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ESKI MISIR ORTA IMPARATORLUK DEVRINDE SIYAS~~VE
DIN~~DURUM
Yard. Doç. Dr. MÜRÜVVET KURHAN
S~YAS~~DURUM:
M~s~r'da Eski imparatorluk VI. Hanedan devri sonunda ba~layan iç kan~~khklar, bir taraftan merkezi idarenin çökü~~line
' ve feodal bir yap~n~n ortaya
ç~kmas~na sebeb olmu~, di~er taraftan da Delta Bölgesi, kar~~~ld~klardan yararlanan Asyal~lar~n' istilas~na u~ram~~t~r.. "Her yerde bedeviler M~s~rl~lar~n
yerini al~yor.., ülke bombo~... Vilayetler talan edilmi~... Delta'da hiç bir savunma yok... A~a~~~M~s~r kan a~l~yor... A~a~~l~k Asyal~~Delta'n~n atölyelerini
i~gal ediyordu"2. Siyasi hayat felce u~ram~~, biraz güç kazananlar kendilerini
firavun ilan etmi~lerdir. Hatta Maneton'a3 göre VII. Hanedan 70 firavundan
olu~mu~~ve ancak 70 gün idarede kalm~~t~r. Bunda biraz abart~~oldu~u seI Asyahlar : Ortado~u ülkeleri sakinlerine verilen genel add~r. M.Ö. 2360 y~l~~ civar~nda
Hint-Avrupa topluluklar~= Ege ve Anadolu'ya göçIeriyle bölge halklar~~ tedirgin olmu~, Mezopotamya ve Do~u Akdeniz uluslar~~üzerinde bir bask~~unsuru te~kil etmi~lerdir. Zaten kar~~~k
durumda olan M~s~r'a Ortado~u fikelerinden göçIer olmu~tur. VIII. Hanedan firavunlan aras~nda Amorri as~ll~~firav~~nlar~n bulunmas~, bu ~öçIerin geni~~çapta oldu~unu kan~tlamaktad~ r
(Alexandre Moret: Histoire ancienne, tome I., Pans, 1929, s. 428).
2 M~s~rl~~bir bilgenin an~lan; anan Guy et M.F. Rachet, Dictionnaire de la rivilisattion igyptienne, Paris, 1968, s. 196. Bu metin Yeni Imparatorluk devri bir papirüsten elde edilmekle beraber, orijinalinin Orta Imparatorluk, hatta kar~~~ kl~k döneminde kaleme al~nd~~~~san~lmaktad~ r
(Guy et M.F. Rachet a.g.e., s. 20).
3 Maneton, M.Ö. III. yüzy~lda ya~am~~, M~s~rl~~rahip ve tarihçidir. M~s~r'~~ idare eden firav~~nlan 31 hanedanda grupla~t~ rm~~ur.
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zilmekle beraber, siyasi hayat~n oturmam~~~oldu~unu da göstermektedir.
VIII. Hanedan Memfis'te yar~m yüzy~l kadar idarede kalabildiyse de vilayetlerdeki valiler kar~~~ k durumdan istifade ederek ba~~ms~zl~ klar~n~~ilan etmi~lerdir. ülke, bu ~ekilde, feodal bir yap~ya bilrünmü~ken, paralel olarak
prenslikten daha büyük idareler kurulmu~~ve idareciler kendilerini ülkenin
gerçek firavunu olarak görm~:~~lerdir. Bunlardan Yukar~~ M~s~ r'da Koptos valisi iktidann~~güçlendirerek kendini A~a~~~ve Yukar~~M~s~r hilkümdan olarak
ilan ettiyse de bu uzun sürmemi~, çünkü di~er valilerin rekabetiyle kar~~la~m~~ur. Böylece, idari merkez Memf~s terkedilmi~~ve M.O. 2100 y~l~na do~ru
ba~kent önce Herakleopolis* , bir buçuk as~r sonra da Teb ~ehri olmu~turs.
Herakleopolis'te yerle~ik kraliyetin kurucusu Merilmi' I. Heti (Yumanca
Aktoes) iç kan~~ kl~ klardan yararlanarak iktidar~ n~~kurdu~u gibi, Me~nf~s'i ele
geçirdikten sonra kendini tüm M~s~ r'~n kral~~ilan etmi~, kendi hanedan~n~ n
güçlenmesini sa~lam~~8; böylece IX Hanedan idareye gelmi~tir (M.Ö. 2240).
Maneton'a göre I. Heti, firavunlann en zalimi olarak görülmü~~ve M~s~ r halk~ na eziyet etmi~tir. Iktidar~~sadece Orta M~s~ r ve Delta Bölgesi'nin bat~s~ nda
geçerli kalm~~t~r. Delta'n~n do~u k~sm~~ ise merkezi idareye kar~~~ayaklananlarla birle~en Asyal~lar~n eline geçmi~, merkezlerini Atribis'te (M~s~rca Hasetiu = yabanc~lar~ n göbe~i) kurmu~lard~r. Ba~kent Teble birlikte Yukar~~M~s~ r
ise Antef siilalesinin eline geçmi~tir'.
Meribrk. I. Heti'nin idaresi M.Ö. 2200'e kadar devam etmi~~ve ondan
sonra da M.Ö. 2150 y~l~na kadar be~~firavun idareye gelmi~tir. M.Ö. 2150de
II. Heti X Hanedan~~kurmu~tur. Bu hanedan devri firavunlan Asyal~lara ve
Libyahlara kar~~~sava~m~~ lar, kuzeyde Akdeniz sahilinde bir bölgeyi ele geçirerek M~s~ r'~n ekonomisi için hayati bir önem ta~~ yan Biblos'la ticareti yeniden canland~ rmay~~ba,sarm~~lard~r. Ayr~ca Herakleopolis bir yandan siyasi bir
önem kazan~rken, di~er yandan Fayum'un verimli topraklar~~sayesinde ekonomik bir merkez konumuna getirilmi~tir. Ba~lang~ çta Teb Vilayeti vasali
durumundayken ve baz~~güney vilayetleri Herakleopolis idaresini desteklerken8 sonradan durum de~i~mi~ tir. Herakleopolis Hanedan~ na paralel olarak, siyasi bir geli~me gösteren Teb'deki Antef Hanedan~ , Teb etraf~ nda 01' Herakleopolis'in ad~~ Her-nen-Nest~ t (çocuk kral~n ~atosu) olarak (Adolphe Erman,

L'Egypte des pharaon.s, Paris, 1939, s. 131.); ya da benzer anlama gelen Henen Nesut ~eklinde
geçmektedir (Guy et M.F. Rachet a.g.e., s. 124). Bölgesel tanr~, kutsal bir koçla temsil edilen, ye-

ri~rlilik ve hayati enerji tanns~~Herj $e'dir, ve Yunanl~lann bu tanny~~ Herakles ile bir tutmalar~~
sonucunda ~ehir Herakleopolis olarak adland~r~lm~~t~ r (Alexandre Moret, a.g.e., tome 1. s. 428).
Alexandre Moret, a.g.e., tome I., s. 428.
6
7

Alexandre Moret, a.g.e., tome I., s. 428.
Guy et M.F. Rachet , a.g.e., s. 35. 197.
François Dauma.s, La C~vilisat~a~~~de vEgote pharaonique, Paris, 1967, s. 77.
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ne)' vilayetlerini toplayarak, Herakleopolis idaresine kar~~~rakip olarak siyasi
sahnede belirmeye ba~lam~~t~ r°.
Nebkaur II. Heti, Delta Bölgesi'nde Asyal~lan hegemonyas~~ alt~na almay~~ba~arm~~, ayr~ca güneye do~ru This gibi baz~~önemli yerleri alarak s~n~rlar~n~~ geni~letmek istemi~se de Teb idaresinin rekabetiyle kar~~la~m~~t~r. Bu
rekabet, o~lu Merikarnin idaresi devrinde de devam etmi~tir (M.Ö. 21002080) '°, ve sonunda Nebkaur III. Hen, Teb Hükümdan I. Mentuhotep taraf~ndan yenilgiye u~raul~nca, Herakleopolis tamamen güney idarecilerinin
eline geçmi~tir". Herakleopolis firavunlar~ n~~ di~erlerinden ay~ran bir özellik, adalete önem vermeleri ve ahlaki fikirleri öne sürerek bir yerde, silahlar~ n geçici gücüne kar~~~sözün ve diplomasinin içte ve d~~ta sava~a nazaran
daha etkili bir güce sahip oldu~unu savunmaland~ r. Sen Petersburg Papirüsü, bu devir hakk~nda bize bilgi vermekte, ayn~~zamanda Herakleopolis Firavunu II. Heti'nin o~lu Merikar için yazd~~~~ö~retileri ihtiva eunektedir'2.
ANTEF HANEDANI VE M. HANEDAN
Eski Imparatorlu~un parçalanmas~yla Teb Vilayeti Antef sülalesinin
eline geçmi~tir. Antefler "güneyin ba~~" (Teb ~ema) ad~yla an~lan bölgede
idarelerini kurmu~lard~r". Bir ara Teb, Koptos idaresine ba~l~~kalm~~, sonra
da Herakleopolis idaresinin Vasali olmu~tur. I. Heti'nin Herakleopolist'te IX.
Hanedan~~ kurmas~~ s~ ras~ nda Anteflerden biri Teb etraf~nda yukar~~ M~s~r
vilayetlerini idaresi alt~nda toplamay~~ba~arm~~t~r (M.Ö. 2200). Bir as~r sonra
(M.Ö. 2100) di~er bir Antef kendisini Horus Sehertaui I. Antef ad~~ alt~nda
firavun ilan etmi~~böylece XI. Teb Hanedan~n~~ kurmu~tur. I. Antef,
kuzeydeki rakibi Herakleopolis krall~~lyla mücadeleye ba~lam~~~ve ayr~ca
Abidos'u ele geçirmi~tir. Ondan sonra idareye gelen Uhanh II. Antef, Siut ve
Hermopolis'i hegemonyas~~ alt~ na almak için harekete geçmi~tir. Her iki
bölge, uzun müddet, kar~~~koymay~~ba~arabildiyse de, Teb'in f~stünlü~ünü
kabul etmek zorunda kalm~~urH. Di~er taraftan Herakleopolis'in üstünlügünü kaybetmesi ve Teb'in idaresi alt~ na girmesi ancak III. Antef in halefi I.
Mentuhotep devrinde gerçekle~mi~tir. Mentuhotep'in Anteflerle akrabal~ k
9 Guy et M.F. Rachet, ege., s. 35.
19 Genel olarak kaynaklarda Menkaurnin II.Heti'nin o~lu oldu~u öne sürüldü~ünden
III. Heti'nin Menkaure-den sonra idareye geldi~i kan~s~ nday~z. Halhuki(François Daumas: a.g.e.,
s. 77)'de s~ralama I. Aktoes. Il. Aktoes, III. Aktoes ve Menkaure' ~eklindedir.
Il Guy et M.F. Rachet, ege.. s. 197.
12 Adolphe Erman, ege., s. 131.
13 Alexandre Moret, ege. tome I., s. 428.
14 Alexandre Moret, ege. tome I., s. 428.
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ili~ kileri tam olarak bilinmemekle beraber, Mentuhotep ismiyle be~~firavunun idareye geldi~i zannedilmektedir (M.O. 2080-2000). I. Mentuhotep'in
iktidar~~ elli y~l kadar sürmü~ ", Herakleopolis idaresine kesin bir ~ekilde son
verilmi~~ve böylece güneyden itibaren M~s~ r'~ n birli~ini kurma yolunda ilk
ad~ m at~lm~~t~ r. Bu yüzden Orta Imparatorluk devri, esas olarak, I. Mentuhotep'le ba~lam~~t~ r diyebiliriz. M~s~ r'~n birli~i ise IV. Mentuhotep devrinde kurulmu~, firavun da "Ik'nin iki ülkesinin senyörü" olarak adland~ r~lm~~t~r".
Mentuhotep sillalesi, ilk önce, içte birli~i sa~lamak için valilik görevinin babadan o~ula geçmesini yasaklam~~ur; ba~ka bir deyi~le, prenslilderin olu~mas~n~~ önlemek maksad~ yla, her vilayetin firavuna ba~l~~ oldu~unu vurgulam~~ur. Bu ~ekilde merkeziyetçi bir idare kurulmu~ tur.
IV. Mentuhotep'ten sonra idareye gelen Sanhar€' V. Mentuhotep devrinde fetih siyaseti ba~lat~ lm~~, bir taraftan Nubya'y~~M~s~ r'~ n idaresine katmak için seferlere ç~ km~~, di~er taraftan Punt ülkesiyle" ba~lant~y~~ sa~lamak
için Vadi Hamamat'~~K~z~ldeniz'e ba~layan yolu pek çok seferler sonucunda
koruma alt~na alm~~t~ r. Son Mentuhotep devrinde ise vezir Amenemhat"
Punt ülkesine sefere ç~ luy~akla görevlendirilmi~tir. Bu devirde Punt'la siyasi
ve ticari ili~kileri art~rmak amac~yla K~z~ ldeniz üzerinde Gasus" liman~n~n
in~a edildi~i dü~ünülmektedir.
XIL HANEDAN ve ORTA IMPARATORLUK DEVRI
Sanhar V. Mentuhotep'in idaresine son veren Amenemhat XII. Hanedan~~ kurmu~ tur (M.Ö. 2000). Bu hanedan~ n firavunlar~~Teb tanr~ s~~ olan
Tanr~~Amon'un ülke çap~ndaki üstünlü~ünü tesis etmi~~olduklar~~için Amenemhat, veya yine bölgesel bir tanr~ ça olan Seni" benimsedikleri için de
Senusret (Sezostris) ismini alm~~ lard~ r21.
I. Amenemhat (M.O. 2000-1970) iç siyasetinde etkili olmak ve Deha
Bölgesi'ni, tam olarak, kontrolü alt~ nda bulundurmak amac~ yla, Teb ba~kent
15 Guy et M.F. Rachet, ege., s. 159.
16 Alexandre Moret, a.g.~., tome I., s. 435.
17 K~z~ldeniz'in tüm k~rlar~n~n ad~d~r. Arabistan oldu~u gerçektir. Amon-1* ilahilerinde
güne~in Punt ülkesinden dogduguna de~inilmektedir.
18 Sonuncu Mentuhotep'in vezirinin as~l ad~~Henu iken bölgesel tanr~~Amon'dan dolay~~
"Amen-em-hat" (Amon öndedir, Amon önderdir) kraliyet ismini alm~~t~r (Guy et. M. F. Rachet
ege., s. 159).
19 Bugünkü Koseyir Liman~~ (Guy et M.F. Rachet: ege., s. 159).
20 Sen, güçlü kudretli anlam~ na gelmektedir; (Alexandre Moret, ege., s. 436).
21 M.Ö. 2000-1788 aras~nda yedi firav~~ n ve bir kraliçe idareye gelmi~ tir. Bunlar I. Amenemhat, I. Senusret (Sezostris), II Amenemhat Il Senusret, III. Senusret, III. Amenemhat, IV.
Amenemhat, ve Kraliçe Sebeknefert~r; (Eduard Meyer, Histoire de l'antiquiti, vol IL, Paris, 1914,
s. 281).
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olarak kalmakla beraber, idari merkezini "Iki ülke idaresini birle~tiren" anlam~ na gelen Iti-Taui'ye22 ta~~ m~~t~ r". Böylece kuzeyle güney aras~ nda
ba~lant~~kurmaya çal~~m~~, bunun yan~ nda Ortado~u ülkelerinden gelebilecek tehlikeyi bertaraf etmek için Delta Bölgesi'nin yak~ n~ nda bulunmas~ n~ n
yararl~~ olaca~~n~~ dü~ünmü~tür. Idari bak~mdan ülkede tam bir birli~i kurmak amac~yla, Nil yoluyla, tüm vilayedere ziyarette bulunmu~, kendine ba~l~~
görünen valileri görevlerinde tutmu~, asi davrananlar~ n yerine kendi adamlar~ ndan valiler atam~~ur. Buna kar~~l~ k, vilayetler birer prenslik gibi kabul
edilmi~~ve valilerin, firavuna ba~l~~kalmalar~~ ~art~yla idarelerinin babadan
o~ula intikal etmesi kabul edilmi~tir". Vilayeder aras~~ milcadelelere engel
olmak ve vergilerin muntazaman kraliyet hazinesine girmesini sa~lamak
amac~yla vilayetler aras~~ s~ n~ rlar belirlenmi~tir. I. Amenemhat, o zamana kadar destek güç olarak yararlan~lan Nubya askerlerinden vazgeçerek, milli bir
ordu kurmu~, güneye do~ru, III. Mentuhotep devrinde ba~lat~lan fetih hareketlerine devam etmi~tir. Ikinci $elalenin ötesine kadar uzanan Nubya topraklar~ n~~ele geçirmi~tir. Böylece bölgenin alt~ n yataklar~ n~~ M~s~ r i~letmesine
yeniden açm~~ur26. M~s~r'~ n stratejik bölgesi olan kuzeydo~usunun savunmas~~
için, bir taraftan, Sina Yar~madas~ 'n~ n kuzeyine ve Filistin'in güneyine
seferler düzenlerken, di~er taraftan Delta'n~ n kuzeyine "Prens Duvar~" ad~yla
tan~ nan ve Asyal~lar~ n M~s~ r'a nüfuz etmelerine engel te~kil edebilecek surlar~~ in~a ettirmi~tir26. Bundan ba~ka, XI. Hanedan~ n~ n sonunu öngörerek,
kendisinden sonra taht mücadelesi olabilir ve kurdu~u düzen bozulabilir
endi~esiyle ölümünden 12 y~ l kadar önce o~lu Sezostris'i idaresine ortak etmi~, kendisi "idarenin ba~~, o~lu ise kolu" olmu~tur". Firav~~n saray~ ndan
ülkesini idare ederken, Sezostris yabanc~~ ülkelerle mücadeleye devam etmi~tir. I. Amenemhat, o~lu Sezostris Libya'da bir seferde bulundu~u s~ rada,
kendisine kar~~~haz~rlanan bir komplo neticesinde öldürülmü~tür".
I. Sezostris (M.Ö. 1970-1938) babas~~ I. Amenemhat'~ n izinde yürümü~,
içi~lerini düzene koyduktan sonra, Fayum'da oldu~u gibi, Nil Vadisi'nden
Karnak'a kadar, ismini unutturmayacak yap~ tlar yapurm~~ur. Nubya'da ise I.
Amenemhat'~ n kurdu~u siyaseti geli~tirerek üçüncü ~elale Bölgesine kadar
22 Bugünkü List olan Iti-Taui, lz-Taui (Iki ülkenin fatihi) olarak da geçmektedir. Ed uard
Meyer, a.g.e., s. 296.
25 François Daumas, a.g.e., s. 78-79.
24 Guy et M.F. Rachet , a.g.e., s. 107.
25 Alexandre Moret, a.g.e., tome I., s. 440.
Nubya: Ilk olarak Eski Imparatorluk devri Il!. Hanedandan (M.O. 2780-2728) f~ravun Cozer'in M~s~ r'~ n hakimiyetine ald~~~~Nubya'n~ n ad~~eski M~s~rca "Nub" (alt~ n) kelimesinden gelmektedir. Bugünkü Sudan'a tekabill eden Nubya, ad~ ndan da anla~~ laca~~~üzere, alt~ n bak~ m~ ndan zengin bir bölgedir (Guy et M. F. Rachet, a.g.e., s. 98, 181).
26 François Daumas, a.g.e.. s. 79.
27 François Daumas, a.g.e., s. 79.
28 Adolphe Erman, a.g.e., s. 143 ve Sinuhe öyküsü.
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fethetmi~, Kerma Surlan'n~~in~a ettirerek güney s~n~ r~n~~belirlemi~~29 ve M~s~r'~n güneydeki varl~~~n~~giklendirmi~tir. Ayr~ca M~s~r un ticaretini geli~tirerek, baz~~önemli yerlerde kontrol mekanizmalar~~da kurarak güney ticaret
yolunu yeniden kullan~l~r hale getirmi~tir. Bunun yan~nda Vadi Halfa'n~n
do~usunda bulunan alt~n ocaklar~n~~çal~~urm~~~ve diyorit ocaklanndan da
yararlan~lm~~, bak~r~n M~s~r'a ta~~nmas~~yeniden ba~laulm~~ur". Buna ilaveten, Delta Bölgesi'nde kuvvetlendikçe, Sina Yar~madas~~içlerine seferler düzenlemeye devam etmi~, ve hatta M~s~r, oradaki bak~r ve firuze ocaklann~~ i~letmeye ba~lam~~ur3'.
Deltan~n bat~s~nda Libyal~larla mücadele edilmi~, ara bölgelerdeki vahalarla Abidos aras~nda ba~lant~~kurulmu~tur. Henüz M~s~r bir imparatorluk
kuramam~~~olsa bile, Filistin ve Suriye ile ili~kilerinde güçlü bir devlet görünümüne eri~mi~tir. Bunun sonucu olarak, Ortado~u'daki baz~~saraylarda M~s~rca konu~ulmas~~gelene~i yerle~mi~tir".
Sezostris'in yerine tahta ç~ kan o~lu II. Amenemhat (MÖ. 1938-1904)
sa~lam temellere dayanan ve geli~mi~~bir ülkenin ba~~na geçmi~tir. II. Amenemhat Punt ülkesine", Nubya ile onun ötesinde Ku~" ülkesine giden ticari
yollar ve alt~n maden ocaklar~~yollar~n~~ emniyet alt~na alm~~t~r. Hatta Afrikal~lar~n karadan veya Nil yoluyla ülkeye girmelerini kesin bir ~ekilde yasaklam~~ur". Böylece M~s~r, Afrika'n~n içlerine kadar olan bölgelerde sa~l~ kl~~
bir ticareti yürütme yollar~n~~aram~~, buna paralel olarak da ülkenin bütünlü~ünü sarsabilecek her türlü göç ve sald~r~lar~~engelleme siyasetini gütmü~tür. Ayr~ca, Nil'in kuzeybat~s~ndaki vahalarda da otorite kurularak Libyal~lar kontrol alt~na al~nm~~, ticaret geli~tirilmi~tir".
Amenemhat devriyle ilgili olarak en önemli bulgu Montu Tap~na~~'n~ n temelinden ç~kar~lan dört bronz kasadan elde edilmi~tir". Bu kasada
bulunan alt~n, gümü~~külçeler ve mücevherlerin, Girit, Babil, Fenike taraf~ndan, hediye veya haraç olarak gönderilmi~~olmas~" bir yerde M~s~ r'~ n
bölgede siyasi üstünlü~ünü kurdu~unu kan~tlam~~~olmaktad~r.
22

Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 236.

3° François Daumas, a.g.e., s. 80.
31 Guy

et M.F. Rachet, a.g.e., s. 107, 236.

32

François Daumas, a.g.e., s. 80.

33

Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 29.

" Ku~~ülkesi Nubya'n~n güneyi yani orta Sudan bölgesi ve Etyopya'y~~içeren bölgedir (Guy
et M.F. Rachet; a.g.e., s. 111-112).
35

A. Mo~-et, a.g.e., tome I., s. 440.

36

A. Moret; a.g.e., tome I., s. 440.

37

F. Dunand- C. Zivie-Goche, a.g.e., s. 336.

3° Guy et M.F. Rachet; a.g.e., s. 29.
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Sezostris devriyle (M.Ö. 1904-1888) ilgili fazla bilgimiz olmamakla
beraber, M~s~r'~n zenginle~meye devam etti~i bir gerçektir. Iç idare giklendirilmi~, ba~ta Nubya'da olmak üzere tüm M~s~ r'da firavunun iktidar~~hissettirilmi~, vilayetler aras~~s~n~r sorunlar~~ kesin bir ~ekilde halledilmi~tir'g .
Sezostris devri (M.Ö. 1888-1850) ise sava~~devri olmu~tur. Nubya'da
sürekli olarak M~s~r idaresine kar~~~ayaklanmalarm olmas~~ve oradan itibaren
bölge sakinlerinin M~s~ r'a girme çabalar~~dolay~s~yla III. Sezostris bu bölgeye
sefere ç~ km~~, Nubya'y~~kesin bir ~ekilde sindirdi~i4° gibi M~s~ r'~ n s~ n~ r~ n~~
Ikinci ~elalenin ötesinde Semne olarak belirlemi~tir. Bölgeyi koruma alt~ na
almak için A~a~~~Nubya'da surlar in~a ettirmi~tir. Bu seferlerden dolay~~ bölge
sakinleri taraf~ndan koruyucu bir tanr~~ olarak görülmü~tür4'. Ayr~ca kuzeydo~uda Filistin'in kuzeyine, hatta Suriye'ye kadar fetih hareketlerinde bulunmu~, bu da M~s~ r firavunun bölgeye yapt~~~~ilk gerçek seferi te~kil etmi~tir'". I~te tüm bu seferlerle firavunun bilinen dünyay~~fethetti~i öne sürülerek, ülkede kutsal bir varl~k oldu~u kabul edilmi~tir".
III. Sezostris'ten sonra idareye gelen o~lu Nemaa.
III. Amenemhat
devrinde (M.Ö. 1850-1800) ise M~s~ r topraklar~n~n, özellikle Fayum'un verimlili~ini
usulleriyle ilgilenilmi~tir. Bu bölgeye Herakleopolis devrinden itibaren önem verilmi~~olmas~, bir taraftan bal~ kç~l~ k ve tah~l üretimi
bak~m~ ndan Fayum'un ekonomik yönden elveri~li olmas~~ di~er taraftan da,
belki de kar~~~ kl~ klar devrinde, tam olarak bilinmemekle beraber, M~s~ r'~ n
yedi y~l süren kurakl~ k ve lutl~ k çekmi~~olmas~ndand~ r. Çünkü Fayum'da do~al bir göl olan Moeris", ta~an Nil sular~n~~toplayacak ~ekle getirilerek, suni
bir göle" çevrilmi~tir. Böylece kurakl~ k döneminde göl sular~~ ekili topraklar~~
sulamada kullan~lm~~t~ r. Firavunlar~n as~l amac~, gölü büy~:~ltmek de~il,
39 F. Dunand - C. Zivie - Coche, a.g.e., s. 80.

Dunand - C. Zivie - Coche, a.g.e., s. 80.
41 Guy et M.F. Rachet; a.g.e.,s.236; Göksel bir tanr~~olarak görüldü~ü de tesbit edilmi~tir

(F.Daumas:, ege., s. 80).
42 Guy et M.F. Rachet; a.g.e., s. 236.
43 F. Dunand - C. Zivie - Coche, a.g. e., s. 80.
44 M~s~rcas~~"Mer-ur" (Büyük göl)'dur. Deniz seviyesine oranla 44 metrelik bir çöküntüdür
(A. Moret: a.g.e., 3. 152).
43 Moeris Gölü: Herodot bu gölün, insan eliyle kaz~lm~~, insan eme~iyle yap~lm~~~suni bir
göl oldu~unu, orta losm~ndald yerde iki piramit bulunmas~ndan, hatta piramitlerin tepesinde
taht üzerine oturmu~~dev heykellerin bulundu~undan anla~~ld~~~n~~iletmi~tir. Gölü besleyecek
kaynak olmad~~~ n~ , gölün bir kanal vas~ tas~yla Nilin suyuyla beslendi~ini, suyun 6 ay Nil'den
göle, 6 ay da gökten Nil'e akt~~~n~ , ayr~ ca gölden bal~kç~l~ k da yap~ld~~~n~~söylemi~tir.
(Herodotos, Herodot tarihi, çev.: ~tekin Okmen, Istanbul. 1973, s. 157-158).
Belltten CLV11,4.5
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aksine batakl~klarda ve durgun sularda birikmi~~balç~kl~~çamurdan yararlanmak olmu~tur". Bunun için Fayum'da 47 km. uzunlu~unda bir bent
yap~larak, o zamana kadar 11000 hektarl~ k bir arazi ekilirken, bent sayesinde
75 km2'lik büyük bir alan ekime elveri~li hale getirilmi~tir47. Bu dev proje III.
Amenemhat devrinde tamamlanm~~t~r. Bundan ba~ka firavun göle yak~ n bir
yerde, Krokodilopolis yalunlannda" idari ve dini bir merkez kurarak, her
vilayete ait bölme, her vilayetin tanns~na ait mabet ve sunak yeri in~a ettirerek" Herodot'un deyi~ine göre iki katl~ , 3000 odal~~muazzam bir yap~ t
ortaya koymu~tur. Bu dev yap~t Yunanl~lar taraf~ndan "Labyrinthos" yani labirent olarak adland~r~lm~~t~r"; bu da M~s~rl~lann yaratt~klar~~harikalardan
bir ba~kas~n~~olu~turmaktad~r.
III. Amenemhat Nubya'da III. ~elale Bölgesi'ne kadar sefer düzenlemi~~
ve bölgede etkin bir siyaset gütmü~ tür. Yine onun devrinde Sina Yar~madas~'ndaki firuze ocaklar~~aktif bir ~ekilde i~letilmi~tirm.
III. Amenemhat'tan sonra idareye gelen IV. Amenemhat (M.Ö. 18001792) ve ondan sonraki Kraliçe Sebekneferur devirleri hakk~ nda fazla bir
bilgi bulunmamaktad~r. Kesin olan ~ey Sebekneferurden sonra M~s~r, yeniden çökii~~dönemine girmi~tir.
MIS1R'DA SIYAS~~YAPILANMA
Eski Imparatorluk VI. Hanedan devri sonunda ya~anan ve uzun müddet
süren ihtilal çok ciddi boyutlara ula~m~~t~ r. Ayaklanan halk, saraylan i~gal
etmi~ , idari bürolara ve adli salonlara girerek ellerine geçirdikleri ar~iv belgelerini, yönetmelikleri, muhasebe ile ilgili belgeleri gözler önüne sermi~lerdir", mezarlar~~açarak dini s~rlar~~ da if~a etmi~lerdir". Insanlar ne yapacaklar~n~~ ~a~~rm~~lar, fakirler zorbal~ kla firavuna, zenginlere ait mallara el
koymu~lar, hatta kendileri için tapu belgeleri de ele geçirmi~lerdir54. Bunun
46 A.

Moret, a.g.~., tome I., s. 440.
Dunand - C. Zivie - Coche, ege., s. 81.
48 Herodotos; ege., s. 156. Krokodilopolis: Yunanl~lar timsah Lar~n Sobek'ten dolay~~ ~ehri
böyle adland~rm~ slardir. Merkezi ~ehrin M~ s~rcas~~ ~edet idi ve günümüz Fayum'un bulundu~u
yerde idi. Fayum ismi ise M~s~rl~ lar~ n Moeris Gölü'nü Pa-yom (deniz) olarak da adland~ rmalar~ ndan gelmektedir (Guy et M.F. Rachet, ege., s.81).
49 F. Dunand - C. Zivie - Coche, ege. , s. 81.
" Herodotos, ege., s. 156457.
51 Guy et M.F., Rachet, a.g.e., s. 29.
52 A. Moret, Le Nil et la civilisation egyptier~n~, Paris, 1926, s. 306.
53 F. Daumas, a.g. e., s. 393.
54 A. Moret. Le
s. 306.
47 F.
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sonucu olarak mallar el de~i~tirmi~, eski zengin fakir, eski fakir zengin
olmu~tur, öyle ki asillerle halk~ n rolleri de~i~mi~, fakir dü~en asiller ya göç
etmeye mecbur kalm~~lar ya da yeni zengile~en gözü aç~ klar~n yan~ nda hizmetli olarak çal~~t~nlm~~lard~r. Bu rollerin de~i~imi sonucu "ünvan~~ olan ki~inin o~luyla, babas~~olmayan ay~rdedilemez"" olmu~tur.
Herakleopolis IX ve X. Hanedanlardan ba~lamak üzere Xl. ve XII. Teb
Hanedanlan devrinde ülkede asayi~~dönemi ba~lat~lm~~, ama art~k bundan
böyle modern bir dönemin ba~lad~~~n~n, firavunun, ~ahsiyeti kutsal olmakla
beraber, idaresinin keyfi olmayaca~~n~ n fark~na var~lm~~, firavunun "devlet
benim" düsturundan vazgeçilmi~, devletin tüm toplumu içerdi~i kabul
edilmi~tir. Bunun için kanun devletinin kurulmas~ n~n önemi vurgulanm~~~
asiller ve teban~n böyle bir yap~ya sayg~~gösterece~inin mutlak oldu~u ileri
sürülmü~tür. Yaz~l~~ kanunlar~ n yürürlü~e konmas~~ ile firavunun iktidar~~
me~ru oldu~u gibi, ne valilerin merkezi idareye kar~~~ayaklanmalar~, ne de
asillerin ve halk~n egoist isteklerinin su yüzüne ç~ kabilmesi mümkün olabilece~i, herkesin milli ç~ karlara göre devran~~lann~~ayarlayaca~~~dü~ünülmü~tür. Bunun için firavunlar, ilk safl~ada, ister siyasi ister dini olsun, feodal yap~ya son vermi~lerdir. Bunun sonucu olarak valiler ve din adamlar~~firavunun
hizmetinde, devlet görevlileri olarak ilan edilmi~lerdir. Di~er yandan ister
asil ister rahip olsun, isterse halktan kimseler olsun, herkes firavuna ba~l~~ve
hiçbir s~ n~f fark~~gözetilmeksizin yeteneklerine göre devlet hizmetlerinde
rolü olan ki~iler olarak görülmü~lerdir. Bu yüzden Kahun ve Gurab Papirüslerinde tüm M~s~ r'~ n firavuna ait oldu~u, tar~msal bölgelerde çal~~anlar~ n
pleb de~il de köylü, ve ~ehirde ya~ayanlar~n da yurtta~~olarak adland~nld~~~,
herkesin mesle~ine göre s~n~fland~ r~ld~~~, haklar~ n~n ve yiikilmlülüklerinin
belirlendirildi~i, dolay~s~yla her bireyin devlet bünyesinde bir görev üstlendi~i belirtilmi~tir". Buna ilaveten, M~s~r'~n önceki deneyimi bir daha ya~amamas~~ için firavunlardan baz~lar~~ kendilerinden sonra idareye gelecek
o~ullar~~için "ö~retiler" yazm~~lard~ r. Bunlardan en ünlüsü, X. Hanedandan
II. Heti (Akteos)'nin, o~lu Merikare için yazd~~~~ö~reti ile XII. Hanedandan
I. Amenemhat'~n o~lu I. Sezostris için yazd~~~~ö~retilerdir57. II. Heti'nin o~lunu siyasete al~~t~rmak için yazd~~~~"Merikar için ö~reti" esas olarak siyasal
tavsiyeleri içermekle birlikte, sükunet, adalet, kanunlara sayg~, tanr~~korkusu
ve kaderle ilgili k~s~ mlar da bulunmaktad~ r. Kendi hanedan~n~~siyasal durumunu, Teb'deki Hanedan~n varl~~~ n~~göz önünde bulunduran ve ülkenin bir
55 Leiden Papirüsü; (çev): Alan H. Gardiner, The Admonitions of an Egyptian Sage, London,
1909 (Anan A. Moret, Le Nil..., s. 261,168).
56 A. Moret, Le Nil..., s. 307.
s. 433.
57 A. Moret, Le

708

MÜRÜVVET KURHAN

parças~n~~idare eden II. Heti, ülkenin güçleri kar~~s~nda Merikare'nin moralini bozmamas~n~~söylemekle, ne ~ekilde davranmas~~gerekti~ini ~öyle ögütlemektedir "Kar~~~ kl~~a kar~~~amans~zca davranmal~, halk~n istekleri firavun
taraf~ndan incelenmeli", zira "firavun halk~ n ve asillerin kar~~t ç~karlar~~aras~nda hakem rolünü" oynamal~d~ r. Bunun için de "büyükleri onurland~r ve
halk~ na iyi davran" çünkü "büyükleri çok olan firavun da büyüktür"58. Bunun
yan~ nda, II. Heti, Teb firavunlanyla ve Delta'n~n do~usunda yerle~ik Asyahlarla kar~~la~t~~~~güçlükleri dile getirerek firavunun konu~madaki maharetinin önemine de~inmekte ve ~öyle demektedir: "Zafere ula~mak için söz
sarfederken bir sanatkâr gibi ol (beceri sahibi ol). Dil hüldimdar~n lul~c~d~r.
Söz tüm silahlardan daha güçlüdür... Aç~ k sözlü olan bir insan~ n hayat~na
sayg~~duyulur, ama çok güvenen ki~i kayb~na sebep olur"59.
Bu ö~retinin en önemli k~ s~mlar~ ndan birini "yüksek seviyedeki bir
adam~n o~luyla mazbut bir adam~nkinin aras~nda ay~r~m yapma" sözü te~kil
etmi~tirw. Burada II. Heti idarenin eskiden oldu~u gibi sadece asillere dayal~~
olmas~n~n saluncal~~olabilece~ini, halktan yetenekli ki~ilerin de idarede yer
alabilece~ini ifade etmi~tir. Bu da idareye çe~ itli seviyede insanlar~ n kat~l~m~n~~sa~lama yolunda ilk ad~md~ r. Tabii ki II. Heti'nin ö~retisi sadece Merikare için geçerli de~ildir. Teb firavunlar~~ da hem bu ö~retilerden yararlanm~~lar, hem de geçmi~~olaylar~~göz önünde bulundurmu~lard~ r; bunun
için önce firavunun ~ahs~n' ve saray~n~~korumak amac~yla muhaf~z alay~ , ve o
zamana kadar bölge valilerinin toplad~ klar~~milis kuvvetleri ortadan kald~ r~larak, askeri görevlilerin toplad~klar~~gençlerden olu~an gerçek bir ordu kurulmu~tur. Bu ordu sayesinde Teb firavunlar~ , özerkliklerini ilan etmi~~prensvalileri firavunun iradesine boyun e~meye zorlam~~lard~r. Dahas~ , I. Amenemhat, vilayetlerin merkezi idareye kar~~~birle~melerine engel olmak için,
vilayetlerin s~ n~ rlar~n~~ belirlemi~ tir. Adaleti yerine getirmek için de su ve
vergi da~~l~m~~ayarlanm~~ur. Görev da~~l~m~~yaparak bölgesel idarelerin tek
elde toplanmas~n~~ engellemi~tir. fistelik valilik, babadan o~ula geçen feodal
yap~dan uzakla~tr~lm~~, firavun taraf~ ndan tayin edilen görevlilerce yürütülmü~tür. Baz~~ yerlerde babadan o~ula geçer gibi olduysa da, tap~naklar, mahkemelerle ilgili oldu~u gibi askeri yükümlülükleri de kald~ r~ lm~~t~ r. M.O.
1850'ye do~ru feodalite tamamen ortadan kald~ r~lm~~~ve asiller devletin görevlileri pozisyonuna getirilmi~ler, yani vezir, ordu komutan~ , sarayda ya da

58 Halk~ n ayaklanmas~n~~ önlemek için önlemler al~nmas~~ gerekti~i, bunun ba~~nda köylü
olsun kentli olsun, tebas~ n~~ zenginle~tirmenin yollar~n~~aramas~ n~ , çünkü ancak fakir dü~en bir
halk~n ayaklanmaya temayülü oldu~unu belirtmi~tir (F. Daumas, a.g.~., s. 395).

F.Daumas,

a.g.~.,

s. 395.

8° F.Daumas, a.g.t., s. 395.

ESKI MISIR ORTA IMPARATORLUK DEVRI

709

ta~ra ~ehirlerinde yönetici olmu~lard~r61. I. Amenemhat, her türlü ba~ar~s~ na
ra~men o~lu I. Sezostris'e yazd~~~~ö~retilerinde firavun II. Heti'den daha
ileri giderek, karamsar bir ~ekilde, o~luna kimseye giivenmemesi tavsiyesinde bulunmu~, yapt~~~~her iyili~e kar~~~nankörlükle cevap verildi~ini,
hatta hayat~na son vermek için komplo haz~ rland~~~ n~~ hat~rlatarak, emrindekilere dikkat etmesini, hiçbir ~ekilde onlara güvenmemesini, "karde~e bile
gilvenme, hiç kimseyi dost bilme, kendine s~ rda~~edinme, bunun hiçbir yarar~~yoktur" diyerek, tek ba~~na kalan firav~~ nun her zaman güçlü olmas~~ gerekti~ini belirtmi~tir". Oysa, XII. Hanedan ö~-retilerinde, genel olarak, hayat~~huzur içinde geçirmek için, insanlar~ n öncelikle firav~~na içten sayg~~göstermesi, dü~üncelerinde ona yer vermesi tavsiye edilmektedir. Firavunun
buna lay~ k oldu~u, çünkü onun, Tanr~~Re (Güne~~Tanr~ m), Tanr~~Atum
(Ba~lang~ç Tanns~ ), Tanr~~Sia (Dü~ünce Tanr~s~ ), Tanr~~Hu (Kutsal kelam),
Tanr~~Knum (Çark~nda insanlara ~ekil veren Tanr~ ) gibi yarat~c~~ tanr~larla
Tanr~ça Bastet (Iyilik Tannças~ ) ve Tanr~ça Sehmet'in (Felaketler Tannçam)
e~iti oldu~u ifade edilmektedir".
HALKIN DINI HAKLARA KAVU~MASI
Eski Imparatorluk devrinde sadece f~ravunlar, saray erkan~~ ve imtiyaz verilen asiller tanr~~ Re ve Oziris'in s~ rlanna vak~fular. Firavunlann Tanr~~ Itk'nin
o~ullar~~ilan edilmeleri, kutsal varl~ k olarak görülmeleri dolay~s~yla öteki
dünyada, yeryüzünde temsil ettikleri tanr~mn yan~nda yer almalar~~ normal
olarak kabul edilirdi. Bu nedenle firavunla tebas~~aras~nda büyük bir mesafe
vard~. VI. Hanedandan sonra ortaya ç~ kan kar~~~ kl~ klar devrinde devlet s~ rlanyla birlikte, mezarlar~ n aç~lmas~yla sadece firav~~n ve bir grup elitin bildi~i
dini s~rlar da if~a edildi. Bu da Eski Imparatorlu~un monolitik sosyal ve dini
anlam~ nda tamiri güç çatlaklara neden olmu~tur". Geçi~~döneminden ba~lamak üzere fakiri, zengini, çiftçisi, din adam~~gibi tüm insanlar~ n da firavunla e~it bir ~ekilde ölümsüzlü~e eri~ebilecekleri fikrine ula~~ld~. Bunun
için XI. ve özellikle XII. Hanedan devirlerinde merkezi idarenin güçlenmesiyle halka baz~~haklar verilmesi gerekti~i dü~ünüldü. Ku~kusuz, bu haklar~n
ba~~nda öteki dünya ile ilgili metinlerin halka yaygmla~tr~lmas~~geliyordu. O
halde, yeryüzünde olmasa bile, öteki dünyada insanlar aras~ ndaki e~itlik
olu~ turuldu. Bir tür demokratikle~me, hatta J. Assmann'~ n öne sürdü~ü gibi

61 A. Moret a.g.e., tome I., 5. 443-494.
62 F.Daumas, a.g.e., s. 401 (Benzer endi~e yüksek bir aileden olan Sinuhe öyküsünde de
hissedilmektedir (A. Erman, a.g. e., s. 141-143).
63 Pierre Montet, L'Egypte iternelle, Paris, 1970, s. 73.

64 F.Daumas, a.g.e., s. 393.
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"halkla~ma" ba~lad~65. Bundan böyle sosyal seviyesi ne olursa olsun, her birey
ruhunun rahatlamas~~ için sunaklara ve kutsal formüllere hak kazan~yor,
öteki dünyada, hakk~nda do~ru ve günahs~z oldu~u karar~~ al~ nan iyi insan
(Unnefer) Tanr~~Oziris gibi yeniden canlanaca~~", Tanr~~ R ile özde~le~ece~i ve sonsuz hayata eri~ecegi -Ongörülüyordu. Bu yüzden, M~s~rl~lar ölümsüzlük ~art~~olan iki faaliyete hak kazanm~~~oldu. Bunlardan biri Sanduka
Metinleri, di~eri de Oziris ayinleriydi.
OZIRIS AYINLERI
Orta Imparatorluk devrinde hem bu dünya için geçerli, hem de öteki
dünya için ön ~art olan ö~filler yayg~ nla~m~~t~. Bu ö~ütlerin ortak temalan
adalet, yetime babal~ k, dula kocal~ k etmek, yani onlar~~mahrum etmemek,
yalana meydan vermemek ve gerçe~i esas almak gibi toplum de~erlerine dayan~yordu. Her ne kadar bu ö~ütler, bir taraftan firavunun kar~~~ kl~ k devrindel~i sosyal olaylar~~ göz önünde bulundurmas~~maksad~yla kaleme al~ nm~~~ve
toplumun adil bir ~ekilde idare edilece~i dü~ünülmü~se de, di~er taraftan
da, sadece firavunun de~il, tüm insanl~~~n, tannn~ n koydu~u kanunlara göre
hareket etmesi halinde, Tanr~~ kat~nda bir yerinin olabilece~i belirtilerek,
uhrevi ebediyete hak kazanacag~~vurgulanm~~ur: "Adalet tüm ebediyet içindir, onu uygulayanla birlikte mezara gider, ki~i mezara kondu~unda toprak
onunla birle~ir.. (Ama) ad~~dünyadan silinmez ve yapt~~~~iyilik nedeniyle hep
haurlan~ r. Bu, Tanndan gelen sözlerde bulunan kurald~r"67. Firavun olsun,
tebas~~olsun, tüm bu kurallar~~uygulayan herkesin öteki dünyada Tanr~~ Oziris
gibi öliimsüzlü~e ula~aca~m~n kabul edilmesiyle XII. Hanedan firav~~nlar~~
Abidos'ta halka aç~ k Oziris törenleri düzenlemi~lerdir. Eskiden Oziris kültü
ayinleri sadece firavunun yarar~ na yap~ l~ rken, bu defa tüm müminler için
yap~lm~~, bu yüzden firavun, saray erkan~, her seviyeden, her meslekten ki~inin kat~ld~~~~ayinler olmu~tur. Bu ~ekilde, halk, sonsuz hayata ad~m atman~ n
yollar~n~~yani, ölümsüzlük ~artlar~n~~ ö~renmi~tir68. Bunun sonucu olarak,
tüm M~s~rl~lar öteki dünyada e~it olacaklar, onlar da birer ölümsüz Oziris'e
dönü~üp Tannla~acaklar, kendilerine gö~ün kap~lan aç~ lacak ve Oziris'in
sa~~nda cennete (Ialu Bahçelerine) girebilecekler ve Tanr~~ IU'nin her
günkü seyrine, sonsuz bir ~ekilde, kaulacaklard~. Böylece her ölü için firavunlar için sürdürülen ayinler yap~lacaku. Dahas~, ayinlerin sonunda, yak~ nlar~~taraf~ndan ta~~nan ölü için "Tanr~~ geliyor, yeryüzünde iyi davran~ n" deni65 F.Dunand-

C. Zivie-Cochc, a.g.~., s. 190-191.
Moret, a,g,~., tome I., s. 444.
67 F. Daumas, a.g.e., s. 396.
68 A. Moret, Le
s. 287-291.
66 A.
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liyordu. Bu ~ekilde ölü "Neb imahu" (imtiyazl~~senyör)69 yani firavunun kader arkada~~~oluyordu. Bundan ba~ka, sade vatanda~lar~n kendi çaplar~ nda
mezarlar yapurmas~, cenaze malzemesi olarak mezara muskalar, nazarl~ klar,
kolyeler, taçlar, asalar gibi firavuna ait e~yalar~n basit ~ekilde taklitleri ile tahtadan, ta~tan veya çamurdan yap~lm~~, ölüyü temsil eden heykellerin konmas~, ölünün Ka's~ n~n beslenmesi için kat~~ ve s~v~~yiyecek ve içeceklerin
konmas~~ gelene~i ba~laulm~~t~r". Bunun da ötesinde ölülerin yak~nlar~yla
öteki dünyada bulu~acaklan fikri de öngörülmü~, yeryüzünde oldu~u gibi
öteki dünyada da beraber olunaca~~~inanc~~yerle~mi~tir.".
Görüldü~ü gibi, M~s~ r'da her ne kadar öteki dünya ile ilgili bile olsa,
benzer ~artlarda gömülme olanaklar~~ ile en sade vatanda~~n Oziris ayinlerini
ö~renip uygulamas~~bir demokratikle~me hareketini göstermektedir. Çünkü,
ölilye, insan üstü bir varl~ k olarak görülen firavunla e~it muamele edilmesi,
onun gibi tannla~mas~, bize, ihtilalin kat~~hiyerar~i duvarlar~ n~~y~ karak ölüm
kar~~s~nda insanlar~ n e~it olduklar~n~n kabul edildi~ini kan~ tlamaktad~ r.
SANDUKA METINLERI
Eski Imparatorluk devrinde, piramitlerin yeralt~~odalar~n~n duvarlar~na
öteki dünya ile ilgili ve firavunu öteki dünyaya selametle u~urlamak için bir
tak~m yaz~tlar yaz~lm~~t~~ki bunlar "Piramit Metinleri" idi. Buna kar~~l~ k, sade
vatanda~lar~~ öteki dünyada rahatlatmak üzere mezarlar~ na hiçbir metin
konmuyordu. Sadece mezarlar~ n duvarlar~ na bu dünyada firavunun hizmetinde iken yapt~klar~~ve öteki dünyada da yapmaya devam edecekleri u~ra~lar~~ resmediliyordu. Bunun yan~nda din adamlar~, mezar~n duvar~ndaki yalanc~~ kap~n~n önüne yiyecek içecek gibi sunaklan su ile takdis edip, ölünün
selameti için dua okur, "ölünün Ka's~~için binlerce ekmek, binlerce testi dolusu bira, binlerce s~~~ r, binlerce kaz, binlerce yiyecek, binlerce güzel ve iyi
~eyler" dilerdi" Tabii ki basit bir ~ekilde öteki dünyaya gidi~~veya ölümsüzlü~e kavu~ma insanlara yeterli gelmedi. Firavun ve asillerin mezarlar~n~n kar~~~ k dönemde aç~lmas~~ve Eski Imparatorluk devri sonunda son bulan "Piramit Metinleri"nin if~as~~ile sadece firavunlara geçerli olan bu metinlerden
esinlenerek, baz~~ de~i~iklikler yap~larak veya birtak~m ilavelerle M.Ö. 2000
dolaylar~nda cenaze ile ilgili yeni formüller yaz~lmaya ba~land~. Bu formüller,
sandukalar üzerine, ba~l~ klan k~ rm~z~ , metinleri de siyah renkte yaz~ ld~".
A. Moret, Le Nil ..., s. 299-301.
A. Moret, L~~Nil ..., s. 301.
71 A. Moret, Le Nil..., s. 300.
72 F. Daumas, a.g.e., s. 258.
73 F. Daumas, a.g.e., s. 260.
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Bölümler halinde grupla~unlm~~~ayinler olan "Sanduka Metinlerinin bir
bölümü, ölümünden ve tekrar canlanmas~ndan sonra "Bat~l~lar~n Senyörü"74
olan Tanr~~Oziris'le ilgili idi. Ölü kimsenin, öteki dünyada, Oziris'le veya
etraf~ ndaki ba~ka tannlarla özde~le~ebilece~i, bunun için de Oziris
mahkemesi önünde temize ç~ kmas~~gerekti~i ifadesi bulunmaktayd~75. Do~al
olarak, sade ölümlülerin firavundan, hatta tannlardan farkl~~olmad~~~, öteki
dünyada onlar~n da tannlarla, hatta sonsuzlu~un senyörü yarat~c~~ Tanr~~
ile özde~le~ece~i dahas~~bir bölümde zikredildi~i gibi ölünün karanl~ klardan
sonra R gibi gö~ü ayd~nlatu~n ve k~zg~nl~~~ n~ n gökteld f~rt~na oldu~u, tüm
gö~ün ayaklar~ n~n alt~nda oldu~u, R&Atum'un yaratt~~~~Tanr~~$u oldu~u ve
ebediyet yerine yönelik oldu~u76 ifade edilerek, sade vatanda~~n da öldaten
sonra sadece firavun ve asillerin de~il, ayn~~ zamanda tanr~lar~ n da e~iti
olaca~~~vurgulanm~~u.
Di~er bir bölümde, insanlar~n öteki dünyadaki sonsuz hayat~na devam
edebilmesi için bu dünyadaki yak~nlar~n~n mezar~ n~n duvar~nda, özellikle
yapt~r~lan yalanc~~ kap~n~ n iç k~sm~ na yiyecek, içecek koymalar~~gerekti~i, bunun yap~lmamas~~halinde ölünün öteki dünyada aç ve susuz kalaca~~, bu nedenle de yan~ba~~nda bulunan "Sanduka Metinleri"ni okuyarak ihtiyac~n~~
kar~~layabilece~i" kolayl~~~~getirilmi~ti. Ayr~ca ölüyü öteki dünyadaki karanl~ k canavarlardan kurtarmak78 ve ölüler vadisinde bulunmas~~ola~an olan her
türlü y~lan, akrep gibi öldürücü hayvanlar~n etkisini azaltmak ve ölüyü
rahatlatmak için cenaze ile ilgili derlemeler aras~na bir tak~m muskalar konularak, hiçbir kötü gücün ölülere eri~memesi, zarar vermemesi sa~lanmaya
çal~~~ lm~~ur79.
M~s~ rl~lar için önemli di~er bir durum, Oziris ayinleri bölümünde de belirtildi~i gibi, ölünün bu dünyada sevdi~i kimselerin veya yak~nlar~n~n öteki
dünyada da yan~nda olmas~yd~. Bu yüzden baz~~bölümler ölünün yak~nlanyla
birle~mesine aynlm~~t~. E~lerin mutlaka ahirette beraber olacaklanna inan~l~ rd~. Bunun yan~ nda di~erlerinin de öldükten sonra ayn~~mekanda yer almas~~ için "Tannlann Prensi Jeb, yak~n akrabalar~n~n, çocuklar~n~n, karde~lerinin, babas~ n~n, annesinin, hizmetlilerinin ve Kötülük Tanns~~ Seth'nin haBat~l~lar: M~s~ r'da mezarlar, ölümün güne~in bau~~ na benzetilmesi nedeniyle genellikle
Nil'in bat~~yakas~ nda kurulmu~tu. Bu yüzden Olüler Tan~-~s~~ Oziris "Bat~l~ lar~ n senvörü" olarak
adland~ r~lm~~t~ r.
75 F. Daumas, ege., s. 260,
76 F. Daumas, ege.. s. 261.
77 F. Daumas, a.g.~., s. 262.
78

F. Dunz~nd-C. Zivie-Coche, a.g.e., s. 190-191.

79

F. Daumas, ege., s. 262.
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reketlerini yapmaktan kaç~nan meslekta~lar~n~n kendisine verilmesi emrini
verdi"80 biçiminde formüllere de ba~vuruldu. "Piramitler"de oldu~u gibi
yeralt~~odalar~n~ n duvarlar~na de~il de sandukalann iç bölümlerine yaz~lan
bu metinlere Orta M~s~ r'da Beni Hasan ve El Ber~e~'te oldu~u gibi, daha güneyde Abidos ve Jebelon ve Deha Bölgesi'nde Da~ur ve Sakkara'daki mezarlarda rastlanmaktad~r. Buna paralel olarak, yine Orta Imparatorluk devrinde
El Ber~e~'te bulunan sandukalann üzerinde "Iki yolun Kitab~"' olarak adland~ r~lan di~er bir yaz~ ta rastlanm~~t~r. Bu da yeralt~~dünyas~n~n haritas~ n~~
göz önüne sermekte ve orada su ve toprak yol olmak üzere iki yolun efsanevi
yer olan Oziris'in malikanesi Ro-Setau'ya ula~t~~~ , ama her iki yolda öltlyil
tehdit eden canavarla= bulundu~u, bununla beraber ölünün her türlü güç
durumda ba~~vuraca~~~t~ls~ml~~ formülleri bilmesi nedeniyle engelleri kolayl~ kla a~abilece~i ifade edilmi~tir"'.
ORTA IMPARATORLUK DEVR~NDE DINI DURUM
Eski Imparatorluk V. ve VI. Hanedan firavunlan, Tanr~~R€''nin ihti~am~n~~ vurgulamak için, ülkenin her taraf~nda tap~naklar yapurm~~lar ve bu
tap~naklara araziler bah~etmi~lerdir. Ama bunu yaparken di~er tanr~lan ihmal veya inkar edip M~s~ r'a monoteist bir yap~~kazand~rmay~~dü~ünmemi~ler,
aksine politeist davran~~larda bulunarak her bölge tanr~ m ad~na tap~naklar
in~a ettirmi~ler ve kendilerini her vilayet tanr~s~ n~n o~lu ilan etmi~lerdir.
Böylece, Firav~~ n Merenr, ~elale Bölgesi'ne yapt~~~~ziyarette, bölge tanr~s~~
Knum'un lütfunu kazanmak için gerekli dini davran~~larda bulunmu~tur.
Ayn~~~ekilde I. Pepi kendini Tanr~ça Hathor'un o~lu olarak göstermi~tir"'.
Eski Imparatorluk ile Orta Imparatorluk aras~ndaki geçi~~devrinde M~s~r'~n büyük bir kar~~~ kl~ k dönemi ya~am~~~olmas~, dini inançlarda büyük sars~ nulann olu~mas~na neden olmu~tur. Ba~ta R olmak üzere tannlann dünyan~n düzenini sa~lamay~~ba~aramad~ klan dü~ünülmü~, hatta
ihtiyarlad~~~~öne sürülmü~tür84.
Herakleopolis IX. ve X. Hanedanlar devrinde vilayet prensleri mabetlerin idaresini de yüklenmi~lerdi. Böylece mabede ba~l~~ mallar~ n idaresi din
adamlar~n~ n ellerinden al~ nm~~, sadece günlük kutsamalan yerine getiren
80 F. Daumas, a.g.e., s. 262.
81 "Iki Yolun Kitab~": Yeni Imparatorluk devrinde yaz~lan "ölüler Kitab~ ", "Kap~lar Kitab~",
"Magaralar Kitab~ ", "Gündüz ve Gecenin Kitab~ " gibi öteki dünya ile ilgili yaz~lara örnek te~kil
etmi~tir (F. Dunand - C.Zivie - Coche, a.g.e., s. 194).
82 F. Daumas, a.g.e., s. 191.
83 Pierre Montet, a.g.e., s. 167.
" A. Eggebrecht, L'Egypte anci~~ine, Paris, 1988, %. 296.
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ki~iler durumuna dü~mü~lerdir. Bu ~ekilde Eski Imparatorluk devrinde yava~~
yava~~güçlenen ve feodal yap~ya bürünen din adamlar~~aristokrasisi ortadan
kalkm~~t~r. Buna kar~~l~ k, Tanr~~It€' rahipleri hiçbir biçimde imtiyazlann~~
kaybetmemi~ler, aksine, Tanr~~R, evrenin senyörü, ya~ayan ve ölü firavunlar~n koruyucusu olarak görülmeye devam etmi~tir85. Kar~~~ kl~klar devrinde,
belki Tanr~~R€' ihmal edilmi~ti, ama bu dünya ve öteki dünyan~ n ilahi idaresinin yine It'ye ait oldu~u kabul edilmi~ti:
"(Hergün) devirdaim yapan tannya sayg~~göster (kutsa). O, ruh gibidir:
Ruh bildi~i yere do~ru gider ve önceki yolundan ayr~lmaz. Evini (mezar~ n~ )
Bat~'da yapt~r; adaled uygulayan dürüst bir insan gibi mezarl~ ktaki yerini g-üzelle~tir. Orada insan~n kalbi (ebediyen) ya~ayacakt~r. (Tanr~~kat~nda) kalbi
dürüst bir insan~n faziled, adil davranmayan kimsenin öküzünden daha çok
ho~a gider. Tanr~~nzas~~için çal~~, hareket et... tanr~~kendisi için çal~~an~~bilir.
Tannn~n sürüsü insanlar iyi idare edilir. Onlar için yeri ve gö~ü yaratan, susuzluklann~~ gideren, nefes almalar~~için havay~~ yaratan odur. Onlar onun
görüntüsündedirler. Onlar için bitkileri yaratan odur. Hayvanlar~, ku~lar~,
bal~ klar~~ onlar~~beslemek için yaratt~. Ama dü~manlar~ n~~da öldürür ve ayaklanmak için komplo haz~ rlad~ klar~~ için kendi çocuklar~n~~ cezaland~ r~r... Bununla birlikte, a~lad~ klar~~ zaman onlar~~ i~itir. R, onlar için, hücrede
(yumurtada, ana rahminde) idarecileri ona destek olsun diye, zay~flar~n s~ rt~n~~kuvvetli yapmak için ~efleri yaratt~. Kötü ~eylere kar~~~onlar~~ korumak
için R, bir silah gibi, büyüyü yaratt~, gece ve gündüz onlara rüya gönderir
(gösterir") 86.
XI ve XII. Hanedan firavunlan ba~kent olarak Teb $ehri'ni seçmi~ler,
idare merkezi olarak Iti-Taui'yi tercih etmi~lerdi. Bununla beraber, o zamana kadar dini ba~kent olarak Heliopolis'e önem vermeye devam etmi~lerdi. Hatta, I. Sezostris saray erkan~ na Heliopolis'te Tanr~~ R&Horakti'ye bir
dikili ta~~koydurma plan~n~~aç~ klam~~, bunun için ~öyle demi~tir: "Horakti,
beni, yap~lmas~ na karar verdi~i ~eyin gerçekle~mesi için dünyaya getirdi (...)
Bana, birle~tirdi~i bu ülkeyi idare etme görevini verdi ve beni destekleriyle
ödüllendirdi. Her ~eyde onun ho~una gidecek ~ekilde hareket ederek, onda
bulunan gözü parlatt~m (...) do~u~tan bir kral~m, çocukluktan itibaren idare
ettim, (çünkü) daha yumurtadayken (idare için öngörüldüm) (...) henüz
(bebek) bezlerimden kurtulmam~~t~m ki beni insanlar~n senyörü olarak ilan
etti"87.
85 A. Moret. Le Ni!

, s. 280.

88 "Merilcar için ögren" par. 27-28: A. Moret, Le Nil... s. 280-281.
87 A. Moret. Le Ni!
s. 281.
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Bununla beraber, I. Amenemhat devrinde, hanedanlann harekât merkezlerinin Teb olmas~~nedeniyle, Teb ~ehrinin siyasi ve dini merkez olmas~ na karar verilmi~ti. Zaten bu devrin temayülii, esas olarak, önemli görülen
tanr~lar~~ memnun etmekn88. Bunun için "Nes Taui" (Iki ülkenin tahu) olarak da adland~ r~lan Teb'de I. Amenemhat, babas~~olarak tan~mlad~~~~Amon'a
Karnak'taki Ptah tap~na~~nda pembe granitten bir bölme in~a ettirmi~ti. Bu
yüzden Teb, "Uast" (Krall~ k asas~ ) ~ehri olarak adland~nld~. ~ehirde bulunan
tüm di~er tanr~lar~n tap~naklannda Amon'a tap~nma yeri yap~ld~. Ama yarat~c~l~ k ve koruyuculuk vasf~~ olan Tanr~~ Rkyi, tam olarak, gözden dü~ürmemek, varl~~~ n~~devam ettirmek ve Tanr~~Rk'nin üstilnlü~iinü Amon'a maletmek için din adamlar~n~n geli~tirdikleri k~~ramlarla, Amon, Amon-Rk olarak,
Tanr~~Rk ile özde~le~tirilip hem Rk'nin Tann Amon'un bir görüntüsü oldu~u
vurguland~, hem de Amon en büyük tanr~~olarak ilan edildi. Bu kadarla da
kal~nmay~ p, Oziris, Knum, Sobek gibi tanr~lar da Rk ile özde~le~tirilip
Heperu (Tanr~~Rk•nin ~ekilleri) veya her biri Rk'nin bir görüntüsü olarak
gösterildi88. Hepsi Rk'nin özelliklerini benliklerinde ta~~maya ba~lad~lar".
Böylelikle Tanr~~Rk tamamen unutulmam~~, aksine Karnak'ta Güne~~Tanns~ na tap~nma yerleri yapt~r~lm~~t~. Hatta bu k~s~m "Ah Mennu" yani en kutsal
yer olarak adland~nld~. Burada en az~ndan her yeni y~l~n ba~~ nda güne~~diskiyle birle~me ayini yap~l~ r, böylece her y~l dünyan~n gidi~aun~n yenilenmesine kozmik bir anlam verilmi~~olunurdu91.
M.Ö. 2000'den itibaren imparatorluk tanr~s~~ art~ k R de~il, Amon-R
oldu. It'• ise tek ba~~na kraliyet tanr~m olarak kald~. Eski Imparatorluk devrinde firavun,
o~lu olarak, yüce tannn~n yeryüzündeki bir görüntüsü
olarak görünürken, bu devirde III. Amenemhat (M.Ö. 1844-1797)
"I~~nlanyla gelen R"'" olarak adland~ r~lm~~~ve firavun, Rk-nin e~in olarak görillmü~tür. M.Ö. 1600'lere do~ru ise firavun, imparatorlu~un s~ n~rlar~n~n
geni~letilmesiyle, "yabanc~~ülkelerin 1Wsi" olmu~tur". üstelik Rk-nin kültü
ülke çap~nda s~:~rdürülmemi~, sadece mabetlerde din adamlar~n~ n ihtimam~ na b~ ralulm~~ur"
Görüldü~ü gibi, Orta Imparatorluk devrinden itibaren tanr~lar aras~~
ba~lant~lar daha fazla geçerlilik kazanm~~t~r. Tanr~~Rk ile di~er tanr~lar ara88 Pierre Montet, a.g.e., s. 167.
99 A. Moret, a.g.e., tome I., s. 182-184.

90 Erik Hornung, Les Dieux de L'Egypte, Paris, 1971, s. 79.
g~~ F. Daumas, a.g.e., s. 296.
92 Erik Hornung, a.g.e., s. 125.
93 A. Moret, a.g.e., tome I., s. 285.
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s~nda özde~le~tirme yoluyla kurulan bu baglanular bize M~s~rl~lann yine de
Tanr~~Ryi üstün gördüklerini ve özelliklerini çok farkl~~tannlarda bulduklar~n~~gösterir." Zaten M~s~rl~lar, Eski Imparatorlu~un sonundan itibaren, her
~eyin senyörü, kral~~olarak görülen yüce varl~k fikrini geli~tirmi~lerdir. Bu
yüce varl~k, var olan her ~eyin yarat~c~s~, hem de koruycusu olarak görülmü~tür. Bu yarat~c~l~k ve koruyuculuk özellikleri esas olarak Tanr~~ R'ye ait
olmakla beraber95 R ile özde~le~tirilen tannlara da ayn~~nitelikler aktanlm~~~
olmaktad~r. Bu ~ekilde It*. sayesinde bu tannlann önemi artm~~ur. O halde
feodal yap~da bir devletteki kral~n iktidar~n~n zay~flamas~~gibi R'nin de
tanr~lar üstü otoritesi sars~lm~~~bulunmaktad~r. Tabii bunun yan~nda Tanr~~
insanlar için yine de öteki dünyan~n senyörü olarak kalacak ve bu
üstünlü~ü de as~rlar boyu sürecektir.
TANRI R ILE 157DE~LE~TIRILEN TANRILAR:
AMON
Ad~~"görünmez" ya da "gizli" olarak yorumlanan Tanr~~Amon9€ imparatorluk tannlann~n üçüncüsü ve sonuncusudur. Eski Imparatorlukta, I. Pepi
devrinde, ad~~"Teb Senyörü" olarak geçmekteydi97. O halde sadece Teb'de
tap~lan ve bölge d~~~nda tan~nmayan bir tannyd~. Amon'un ilk önce kraliyet
tanr~m olmas~, XI. Hanedan devrinde olmu~tur. Güneyindeki Teb'den itibaren iktidarlar~n' kuran bu hanedan firavunlan, M~s~r'~n içine dü~tü~ü kaosu
göz önünde bulundurarak, yepyeni bir M~s~r yaratmak amac~yla ülke çap~nda tan~nmayan bir tanny~~ortaya ç~karm~~lard~r99. Bununla beraber, Yukar~~M~s~r'~n ba~kenti, Teb'den önce Hermontis (Per-Mentu) idi ve orada
Tanr~~ Montu'ya tap~llyordu99. Ayr~ca Tanr~~R de bu bölgede kök salm~~u,
bu yüzden Hermontis güneyin Heliopolis'i olarak da adland~nhyordum. XI.
Hanedan firavunlan Amon'u üstün görmekle beraber tanr~~Montu'ya atfen
Montuhotep veya Mentuhotep ad~n~~alm~~lard~'". Di~er taraftan, bu
hanedan devrinde, Herakleopolis hanedan~na kar~~~Koptosla yap~lan ittifaktan dolay~~Koptos'un Tanns~~Min'e de önem verilmi~ti. Her iki bölgeyi ellerinde tutabilmek için XI. Hanedan firavunlann~n siyasi telkinle~iyle, Arnon
94 Erik

Horr~ung, a.g.e., s. 79.
Hornung, a.g.e., s. 214.
" A. Eggebrecht, a.g.e., s. 256.
97 F. Daumas, a.g.e., s. 309.
9S A. Eggebrecht, a.g.~., s. 256.
99 A. Moret, a.g.e., tome I. s. 436.
I " A. Moret, a.g.e., tomel I. s. 436.
1°1 A. Egggebrecht, a.g.e., s. 256.
95 Erik
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din adamlar~~Tann Amon'u Montu ve Min'le özde~le~tirme yoluna gittiler.
Böylece Tanr~~Montu'nun ba~~ndaki iki deve ku~u tüyü ile bezenmi~~tac~n~~
ve yeryüzündeki cisimlenmi~~biçimi olan koçu ve Min'in de simgesi marul ve
erkeklik uzvunun görünümünü, ayr~ ca Min'in gemiyle Nil'de y~ll~ k gezinti
törenini Amon'a maletmi~ler ve f~ravunlann siyasetine paralel olarak, Tanr~~
Amon'u Yukar~~M~s~r tanns~~ilan etmi~lerdirm
Ilahiyat bak~m~ ndan ise Amon'un esas kökeni Hermopolis Magna'd~r.
Heliopolis'in rakibi olan Hermopolis din adamlar~, yarat~c~~ tannn~n Heliopolis Tanns~~R&Atum de~il de bölgede tap~lan Tanr~~Thot oldu~u konusunda teoriler öne sûrmü~lerdir. Bu teorilere göre Thot, üstün zekay~~cisimlendiren tannd~r ve dü~üncesiyle evreni tasavvur etmi~, yarat~c~~kelam~yla bu
tasawurunu gerçekle~lirmi~tir. Bu yarat~c~l~k olay~ndan önce Thot, kaosta,
senyöril oldu~u dört çift Ba~lang~ç tanns~yla birlikte bulunuyordu. Bu nedenle Tanr~~Thot "sekizli tanr~" anlam~ na gelen "Hmenu" (Yunanca Ogdoa)
olarak adland~r~lm~~t~ r. Yine Hermopolis'in ad~~sekizler ~ehri, "Hemnu", olarak geçmektedirm. Bu di~i ve erkek çift tanr~lar, s~ras~yla ba~lang~ç tanr~~ve
tannças~~Nun ve Nunet, evrenin sonsuzlu~unu simgeleyen Heh ve Hehet,
karanl~klar dünyas~n~n tanr~~ve tan~ças~~Kek ve Keket, gizli tanr~~ve e~i, Amon
ve Amoneetirl" Hermopolis kozmogonisinde, "görülmeyen ama u~uldamas~~
duyulan rüzgar tanr~ m" olarak Amon'un sakin Ba~lang~ ç Umman~m harekete
geçirdi~i kabul edilmi~tir'". Bu tanr~lar Nun'un ortas~ndaki bir tepeye
(Tatenen) bir yumurta yerle~tirmi~ler, oradan güne~~ç~k~p gö~e yükselmi~tir.
A. Moret, ege., tome I., s. 438.
- Montu: Tann Montu veya Mentu Yukar~~M~s~r'da Hermontis'te (Per-Montu=Montu'nun
saray~, ~ehri) tap~lan tannd~ r. Hanedanlar öncesi devirlerden itibaren sava~~tanr~ m olarak görülmü~tür. Orta Imparatorluk devrinde Xl. Hanedanla kraliyet tanns~~olarak kabul edilmesiyle
Teb Senyörü olmu~tur. Zaten bu hanedan~n baz~~firavunlan Tann Montu'ya atfen Ment~~hotep
(Montu ho~nuttur) kraliyet ad~n~~alm~~lard~ r. Bu devirde Montu yine Hermontis'te bir di~er
kült merkezi bulunan Tanr~~Re ile özde~le~tirilmi~~ve Montu-Re olarak adland~ r~lm~~t~r. Bu ~ekliyle güne~in tahrib edici ate~ini temsil etmi~~ve tepesinde güne~~diski bulunan ~ahin ba~l~~ bir
insanla temsil edilmi~tir. XII. Hanedan devrinde Tanr~~Amon'un Re ile özde~le~mesinin sonucu
Montu'nun tüm sava~ç~~özellikleri de Tanr~~Amon'a maledilmi~~ve Montu Teb'in etraf~ ndaki
Medamud ve Töd Kalelerinin koruyucu tanns~~olarak i~levini sf~rdürmü~tür (E.A. Wallis Budge,
The Gods of the egyptians, New York, 1969, Vol. Il., s. 24).
- Min: Yukar~~M~s~r'da Koptos ve Apu'nun yerel tanns~d~r. Ba~~nda iki uzun tüyli~~taç bulunan ve erkeklik organ~~belirgin bir insan ~eklinde temsil edilmi~tir. Bu ~ekliyle do~urganl~kla
gili bir tanr~~ oldu~u gibi ayr~ca verimlilik, döllenme, f~rt~ na ve çiy ile ilgili olarak ya~murlarla çöl
bile verimlilik verdi~ine inan~lan tannd~r. Simgesi y~ld~r~ m, kutsal hayvan~~öküz, gözde bitkisi
maruldur. Orta Imparatorluk devrinde Tanr~~Re ile özde~le~ tirilerek Re'nin özellikleri Min'e
maledilmi~~ve Min-Re olarak yf~celtilmi~tir. Tanr~~Amon'un ve Montu ve Minle özde~le~tirilmesi
sonucu Tanr~~Amon Yukar~~M~s~r'da en büyük tanr~~olmu~tur (Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 162;
A. Moret. a.g.e., tome I., s. 436).
1"
1"

A. Moret, a.g.e., tome I., s. 437.
Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 185.

105 A. Eggebrecht , a.g.e., s. 256.
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Amon'un yeryüzündeki görüntüsü Nil kaz~d~r, Amon'un güç kazanmas~yla
din adamlar~~Nil kaz~n~n Ba~lang~ç yumurtas~n~~yumurtlad~~~n~~ve oradan da
güne~in ç~kt~~~n~~ ileri siirmii~lerdirl°6.
Bu ilahiyat] ele alan Teb din adamlar~, "Amon di~er tannlann önündedir, senyörüdür" biçiminde teoriler geli~tirdiler. Sadece rüzgar tanr~s~~iken
Amon'un ruh, can, evreni canland~ ran, hayati nefesi veren'" tanr~~ oldu~unu, Ba~lang~ç tannlann~~dünyaya getirdi~ini öne sürerek onu Ba~lang~ç
tanns~~ilan ettilerm. Hayata gerekli ve her~eyde bulunan nefes olarak kabul
edilen Amon'un bu özelli~i, Ptolemeler devrinde, Yunanca "Pneuma" ile
ayn~~tutulmu~~ve sular üzerinde hareket eden "tannn~n ruhu" olarak adlar~d~nlm~~t~rm.
IV. Büyük Antef ten itibaren Karnak'ta Tanr~~Amon ve Tanr~ça Amonet
ad~na tap~naklar yapt~nlmaya ba~lanm~~ ûr. Son Mentuhotep'in veziri olan
Amenemhat ismini Hermopolis ilahiyat~n~ n resmi cümlesi olan
"Amen,em,hat" (Amon öndedir, önderdir)dan esinlenerek alm~~~ve XII.
Hanedan~n ilk f~ravunu olmu~tur"°.
Hermopolis'in siyasi ve dini ittifaluna dayan~ larak, bu teorilerin ortaya
at~lmas~ndan sonra, bu defa Teb firavunlar~~ tannlann~~evrenselle~tirme
amac~n~~güttüler. Amon din adamlar~n~n çal~~malar~yla Eski Imparatorluk
devrine hakim olan en büyük Tann R ile özde~le~tirdiler. Bu ~ekilde Amonolan Teb tanns~~güne~~tanns~n~n bütün özelliklerini üstlenmi~~oldu~u
gibi, bunun yan~nda, Heliopolis ilahiyat' da Amon'a maledilmi~~oluyordu.
Bu sayede Amon firavunun kutsal babas~~oldu, ve bu yüzden Karnak'taki
Amon Tap~na~~'nda Heliopolis'in izlerini görmek mümkündür'.
Tanr~~Amon'un, özde~le~mi~~~ekli Amon-R biçiminde "ilk görüntüsünü
olarak yapt~~~" ifade edildi~i gibi, kendi özelliklerinde de belirtildi~i
üzere, zaman zaman, tamamen R olarak ortaya ç~kabilece~i de dü~ünülm~l~t~lr. Bu yüzden Leiden Amon ilahilerinde
günlük hareketi tamamen Amon'a maledilmi~tir: "Ey Horakti, okyanusta seyreden sen, hergün
al~~~lan hareketi yapan seyriyle, y~llar~~ yapan, saatleri, geceleri, gündüzleri,
Eggebrecht , a.g.e., s. 256.
yüzden firavun olacak çocu~a can ve nefes verenin. Izis'in canland~ rmas~~için çabalad~g~~kocas~~Tanr~~Oziris'in cesedine hayati nefesi verenin Tanr~~Amon oldu~u kabul edilmeye baslar~m~sur (F. Daumas a.g.e., s. 300).
1" A. Moret, a.g.e., tome I., s. 437.
1°9 A. Eggebrecht a.g.e., s. 256.
11° A. Moret, a.g. e., tome I., s. 437438.
111 F. Daumas, a.g.e., s. 300.
106 A.

107 Bu
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aylar~~birle~tirensin, dünden bugün, durmadan daha fazla yenileniyorsun"2.
Yine Leiden Amon ilahisinde "Amon ile Re'nin birle~tikleri" ve "do~as~ n~ n
tüm zenginli~iyle Re"nin" Amon-Re olan Amon'da var oldu~u da
Amon yarat~c~~ tanr~~ olarak da görülmü~tür. Ku~kusuz bu
özelli~i ona Heliopolis ve Hermopolis ilahiyatlar~ n~ n maledilmesi sonucu
kazand~ nlm~~ur. Leiden Papirüsünde bu konumuna ~öyle de~inilmi~tir:
"Gerçe~in (Mat) senyörü, tannlann babas~ , insanlan yapan ve hayvanlar~~
yaratan o dur"4. O halde Amon, tanr~lar üstü yüce varl~ k, en büyük tanr~~
pozisyonuna getirilmi~tir. Asl~ nda bu özde~le~tirmenin dini oldu~u kadar
tamamen siyasi endi~eyle gerçekle~tirildi~i kan~s~~ortaya ç~ kmaktad~r. Zira,
Eski Imparatorluk devrinde ad~ na muazzam mabetler ve piramitler yap~lan
Tanr~~ Re'nin göz ard~~edilip yepyeni bir tar~m~ n yerini almas~~imkans~z gibi
görünmektedir. Bu yüzden, ancak özde~le~tirme yoluyla yeni tanr~ n~ n yüceltilmesi ve benimsenmesi mümkün lul~ nm~~ur. Böylece, Tanr~~ Re, imparatorluk tanr~ m olma özelli~ini kaybetmi~, yerini Amon alm~~t~ r. XII. hanedan
devrinden itibaren hem dini, özellikle de siyasi rolü olan bir tanr~~olarak ortaya ç~ km~~, merkeziyetçili~in, birlikçi bir devlet kavram~ n~n ve yay~ lmac~~siyasetin simgesi haline gelmi~tir'''. Zaten, çok geçmeden Karnak'taki mabedi
imparatorluk mabedi olarak adland~r~lm~~t~r.
OZ~RIS
Siyah ve verimli topraklar tanr~s~~olan Oziris'in, bir zamanlar, dünyada
hükmeden yer tanr~ m babas~~ Jeb'in yerine idareye geçti~i kabul edilmi~, k~zkarde~i ve e~i Izisle birlikte sürdürdü~ü hükümdarl~~~~s~ ras~ nda insanlara
verimli tar~ m~~ ö~retmi~, onlar~~ dini vecibelerin yerine getirilmesi konusunda
ayd~ nlatm~~, bu nedenle medeniyeti getirmi~~bir tanr~~olarak tan~ n~yordu"6.
Iyilik bah~eden bu idareyi luskanan karde~i Seth taraf~ ndan öldürüldükten
ve kar~s~~ Tanr~ ça Izis, Tanr~~ Thot ve Tanr~~Anubis'in elbirli~iyle tekrar
canland~ r~ ld~ ktan sonra, insanlara art~ k ölümsüzlük yolunu gösterece~i
inanc~~ ba.~lam~~ur117. Bu yüzden öteki dünyada ölülerin senyörü olmu~tur.

112
Leiden Papirüsö: Il. Ramses devrinde (MÖ. 1298-1232) papirös üzerine yaz~lan Amonilahileridir ve Hollanda'n~n Leiden ~ehri müzesinde muhafaza edildi~i için Leiden Papirüsü
olarak an~lmaktad~r. Burada Amon ile IQ'nin özde~le~tirilmesini kan~tlamas~~bak~m~ndan ele
al~nm~~t~r.
115

E. Hornung, a.g. e., s. 79, 80 ve 255.

Leiden Papirf~si~~ (Claire Lalouette, Text~s sarris et text~s profants de l'ancl ~nn~~Egypte,
Paris, 1987, s. 129-137).
114

115

A. Eggebrecht, a.g.e., s. 256.

116

Guy et M.F. Rachet a.g.e., s. 186-187.

117

F.Daumas, a.g.e., s. 288.
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Eski Imparatorluk devrinde Heliopolis din adamlar~, yeralt~~dünyas~~ve
Ölüler Tanr~s~~Oziris'i Ennea'ya (Dokuzlu tanr~ lar grubu) dahil ederek, onu
göksel bir tann olarak kabul ettirmi~lerdir.
Orta Imparatorluk devrinde ise Oziris'in bir zamanlar yeryüzünde ya~ad~~~~ve insanl~~~idare etti~i, öteki dünyada da öliimsüzlü~ü temsil etti~i fikri
vurgulanm~~, dolay~s~yla öliimsüzlü~e hak kazanan insanlar~~öteki dünyada
idare etti~i dii~f~nillmil~til. ölümsüzlük, o zamana kadar sadece firavun ve
yüksek seviyede bir kesime ait bir imtiyazken, tüm insanl~~a geçerli say~lmaya
ba~lam~~t~. Bu demokratikle~me hareketinin sonucuydu. Bu da Oziris kültünün ya~ayanlar için mabetlerde, ölenler için mezarlarda olmak üzere yayg~nla~mas~ na sebep oldu. Oziris, böylece, evrensel tanr~~konumuna getirilerek,
büyük mabetlerin bünyesine küçük Oziris mabetleri eklenerek, Oziris ayinteri tüm mabetlerce sindirilmi~~oldu"8. Ba~lang~çta Oziris kilit merkezi,
Tanr~ça Izis'in kocas~n~ n ceset parçalar~n~n bulundu~u yerlerden olan Deha
Bölgesi, Buto, Sais ve Buziris iken, güneydeki Abidos da di~er önemli bir
merkez haline gelmi~tir"8. Abidos'un esas tanns~~bat~ya ba~kanl~k eden anlam~ na gelen "Hent-Amenti" olarak adland~r~lan Kurt Tanr~~Upuatl" iken
2000'den sonra Oziris'e bu tannn~n yeri ve özellikleri mal edilmi~~ve
Oziris'in ismine Hentamenti lakab~~eklenmi~ tirm. Böylece Abidos'ta herkesin kat~ld~~~~büyük Oziris törenlerinde Tanr~~Oziris'in ölümü ve yeniden
canlanmas~n~n ayinlerle kutlanmas~~gelene~i yerle~mi~tir. Bu yüzden Abidos
kutsal bir ~ehir konumuna gelmi~ti, ve binlerce M~s~rl~~bu ~ehre gidip Oziris'in ölümsüzlü~üne kavu~mak için tannn~n lütfuna s~~~n~ p sunaklarda bulunuyordu. Oradaki kutsal tepenin yan~na veya Oziris mabedinin yak~n~na, ziyaretlerinin an~s~na, dü~ündükleri ölmü~~yak~nlar~~için üstü yaz~l~~küçük bir
dikilita~~b~rak~yorlard~'22 . Bu dikilita~lardan birinde ~u yaz~y~~görmek
mümkündür:
"Büyük tannn~n (Oziris) yan~ nda ona sunaklar sunuldu. Buziris'teki büyükler, Abidos'taki büyükler ve ulema onu yüceltiyor. Huzur içinde, huzur
içinde arzu etti~i yollan kendine aç~yor... Ona Bat~n~ n yolunda ilerlemesi
için el uzat~ liyor. Gece gemisinde kürek çekiyor ve gündüz gemisinde seyrediyor. Büyük tannn~n e~li~inde yol al~yor... 923.

118 A.

Moret, a.g.~., s. tome I., 285-286.
F.Daumas, a.g.~., s. 288.
I " Abidos, tann Oziris'in ba~~n~n bir vazo içinde saldand~g~~yer olarak görülmü~tür (A.
Moret, Le Nil..., s. 286). Kurt Tan~n Upuat'~n iki kült merkezi oldu~u zannedilmektedir, bunlar,
Butto ve Abidos'tur (Guy et M.F. Rachet, a.g.~., s. 18-58). Buto'nun Delta Bölgesi vilayetlerinin
ba~kenti olarak görülmesi dolay~s~yla tann da "Bat~'ya ba~kanhk eden" olarak adland~rdm~~ur.
121 A. Moret, Le
s. 287.
in A. Moret, a.g.~., tome I., s. 295.
I" Abidos yaz~l~~ta~~; J.Yoyotte, Les Pilirinages, Saurus Orientales, Paris, 1960, s. 35-36.
119
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Oziris kültünü siirdürenlerin, öteki dünyada selamete eri~ece~i ama
bunun için de uhrevi mahkemede, yeryüzünde yapt~klar~ndan, temize ç~ kmas~~gerekiyordu. Oziris'in kendisi de öldürüldükten sonra tanr~lar mahkemesinde "temize ç~ km~~" olarak ilan edildi~i için, ayn~~durumda olan tüm insanlar~~yan~na olaca~~ na inarnhyordu. Bundan böyle Eski Imparatorluk devrinde oldu~u gibi Tanr~~ Oziris de~il, "Tanr~~ Thot mahkemeye ba~kanl~ k
edecek, Tanr~~ Horus mahkeme sonucunu belirleyecekti124 . Tanr~~ Re ise
güne~~gemisinde mahkeme savunmalar~n~~ i~itecekti' ~~~ . Mahkemenin sonucuna göre ölüler birer Oziris olacaklard~. Burada dairesel bir özde~le~me
görüyoruz. Oziris, bir zamanlar, yeryüzünde hükümdar iken, öldürülmesinden sonra öteki dünyan~ n senyörü olmu~ tu. Benzer biçimde yeryüzünde firavun olan~n firavunlu~u öteki dünyada da devam edecekti. O halde, Oziris
inanc~n~~ ta~~yanlar da bir Oziris-firavun ~ekline bürünecek, hatta yüce Tanr~~
Re ile özde~le~ecekti126.
Ku~ kusuz, bütün bunlar için, yeryüzünde, Maât'a (gerçek ve adalet) uygun bir biçimde davran~ lmas~~ön~art~~te~ kil ediyordu. Zaten, bu yüzden Eski
Imparatorluk devrinden itibaren öteki dünya mahkemesi dü~üncesi ve buradan itibaren de davran~~lar~ n merkezi olan kalbin bir teraziyle tarulmas~~ i~lemi geli~tirildi'27. ölüler tanns~~huzurunda suçsuz görülen ölüler Oziris'le
özde~le~erek ölümsüzlü~e eri~ecek, sonra da Tanr~~Re ile sonsuz hayata eri~ ecekti. Bununla birlikte, yine bu devirden itibaren ve de "Sanduka Metinleri"nde s~ k s~ k rastland~~~~üzere Oziris Tanr~~Re ile özde~le~tirilmi~~ve onun
gibi görüldü~ü belirtilmi~tir. Ayr~ca ba~ ka bir yerde Oziris ve Re'nin Ba'lar~n~n (Ruh) Mendes'te kar~~la~t~ klar~~ve orada tek bir Ba olduklar~~ söylenmektedir128. Asl~ nda bu özde~le~ tirme Oziris ile Re-Hepri aras~ ndad~r ve bunu,
Yeni Imparatorluk devrinde, Oziris için yaz~lan ilahide görmek mümkündür.
Gö~sünde Re-Hepri parl~yor
Üzerindeki karanl~ klan uzakla~unyor
Ve gözleri için ~~~ k saç~yor
(—)
Insanlar~ n anne ve babalar~~
A. Moret, a.g.e., s. 296.
Adolf Erman, Litte'rature, s. 128; anan: A. morct,
126 A. Moret, a.g.e., s. 298.
127 F. Dunand - C. Zivie - Coche, a.g.e.,s. 192.6
128 E. Horn~~ng, a.g.e., s. 80.

124

125

tome I., s. 296-297.

Belleten C.LVII, 46
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Senin nefesinle ya~~yorlar
(—)
"Ba~lang~ç tanns~" i~te senin ad~n'29
Yine Yeni Imparatorluk devrinde yaz~ lan "ölüler Kitab~"nda, her iki
tanr~ , birbirlerini tamamlarc~~olarak görülmil~ ler; öyle ki baz~~ k~s~mlarda
biri di~erinin yerini alabilir ~eklinde gösterilmi~tir. Nefertari'nin mezarmda
her iki tanr~ , tek bir vücut olarak gösterilmi~~ve "Oziris'te bulundu~u zamanki
ve "12'de bulundu~u zamanki Oziris ~eklinde yaz~~ta~~yan, his ve
Neftis aras~ nda bulunan, koç ba~l~~bir mumya ile ifade edilmi~tir. Yine ba~ka
bir yaz~tta, her gün güne~~batt~~~nda Tanr~~12.*e' ölüler diyar~ na inmekte, böylece, geçici olarak yarat~c~~tanr~~da olsa, o da Olmektedir. O halde, o da geçici bir zaman diliminde yeralt~~dünyas~nda ya~amakta ve Oziris olmaktad~ r,
yani R Oziris'e dönü~mektedir. öyle ki her ikisi tek bir vücut olmakta ve IV.
Ramses'in (M.Ö. 1166) Abidos'taki stelalannda zikredildi~i gibi "tek bir
a~~zdan" konu~abilmektedir130. Hattâ Oziris
erimekte ve gecenin
güne~i olarak yeralt~~sakinlerini ölüm uykusundan uyand~rmaktad~rlm. Bu
birlik, ku~kusuz k~sa siirelidir. Güne~~tan~-~ s~ , sabahleyin tekrar ufukta göründü~ünde, Oziris'likten ç~km~~ , ölümden kurtulmu~tur. Asl~nda bu birliktelik, ölümlülü~iin sadece insanlara özgü bir olay olmad~~~ , yarat~c~~tanr~~
bile olsa, tannlann da ölebilecegi konusuda dü~ünülmü~, ama Tanr~~
karanl~k yeralt~~dünyas~ ndan her gün yenilenerek tekrar do~mas~, ölüm sonras~~endi~esi ta~~ yan insanlara bir ümit ~~~~~~yakm~~t~ r. Bunun sonucu olarak,
ölünün, ebedi güne~~~~~nlar~n~n bir parças~~olarak, sonsuz hayata ba~layaca~~~
kabul edilmi~tir. Çünkü Oziris, her zaman iyili~i temsil etmi~ti, o halde iyi
insanlar~n yeri Oziris'in, dolay~s~yla Tanr~~Rnin yanlyd~ m.
KNUM
Knum bir koçla veya koç ba~l~~insanla temsil edilen tanr~d~r. M~s~r'da
pek çok yerde tap~ lmakla beraber esas kült merkezleri Yukar~~ M~ s~ r'da Elefantin ve Esna idi. Elefantin'in yerel tanr~m olarak Knum'un önemi büyüktü,
çünkü, Elefantiniss, güneydeki Birinci ~elaleye hemen yak~ n Nil üzerinde
129

F. Daumas,

a.g.e.,

s. 287.

~ s° E. Hornung, ege., s. 80.
131
132

E. Hornung, ege., s. 83.
F. Daumas, ege., s. 289.

133 Elefantin, arkaik dönemde büyük bir önem tasunachysa da, firavun Huni devrinden
itibaren, (M.Ö. 2580 dolaylan) siyasi ve stratejik yönden önemi artmistir. VI. Hanedan devrinin
sonunda, Birinci ~elalenin yalunlig~~nedeniyle Tanr~~Knum'a gösterilen ihtimam daha da artmisor (E. Hornung: ege., s. 60).
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büyük bir adad~ r ve binlerce y~l boyunca Birinci ~elale M~s~ r'~n güney s~ n~ r~~
ve Nil'in kayna~~~olarak görülmü~tür'TM. Bu yüzden Birinci ~elaleden fi~k~ran
suyun Knum'dan geldi~i ve onun as~ rlar boyu Nil ta~malanna neden olan
tanr~~oldu~u kabul edilmi~tir. Insanlar~ n, hayvanlar~n, bütün varl~ klar~n
ya~am~~için gerekli suyu sa~layan tanr~~olarak, Knum kültüne büyük önem
verilirdi, çünkü, tannmn böyle bir do~al olay~~ihmal etmesi halinde lutl~ k
ba~~gösterebilirdim.
Esna'daki Knum kültünün önemi, Tanr~~ Knum'un yarat~c~~ tanr~~ olarak
görülmesindendi. Koçla ifade edilen tanr~, yarat~c~~ gücü temsil ediyordu.
Hayvan sürülerinin do~urganl~~~n~~ art~rd~~~~gibi, çocuklar~ n da dünyaya
gelmesini onun sa~lad~~~ na inan~llyordu"6. Tanr~~Knum'un simgesi çömlekçi çarlud~r. Bu çarkta, Nun'dan ald~~~~kili ~ekillendirerek tanr~lan ve insanlar~~ yarat~ r ve hayati nefesi yaratuklar~ na üfleyerek, onlar~~ canland~r~ rd~ m. "Hayat veren" yarat~c~~ tanr~~ olarak, yani "babalar~n babas~" "analann
anas~" olarak Knumm kutsal yarauc~l~~~~temsil etmi~~ve genellikle firavun
olacak çocu~u ~ekillendiren tanr~~ olarak görülmü~tür. Buna ba~l~~ olarak
Esna'daki mabette Tanr~~Knum'a çömlekçi çark~~sunma gelene~i vard~. Do~umla ilgili bir tanr~~oldu~u için öldükten sonra yeniden canlanma ile ilgili
bir tanr~~olarak da görüldü. Onun Oziris'i yeniden canland~ rmada ba~~rolü
oynad~~~, böylece ölümsüzlük bah~eden taraf~~ da oldu~u kabul edildi139. Bu
yarat~c~l~ k Eski Imparatorluk devrinde yaln~zca firavun ve ailesine geçerliyken, Orta Imparatorluk devrinde tüm insanl~~a geçerli say~ld~. Çünkü her
iki devir aras~ ndaki geçi~~döneminde ortaya ç~ kan kar~~~ kl~ klar devrinde güvensizlik tüm M~s~r'da yayg~nla~m~~, yollar, kanallar ihmal edilmi~, ekonomik
hayat felce u~ram~~t~. Haraç kesenlerin üretilen ürünleri ele geçirmeleri nedeniyle tar~mla u~ra~~lmaz olmu~tu. Bunun sonucunda önemli boyutlara varan bir kul~ k ya~anm~~, "insanlar~n birbirini yedikleri, dahas~, halk~n çocuklar~n~~bile yedi~i" kimi yazularda ifade edilmi~tir. Maspero için bu tip yaz~lar
tamamen hayaliydi, çünkü firavunlar~ n dikkatini Nil kayna~~ n~ n tanr~s~~
Knum'un üzerine çekmek içindi. Belki de M~s~r'da her devirde ola~an olan
yedi y~l boyunca k~ tl~ k çekilmi~, açl~ k ya~anm~~, Nil'in ta~mas~~ gecikmi~~veya
beklendi~i gibi olmam~~um.
E. Horr~ ung, a.g.e., s. 60.
Eggebrecht, a.g.e., s. 270.
136 F. Daumas, a.g.e., s. 284.
137 F. Dunand - C. Zivie Coche a.g.e., s. 71.
I " A. Eggebrecht, a.g.e., s. 270.
139 F. Daumas, a.g.e., s. 284.
14 Pierre Montet, a.g.e., s. 91.
134

135 A.
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Di~er taraftan, yine ayn~~devirde öyle kar~~~k bir durum ya~anm~~t~r ki,
insanlar bir yandan biribirlerini öldürürken, lutl~ k nedeniyle de ülkenin nüfusunda büyük ölçüde azalma görülmü~~ve bu durum, M~s~ rl~~bir bilgenin
uyar~lar~nda, ~öyle ifade edilmi~tir: "insanlar azal~yor. Her tarafta insan~n
karde~ini topra~a verildi~i görülüyor. Ölüler nehire at~l~yor. Nil bir mezar
gibi. kad~nlar k~s~r. Art~k çocuk yap~lm~yor. Tanr~~Knum, ülkenin durumundan dolay~~art~k insanh~a ~ekil veremiyor"ml.
Görüldü~ü gibi, Tanr~~Knum'un çömlek çark~nda do~acak bebeklere
~ekil vermedi~inden yalun~lmaktad~r. Buradan, Tanr~~Knum'un, nüfusun art~~~~için, ön plana geçti~ini anl~yoruz. Bu yüzden Xl. Hanedan devrinde din
adamlar~, Knum'un yarat~c~l~ k ve Nil ta~malanndan dolay~~verimlilik i~levini
göz önüne alarak, onu Tanr~~ I* ile özde~le~tirmi~ler, Knum-Re' olarak adland~rm~~lar, en büyük tanr~ lardan biri konumuna getirmi~lerdir142.
Tanr~~Knum'un önemi Yeni imparatorluk ve ondan sonraki devirlerde
de giderek artm~~~ve ad~na ilahiler yaz~lm~~t~r. Her ne kadar daha yeni devirlere ait olsa bile, eski metinlerin bir örne~i olarak, Esna'daki Knum Mabedi'nin bir sütunu üzerine kaz~nm~~~bir ilahide, Tanr~~ Knum'un insan vücudunu meydana getiren k~s~mlar~~nas~l yaratt~~~~ortaya konulmaktad~r:
Saç tutamlann~~büyüttil,
Saçlar~~uzaturd~, vücudun ö~eleri üzerinde deriyi ~ekillendirdi.
Yüzlere özellik vermek için çehreyi ~ekillendirdi.
Gözleri açurd~,
Kulaklarm giri~ini açt~,
Vücudun atmosferle temas~n~~sa~lad~,
Yemek için a~z~n~~yapt~,
Çi~nemek için di~leri s~ralad~,
ifade etmek için dilin ba~~n~~çözdü143.
Y~ne ayn~~ilahide Tanr~~Knum'un tannlan ve insanlar~~ dü~ünerek neler
yaratt~~~ n~~görmek mümkündür: "K~ rlarda bitkiler ç~ kartt~~ ve k~y~lar~~renk
renk çiçeklerle donatu; tanr~lar ve insanlara ya~am imkan~~vermek için a~aç-

Admonitions d'un sage Egyptien, anan A.moret, Le M..., s. 262.
P. Montet, a.g.e., s. 91.
143 Esna 250, 9,10, S.Sauneron, Les Fe'tes religieuses d'Esna aux derniers siicles du paganisme; Le
Caire, 1962, s. 96.
141

142
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lara meyve yapt~rd~". Bunun yan~nda "da~lar~n içinde kaya yanklarm~~açt~~ve
kayalar~~ da~lar~~püskürtmeye mecbur etti""4.
XI. Hanedan devrinde yaz~lan "Amenope Ö~retisi"nde ise Tanr~~Knum'un insan~~kilden ve samandan yaratt~~~~belirtilmi~tirm5.
SOBEK
Yunanca Suhos olarak adland~r~lan Tanr~~Sobek, su tanns~~ve bal~ klar~n
senyörüdür. M~s~r'da sular~n, genellikle, timsah ~eklindeki tannn~n himayesinde oldu~una inaml~rd~'. Timsah ya da timsah ba~l~~insanla temsil edilen
tanr~~Sobek'in kültü Fayum kökenlidir. Fayum, Eski Imparatorluk devrinde,
batakl~ klar bölgesi oldu~u için, timsahlarla doluydu. XII. Hanedan devrinde,
Nil nehrinin kollanndan Bahr Yusuf un düzene konulmas~yla bölge tar~ma
elveri~li bir duruma getirildi. ~edet (Yunanca Krokodilopolis) bölgenin
merkezi durumundayd~~ ve II. Amenemhat devrinde Tanr~~Sobek ad~na
muazzam bir mabet in~a edildi (M.Ö. 1820)"7. Hatta Herodotos'a göre
Labirent'in alt kat odalar~nda, dönemin firavunlar~nki gibi, kutsal timsahlann da mezarlan bulunmaktayd1148. Ayr~ca, Tanr~~Sobek'e Teb ve Kom
Ombo'da tap~lmaktayd~ , ve buralarda kutsal görünen timsahlar evcille~tirilir,
kulaklar~~alt~n küpeler ve boncuklarla siislenirdi149. Kom Ombo'da pek çok
timsah mumyas~~bulunmu~tur.
Orta Imparatorluk devrinde Tanr~~Sobek'e ayr~~bir özen gösterilmi~, inceledi~imiz tanr~lar gibi güne~le~tirilmi~~ve Sobek-It olarak Rye güç veren
bir tanr~~olarak görülmü~tür. Tanr~~Rk'nin gece yolculu~u sonunda sabahleyin Ba~lang~ç Umman~nda, bir timsah biçimine girdi~i veya bu sürüngenden
ç~ kt~~~~kabul edilmi~tir. Yukar~~M~s~r'daki Kom Ombo tap~na~~ndaki yaz~tlar
Sobek'i, Tanr~~R''nin Ka's~, yani kopyas~, sudaki görüntüsü olarak belirtmektedir. Bu da bizi timsahlara maledilen yenilenme gücü sayesinde güne~in geceyi yenerek yenilendi~ils° ve R''nin Ba~lang~ç Umman~ndan birdenbire
belirmesini simgeledigim fikrine ula~t~ rmaktad~ r. Bunun yan~ nda tanr~~

Esna 250, 15-16; S. Sauneron, a.g.e., s. 104.
Dunand -C. Zivie- C oche, a.g.e., s. 71.
148 E. Hornung, a.g.e., s. 67.
147 Adolphe Erman, a.g.e., s. 137.
148 Herodotos, a.g.e., s. 157.
149 Herodotos, a.g.e., s. 128.
144

145 F.

150
151

Wolfhard Westendorf, L'Egyk ancienne: trad. Sonia de la Brfflie, Lausanne, 1970. s. 226.
A.Eggebrecht a.g.e., s. 271.
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Sobek'in ~emnis'teki tanr~~ Horusla~" özde~le~tirilmesi yine tanr~~Re ile ilgilidirm. Bu ~ekliyle Sobek, Re'nin dü~manlar~n~~cezaland~ ran tanr~~ olarak
görülmü~tür154. Zaten Esna'daki mabedin havuzunda yap~lan ayinler Tanr~~
Re`ye kar~~~"ayaklanman~ n yokedilmesi" olarak adland~r~ llyordu.
Di~er taraftan Herodotos'un ifade etti~i gibi timsahm yumurtalar~~ancak
bir kaz yumurtas~~büyilklü~ündedir. Bilinen hayvanlar içinde bu kadar küçük
do~du~u halde bu kadar çok büyüyen tek hayvan timsaht~ r'55. Bu yüzden
M~s~rl~lann kutsal timsah~n yarat~c~~gücünün oldu~unu dü~ünmeleri ve ona
Tanr~~Re'nin yaratma gücünü mal etmeleri de ihtimal dahilindedir.
Ayr~ ca en erken devirlerden itibaren Tanr~~Re ve Sobek'in annelerinin
Tanr~ça Neit156 oldu~u tespit edilmi~tir'". Tanr~ça Neit kollar~nda bulunan
iki timsah~~emzirir biçimde gösterilmi~tir. Bu timsahlardan birinin Re,
di~erinin de Sobek olmas~~ miimkiindür'58, çünkü bir sava~~tanr~ ças~ n~ n
çocuklar~~ancak gücünden korkulan bu iki tanr~~olabilirdi.
Tanr~~Re ile özde~le~tirilerek evrensellik niteli~i kazand~r~lan bu tanr~lardan Amon, yeryüzündeki olaylardan, Tanr~~Oziris de öteki dünya ile ilgili
ya~amdan sorumlu tanr~lar olarak görülmü~lerdir. ~.-Jstünlükleri kesin bir biçimde kabul edilmi~tir. Böylece, Tanr~~Reenin gece ve gündüz özellikleri bu
tanr~ lara maledilerek, Re, bu tannlarda eritilmi~~imparatorluk tanr~s~~vasf~n~~
yitirmi~ tir. Yine Knum ve Sobek de Re'nin özelliklerinden yararlanarak
önem kazanm~~lar, ama yine de bölgesel tanr~~ niteliklerini sürdürmü~lerdir.
ORTA IMPARATORLU~UN SONU
III. Amenemhat'~n uzun süren iktidar~ndan sonra M~s~ r'da çok çabuk
geli~en bir dü~ü~~görüldü. M.Ö. 1800-1792 y~llar~~aras~nda idarede kalan IV.
152~emnis Horus'u M~s~rca Horpa~erd idi. Yunanl~ lar Harpokrat olarak adland~ rm~~larchr.
Parma~~n~~ a~z~nda tutan bir çocukla ifade edilmi~ tir. Oziris'in ölümünden sonra, bis bir akbaba
~eklinde Oziris'in üzerine konmu~~ve hamile kalm~~t~ r. Horus'u dünyaya getirdikten ve
büyüttilkten sonra Seth'ten babas~ n~ n intikam~ n~~almas~ n~~istemi~tir. Durum öyle de olmu~, bu
sava~ta Horus bir gözünü kaybetmi~, ama gözünü tekrar alabilmi~tir. Sonunda Seth'i yenmi~~ve
onun erkeklik uzvunu kesmi~ tir. Tannlar mahkemesinde Horus'a hak verilmi~~ve _leh ona A~a~~~
ve Yukar~~M~s~r'~ n idaresini vermi~ tir (Guy et M.F. Rachet a g.e., s. 129).
155 A. Eggebrecht a.g.e., s. 271.
154 P. Montet, a.g.e., s. 195.
155 Herodotos, a.g.e., s. 127.
156 Tannça Neit: Korkunç bir tanr~ ça olarak görülen Neit sava~~tannças~d~ r. Simgeleri, bir
elinde tuttu~u veya ba~~ n~ n üzerinde gösterilen ok ve kalkand~r. Ba~lang~ç tanr~ças~~ olarak
erkeklik ve di~ilik özelliklerine haiz oldu~u kabul edilir. Firavunun koruyucusudur. Yeni Imparatorluk devrinde lzis, Neftis ve Selkis'le birlikte mumyalanm~~~iç organlann koruyucusu olarak
göralmü~ tür. Geç dönem metinlerinde "tannlann anas~ " olarak adland~r~lm~~t~ r. Esas kült merkezleri Sais ve Esna'd~r (Ramadan El Sayed:: La Diesse Neith de Sais, 2 Vol. Le Caire. 1982).
157 E. Hornung, a.g.e., s. 133.
158 F. Daumas, a.g.e., s. 282.
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Amenemhat'~n devri sönük geçti ve ondan sonra idareye gelen k~z karde~i
Sebekneferur'e (M.Ö. 1792-1788) ancak dört y~l idarede kald~~ve kendisinden sonra tahta geçecek varisi yoktu. Ondan sonra gelen firavunlann evlilikler yoluyla m~~yoksa zorbal~kla m~~idareyi ele geçirdikleri bilinmemekle beraber XIII. hanedan~~te~kil ettiler. On üç firavundan olu~an, Teb'de yerle~ik
bu hanedan firavunlan M.Ö. 1785-1760 aras~nda k~sa bir süre idarede kald~lar. Zaten idareciler öyle bir h~zla de~i~iyorlard~~ki, baz~~firavunlar taç giyme
ismi almaya bile vakit bulamad~lar'69.
Asl~nda XIII. Hanedan~n mahvolmas~na, dolay~s~yla M~s~r'~n idari yönden çökii~üne, yüksek görevlilerin, özellikle subaylann idareye gelmedeki
rekabetleri sebep olmu~ tur. bunlardan hiç biri kendini yeteri kadar güçlü
hissedip ne istikrarl~~bir siyasi ortam sa~lam~~, ne de kendi hanedan~n~~kurabilmi~tir. Bu yüzden, M~s~r Imparatorlu~u tam bir anar~i ya~am~~, merkezi
idareye güven kalmam~~~ve ihtilaller ya~anm~~ur'6°. Bunun sonucu, Deha
Bölgesi, Eski Imparatorlu~un sonundaki gibi yabanc~~istilalara aç~k kalm~~t~r.
Bu da M~s~r'~n yeniden parçalanmas~n~~ard~ndan getirmi~tir. Bu kar~~~k durumda, Delta Bölgesi'ne, ilk merhalede, nüfuz edenler Sina Yar~ madas~'nda
göçebe hayat ya~ayan bedeviler olmu~tur'61 . Ama esas Deha Bölgesi'ni ele
geçirip uzun müddet hakimiyetlerini sürdürecek olanlar Hiksoslard~r'62.
Maneton'a göre Hiksoslar~n M~s~r'a geli~i Firavun Tutimaios (Tutmozis)
devrinde olmu~tur. Do~udan gelen ve Hint-Avrupa kökenli olan Hiksoslar,
çarp~~mas~z, hiç bir zorluk olmaks~z~n M~s~r'~n kuzeyini i~gal etmi~lerdir. ~ehirleri yalup plun~~lar, mabetleri yerle bir etmi~ler, halka ac~mas~zca davranm~~lar, baz~lann~~öldüriip, kad~n ve çocuklar~~köle olarak kullanm~~lard~r. Kendilerinden biri olan Salatis'i kral yapm~~lard~r. Salatis ba~lang~çta
Me~nf~s'i idari merkez olarak seçmi~se de Asurlulann muhtemel sald~nlann~~
öngörerek daha kuzeyde Avaris'i ba~kent yapm~~, sa~lam duvarlarla ve
240000 ki~ilik bir kuvvetle ~ehri giklendirrni~tir (M.Ö. 1730)'63.
159 E. Meyer; a.g.e., s. 335.
16° E. Meyer, a.g.e., s. 446.
161

Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 129.

162 Hiksoslar: Mitannilerin, Urartlar~ n, hatta Hititlerin i~ncüleri olabilecekleri, M~ s~r

üzerine ilerlediklerinde Asur'dan ve Kenan ülkesinden sava~ç~lar~n da Hiksoslara kat~lm~~~olabilece~i tahmin edilmektedir (Guy et M.F. Rachet, a.g.e., tome I. s. 129). Bu arada Ortado~u ülkelerinde büyük bir hareket görülmü~tür. Hitider Kapodokya Bölgesi'ne, H~~rriler Habur ~le F~rat
aras~ndaki bölgeye yerle~m~~ler, daha sonra Asur topraklar~na nufuz etmi~lerdir. Di~er taraftan,
Zagros Da~lar~ ndan gelen Kassitler Babil ve Mez~lx~tamya'n~ n güneyini istila etmi~lerdir (A.
Moret, a.g.e., tome I., s. 467). M~s~rl~ lar Hiksoslar~~' Heka Hasut (yabanc~~ülkelerin sava~ç~lar~ )
olarak ad1and~r~yorlard~. M~s~rl~~rahip ve tarihçi Maneton, Heka Hasut'u me~hur kitab~~"M~s~r
Tarihinde Yunanca "Hiksos" olarak ifade etmi~tir (Guy et M. F. Rachet, a.g.e., s. 129, 152).
1 " Maneton, M~s~r Tarihi, anan A. Moret,
tome I., s. 470.
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M.Ö. 1660'da Delta Bölgesi'nin bat~s~ nda, Iksua ba~kent olmak üzere,
XIV. M~s~ r Hanedan~~kuzeyin bir bölümünü idare ederken, Teb'de yerle~ik
di~er bir hanedan olan XVII. Hanedan güneyi idare etmektedir". Her iki
hanedan XV. ve XVI. Hanedanlan kurmu~~olan ve baz~~hallerde M~s~ rla~m~~~
görülen Hiksos krallanna°65 haraç ödemekteydiler. M~s~ rl~lar Hiksoslar~~
dinsiz addediyorlard~ , bununla beraber Hiksoslar, Hititler ve Mitannilerin
Sava~~ve F~ rt~na Tanns~~Te~ub'a tap~yorlard~. M~s~rl~lar bu tannyla kendi tannlan Seth'i bir tutuyorlard~ , ve Hiksoslann Avaris'te Tanr~~Seth'i benimsemeleri ve onu kraliyet tanr~m ilan etmeleri, M~s~ r'da kötü hat~ ralann canlanmas~na sebep oldu. Zira güney tanr~s~~olan Seth, güney halk~n~ n kuzey hegomanyasma kar~~~ayaklanmas~n~n ve ilk Birle~ik M~s~ r Krall~~~'n~ n parçalanmas~n~n sembohlydü. Bu yüzden Hiksoslar, Birlik Tanns~~Re ile Seth'in kötülük yapt~~~~karde~i Oziris'in ve onun o~lu Horus'un dü~man~~olarak görülüyordu". Hiksos krallan Tanr~~Seth killtünü sürdürmekle beraber I. Apopi,
~ian (iannas) 167 , III. Apopi gibi krallar, yerel firavunlar~ n taç giyme ismini
benimseyerek, s~ ras~yla A-veser-re Se-Veser-en-re, A-ken-Jen-re gibi içinde Re
hecesi bulunan kraliyet isimlerini alm~~lard~ r". Buna ra~men Hiksoslarla
M~s~ rl~lar aras~nda hiç bir ileti~im kurulamam~~, çünkü Hiksos hegomonyas~~
tamamen askeri teknik ve güce dayanan bir idare tarz~~ olmu~, dini, siyasi,
idari ve kültürel olmak üzere iki toplum aras~ nda hiçbir al~~veri~~olmam~~t~169.
XVII. Teb Hanedan~n~n son firavunlan Se-ken-en-re ve o~ullar~~Kames
ve Ahmozis, Hiksoslara kar~~~ba~~ ms~zl~ k sava~~n~~ ba~latt~ lar. Tanr~~ Re ve
özellikle Amon'un kendilerine zafer vadetti~i inanc~yla ve Thot.'" din
adamlar~n~n yard~m~yla Orta M~s~ r ve Hermopolis'i yeniden ele geçirdiler.
Bu yüzden Kames, kendini "Aâh'~n o~lu" (Thot'un o~lu) ilan etti. Kames'ten
sonra idareye gelen Ahmozis ise Deha Bölgesi'ni ele geçirerek Hiksoslar~~
Avaris'te s~ k~~t~ rd~ m. Sonuçta, M.Ö. 1580'de Hiksoslar ülkenin d~~~ na ç~ kaA. Moret, a.g.e.. s. 476.
ilk alt~~ kral~ n~ n adlan ~öyledir: Salitis, Bnön, Apohos, Apofis, Lannas ve
Assi'dir. Torino Papinlslerinden anla.~~ld~g~ na göre Bnön ismi M~s~ rca Bebnu'dur. Apof~s ise
Apepi'dir. Apepi öç Hiksos hal~ n~ n ad~d~r (A. moret,
tome I., s. 472). O halde Hiksos
krallan yerli adlar~~ alarak gerçek M~s~r &oyunlar~~ gibi görunmeye çal~~m~~lard~ r.
166 A. Moret, a.g.e., tome I., s. 473.
167 Maneton'un s~ ralamas~ nda be~inci Hiksos Kral~~ lannas idi. An~ tlarda ise ayn~~ ki~i ~ian
olarak geçmektedir (E. Meyer, a.g.e., s. 354).
168 E. Meyer, a.g.e., s. 354-358.
169 A. Moret, a.g.e., tome I., s. 476.
170 Thot din adamlar~ n~n yard~ m~~ sonucu XVIII. Hanedan devrinde tanr~~ Thot'un önemi
artm~~ur.
171 A. Moret, a.g.e., tome I., s. 478-479.
164

168Hiksoslann
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r~ld~lar. Böylece M~s~r'da 150 y~l siiren172 Hiksos hakimiyeti son buldu.
Bundan sonra, M~s~r'da, I. Ahmozis'in kurdu~u XVIII. Hanedanla Yeni Imparatorluk devri ba~lad~.

172 Hiksoslar bu zaman zarf~nda Biblos, Girit, Kenan ülkesi ile ticari ve diplomatik ili~kilerini siirdürmü~lerdi. Bu ili~kiler, ad~~geçen bölgelerde Hiksoslar ad~ na yaz~lm~~~M~s~ r stili tat~letlerden ve Üstü yaz~l~~küçük gübre boceklerinden anla~~lm~~ur (F. Daumas, a.g.e., s. 83).

