmeye ba~lam~~t~ r. IV. Hanedan'~ n kurucusu
Snefru devri, siyasi ve kültürel aç~ dan, parlak bir devir olarak görülmekte" François Daumas, a.g.e., S. 552.
Alexandre Moret, Le N11, Paris 1926, S. 2 1 2.
Alexandre Moret, a.g.e., S. 2 13.
~ mhotep: Orta imparatorluk devrinden itibaren ayd~ n ki~ili~i oldu~u için an~lm~~t~ r.
Heliopolis dinini benimsedi~i mezar yap~m~ nda yapt~~~~de~i~iklikten anla~~ lmaktad~ r. Heliopolis tanr~~ Re'nin mabedinde Ba~~rahip oldu~u zannedilmektedir (Barbara Watterson, The
Gods of Ancient Egypt, London 1984, s. 167). As~ rlar sonra tannla~ur~lm~~t~ r.
Belleten C. LVII, 2
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dir. Snefru kendisine ikisi Da~ur'da, biri Meydum'da olmak üzere, üç piramit in~a ettirmi~tir98. Bundan da Snefru'nun da tanr~~Re'yi benimsedi~i
anla~~lmaktad~r. Her nekadar e~kenar dikdörtgen piramitler Cozer'inkini
and~rm~yorsa da, henüz yeni dinin gereksinmelerini tam olarak tatbik etmeye ehil olmad~klar~n~~ göstermektedir, belki de Snefru'nun üç pramit
yapt~rmas~ndaki sebep, yap~~ tarz~n~~ be~enmedi~inden, bir yenisinin yap~lmas~n~~ istemesindendir. Bununla beraber bir tanesinin "Snefru oradan
yükseliyor" ibaresini ta~~mas~~ Snefru'nun tanns~~Re'ye ula~mak emelinde
oldu~unu göstermektedir.
Ortaça~~Avrupa's~nda kilisenin günlük hayatta, sanatta ve mimaride
görülen etkisi gibi M~s~r'da da mimari ve sanat eserleri esas olarak dinin
etkisi alt~nda gerçekle~tirilmi~tir. Eserlerin yap~lmaya ba~lanmas~ndan önce
sanatkarlar ve hatta firavunun kendisi yap~lacak eserlerin dini gereksinmelere tam olarak uygun olmas~n~~ sa~lamak için din adamlar~ndan bilgi al~yorlard~. Bir yerde, sanatkarlar dinin s~rlar~n~~ ö~renerek dine girmi~~oluyorlard~ , böylece ortaya konulan mimari eser veya sanat eseri "o günün
hayat~n~~ ebediyete dönü~türmü~~oluyordu" 1°9. Orta Imaparotrluk devri sanatkarlanndan biri, ~imdi Louvre müzesinde bulunan mezar ta~~nda:
"Kutsal kelam~n s~rr~n~, dini törenlerin usullerini biliyorum ... sanat~mda
yetkili bir ki~i, ilmimle ayr~cal~kl~~ bir insan~m" demi~tir. Bir di~eri ise Leyde'de bulunan mezar ta~~nda, kendisinin "Alt~n Mâbet"e kutsal resimler
yapmak üzere kabul edildi~ini, "tannlarla ilgili hiçbir ~ey benden gizlenmedi, kutsal s~rra vak~f bir rahibim. Re'yi tüm ~ekilleri alt~nda gördüm"
~eklinde ifade etmi~tir. Firavun Neferhotep'in ise bir tannya verilecek ~ekli
anlamak için Heliopolis'e gitti~i ve "yeryüzünde diktirilecek an~tlarda, eskiden tannlann konseyde ald~klar~~ karara göre hangi ~ekilde görünmek istediklerini" bilmek için din adamlar~na ba~vurdu~u belirtilmi~tir 181 .
M~s~r'da, genellikle, merkezi idarenin kuvvetli oldu~u devirlerde sanatsal yönden muazzam eserler yap~lm~~t~r. IV. ve V. Hanedan devirleri en
güzel örnelderidir. Bu ayn~~ zamanda Eski Imparatorlu~un en güçlü oldu~u devirdir. Bu devir firavunlan Keops (Hufu)'tan ba~lamak üzere muazzam mezarlanyla, tap~naldanyla Heliopolis din adamlar~n~n teorilerini
tatbik etmi~lerdir. Bunlardan Keops, Kefren ve Mikerinos'unkileri en me~Guy et M.F. Rachet, a. g. e., s. 238.
s. 24.0.
" Alexandre Moret,
" François Daumas, a.g.e., s. 432.
101 François Daumas,
a.g.e., 3. 433.
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hurland~ r. Bugün bile bilim adamlar~n~ n yap~m s~rr~ n~~ çözemedikleri bu
dev an~tlar, asl~nda, tanr~~ Re'nin büyüklü~ünü anlam~~~ve ölünce onun
yan~nda yer alaca~~n~~ ümidetmi~~firavunlar taraf~ ndan, her türlü maddi ve
insani zorlu~a ra~men, yapt~nlm~~t~ r. Bu piramitlerin herbiri "Piramit Metinleri"nde de belirtildi~i üzere gö~e do~ru, tanr~~ Re'ye do~ru yükselen
merdivenlerdi. "~ekil olarak bir bulutun arkas~ndan yay~lan güne~~~~~nlar~102. Belki de, en büyü~ü 147 en küçü~ü 137 metre
n~~ hat~ rlatmakta
yükseklikteki bu an~tlardan her biri güne~in hergün üzerinden yükseldi~i
Benben'i simgeliyor veya do~rudan do~ruya güne~i temsil ediyordu. Bunlardan Keops'un piramidi 1°3 "Keops'un Uficu" olarak adland~nl~yordu 104,
ufukta ise ancak tanr~~ Re görünebilirdi, zira Keops inand~~~~tanr~~ ad~na
bütün mabetleri kapatt~rm~~~ve m~s~rl~lann di~er tanr~lara adaklar sunmalann~~ yasaklatm~~t~~1°8. Keops, ayr~ca güne~in gündüz ve gece seyrine kat~labilmek için de piramidin yan~ na gemi koydurmu~tur.
Bunun yan~ nda Kefren, gizemli Sfenksi (m~s~rca ~espanh = ya~ayan
heykel) yapt~rm~~t~ r. Kefren'in yüzü olmakla beraber Heliopolis din adamlar~n~n etkisiyle Atum'la
özde~le~tirilmi~tir. Böylece batan güne~i ifade
etmektedir 1°7. Vücudu ise aslan ~eklindedir. Yüzü güne~in batt~~~~yöne
çevrili oldu~u için ölüler diyann~ n bekçisi olarak görülmektedir. Zira
güne~~bat~da batmaktad~ r, ölüler ise Nil'in bat~s~ na gömülmekte idi. Ayn~~
zamanda, batan güne~ten sonra yeni bir güne~in Re-Hepri'nin ç~kmas~~
dolay~ siyle ölümden sonra yeniden canlanmay~~ ve hayata dönü~ü de ifade
etmektedir, bu yüzden Yeni imparatorluk devrinde "Ufuktalci Horüs" olarak adland~r~lm~~t~ r. Firavunun ölünce firavun-güne~~olaca~~~onunla birlikte ufukta görünece~i fikri yayg~nla~m~~t~r1°8.
Guy et M.F. Rachet, a.g.e., S. 214-215.
Keops piramidinin in~as~~ için her meslekten insan i~e ko~ulmu~~ve 30 y~l boyunca
her üç ayda bir ekiplerin de~i~mesi ~art~yla loo.000 ki~i çal~~t~rdm~~t~r. 20 y~l boyunca
bütün hazinesini tüketti~i gibi gelir elde etmek için k~z~n~~ da çal~~maya zorlam~~t~r. Halk
ancak Mikerinos devrinden rahatlamaya ba~lam~~t~r (Herodotus, a.g.e., s. 75-76).
'c" Alexandre Moret, a.g.e., s. 24.0.
105 Herodotus, a.g.e., s. 75.
1 °6 Orta Imparatorluk devrinde, asl~nda firavunu gösteren ama Atum'u ifade eden
sfenksler ölümle ilgili tap~naldarda yayg~nla~m~~t~r. Hiksoslar da Sfenks'i benimsemi~lerdir.
Yeni imparatorluk devrinde mabede giden yol boyunca kar~~l~kl~~ iki s~ra halinde yap~lm~~t~r (Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 240).
107 Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 240.
108 Wollhart Westendorf, l'Egypte ancienne, trad. par Sonia de la Brlie, Lausanne
1970, S. 45.
102
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Görüldü~ü gibi, Heliopolis din adamlar~ n~n etkisi esas olarak IV. Hanedan devrinde (M.Ö. 2700-2600) görülmeye ba~lam~~t~. Kan~m~zca bu etki özellikle öteki dünya ile ilgili görü~ler konusunda olmu~ tu. Gize'deki
piramitlerin yap~ m~nda güne~~kültünün sembolü olan ve piramidal bir ~ekilde biten dikilita~~bir örnek te~kil etmi~ti. Re-Atum'un kaos'un üzerinde
yükseldi~i tepeyi merdiveni hat~rlat~yordu".
Rp'nin imparatorluk tanns~~olmas~~ve RE> tap~naklar:
Sahure'm ile ba~layan V. Hanedan~ n idareye gelmesi yine Heliopolis
din adamlar~ n~ n sayesinde olmu~ tur. Ortaya koyduklar~~ kuramlar sayesinde, V. Hanedan~ n ilk üç firavunu Sahure, Neferirkare ve Niuserre karde~lerin Sahebu "1 ~ ehri Re'si ile Re rahiplerinden biriyle evli bir kad~ndan
olduklar~ n~~ ileri sürerek, haklar~~ olmad~~~~halde s~ rayla idareye gelmelerini
sa~lam~~lard~ r H'. Bu yüzden bu devir firavunlar~n~n hiç biri dini görev
yüklenmemekle beraber, tanr~ = yer yüzündeki temsilcisi, Re'nin o~lu
olarak adland~ r~ lm~~lard~ r. O zamana kadar firavunlann Horüs'ten geldikleri kabul edilirken ve isimleri aras~nda "iki krall~~~ n senyörü", "Horüs"
bulunurken bir de Re'nin o~lu ünvan~~ da eklenmi~tir. Tabii, asl~ nda
Re'nin Re-Horakti olarak da adland~nlmas~n~ n sonucunda Re, Horüs'ü
benli~inde ta~~m~ § oluyordu. Böylece imparatorluk tanr~s~~ olarak Re benimsetilmi~~oldu.
Bu devir firavunlar~ ndan Sahure ve Neferirkare'nin iktidarlan k~sa
sürmü~tür. Niuserre ise 30 y~ ldan fazla iktidarda kalm~~~ve imparatorluk
en parlak devrine ula~m~~ t~r. En son firavun Unas'~ n idaresi 30 y~l kadard~r 113
V. ve VI. Hanedanlar devrinde yapt~r~lan piramitler, asl~ nda bir öncekine nazaran sönük kalmaktad~ r. Yükseklikleri en fazla 30-50 m. kadard~ r'''. Bu devir firavunlan aras~nda kudretli olanlar~~ vard~. Muazzam meAlexandre Moret, a.g.e., s. 239.
"" Baz~~ eserlerde V. Hanedan ilk üç firavunu s~ ras~yla Userkaf, Sahu~i ve Neferirkar
olarak geçmektedir. Ama kan~m~ zca Sahurnin 12. 'nin o~lu anlam~ n~~ ta~~mas~~ dolay~s~yle
ilk firavunu oldu~u fikrini güçlendirmektedir.
'" Sahebu: Kahire'nin kuzey bat~ s~ nda bulunan bir ~ehirdir.
12
Efsaneye göre tanr~~ R do~uma bizzat nezaret etmi~tir. Yar~~ tanr~~ çocuklardan her
biri "güçlü, kuvvetli" ve "vücut ö~eleri alt~ ndad~ r" yani güne~~rengindedir (A. Moret, le Nil,
109

s. 181).
"3 Alexandre Moret, a.g.e., S. 238.
114 Alexandre Moret, a.g.e., s. 239.
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zarlar yapt~rabilirlerdi, ama bir taraftan IV. Hanedan devrinde her meslekten insan~ n piramitlerin yap~m~ nda kullan~ lmas~~ dolay~s~yle ülkenin ekonomik hayat~~ felce u~ram~~t~. Bu deneyimin yan~ nda "a~~ r~~ davran~~tan
b~km~~lard~" 115 veya belki de Re'nin büyüklü~ü kar~~s~ nda firavun, onun
o~lu olarak ikinci plana dü~mü~tü, sadece tanr~s~ n~ n buyruklar~ n~~ yerine
getirmekle yetinmek ve Re'yi ho~nut etmek en büyük emeliydi.
Piramitler hacim bak~ m~ndan küçülmekle beraber, M~s~ r'~ n çe~itli
bölgelerinde, özellikle Heliopolis, Memfis, Abusir'de daha büyük bir
önem ta~~yan güne~~tap~naklar~~diktirmi~lerdir. Bu tap~ naklar~ n herbiri firavunun Re'ye sevgi, sayg~~ ve inanc~ n~ n birer kan~t~~ olmu~tur ve her biri
"Re'nin tercih etti~i yer", "Re'nin ne~esi", "Re'nin memnuniyeti" gibi ayr~~
Tanr~~ Re'nin bütün ha~metiyle görülebilmesi için
isimler ta~~maktad~r
üstü aç~k yap~ lm~~t~r. Esas tap~nak, dikdörtgen ~eklinde, alçak duvarlarla
çevrili bir avlunun bat~~ k~sm~nda in~a edilmi~, taban çevresi 40 m. yüksekli~i 30 m. olan bir kaidenin üzerine dikilmi~~36 m. yükseklikteki dikilita~tan ibarettir'''. Benben ad~ n~~ ta~~yan dikilita~~n piramidal uç k~sm~, ba~lang~ç umman~nda beliren Re-Atum'un üzerinde kendi kendini yaratt~~~~
tepeyi temsil ediyordu ~s. Dikili ta~~n tepesi alt~ n kaplama idi ve her sabah yükselen güne~in ~~~nlar~yla ilk parlayan yerdi. Dikili ta~~ n bulundu~u
platform üzerinde güne~e kurban adan~rd~~119. Ayr~ca tap~na~~n yan~ nda
tu~ladan yap~lm~~~güne~~gemisi bulunurdu. Buna ilaveten küçük bir havuz (Kebhu) bulunurdu, Kebhu ba~lang~ç umman~~ Nun'un simgesiydi ve
tan vakti do~an güne~in yüzünü Nun'un suyunda y~kayaca~~~ve parl~yaca~~~dü~ünülürdü '2°. Zaten güne~~kültü, her sabah, ar~nma i~lemini gerektiriyordu. Bu ayinle ilgili k~s~m "sabah~ n evi" olarak adland~r~ l~rd~, bunun
sebebi ise faydal~, ya~am için gerekli ~~~nlar~n~~ da~~tan güne~in sabahleyin
do~mas~= önemini belirtmekti. Aynca, do~an güne~e, ö~le güne~ine, ak~am güne~ine ilahiler okunarak sunaklarda bulunulurdu 12 '.
V. Hanedan~n son firavunu Unas'tan itibaren VI. Hanedan~n son flravunu II. Pepi'ye kadar in~a edilen bütün piramitlerin alt bölmelerinin
Adolphe Erman, a.g.e., s. 81.
116 Adolphe Erman, a.g.e., S. 84.
117 G. Maspero, a.g.e., S. 327.
118 François Daumas, a.g.e., S. 294.
"9 Adolp Erman-Hermann Ranke, Aegypten und aegyptisches Leben, Tubingen,
1923, S. 321. Bu k~s~ mla ilgili çev. Doç. Dr. Gümeç Karamuk.
120 Alexandre Moret, a.g.e., s. 245.
121 Alexandre Moret, a.g.e., s. 246.
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duvarlar~na, dini törenlerin usulünü yans~tan "Piramit Metinleri" yaz~lm~~t~r. Bu metinler için çe~itli konularda dualar~~ içeren ilk ayetler yaz~t~~
da diyebiliriz. Bu dualar sayesinde firavunun öteki dünyada gö~e yükselece~ine ve tanr~~Re'ye kavu~aca~~na ve di~er tannlann yan~nda yer alaca~~na inan~l~yordu. Böylece firavunun kaderinin di~er ölülerden farkl~~oldu~u
vurgulanm~~~oluyordu. Yine bu metinlerde Oziris kültünün etkileri
görülmü~~ve Ialu (Cennet) bahçeleri tasvir edilmi~tir. Bu dualar piramitlerin yan~nda bulunan cenaze ile ilgili tap~ naldarda, her gün telcrarlanan sunaklar s~ras~nda okunuyordu 122 . Bu metinlerin bulundu~u bölmelerin tayanlar~nda koyu mavi bir fon üzerinde y~ld~zlar~ n bulunmas~~mezarlar~n
bu dünya görünümüne göre yap~ld~~~, ayr~ca sandukan~n firavunun saray~n~n bir imaj~~olmas~~ ile piramidin evrenin küçük bir örne~i olarak telakki
edildi~i gözlenmektedir '23.
Din Adam/an ve Tap~naklar

din adamlar~n~n esas görevi, güne~~ve y~ld~zlar~~ gözlemek ve incelemekti. Bu yüzden, ba~~rahiplerine "büyük gözlemci" deniliyordu. Gö~ün
s~rlar~n~~bilen ki~iler olarak astronomi ile ilgili ara~t~rmalar yap~yorlard~~124 .
V. Hanedan firavunlan sadece pramitler ve güne~~tap~naklar~n~n yap~m~yla ilgilenmemi~ler, ayn~~ zamanda tüm M~s~r'da bölgesel tanr~lar ad~na
da tap~naklar yapt~rm~~lard~r. Tap~naldann bak~m~n~~ sürdürmek için din
adamlar~na araziler bah~etmi~lerdir. Ayr~ca çiftçi ve zenaatkarlan kült ad~na çal~~t~rm~~lard~r. Elde edilen bütün gelirler tap~naklann balum~na ayr~lm~~, dolay~siyle, din adamlar~n~n eline geçmi~tir.
Buna paralel olarak Abidos ve Koptos'talci küçük çaptaki tap~naklardan elde edilen metinlere göre firavunlar, büyük ve küçük tap~naklara
"dokunulmazl~k yacas~" denilen imtiyazlar tan~m~~lard~r 125 . Böylece tap~naklara ait araziler ve din adamlar~~ emniyet alt~na al~nm~~lard~r. Bu imtiyazlar Eski Imparatorlu~un sonuna kadar gittikçe artm~~~ve yava~~yava~~
rahipler s~n~f~~zenginle~erek bir oligar~i olu~turmu~ , hatta resmen firavun
ad~na tap~naklara ait mallar~ n yöneticisi durumundayken sahibi olmaya
ba~lam~~lard~ r. Bundan ba~ka din adamlar~~ babadan o~ula geçen, aristokGuy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 126.
François Daumas, a.g.e., s. 258.
t. 248.
124 Alexandre Moret,
~ 25 Alexandre Moret, a.g.e., s. 248.
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ratik bir s~ n~f~~ olu~turmu~lard~r '26 ve firavundan ba~~ms~z davranmaya
ba~lam~~lard~r.
Bu ba~~ms~zl~ k hareketi VI. Hanedan devrinde din adamlar~ ndan kraliyet görevlilerine yayg~ nla~m~~ , bilhassa vilayetlerde firavunun idaresine
kar~~~bir tehlike arzetmeye ba~lam~~t~ r. Bu devrin valileri gerçek kral naibi
gibi hareket ediyorlard~ . Firavun ad~ na arazileri idare ediyorlar, adaleti yerine getiriyorlard~, ayr~ca kurduklar~ , imparatorluk ordusuna destek veren,
milis kuvvetlerine kumandanl~ k ediyorlard~. Bu görevliler, hem görevlerinden dolay~~ firavundan baz~~ imtiyazlar elde etmi~ ler, hem de mal mülk
edinmi~lerdir. Din adamlar~~ gibi onlar da dokunulmazl~ k yasas~ndan yararlanarak yeni ~ ehirler kurarak civar bölgelerden çiftçileri, zenaatkarlan
kendi vilayetlerine .çekmi~ler, bu ~ekilde aktif bir bölgesel siyaset
gütmü~lerdir.
Asl~nda bu devir firavunlan, pek ço~unun uzun iktidar~na '27 ra~men,
zay~f kalm~~lar, zira, genellikle d~~~sorunlarla (Suriye ve Sudan) ilgilenmi~lerdir. Bilhassa II. Pepi'nin 6 ya~~ nda idareye gelip 'o° ya~~na yak~ n bir
zamana kadar süren idaresinin ba~lang~ c~ nda ve sonlar~ nda güneydeki
güçlü aileler merkezi idareyle ba~lar~ n~~ kopanp eyaletlerde feodal yap~y~~
olu~turmu~lard~ r, hatta küçük çapta da olsa kendi ordular~ n~~ kurmu~lard~r '".
Bundan sonra valilik görevi de babadan o~ula geçmeye ba~lam~~~ve
hatta IV. Hanedandan beri oldu~u gibi, valiler, firavunun mezar~ n~ n yan~ nda gömüleceklerine, kendi bölgelerinde mezarlar in~a ettirmi~lerdir. Bu
~ ekilde, idari yönden kendilerini firavuna e~it görmelerinin sonucu olarak
bu defa, firavunun öldükten sonra tanr~~ R'ye kavu~mas~~ ve tanr~ n~ n gemisinde gökte dola~mas~~ fikrini benimsemi~ler, 129 kendilerine maletmi~ler
ve hatta "Piramit Metinleri"ni taklit ederek, mezarlanna ölümle ilgili
formüller yazd~ rm~~lard~ r.
Asl~ nda VI. Hanedan firavunlar~~ güney valilerinin kuvvetlenmesi kar~~ s~ nda bir taraftan "dokunulmazl ~ k yasas~"n~~ yürürlükten kald~rmaya çal~~~ rken, di~er taraftan da güneyin 2 2 valisini elde tutabilmek için "güney idarecisi" ad~~ alt~ nda valiliklerin hepsini içeren bir genel valilik tesis etmi~ler'2 ' Alexandre Moret, a.g.e., S. 249.
~l I. Pepi 2o y~ldan fazla, Merenr pek bilinmemekle birlikte
127 Bunlardan Teti, 30 y
Il. Pepi 8o-go y~ l kadar idarede kalm~~t~r.
'" Alexandre Moret, a.g.e., s. 250.
'29 Alexandre Moret, a.g.e., s. 253.
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dir, ama sonunda, bu görev de valilerin eline geçmi~tir. Böylece, hem din
adamlar~~ hem de valiler firavun idaresine kar~~~hareket ederek merkezi
otoriteye zarar vermi~ler, dolay~siyle devletin gücünü sarsm~~lard~ r". II.
Pepi'nin çok uzun iktidar~~ ve ya~l~l~~~~dolay~siyle tam bir anar~i devri ya~anm~~t~ r.
VI. Hanedandan sonra siyasi durum o kadar kar~~m~~t~ r ki idareyi ele
alan VII ve VIII hanedanlar devrinde idareye kaç firavunun geldi~i bilinmemektedir 131 . Asillerin ve rahiplerin elde ettikleri imtiyazIar~ n sonucu
olarak ülke parçalanma yoluna girmi~tir. Ba~lang~ çta halk, idari s~ n~f~ n
yapt~ klar~ na seyirci kalmakla beraber, sonradan, durumdan yararlanarak,
firsatlar~~ de~erlendirerek, zenginle~meye çal~~m~~t~ r. Bu yüzden asayi~~bozulmu~, zirai çal~~malar aksam~~, dolay~siyle açl~k ve lutl~ k ba~~göstermi~tir. Devlete ait yerler ya~ma edilmi~, hiç bir devlet görevlisi, zenaatkar çal~~maz olmu~, yabanc~~ ülkelerle her türlü ticaret felce u~ram~~t~ r 132 . Deha
bölgesinin savunmas~~ zay~ llam~~, içteki kar~~~ kl~ klar yetmiyormu~~gibi M~s~ r'~ n do~usundan gelen asyal~ lar ülkeyi istila etmeye ba~ lam~~lard~r.
M~s~ r tam bir kaos içine dü~ mü~, hem kraliyet idaresi her~ eyini kaybetmi~, hem de hiç bir ~ekilde s~ n~f fark~~ kalmam~~ , zenginler fakirle~mi~,
eski fakirler zenginle~mi~ lerdi. Firavunlar, asiller, devlet görevlileri tüm
sayg~ nl~ klarm~~ yitirmi~ lerdir. Bunun sonucu olarakta halk, sadece firavuna
ait olan, öteki dünya ile ilgili imtiyaz~~ payla~ma çabas~ na dü~mü~tür.
O zamana kadar, herkesin bu dünyada hizmetinde bulundu~u firavunun,
öteki dünyada da hizmetinde olaca~~ na ve onunla birlikte, onun himayesi
alt~ nda, ebediyete ula~aca~~na, sonsuz bir hayat ya~ayaca~~na inan~yorlard~. Zaten bunun için de~ilmiydi ki dev piramitlerin yap~m~ nda tüm teban~ n katk~s~~ olmu~tu. ~~te bu kar~~~ k durumda, firavunla beraber
ölümsüzlü~ü payla~ mak yeterli olmad~ , o zamana kadar bir s~ r gibi gizli
tutulan ayinlar aç~~a ç~kar~ld~~ ve mezarlar, heykeller, dualar gibi ebedi hayat~~ sa~layan her~ ey ele geçirildi.
XI. Hanedanla birlikte, -ki art~ k güney tanr~s~~ Amon imparatorluk
tanns~~ pozisyonuna yükseltilmi~ti ve tanr~~ R sadece öteki dünyadaki
üstünlü~üne devam ediyordu, tekrar düzenin sa~lanmas~ yla, XII. Hane'30 Alexandre Moret, a.g.e., S. 252-253.
131 Firavunlarm kronolojik bir s~ ralamas~ n~~ yapan yunanl~~ rahip ve tarihçi Maneton'a
(MÖ. Ill.y.y~ l) göre VII. Hanedan~ n 70 firavunu ancak 70 gün idarede kalm~~lard~ r (Alexandre Moret: S. 2 54)132 Alexandre Moret,
S. 256-257.
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dan devrinde, resmi olarak, halk~ n da ölümle ilgili usüllerden yararlanmas~ na izin verildi. Böylece Eski imparatorluk piramitleri duvarlannda bulunan metinlerden bir k~sm~~kopye edildi 133 . Bununla beraber, bu dini derlemeler firavun için geli~tirilmi~ti ve tüm insanl~~a tatbik edilecek gibi de~ildi, bu yüzden M.Ö. 2000 y~l~~ civar~ nda "Piramit Metinleri"nden esinlenerek herkese geçerli olabilecek cenaze ile ilgili metinler yaz~lmaya ba~lad~. ~lk safhada yaz~ lan "Sanduka Metinlerinnde "Piramit Metinleri"ndeki
ölümsüzlü~e kavu~ma fikirleri ve yollan yans~t~larak firavunla di~er
ölümlüler aras~nda do~al ir fark olmad~~~~gösterilmi~~oldu. Asl~nda,
"hangi tanr~~ olursa olsun ölümden kurtulmak için insan~n tek bir çaresi
vard~ , o da tanr~~ olmakt~"134, ama bunun tanr~~Oziris'in e~li~inde, yüce
tanr~~ Re'nin ebedi seferine kat~lmakla gerçekle~ece~i inanc~~ bulunuyordu.

133
134

François Daumas, a.g.e., s. 259.
François Daumas, e~.g.e., s. 26o.
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