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ASIRLAR BOYU TANRI
Yrd. Doç. Dr. MÜRÜVVET KURHAN
ya da Râ, eski M~s~ rca Râu yaratmak, yapmak, vermek kelimesinden gelmekte ve yarat~c~~ anlam~ na geldi~i san~ lmaktad~ r'. Kökeninin Delta bölgesinden Sahebu oldu~u ve sonralar~~ Heliopolis'te
(Annu ya da Iyun) tap~ lan yerel tanr~~Atum'la birlikte tap~ld~~~~öne
sürülmü~tür2.
R''nin önem kazanmas~~Eski Imparatorluk (M.ö. 2950-2280) II.
Hanedan devrine rastlamaktad~ r. Heliopolis din adamlar~, geli~tirdikleri teorilerle, 12''yi yarat~c~~ özelli~i olan tanr~~Atum'la özde~le~ler ve batan güne~i
firmi~ler, onun bütün özelliklerini 1;t''ye maletmi~
de yaraR&Atum olarak adland~rm~~lard~r. Bu ~ekilde tanr~~
er
taraftan,
R,
gerçekten
Di~
t~c~~özelli~i oldu~unu öne sürmü~lerdir.
(gübre bötanr~~olup olmad~~~~tam olarak bilinmeyen Hepri böce~i
inin
kendi
kendini
yaratt~~~~
~
tirilerek,
Hepri
böce
le~
ile
özde~
3
ce~i)
tir.
Heper
ya da
~
i
temsil
etmi
ifade edilmi~, bu biçimiyle do~an güne~
Heperer fiilinden türetilen ve hayata gelmek, var olmak anlam~na
~n~~ b~gelen Hepri böce~inin yuvarlak bir gübre parças~ na yumurtalar
I Alexandre Moret, Histoire ancienne, tome I., Paris, 1929, s. 210.
Paris ,1967, s. 267 ve
2 François Daumas: La Civilisation de L'Egypte pharaonique,
633.

bir aç~ klamada bulunmu~ tur: "Bu türleri n
3 Plutarque, Hepri böce~i konusunda ~öyle
ileri sürülmektedir. Bu böceklerin hepsi erkektir. Yumurtalar~ n~~
di~ileri olmad~~~~
küçük bir maddeye (gübre parças~) yerle~ tirip bir yerde yuvarlarlar, hareketlerinde güini taklit ederek, arka bacaklanyla iterek, iyice yuvarlak
ne~in do~udan bat~ ya ilerleyi~
London,
oluncaya kadar yuvarlarlar" (Barbara Watterson: The Gods of ancient Egypt,
na gelir ve baz~~tanr~ lar için Heanlam~
~ekiller
ulu
Heperu
ise
~
1984, s. 69.) Heper'in ço
peru bak~m~ ndan zengin denilmi~tir.

Belleten C. LVIII, 1

2

MÜRÜVVET KURHAN

rakmas~~ ve yavrular~ n döllenme olmaks~z~ n dünyaya gelmelerinden
dolay~~ yaratan tanr~n~ n cisimlenmi~~biçimi olarak görülmü~tür.
Zaten tanr~~R , gökte diskini yuvarlayan bir gübre böce~
i olarak tahayyül
edilmi~tir'. Güne~in tam tepede oldu~u zamanki görünümü ise,
olarak adland~r~ lmakla birlikte, o zamana kadar firavunlar~n
kendisinden geldikleri kabul edilen kraliyet tanr~ s~~ Horus'la özde~le~tirilmi~~ve R&Horakti olarak adland~r~lm~~t~ r.
Horus'u da benligine almas~ yla ve onun özelliklerine sahip olmas~yla, yava~~yava~,
di~er tanr~ lardan üstün oldu~u yayg~nla~maya ba~lam~~t~r. Tanr~~
R''nin
yeryüzündeki iki cisimlenmi~~biçiminden biri Anka ku~u, di~eri de
öküz Mnevis'tirs.
Tanr~~
Hepri-Horakti-Atum adlar~~ alt~ nda, üç farkl~~görünümü, asl~ nda güne~in, dairesel bir biçimde, gökte ve yeralt~nda dola~mas~n~ , sonsuzlu~unu ifade etmekle birlikte, ayn~~
zamanda, insanlar~ n dilnyevi ve uhrevi hayatlar~nda güne~in seyrini izledikleri dü~ üncesini vurgulamakta, güne~in sabahki görünümü yeni do
~an çocu~u, ö~lenki hali olgun insan~~ve batt~~~~zamanki hali de ölmekte
olan ya~l~~ insan~~temsil etmektedir. R&Atum, ya~l~~ insan imaj~n~~
ortaya koymakla beraber yarat~c~~ bir tanr~d~ r. Eski Imparatorluk Piramit
Metinleri, Orta Imparatorluk Sanduka Metinleri ve Yeni Imparatorluk'ta yaz~ lan ölüler Kitab~ nda, kar~~~ k olarak, tanr~~
R&Atum'un yarat~c~ l~~~ yla ilgili kuramlar ortaya ç~ kmaktad~
r. R&Atum olarak 12k,
daha evren bir kaos içindeyken, zifiri karanl~ klar içinde olan Ba~lang~ç Umman~~Nun'da bulundu~unda, tanr~~
Nunla bir diyalog içindedir ve durumunu ~öyle aç~ klamaktad~ r: "Nun'da yaln~z ve hareketsizdim (nenu). Ayakta durabilece~im bir yer bulamad~ m, oturabilece~im yer yoktu. Ikamet edece~im taht henüz ~ekillenmemi~ti;
üzerimde henüz Nut'u (gök tanr~ças~ ) yaratmam~~ t~ m. Ilk topluluk
(tanr~ lar) henüz dünyaya gelmemi~ti. Ba~ lang~ç tanr~ lar~ n~
n EnneAlexandre Moret: Le Ni! et la civilisation egyptienn~, Paris, 1926, s. 431.
Anka Ku~u M~s~rcada Bennu'dur. Güne~~için kullan~ lan uben (do~
mak) fiilinden
türetildigi san~ lmaktad~ r (Guy et M.F. Rachet,
Dictionnaire
de
la
civilisation
igyptienn~,Paris 1970, s. 199). Bennu tanr~~
Rnin ruhunun (Ba) bir görünümü olarak
da kabul edilmektedir. Tanr~~12k-nin kült merkezi Heliopolis ~ehrinin ad~~
ise Annu ya
da Iyun idi (Grgoire Kolpaktchy, Livre d~s morts d~s anciens igyptiens,
Paris, 1990, s.
93, dipnot: 4) O halde Bennu ya da Bannu (Ba+Annu), Annu'nun ruh, Annu'daki ruh
yani Heliopolis'teki ruhu, dolay~s~yla tanr~~ 1Vnin yeryüzündeki cisimlenmi
~~ ~ekliydi.
Herodot'a göre ise 500 y~l kadar uzun ya~ ayan, k~rm~z~~ ve alt~n tüyli~~ ku~
tur. (Herodotos,
The History, trans. by George Rawlinson, London, 1952, s. 64).
Mner~ ts: M~~s~rca ad~~
Merur'dur. Tar~ mla Ilgili kutsal bir öküzdür. Apis öküzü gibi yenilenen gücü
temsil
eder, tanr~~ Ik'nin yeryüzündeki cisimlenmi~~ ~ekli oldu~
u gibi, ya~ ayan ruhu, Wnin
habercisi olarak kabul edilir. Maneton'a göre, Il. hanedan devrinde Memfis'te Apis
kültilne paralel olarak Heliopolis'te Mnevis kültü sürdürülmekteydi. Kutsal olan siyah
renkli öküzler aras~ ndan seçiliyor ve ayr~~ bir ihtimam gösteriliyordu (Guy Et M.F.
Rachet a.g.e., s. 164).
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a's~~(Dokuzlu tannlar) 6 yoktu. Henüz benimle (benli~imde, vilcudumda) idiler. Tamamen hareketsiz (su yüzünde) sallan~yordum...
O~lum Hayat7 beni ~uurlu k~ld~~ ve hareketsiz olan ö~elerimi birle~tirdikten sonra kalbimi ya~att~". Ba~lang~ ç suyunu temsil eden Nun'un
cevab~~ ~öyledir: "K~z~ n Maât'~~(gerçek ve adalet tannças~ ) teneffils et.
Kalbinin ya~amas~~için onu burnuna kadar yüksek. K~z~n Maât ve ad~~
hayat olan o~lun ~u senden uzalda~mas~ nlar"8.
Yaratma ile ilgili i~lem Sanduka Metinlerinde, ~öyle geçmektedir. 1~tum, "ben, tek ve benzeri olmayan Nun'um... Vilcudumu büyüsel gücüm sayesinde ya~ama getirdim. Kendi kendimi yaratt~m, istedi~im gibi, diledi~im gibi kendimi olu~ turdum"9 diyerek yüce tanr~~
oldu~unu vurgulam~~ , hatta bulundu~u Ba~lang~ ç Umman~~ Nun'la da
tek bir vücut oldu~unu ve kendi kendini arzu etti~i ~ekilde yaratt~~~n~~
ifade etmi~ tir. Bununla beraber Nun'dan ç~kt~~~n~~"Ben, öncesiz, sonras~z, Nun'dan ç~ kan Rk'yim... Nur'un (~~~ k) senyörüyüm"" ~eklinde
belirtmi~tir. Tanr~~1;t", kendi kendini yaratt~ktan sonra, R&Hepri ~ekliyle Nun'da bulunan, merdiven biçiminde kutsal bir tepe olan Benben" üzerine yerle~ mi~~ve kendi iradesiyle parlak bir ~~~ k diski biçiminde yükselmi~ tir. Nun'un koyu karanl~~~na kar~~~ ~~~~~ , Nur'u yaratm~~t~ r. Piramit Metinleri'nde R hakk~ nda "Merdivenin tepesine
ç~ kan ey Atum, ey Hepri, kutsal yer olan Heliopolis'te Anka ku~u gibi
dikilita~ tan yükseldin"" denilmi~ tir. Olüler Kitab~ nda ise ifade
"kendi kendini biçimlendiren ve ~ ekil veren Atum'um, Hepri'yim,
ebedi olu~umun tanns~pm"" ~eklindedir.
6 M~s~rca Pesecet.
7 Yarat~c~~tannn~ n

özünde olan ve onu canland~ran o~lu tanr~~ ~u'dur ve yaraulmam~~~evrenin bo~lu~unu ve her canl~ya gerekli havay~~ ifade eder. Ba~lang~ ç hayat~n~ n
kayna~~d~r. M~s~rca ~u "bo~luk" anlam~ na da gelmektedir. Claire Lalouette, Textes
sacrös et textes profanes de l'ancienne Egypte, Paris, 1987, s. 271, dipnot: 28. Burada
havan~n ya~amdaki hayati önemini anlatmaktad~r.
Textes des Sarcophages (Sanduka Metinleri), 801 C, Cl. Lalouette a.g.e., s. 30-31.
Burada yarat~c~~bir tanr~~olarak Rö'nin evrende hakimiyetini sürdürebilmesi ve yaratt~~~~her~eyi dengede tutabilmesi için, hayat~ n devam~ n~~ sa~layan, tanr~~ ~unun temsil
etti~i hava ile kozmik düzende, tanr~lar aras~ , insanlar ve tanr~lar aras~~ve insanlar
aras~~uyumu sa~layan, hatta co~rafi, fiziki, biyolojik tüm yarad~l~~~dengesini sürdüren,
tanr~ ça Maat'la ifadesini bulan ilahi kanunlara Ihtiyac~~oldu~u göstenlmi~tin Her iki
unsur tannn~ n var olmas~yla ba~lam~~t~ r. Mat. k~z~ , $u o~ludur. Bununla birlikte tanr~ça Maât Ennea'n~ n (Dokuzlu tanr~ lar grubu) bir üyesi de~ildir.
9 Textes des Sarcophages , 741 B3L, Cl. Lalouette, a.g.e., s. 31
1° B.D. Budge, Book of the dead, par. 153 B. Vol. III., s. 8.
~t~r.
11 Benben, do~mak anlam~ na gelen Uben filinden gelmektedir. ilk kutsal ta
Dahas~ , Heliopolis'in ilk temel talim olu~turmu~tur.
12 Textes des Pyramides (Piramit Metinleri), par. 1659, anan Alexandre Moret,
a.g.e., tome I., s. 221.
19 Gögoire Kolpaktchy, a.g.e., Bül XXIV, S. 104.
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Bundan sonra, di~er tanr~lar~~yaratma i~lemine ba~layan RAtum, ilk olarak hava tanr~ m $u ve rutubet tannças~~Tefnut'u salyas~yla
ve tükfirü~ilyle yaratm~~t~r.
"(R)-Atum, ~ul4 ad~nla seni a~z~ndan tükürdü""
"Atum ~u'yu ve Tefnut'u tilkürdü"16
"Tükürü~ün ve salyan ~u ve Tefnut demektir"".
~u ve Tefnut'un yarat~ lmanyla ilgili Piramit Metinleri'nde ikinci
bir usulden söz edilmektedir: "Atum, ya~ama ba~lay~ nca, Heliopolis'te,
mastürbasyona ba~vurdu (...) o zaman ikizler do~dular, ~u ile ayn~~zamanda Tefnut"18.
R&Atum'un "iki yavru ku~" olarak adland~rd~~~ , birinin önünde,
di~erinin arkas~nda oldu~unu ifade etti~i çocuklar~~$u ve Tefnut'u hiçbir di~i unsur bulunmaks~z~ n dünyaya getirdi~ini ve R''nin hem erkek hem de di~i özelliklere sahip oldu~unu; ~u ve Tefnut'un ilk di~i ve
erkek çiftini olu~ turduklar~n~~ve do~al döllenmenin bu çiftle ba~lad~~~n~~görüyoruz. ~u ve Tefnut, yer tanns~~Jeb ile gök tannças~~Nut'u ya~ama getirdiler. Böylece güne~, hava, nem, yer ve gökle birlikte evrenin düzeni sa~lanm~~~oluyordu. Bundan sonra Jeb ve Nut, dünyevi ya~am~n ve düzenin ifadesi olan Oziris, bis, Seth ve Neftis olmak üzere
dört karde~~ve e~leri dünyaya getirdiler. Böylece, R'-Atum'la birlikte
Dokuzlu tanr~lar (M~s~ rca Pesecet, Yunanca Ennea) toplulu~u ya~ama
gelmi~~oldu. Daha sonralar~ , Hathor, Horus, Thot, Anubis ve Mat gibi
tanr~~ve tanr~ çalar da bu toplulu~a eklenmi~tir. Bu tannlann Heliopolis'te olduklar~~ve R&Atum'un çocuklar~yla olmaktan mutlu oldu~u Piramit Metinleri'nde" anlat~lm~~t~r.
Tannlan terinden de yaratt~~~~ifade edilen tanr~~R&Atum'un yarat~c~l~~~~devam etmi~~ve insanlar~~ göz ya~lanyla2° yaratm~~t~ r. Insanlar~n ya~am~~için önemli iki do~al olay~~da yaratm~~t~r: "Herke14 ~U ve Tefnut'un tükürmek anlam~na gelen I~e~~
Tef fiilleriyle ilgili olabilece~i
dü~ ünülmektedir. (F.Dunand-C.Ziyie-Coche, Dieux ve
et hommes en Egypte, Paris, 1991, s.
f~5).
15 Textes des Pyramides, par. 1871, Cl. Lalouette, a.g.e., p, 32.
16 Textes des Pyramides, par. 1652, Cl.Lalot~ette, a.g.e., 32.
17 Textes des Psarcophages, 331 GIT, Q. Lalouette, a.g.e., s. 32.
111 Textes des Pyramides, par. 1248, Cl. Lalouette a.g.e., s. 32. Bu konuda diger bir
ifade ise "Hattâ, ellerimle tutmu~~olarak birle~ meyi sa~lad~ m (mastiirbasyon), bir ku cakla~ma s~ras~ nda gölgemle birle~ tim..." ~eklindedir. (E.A. Wallis Budge, The Gods
the egyptians, Vol. I., New York, 1969, s. 310).
19 Textes des Pyramides, par. 1655, Cl. Lalouette a.g.e., s. 33.
20 M~s~ rca gözya~lar~~ için kullan~ lan sözc~lk Remit, ayn~~ dilde insan sözcü~
ü de
Remet'tir. Gözya~ larlyla gün ~~~ nlar~~ anlat~lmak istenmi~ tir.
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sin, bulundu~u yerde, nefes alabilmesi için dört rüzgar~~yaratt~m...
Büyü~ün (zenginin) oldu~u gibi küçü~ün (fakirin) de refah içinde ya~ayabilmesi için büyük seli (Nil'in ta~mas~ ) yaratum"21 . Dahas~ ,
ya~am~~ o ~ekilde düzenlemi~ti ki insanlar~n sadece ya~amla ilgili dil~üncelere sahip olmas~n~~sa~lam~~t~r: "Kalbleri Bauy~22 dü~ünmeyecek
~ekilde yapt~m"".
R&Atum, di~er tanr~ lar~n korktu~u bir tanr~d~r. Bununla birlikte, "bütün tanr~ lar, onu gördükleri zaman sevinç içindedirler",
çünkü "onun parfümlü teriyle ya~arlar"24.
Tanr~~IU'nin, yaratma i~lemini gerçekle~tirirken üç ola~anüstü
melekeden de yararland~~~~ortaya konmu~tur. Bunlar, Sia, tanr~ n~ n
eserini yaraurkenki tasavvur, Hu, yarat~c~~ifade, Heka, yarat~c~~kelam
vas~ tas~yla dünyay~~yaratan uls~md~ r. Yani R, kalbinde tasavvur etti~i
varl~klar~ , kelamdan yararlanarak, her ~eyi ad~yla anarak, bir yerde,
"ol" deyince varl~klar ya~ama gelmi~lerdir25. Bununla birlikte,
kendisi de yaratt~~~~Ennea's~ ndaki (Dokuzlu Tanr~lar) gök tanr~ ças~~
annesi Nut taraf~ndan ta~~nmakta ve Nut26 her gün onu do~urhamiledir. Nut onu dünyaya getirdi~i zaman,
maktad~r: "Gök
eller (gö~e) yükselir, bir grup onu çevreler... Ufkun senyörü, sonsuz 1;t'
Nun'un içinden yükselir, ~~~kl~" onu çevreler"28. Zaten baz~~ilahilerde,
tanr~~ Ikenin, tam tepede oldu~u bir zamanda, bir sonraki sabah yeni
güne~i do~urmas~~için, annesi Nut'u dölledi~i ifade edilmekte, dahas~~
R&Amon ilahilerinde görülece~i gibi "annesinin öküzü"29 olarak
görülmektedir.
Di~er yandan, öteki dünya konusunda da teoriler ortaya koyan Heo~lu firavunu ölüler diyar~ndan
liopolis din adamlar~~"tanr~~
kurtar~p, onu kasvetli Bat~'dan ç~kar~p, parlak do~uya götürmek istedi~ini"3° belirtmi~ lerdir. O zamana kadar firavunlar için en önemli
21 Orta Imparatorluk devrinde yaz~ lan Livre des deux Chemins (Iki Yolun Kitab~ )
1130 B3C, Cl. Lalouette, a.g.e., s. 33.
22 Bat~ , ölümü, daha dogrusu güne~in bat~s~~taraf~ndaki, yani Nil'in bat~~yakas~ ndaki mezarl~ klar~~ifade etmektedir.
23 Livre des deux Chemins, 1130 B3C, Cl. Lalouette, a.g.e., s. 33.
24 Livre des deux Chemins, 1130 B3C, Cl. Lalouette, a.g.e., s. 33.
25 A. Eggebrecht, L'Egypt~~iternelle, Paris, 1970, s. 240.
26 Çok eski devirlerden itibaren M~ s~r halk~ n~ n ço~unlu~u tanr~ça Nut'u, her gün
bir çocuk ya da bir süt danas~~yani güne~i do~uran bir kad~n ya da bir inek ~eklinde tahayyül etmi~lerdir. (Alexandre Moret Le Nil et la civilisation 4yptienne, Paris, 1926 s.
421).
27 Kobra y~lan~, kuruyucu güne~~y~lan~ .
28 Textes des Sarcophages, 648 GIT, Cl. Lalouette:, a.g.e., s. 33.
29 Gra~ aut, Hymmes Arnon-Ri, Paris, 1874; Cl. Lalouette, a.g.e., s. 120.
3° Textes des Pyramides, par. 146, Alexandre Moret, Histoire ancienne tomel., s.
240.
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~ey, ölünce, bir zamanlar M~s~r'~~ adil bir biçimde yönetmi~~olan ve
k~skanç karde~i Seth taraf~ ndan öldürüldükten sonra, tanr~ lar nezdinde Unnefer (iyi) ki~ili~i kabul edilip, yeralt~~dünyas~n~n senyörü
ilan~~edilen Oziris'in yan~ nda yer almak, onun ki~ili~ine burünüp,
öteki dünyada sonsuz bir ya~am sürmekti, çünkü onun yan~, ula~~lmas~~
güç, sonsuz ya~am vadeden cennetti. Ku~ kusuz, bunun için de ön ko~ul
yeryüzünde firavunun Oziris gibi adil bir firavun oldu~unu, Maât'la
(gerçek ve adalet) ya~ad~~~n~~tanr~lar mahkemesinde kan~ tlanmas~~
gerekirdi. Her ne kadar "ebediyet evi" olarak adland~r~lan mezarlara
ölünün ya~am~n~~devam ettirmesi için bir tak~m kat~~ ve s~v~~yiyecek ve
içecekler konuluyorsa da yeralundaki ya~am~n s~ k~nt~l~~ve uyu~uk bir
ya~am oldu~u, ruhun zaman zaman güne~in nurundan yararlanmak
için bir ku~~biçiminde, mezardan ç~ k~p do~an~ n bir parças~~ oldu~u
benimsenmi~ti. Zaten din adamlar~n~ n öne sürdükleri kuramlarla
tanr~~ Oziris, tanr~~Re'nin Ennea's~na sokularak bir gök tanr~s~~ pozisyonuna getirilmi~ti. Olü firav~~nlar da Duat'a (yeralt~~dünyas~ ) indikten ve orada geçici bir süre kald~ ktan sonra tanr~~Re'nin gece ve gündüz seyrine kat~lacaklar& Çünkü güne~in bau~~~gibi, ölüm de geçici
bir durumdu; güne~in, sonsuz bir biçimde, tekrar yenilenmesi, yani
her gün yeni bir güne (ya~ama) ba~lamas~~ nedeniyle ölülerin de bu
yenilenmeye kat~lacaklar~~ dü~üncesi geli~tirilmi~ ti. Zaten güne~in
göz ya~lanyla (~~~nlar~yla) yaratt~~~~insanlar~n yeniden kozmik enerjinin merkezi güne~e dönecekleri ve bu dönü~iin gerçekle~ti~i yer,
güne~in batt~~~ , ölülerin gömüldü~ü yer olan Bat~~olarak belirlenmi~ti. I~te bat~~dünyas~nda yeni bir ya~ama ba~layan ölünün, önce
tanr~~ Re ad~ na, tanr~~Oziris'in ba~kanl~k etti~i tanr~ lar mahkemesinde temize ç~kmas~~ve "maâ heru" (do~ru, adil) ilan edilmi~~olmas~~
gerekiyordu31 . Bundan sonra, Oziris ayin ve usulleriyle ölümsüz
"imahu" (ulu) ki~ili~i ilan edilir32, tanr~ sal bir varl~ k olur, yine
ayinlerle Ka's~na33 kavu~ur ve tanr~~ Re-nin kat~na ç~kmaya hak kazan~rd~ . Daha sonra bir gübre böce~i ya da bir ku~~gibi ya bir merdiven
ya da bir güne~~ ~~~~~~sayesinde gö~e yükselir" ve gökte Re'nin huzuruna kabul edilirdi. Tanr~~Re'nin gece gemisine (mesketit) biner, yeralt~~dünyas~nda dola~~r, sabah~ n erken saatinde de gündüz gemisine
(mancit) biner, gökte Ialu (cennet) bahçesinde gezinir ve yeniden Bat~'ya do~ru yol al~r, gece seyrini yapar ve do~uda yeniden kendini

31 Pierre Montet,

L'Egypte hemen', Paris, 1970, s. 195.
VI. Hanedan devri Sakkara'clan bir yaz~ t, Alessandro Roccati, La Littrature his
torique sot~s l'ancien empire €gyptien. Paris, 1982.
" Ka, insan~~ meydana getiren ögelerden biridir, insan~ n öldökten sonra ya~ayan
benligidir. Ya~amdaki insan gibi beslenir.
34 F.Dunand-C. Zivie-Coche, a.g.e., s. 189.
32
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yeni bir ya~am~n ba~lang~ ç noktas~nda bulur35 ve "gime~le~mi~" bir
varl~k olarak sonsuz bir ya~ama kat~lm~~~olurdu. Heliopolis din adamlar~~daha da ileri giderek, Re'nin o~lu olarak görülen firavunun güne~~diski Aton ile kayna~arak ölümsüzlü~e eri~ece~ini de ortaya koymu~lard~ r.
Yarat~c~~tanr~~Re, yeryüzü ve yeralt~nda kurdu~u bu düzeni k~z~~
tanr~ça Makla idare etmektedir. Yüce tanr~n~n koydu~u ilahi kanunlar~n bir simgesi olan ve ba~~nda bir deve ku~u tüyü bulunan bir kad~nla ifade edilen tanr~ça Mat, evrenin varolmas~yla ba~layan fiziki
denge, bireysel görev ve davran~~~nedeniyle sosyal düzen, buna ba~l~~
olarak öteki dünyadaki hayat~n ölçiisiMil temsil eden bir kavramd~r.
Ba~ta firavun olmak üzere tüm insanlar~n tanr~= buyruklar~~ do~rultusunda hareket etmesidir. Bu dünyadaki do~ru, dürüst, adil, her türlü
bencillikten uzak davran~~lar~n ölümden sonraki mükâfat~~tanr~~ Re
ile birlikte sonsuz ya~amd~r, aksi halde huzurlu bir ahiret ya~am~ndan mahrum olma tehlikesi vard~r. As~rlar boyu firavunlar Maât'la
ya~ad~ klar~n~~belirtmi~lerdir36.
Eski imparatorluk II. Hanedan devrinden (M.Ö. 2850) itibaren etkinli~i görülen tanr~~Re'nin, ilk önce öteki dünya ile ilgili yan~~dikkati çekmi~ti. Re'nin o~lu firavunun öldilkten sonra kendini yaratan
tanr~yla birlikte sonsuz bir ya~am sürece~i dü~iincesinin benimsenmesiyle baz~~firavunlarm, içinde Re hecesi bulunan k~raliyet isimlerini"
almalanyla ba~layan bu etkinlik, III. Hanedandan Cozer devrinde
(M.O.. 2815) firavunun öldilkten sonra, ruhunun kolayca tanr~~Re'ye
ula~abilmesi için Sakkara'daki yedi basamakl~~ piramit mezar~ n
yap~ m~yla devam etti. M.Ö. 2700-2600 aras~nda IV. Hanedanla birlikte,
özellikle Keops, Kefren ve Mikerinos'un dev piramitlerinin ve Sfenks'in in~a edilmesiyle tanr~~ Re alt~n ça~~n' ya~ad~ . V. Hanedan devrinde (M.O. 2600-2500) ise firavunlar~n tanr~~Re'nin o~ullar~~olduklar~~ilan edilmesi sonucu, Re imparatorluk tanr~s~~ konumuna getirildi ve onun parlakl~~~~kar~~ s~nda di~er tanr~lar~n y~ld~zlar~~söndü.
Bununla birlikte monoteist bir dini yap~ya gidilmedi. Daha küçük ölçekte olmakla birlikte piramitlerin yap~m~~sürdürüldü. Ba~ta Heliopolis'te olmak üzere ülkenin çe~itli yerlerinde güne~in Nun'dan ilk yükseldi~i tepenin simgesi olan Benben dikilita~~n~~içeren üstü aç~k güne~~tap~naklar~~ yap~ ld~ . Ayr~ ca, di~er tanr~lar~n tap~ naklar~ na da
önem verilmeye devam edildi. Tüm tap~naklara özen gösterilmesi
35 Ba~lang~ç Umman~~Nun kastedilmektedir.
s. 151-153.
36 F. Daumas, a.g.e., s. 131, 294; F. Dunand-C. Zivie-Coche,
37 II. Hanedan (M.O. 3000-2815) Net~-R; III. Hanedan (M.O. 2815-2700) Neb-ka-Re,

IV. Hanedan (M.O. 2700-2600) Diduf-We (Kefren), Bauf-R, Men-kau-Re (Mikerinos); V.
Hanedan (M. O. 2600-2500) Sahu-R,, Neferir-ka-Re, Niuser-R.
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için hem din adamlar~ na hem de yerel valilere ayr~cal~klar tan~nd~.
Böylece, yava~~yava~~her iki s~n~ f feodal ve dini aristokrasi idaresi gibi
davranmaya ba~lad~~ve VI. Hanedan~ n son firavunu II. Pepi'den itibaren ülkede siyasal bir çalkalanma oldu. Merkezi idare sars~ld~. Bunun
esas nedeni, aristokratlar~n firavundan ba~~ ms~ z olarak siyasetlerini
sürdürmek istemeleriydi. Sonunda bu emellerine kavu~tular ve M~s~r,
parçalanarak, XI. Teb Hanedan~na kadar, yakla~~ k ikiyüzelli y~ l süren
bir kar~~~kl~ k dönemi ya~ad~ . Firavunlar güçsüz kald~ klar~~ gibi, tanr~~
Rnin de, o~lu say~ lan firavunlar arac~l~~~ yla ülkeyi iyi yönetemez
duruma geldi~i, dahas~~ihtiyarlad~~~~dü~üncesi yayg~nla~t~ss. Bu nedenle dini inançlar da büyük bir sars~nt~~geçirdi.
Sonuçta, Orta Imparatorluk devrinde (M.Ö. 2080-1785) güneyde Teb
~ehrinden itibaren iktidarlar~n~~kuran ve yava~~yava~~ülkenin birli~ini korumak için çaba gösteren XI. Hanedan firavunlar~ , hem siyasi,
hem de dini ittifaldar yaparak, ülke çap~ nda yepyeni bir tanr~~olan
Amon ad~ na birli~i kurmaya ba~lam~~lard~ r. Bu birlik XII. Hanedan
devrinde tamamlanm~~ t~ r. Bundan sonra, tanr~~ R , tam olarak, gözden dü~ ürülmemekle birlikte, tanr~~ Amon'u evrensel bir tanr~~ yapmak, ona yarat~c~ l~ k ve koruyuculuk özelli~ini kazand~ rmak için din
adamlar~~ onu R ile özde~le~ tirip, Amon-Rk ad~~alt~nda ilan etmi~ler
ve Helopolis ilahiyaun~~da ona maletmi~lerdir. Amon-Rnin "ilk görüntüsünü R olarak yapt~~~ " ifade edilerek tanr~~
Amon'un bir
tecellisi olarak göstermi~lerdir. Bu ~ekilde, tanr~~Amon, ülke çap~nda
tap~n~ lan bir imparatorluk tanr~ s~~konumuna getirilmi~ , siyasi bir
rolü oldu~u vurgulanm~~t~ r. Bununla da kal~ nmay~ p Oziris, Knum,
Sobek gibi tanr~ lar da tanr~~ R ile özde~le~ tirilip güne~le~tirilmi~ler
ve tanr~~R gibi göründilkleri ortaya konulmu~tur. Ku~ kusuz, burada
tanr~~ IWyi, siyasi birli~in sa~lanmas~ na paralel olarak özde~le~tirme
yoluyla tanr~lararas~~ ba~~~sa~lamas~ yla, dinsel ba~lar~~ giklendirici
bir öge olarak gördükleri ihtimal dahilindedir. Bunlara ra~men,
tanr~~R, yine de öteki dünyan~ n senyöril kalacak ve bu üstünlü~ü as~rlar boyu devam edecekti.
Orta Imparatorluk devrinde
siyasal konumu Amon'un
önünde tamamen geri planda kalmakla birlikte, Yeni Imparatorluk
XVIII. Hanedan devrinde öteki dünya ile ilgili önemi gittikçe artm~~t~ r. Bu devirde yaz~ lan Oliller Kitab~ nda kendisine eri~ ilmek istenen, sonsuzlu~u ifade eden, ölülerin kendilerini benli~inde buldu~u yarat~c~ , yüce tanr~~olarak gösterilmi~ tir:
"Selam ey (R) Atum,
" A. Eggebrecht, a.g.e., s. 256.
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Kozmik uçurumlar~n39 üzerinden kalkan (do~an) sen!
Büyüktür, gerçekten par~lt~ n!
I~te geliyorum ve
Seni çevreleyen
Tanr~ lar kalabal~~~ na kar~~~yorum".
Gerçekte, Re. gibi günbegün, ölümden sonra ya~~yorum,
Ve her gün, Re'nin bir önceki günden yeniden do~du~u gibi,
Ayn~~ ~ekilde, ölümden yeniden do~uyorum.
Zira vücudum Atum'un'il kendi v~lcududur"42.
Bununla beraber, ölüler Kitab~ n~ n "Re.nin yüceli~ine ilahi" bölümünde tanr~~ Re, ölüler taraf~ ndan Eski Imparatorluk devrindeki
ha~metiyle yüceltilmi~, "tanr~ lar~ n kral~ " oldu~u, hatta tek ilah oldu~u da vurgulanm~~t~ r:
Selam ey Re!
Atum'a e~it, ufukta yükseliyorsun; Ve Horüs-Huti'ye" e~ it gökte en
yükseklerdesin.
Gök gemisinde seyretti~inde,
Huzur yay~l~ r göklerde.
Ve ufukta indi~in zaman,
Bat~~ da~lar~ n~ n arkas~ nda,
Sabit y~ ld~ z tanr~ lar
Ba~lang~ç Umman~~ Nun kastedilmektedir.
Gregoire Kolpaktchy, a.g.e., Il!. BÖI., s. 84.
41 Burada ölünün vücudunun IU!-Atum'unki gibi bozulmaz oldu~u, hatta onun bir
parças~~ oldu~u ifade edilmektedir.
42 G. Kolpaktchy a.g.e., VII. Böl., s. 86.
43 Iki ufkun Hort~s'll olan Horakti'den söz edilmektedir.
39
40
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Senin önünde secde ederler ve sana taparlar...
~afakta ve ak~ama do~ru güzelli~in büyüktür
Ey sen, hayat~n ve dünyalar~n düzeninin Senyörü!
Övgüler sana, ey R, ufukta yükseldi~in zaman
Ve ak~am Atum'a e~it
Gök kavisinin yükseklerinde
Tüm ha~metinle belirdi~inde!
Seni dünyaya getiren Nut orada oturmaktad~ r...
I~te sen tanr~lar~ n Kral~~ olarak taç giydin.
Gök okyanusunun tanr~ ças~~ annen Nut
(Sana) taparak önünde secde eder.
Dünyalar~ n dengesi ve düzeni kayna~~ n~~ senden al~ r.

Evrenin Dört Bölgesinin tanr~ lar~~
Sana taparlar
Bütün varl~ klar~ n, ~ekillerin kaynakland~~~~
Ey sen, ilahi öz.

Sen, tek ilahs~n, da~lanyla birlikte dünyan~n
Varolmad~~~~bir zamanda,
Gökyüzünde hükmediyordun.
Var olan her ~eyi yaratan Sen!
Ey hayranl~ k veren eserlerin yarat~c~s~!
I~~nlarmla, toprakta tüm ebediyet için dinlenen
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Vücudumu ayd~nlat".
Ey (Re-) Hepri, Gök gemisinde seyreden Sen!

Ey (Re-) Hepri! Lanetlenmi~lerin yan~nda,
Nöbet tutan kötü ruhlardan beni koru!
Ölü ki~i, ilk ba~ta, tanr~~Re'den yard~ m dilerken, bu yard~m~n gelece~inden emin olarak,
Zira ben Re'yim ve kendimi korumay~~bilece~im!
Asl~ nda, hiçbir kötü hareket beni etkileyemeyecektir"
diyerek kendini tanr~~ Re kadar güçlü hissetti~ini belirtmekten
de kendini alamamaktad~ r. Zaten, bundan sonra Re ile birlikte gece
gemisinde yol alarak,
Re'nin gemisinin ortas~ nda durarak,
Atum'un gemisinin izledi~i yolu izleyerek,
~~te kararla~t~ r~lan kar~~~ k yollar~~ tamamlad~m46 .
demekte ve Tanr~~ Oziris'in ba~kanl~ k etti~i mahkemenin önünde
ise
"Göksel (ilahi) babam hareketlerimi ölçer ve beni yarg~lar"47
temize ç~ k~ p Atum gibi Jb'in (yeralt~ ) kap~ lar~ ndan geçtikten
sonra Maât'la ya~ayan bir ki~ i olarak tanr~~ Re'nin gündüz gemisine
binerek ayd~ nl~~a ç~ kaca~~n~~ bildirmekte:
Vaktiyle Ummandan ç~kan tanr~~Atum'um,
Grögü Hepri'nin gemisinde dola~~ r~ m.

44 G.
45 G.
46 G.
47 G.

Kolpaktchy, a.g.e., XV. Bol. s. 112.
Kolpaktchy, a.g.e., XXXII. Böl., s. 112.
Kolpaktchy, a.g.e., XXXVIII. Böl., (Nu Papirösi1), s. 116.
Kolpaktchy, a.g.e., XXXVIII. Böl., (Nu Papirüsü), s. 116.
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benim için yollar~~haz~rlar ve Jeb'in kap~lar~n~~açar.
Tanr~ça Maât'~n gemisinde yer al~r~m.
Sonra

gemisinde yol al~r~m.

Bu tanr~n~n yan~ nda, gökteld mekanlar~nda bulunurum,
Bu tanr~y~~çevreleyen maiyetindekilerin aras~nda...
~~ te, ölümden sonra, hayat~m~n her gününde ya~ayan benim'48
ve sonsuz hayata ba~lad~~~n~~belirtmektedir. O halde, bu R'&nin gece
ve gündüz gemilerinde bitmeyen sonsuz bir yolculuk olacakt~r.
Y~ne bu devirde yaz~ lan ve öteki dünya ile ilgili R , ilahileriyle,
tanr~~ R, hem yeralt~~dünyas~n~n tanr~s~~ olarak yüceltilmi~ , hem de
ölü firavunlar~n nas~ l R ile tek bir vücut olup güne~in her sabah yenilendi~i dönü~ümiine kat~ld~~~~anlat~lmak istenmi~tir49. Asl~nda, din
adamlar~~ bu tip ilahileri yeni y~ l" gecesinde de tap~naklarda
söylüyorlard~ . Bir yerde ölen firavunla yeralt~ nda seyrini sürdüren
tanr~~
durumunu e~it görüyorlard~ . Tap~nakta yap~ lan ayinle,
bir taraftan, güne~in sonsuz bir ~ekilde seyrini sürdürmesine yard~m
etmi~~oluyorlar'', di~er taraftan firavunun ruhunu da rahatlatm~~~
oluyorlard~. A~a~~ daki ilahide tanr~~it€', güne~~diski, yani fiziki güne~~
olarak gösterilmi~ tir:
sükürler sana, yüce kuvvet
Topra~~~yenileyen sen,
içerde olan~~açan,
Kelam sahibi ruh
Ö~elerini yükselten,
Sen topra~~~yenileyenin vücutlar~ s~n.
Sükürler sana, yüce kuvet
48

G. Kolpaktchy, a.g.e., XXXVIII. Böl., Nebseni Papirüsü), s. 117.
François Daumas, a.g.e., s. 268.
50 M~s~rl~ lar, yeni y~l~ , Nil nehrinin kabar~ p vadiyi kaplamaya ba~lad~g~~günün
erken saatinde, güne~in dogmas~yla ba~lat~yorlard~~(Guy et M.F. Rachet: a.g.e., s. 59.)
Nil'in sular~ n~n ta~mas~~Assuan'da 8 Haziran, Deha bölgesi giri~inde 17-20 Haziran tarihleri aras~ na rastlanmaktad~ r (Pierre Montet:, a.g.e., s. 20).
51 F. Daumas, a.g.e., s. 270.
49
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Dü~manlar~n~~ yakan sonsuz,
ate~li,
Alevler yaratan ate~,
Sen sonsuzun vücutlar~s~n"
~ükürler sana, yüce kuvvet Itk,
Ilerleyen gezgin,
I~~ktan sonra karanl~klar~~yaratan parlakl~ k,
Sen gezginin vücutlar~s~n,
~~lkürler sana, yüce kuvvet 17t*,
Gücün senyörû,
Dikilita~~n~ n üzerinde olan,
Önde olan tanr~lar~n ba~kan~,
Sen güçlü senyörün vücutlar~s~n.
~ükürler sana, yüce kuvvet
Dikilita~~mekan~nda" ikamet eden,
Zaman~n~~ ba~layan yüce tanr~,
Sen Dikilita~~mekan~nda oturan~n vücutlar~s~n"
~ilkürler sana, yüce kuvvet
Karanl~ klar~n (yeralt~~dünyas~) senyörü,
Bilinmeyen s~rlar~ n~ n sinesinde seslenen,
Ma~aralar" sakinlerini ça~~ ran ruh,
Sen karanl~ klar senyörünün56 vücutlar~s~n".
52 Burada "v~lcutlar" kelimesiyle ba~ ta firavun olmak Üzere tüm ölülerin vücutlar~~
kastedilmi~~olmaktad~ r.
63 Ba~lang~ ç Umman~ 'nda güne~~diskinin ilk yükseldi~i Benben ta~~ n~, ayn~~
zamanda, yeralt~~dünyas~ n~~ ifade etmektedir.
54 Burada Rö-Atum, Rö—Hepri, Rö-Horakti olarak güne~in çe~itli görünilmleri
kastedilmektedir.
53 Magaralarla hem ayr~~ ayr~~ mezarlar, hem de pek çok bölmelerden olu~an, her
birinden b~r kap~yla geçilen yeralt~~ ffiemi ifade edilmektedir.
56 Her ölünün benligine büründü~ü Oziris'ten söz edilmektedir.
57 François Daumas, a.g..e., s. 169-270.
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Ayn~~ amaçlarla "Ma~aralar Kitab~ nda görüldü~ü gibi ba~ka ilahiler de söylenmekteydi. Hattâ bir tanesinde Duaeta (yeralt~ ) bulunan
Re'nin ölüler için himayesini ve onlar~~ nurlu k~ lmas~ n~~ dilemek
için ~öyle bir nakarat bulunmaktayd~:
Karanl~ klarda seyretti~i zaman ne kadar güzeldir Re"!
Tanr~~ Re'nin iki ya~am ~afa~~~vard~ r. Biri ya~ayanlar için sabah~ n erken saatlerinde güne~in do~mas~yla ba~layan, di~eri de güne~~
bat~ nca ölüler için ba~layan ~afakt~ r". Ayn~~ ~ekilde yeralt~nda bir Ni!
bulunmakla birlikte, bir de gökte vard~ r. Zaten ölüler gece gemisiyle
seyreden Re'yi görmek için yer alt~ ndaki Nil'in k~y~s~ nda toplan~ p
onun geçmesini ve kendilerine ayd~nl~ k ve hayat nefesi vermesini
beklemektedirler. Bununla birlikte, Re'nin yeralt~ ndaki seyri
engellerle doludur. Kar~~~ kl~ k ç~ karmaya haz~ r kötü güçler aras~ nda,
karanl~ klar ve uçurumun dragonu, mutlak kötülü~ün simgesi, 30 dirsek uzunlu~unda Aapep (Apopis)6° y~ lan~~bulunmakta ve Re'nin her
seferinde, sald~ r~ lar~ n~~ yinelemektedir. ölümsüz olan güne~in yeralt~ ndaki seyrini bozup ölülere ya~am enerjisi bah~ etmesini, böylece,
güne~in do~u ufkundan yeniden do~mas~n~~engellemek isteyen Apopis, her defas~nda tanr~~ Re taraf~ ndan yenilmektedir. Zaten Apopis ile
olan mücadelesinde tanr~~ Re yaln~z de~ildir: Hepri gemisinde "cesaretinizi toplay~ n ey Re'nin askerleri" diyerek cesaret veren Atum ve
"tahtlar~ n~zda s~ k~~ durun, elinizde m~ zrak, geçi~i zorlay~ n"" biçiminde söz ederek mücadeleyi h~ zland~ ran yer tanr~s~~ Jeb'le birlikte,
Re'nin hizmetinde olan ve her biri birer sava~ç~~ görünümünde Akrep
tanr~ ça Selkis, gök tanr~ ças~~ Hathor ve Nut, dahas~~ kimi zamanlar,
mücadeleci yap~ daki Seth de bulunmaktad~ r. Sonuçta Re'nin Apopis
üzerinde üstünlü~ü söz konusudur:
"Git! Geri çekil! Defol! Ey ~eytan Apopis,
Yoksa, gök gölünün derinliklerinde bo~ulacaks~ n
Re'nin do~um yerine yakla~ma,
Bak! Ben Re'yim, deh~et saçar~ m!
O halde seni ac~ tacak ~~~~~ m~n oklar~~ önünden
F. Daumas, a.g.e., s. 270.
d Lalouette, a.g.e.„ s. 59.
60 Gregoire Kolpaktchy, a.g.e., dipnot, s. 118.
61 G. Kolpaktchy, a.g.e., XXXIX. Böl., s. 118.
59
59
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Geri çekil ~eytan!
I~te O (IW sana bak~yor... Geri çekil Apopis!
Ba~~ na vurur, yüzünü parçalar,
Kemiklerini k~ rar, ö~elerini parçalar,
Zira, gerçekte, bu bölge onun mekân~d~r"62
Dahas~ , R, Hunefer Papirüsü'nde de görülebilece~i gibi, bir ~~~kkedi biçimine girip, bir b~ çakla Apopis'in kafas~ n~~ keserek63 onu
yendikten sonra yeralt~ ndaki seyrini tamamlay~ p R&Hepri olarak
yeryüzündeki gökte yükselmektedir.
Yeni Imparatorluk XVIII. Hanedan devrinde (M.Ö. 1590-1310),
her ne kadar imparatorluk tar~m~n~ n Amon oldu~u ve onun lütfuyla
firavunlar~ n idareye geldikleri kabul edilmi~se de, tanr~~IU'yi de yüceltmekten geri kalmam~~lar ve hemen hepsi içinde R bulunan
isimler alm~~lard~r". Hatta, tanr~~Amon ad~na yapt~r~ lan Karnak
tap~na~~ ndaki tanr~~1U'ye ayr~lan tap~ nma yeri "Ah Mennu" (en kutsal mekan) olarak ilan edilmi~tir. Kraliçe Hat~epsut, Dek-El Bahari'deki ölümle ilgili tap~na~~nda, tanr~~ R ad~na bir güne~~mabedi de
yapt~rm~~t~ r". I. Ahmozis devrinden (M.Ö. 1580-1558) itibaren yava~~
yava~~ba~layan, III. Tutmozis'le (M.Ö. 1504-1450) h~ zlanan fetih seferleri sonunda F~ rat nehrine kadar M~s~r'~ n hakimiyetine giren ülkelerle M~s~r aras~nda tanr~~!U sayesinde ortak bir dini ortam oldu~u
koydu~u,
görülmü~ tür. Çünkü nas~l M~s~ r'da firavunun, tanr~~
k~z~~tanr~ ça Maât'la ifadesini bulan ilahi adalete göre ülkesini idare
etti~i dü~iinülüyorsa, buna paralel olarak, Ortado~u ülkelerinde de güne~~tanr~s~~ ~ama~'~ n hilkümdarlara, Hammurabi örne~inde oldu~u
gibi, kanunlar~~dikte ettirdi~i" kabul ediliyordu. Hatta hükf~mdarlar
güne~in yeryüzündeki temsilcisi olarak görülüyorlard~. Bu yüzden M~s~r'~n idaresi alt~ na giren devletlerde M~s~ r firavununa "güne~imiz",
62 G. Kolpaktchy a.g.e., XXXIX. Böl., s. 118,119.
63 Albert Champdor, Livre des mons, Paris, 1963, s. 167.
64 XVIII. Hanedan (M.O. 1590-1310). Heb-pehti-Re (Ahmozis);

Cezer-ka-Re (I.
Amenhotep ya da I. Amenofis);, Aa-heRer-n- ka-Re (II. Tutmozis); Mat-ka-Re
(Hat~epsut); Men-heperu-Re (~ li. Tutmozis); Aa-heperu-Re (II. Amenhotep); Men-heperuRe (IV. Tutmozis); Neb-Maât-Re (II!. Amenhotep); Nefer-heperu-Re-t~a-n-Re Ah-en-AtonRe (IV. Amenhotep); Neb-heperu-Re-Setep-n-Re (Horemheb); (K. Lambelet, Comment
6
les hh-oglyphes, le Caire, 1974, s. 9, 10, 11).
dklt ~ffrer
5 François Daumas, a.g.e., s. 295-296.
üst k~sm~ nda tanr~~
66 Babil kral~~ Hammurabi kanunlar~ n~ n bulundu~u dikilita~~n
Sama~'~ n kar~~ s~ nda Hammurabi'yi tanr~ n~ n huyruklar~ n~~ dinlerken görmek
mümkündür.
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"~ama~'~m~ z", "ülkelerin güne~i"67 gibi adlar~~yak~~t~rm~~lard~r.
Asl~ nda evrensel tanr~~R sayesinde M~s~r ~mparatorlu~
u'nun her taraf~nda M~s~rl~larla di~er toplumlar aras~nda dini ili~ kilerin güçlenmesi sa~lanabilirdi ki, bu, daha sonralar~, geçici de olsa IV. Amenhotep'in (M.Ö. 1370-1350) tek hedefi olmu~ tur. Zaten firavun-kraliçe
Hat~epsut tanr~~ 1*-nin önemini belirtmek için M~s~ r'da Hiksoslar~n
tutunamamalar~n~ n sebebini kraliyet tanr~s~~olarak 17t -yi seçmemelerinde bulmu~ tur. O halde, her ne kadar tanr~~Amon tüm siyasi, dini,
sosyal ve kültürel hayata hakimse de tanr~~ R , zihinlerden sökülüp at~lacak bir tanr~~ de~ildir. IV. Tutmozis (M,Ö. 1425,1405) ise Gize'de piramitlerin yak~n~nda avlan~ rken, yeryüzünde tanr~~R&Horaktienin
bir kopyas~~ olan Sfenks'in alt~ nda dinlenmek üzere uyudugunda,
Sfenks'in kendine seslendi~ini ve kum r~~nlar~ ndan kendisini kurtarmas~n~~ istedi~ini riiyas~ nda gördü~ünü söylemi~68 ve tanr~n~
n dile~ini yerine getirerek Sfenks'in etraf~n~~temizletmi~ , an~s~
na da bir
yaz~~koydurtmu~ tur. Ayr~ ca güne~~tanr~s~n~ n kültilne de önem verilmi~tir69. III. Amenhotep'le, art~k tanr~~ R ile ilgili dü~ünceler aç~kça
ifade edilmeye ba~lanm~~t~ r. Firavun, e~ i Tiyi'ye bir tekne hediye
etmi~~ve ad~n~~ tanr~~Amon'u hat~ rlatan bir ~ey koyaca~~na, tanr~~
IWnin tam tepedeki görünümünü ifade etmek amac~ yla "Atonun
(güne~~diski) parlakl~~~" koymu~ tur. Bu devirde Mitanni kral~~ Du~ratta, III. Amenofis'e (M.Ö. 1405-1370) gönderdi~i mektupta, ayn~~ tanr~n~n o~ullar~~olarak aralar~ nda mistik bir ba~~n bulundu~
unu, "insanlar güne~i sevdilderine göre, tanr~lar bizi (ayn~~külte) yönlendirsinler. Böylece birbirimizi ebedi olarak da sevece~iz"" diyerek ortak
bir dini yap~n~ n M~s~r ve di~er toplumlar~ n yarar~ na olaca~~n~~vurgulamak istemi~ tir. Bunun yan~ nda, kraliyet ailesi, özellikle kraliçe
Tiyi, Heliopolis'te tanr~~ It -nin ba~~rahiplerinden karde~i Aânen arac~l~~~ yla", R din adamlar~yla temaslar~n~~sürdürüyordu. Buna ilaveten, Amon rahipleri gittikçe giklenmi~ler, ba~ar~ l~~seferler sonucu
ganimetlerin büyük bölümünün Amon tap~na~~na ba~~~ lanmas~yla
zenginle~mi~ler ve dünyan~ n merkezi olan Teb'de zaman zaman siyasi idareye el atarak firavunlar~ n azametine gölge dil~iirmii~lerdir.
Bu yüzden Teb'de her yönden bunalt~c~~bir hava esmi~ tir. Bu atmosferde yeti~en III. Amenhotep'in o~lu IV. Amenhotep devrinde dini
bir devrim ya~anm~~t~ r. Tanr~~R&Horakti'ye dayal~ , Aton dini ad~~alt~nda, tek tanr~l~~ bir din ortaya ç~km~~t~r. Aton dini, R dininin çok
eskilere dayanan de~i~ik bir yorumuydu. O zamana kadar Aton güne~~
67 Alexandre Moret, H~sto~re annenne,
tome Il, Paris,
68 Christian jacq, Nifertili et Akhina ton, Paris, 1990,
68 Christian jacq, a.g.e., s. 41.

70 Alexandre Moret, a.g.e., tome II., s. 516.
Moret, a.g.e., tome Il.; s. 516.

71 A.

1936, s. 516.
s. 40.
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diski tanr~~IU'nin parlak, gözle görülebilen cisimlenmi~~ ~ekli olarak
görülürken, bu defa tanr~n~ n kendisi olarak kabul edilmi~ tir". Ayr~ ca, öteki dünyayla ilgili olarak inanç, firavunlann öldüklerinde,
I2'nin o~lu olarak, "gö~e yükseliyor, Aton diskiyle birle~ iyor, kendini yaratan~n vücudunda eriyor"" ~eklindeydi". IV Amenhotep'le
Aton "hiç e~iti olmayan, ~~~nlar~yla dünyay~~mutlu k~lan"" bir tanr~~
olarak görüldü. Gö~ün do~u ufkunda belirdi~i andan itibaren her biri
bir elle biten ve baz~lar~ nda hayat sembolü Anh bulunan ~~~nlar~~yarat~klar' olan insanlara, dört ayakl~~hayvanlara, ku~lara, y~ lanlara, yeryüzünde ya~ayan her~eye hayat bah~ ediyordu. Aton ilahilerinde76,
tanr~~ Aton, yarat~c~~ bir tanr~~oldu~u gibi, ölüm, ya~am~ n ritmi, devam~ , yenilenmesi, sonsuzlu~u gibi ilkeleri belirleyen tannyd177.
Sadece M~s~rl~lar~n de~il, tüm insanl~~~n tanns~yd~. Her kuluna e~it
biçimde ya~am veren ~~~nlann~~gönderen Aton, ba~ka tanr~lar~n i~levine ihtiyac~~olmayan bir tannd~ r". O halde, bu döneme tanr~~R''nin
rönesans~~ diyebiliriz. IU'nin 420 y~ l sonraki fazla de~i~memi~,
modern görünümüdür. Ad~n~~Amenhotep'ten (Amon ho~nuttur) Ahen-Aton (Aton'un kutsal ruhu) olarak de~i~tiren ve ba~kentini Teb'den
yepyeni kurdu~u Ahetaton'a (Aton'un ufku) ta~~yan IV. Amenhotep
kendini yeni dinin peygamberi ilan ederek, bir yerde tanr~s~ n~~
"Aton uludur. Aton'dan ba~kas~na tap~lmaz" ~eklinde tan~mlam~~~ve
di~er tanr~lar~~inkar etmi~tir. Al~etaton'daki ruhban s~n~f~~tanr~~I;U'nin rahipleri ünvan~ na sahiptiler ve külderi tamamen Heliopolis'teki
tanr~~Ilk kültüne göre düzenlenmi~tir 78.
Tanr~~IU'nin, Aton ad~yla, tek tanr~~ olarak hilk~lmranl~~~~fazla
sürmemi~ , IV. Amenhotep'in ölümüyle sona ermi~tir (M.<5. 1350),
ondan sonra yönetime gelen Tutankaton (Aton'un görüntüsü), Atonizmi bir iki y~l Ahetaton'da kald~~~~zaman diliminde sürdürmü~~
ama eski ba~kent Teb'e yeniden dönmesiyle tamamen bu tek tannl~~
dinden uzakla~~p tanr~~Amon'a dönmü~~ve ad~n~~Tutankamon'a
(Amon'un görüntüsü) çevirmi~ tir. Tutankamon zaman~ nda, tanr~~R&
Aton'un an~ s~n~~zihinlerden silmek için Ahetaton ~ehrine dokunulG.Maspero, Histo~ re ancienne des peuples de l'Orient, Paris, 1921, s. 250.
A. Moret, a.g.e., tome II., s. 516.
74 Zaten çok eskiden beri öteki dünyayla ilgili olarak Heliopolis'te bir de Aton
kültu surdürülmekteydi.
75 Christian Jacq, a.g.e., s. 111-120.
76
G.Maspero, a.g.e., s. 250-251.
77 Aton'un Sami dilinde senyör anlam~ na gelen Adon kelimesiyle e~anlaml~~
olabilece~i dü~ünülmektedir. (A. Moret, a.g.e., tome 1.. s. 323).
78 Zaten di~er tannlar~n tanr~~ IU ile üzde~le~tirilmelen, onlar~n }U gibi bir bütün te~kil edemediklerini de göstermektedir.
" G. Maspero, a.g.e., s. 251.
Belleten C LVIII, 2
72
75
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mam~~t~ , ama, Horemheb devrinde yeniden ayn~~dine dönü~~olur endi~esiyle ~ehir yerle bir edilmi~tir80. Bundan sonra tanr~~Amon tekrar imparatorluk tanr~ m olmaya devam etmi~ tir. Bununla birlikte Horemheb'ten ba~lamak üzere XIX. Hanedan devrinde Amon'un yan~nda tann Ptah'a da önem verilmeye ba~lanm~~ur. Hatta Horemheb
bir taraftan Arnon ruhban s~n~f~n~ n kraliyet ailesi üzerindeki etkinli~ini bertaraf etmek, di~er taraftan Heliopolis, Memfis, Hermopolis
gibi önemli dini merkezlerin sadakatini elde etmek amac~yla bu
merkezlerin din adamlar~yla ili~kilerini düzene koymu~ tur". II.
Ramses devrinde (M.45. 1298-1232) ise Ortado~u ülkelerine yap~lan seferler hep Amon'un önderli~inde, onun himayesi alt~nda yap~lm~~t~ .
Bu yüzden II. Ramses devri tap~naklar~ndaki kabartmalarda Ramses'i,
zaferlerini tanr~s~~Amon'un önüne sererken görmek mümkündür.
Buna kar~~l~k Tutankamon'dan ba~lamak üzere I. Sethi. II. Ramses ve
III. Ramses devirlerinde (M.ö. 1310-1160) tanr~~R6'nin art~k dünyay~~
yönetecek güçte olmad~~~, ihtiyarlad~~~~öne sürillmil~~ve bu konuda bir
efsane de düzenlenmi~tir82. "Gök Ine~i'nin Kitab~"nda "R6'nin ba~~~lapc~l~~~~ve yorgunlu~u" bölümünde bulunan bu efsaneye göre:
"Tanr~~kendi kendine ya~ ama geldikten sonra, tanr~lar~n ve insanlar~n senyörü iken, insanlar~n R6'ye kar~~~komplo haz~rlamaya
giri~tikleri ortaya ç~ km~~t~r. (Dünyan~n ilk tanr~s~ ) yüce R6, canl~ ,
sa~l~kl~ , mutlu olmakla birlikte, ihtiyarl~yordu; kemikleri gümü~ten,
ö~eleri alt~ndan, saçlar~~ise gerçek lapis lazuli idi"". Insanlar~n
kendisine kar~~~komplo haz~rlad~klar~n~~ ö~renen R6, Nun da dahil
olmak üzere bütün tannlan saray~na ça~~r~r. Tanr~lara, gözünden ç~kan insanlar~n kendisine kar~~~komplo haz~ rlad~ klar~n~ , tanr~lar~ n
dü~üncelerini almadan onlar~~ öldürmek istemedi~ini bildirir. R6-nin telkin etti~i korkunun büyük oldu~unu anlatan Nun, ayaklananlara kar~~~gözünü (ucat) göndermesini söyler. Böylece R6-nin gözü tanr~ ça Hathor biçiminde gönderilir. Hathor, çöle kaçmakta olan insanlar~ n üzerine giderek onlan öldürmeye ba~lar. Hathor, o kadar büyük
bir katliama giri~mi~tir ki tanr~~R6, insanlar için tela~lan~r ve hemen "Didi" ad~nda k~rm~z~~renk veren bir ot ya da maddenin getirilmesini, Heliopolis'te yap~lan biraya kan~ur~lmas~ n~~ buyurur, elde
edilen k~rm~z~~kar~~~m~~ (yedibin testi dolusu) insanlar~ n öldürüldükleri yere gönderir ve geceleyin yerlere döktüriir. Gün a~ar~nca oraya
" François Daumas a.g.e., s. 326.
81 F. Daumas, a.g.e., s. 92.
82 Asl~nda çok eski devirlerden beri varolan ve tanr~~1Wnin yeryüzündeki hitkilmdarl~~~n~~ele alan bu efsanenin, bu devirde yeniden ele al~nmas~, gerçekten tanr~~
gözden düsürülüp An~on'un, o~lu f~ravun vas~ tas~yla, M~ s~r'~~ yönetti~i ifade edilmek istenmistir.
83 Claire Lalouette, a.g.e., s. 46-48.
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katliama gelen tanr~ça Hathor, her yeri sel kaplad~~~ n~~ görür ve ho~una giden kar~~~mdan içer, sarho~~oldu~u için insanlar~~ tan~yamaz
ve oradan ayr~l~r. Insanl~~~n büyük bir bölümü tanr~~R'"nin ba~~~lapc~l~~lyla kurtulur84.
Her nekadar, özellikle, etraf~ ndaki Ennea (Dokuzlu tanr~lar) tanr~lar~~aras~nda IU'nin iktidar~~sürmekle birlikte, tanr~~R, gerçekten
"yorgun oldu~unu, zaman~n~n geldi~ini, insanlarla kalmaktan yf~re~inin bitkin oldu~unu, az say~da insanlar~n onu ilgilendirmedi~ini"
ifade etti~inde etraf~ndaki tanr~lar "yorgun olma, arzu etti~in ~ey üzerinde hâlâ gücün var" dediler. Bu defa R, Nun'a hitaben "ilk olarak
kol ve bacaklar~m zay~f, bir ba~kas~~bana eri~meye çal~~u~~nda büyük
ad~ mlarla Türüyemiyorum" diyerek yorgunlu~unu dile getirmi~tir.
Bunun üzerine Nun, gök tanr~ças~~Nut'a hitaben "Ey k~z~m Nut, baban~~
s~rt~na yerle~tir" deyince, Nut inek biçimine girmi~~ve yüce tanr~~
s~rt~na yerle~mi~tir. Insanlar onu ine~in s~rt~ nda görünce "Bunu yapanlar~ , ayaklananlar~~ ve dü~manlar~n~~yenece~iz"~eklinde tepki göstermi~lerdir. Bununla birlikte tanr~~R, Nut'un üzerindeki saray~na
kapan~r ve o zaman her taraf karanl~k içindedir. Sabah~n erken saatlerinde ayd~nl~ k ba~lad~~~nda insanlar~~sopa ve yaylarla görünce yüce
tanr~~onlara "kötülük arkan~zdad~ r. Katliamdan uzak durun" der, buna
ra~men kimileri Rk"ye kar~~~komplo haz~rlayan ve onun kendilerinden uzakla~mas~na neden olanlara k~z~p yaylar~n~~ çekip, R"nin dü~manlar~na okla sald~r~rlar. R ise onlar~ , bundan böyle, insanlar~ n
biribirlerini öldürmeye haz~r olmalar~~ konusunda uyar~r ve böylece
dünyaya sava~~etme dü~üncesi girmi~~olur85. Bundan sonra Nut'a kendisini yükseltmesi için s~rt~ na iyice yerle~tirmesini söyler, ve yine
Nut'a "beni onlardan uzakla~ur. Gö~ün en yüksek kat~nda bile olsam,
görünmem için beni yükselt"86 diye ~srar eder ve dile~i tanr~ça taraf~ ndan yerine getirilir.
Gö~ün en yüksek kat~nda, tanr~ça Nut'un s~rt~nda, uzaktan dünyay~~
huzurlu bir biçimde gözleyebilen tanr~~R, gökte Nut için bereket tarlas~n~~yaratt~~ve orada ye~il bitkilerin ç~ kmas~ n~~ sa~lad~ . öteki dünyadaki insanlar~ n ya~amlar~n~~sürdürecekleri sazl~ klar~~ yaratt~ . Y~ ld~zlar~~ ve gezegenleri yaratt~. Ayr~ ca 12k, gece ve gündüzü de yaratt~.
Gün a~ard~~~ nda do~u ufkunda belirdi~inde, göründü~üne sevinen
maymunlar grubu sevinç ç~~l~ klar~~ içinde z~play~p ~ark~~söylüyor"Tanr~ça Hathor'un k~zg~ nl~g~n~~ dindirmek için tanr~~Rö'nin haz~ rlatt~~~~kar~ ~~ m~ n tanr~ça Hathor'u sarho~~etmesi dolay~s~yla M~ s~r'da tanr~ ça Hathor ~ölenlerinde
~arap içip eglenme gelenegi geli~tirilmi~tir.
85 Barbara Watterson, The Gods of ancient Egypt, London, 1984 s. 63; Gl. Lalot~ette,
a.g.e.,s. 46-48.
86 Gl. Lalouette; a.g.e., s. 49-50.
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lard~ ". Gündüz gemisinde seyreden 12, oniki saat boyunca parlak
~~~ klanyla dünyay~~ ayd~ nlatu. Ama bat~~ ufkuna ula~t~~~nda, gece gemisiyle yeralt~~ dünyas~ n~~ dola~t~~~~için insano~lu, It'nin gözünün
~~~~~ ndan yoksun oldu~undan, karanl~ kta kald~ . 12, geceleyin yerini
alacak bir tanr~y~~bulmaya karar verdi. Bu nedenle Ay ~~yaratt~~ve
tanr~~Thot'a insanlara geceleyin ~~~ k sa~lamas~ n~~ buyurdu. O zamandan beri dünya, gündüzleri güne~~tanr~ s~~ R taraf~ndan, geceleyin de,
1Wnin temsilcisi olarak, ay tanr~ s~~Thot taraf~ndan ayd~nland~88.
Böylece tanr~~ R, insanlardan uzakla~~p, gö~ün en yüksek kat~nda
oturmaya ba~lam~~~oldu. Asl~ nda böyle bir metnin dört firav~~ nun mezar~nda bulunmas~~ art~ k R'nin yeryüzünde idareye devam edemeyece~i konusunda bir imad~ r. Bundan böyle, Amon insanlar~ n tanr~s~~
olacak, R ise sadece öteki dünya ile ilgili tanr~~olarak kalacakt~ . Zaten II. Ramses devrinde M.O. 1280'e do~ru yaz~ lan Amon ilahilerinde
tanr~~Amon'un yüceli~i tanr~~12'yi bile yaratt~~~~öne sürülerek vurgulanm~~, tanr~~R''ye ait Heliopolis kilit merkezi de ona maledilmi~tir.
Dahas~ , uzun zaman 1:U'nin hükmetti~i yeralt~~dünyas~na bile hakim
bir tanr~d~r. Gö~ün en yüksek kat~ na uzakla~u~~nda, yeralt~~ dünyas~n~n ondan mahrum oldu~u da belirtilmi~ tir. Bütün emirlerin Amon'dan geldi~i, bütün varl~ klar~n, ya~am ve ölüm gibi kaderlerinin ona
ba~l~~ oldu~u, tanr~lara bile emretti~i, sadece insanlar~ n de~il tanr~lar~n da onun her~eye kadir oldu~unu kabul ettikleri ortaya konmu~,
sanki ba~ ta R olmak üzere bütün tanr~ lar onun birer s~fatlar~~ olmu~lard~ r89.
Ramsesler devrinde, yine efsanelerle tanr~~ R"nin gökteki iktidar~~ da sars~lm~~ ur. üstelik kendi Ennea's~ ndan (Dokuzlu tanr~ lar)
bir tanr~ça arac~l~~~yla tuza~a dü~ürülen tanr~~IWnin en büyük tanr~~
olmad~~~~kan~ tlanmak istenmi~ tir. M.O. 1250'de yaz~ lm~~~olan "Izis ve
mitolojik öyküsü Ik'nin esas ad~ n~n R ya da bildi~imiz di~er adlar olmad~~~n~ , bütün adlar~n~ n üstünde gizli bir ad~n~ n bulundu~unu
göstermektedir. I~ te en büyük tanr~~ olman~ n özelli~i budur. Esas
ad~n~ , esas varl~~~n~~ kimse bilmemekte, her yerde var olan, herkesin
hissetti~i bir tanr~~olmakla birlikte, sihirbazl~~~ yla da tan~ nan Izis'in
tanr~~Rk'nin gerçek ad~ n~~ ö~renmek için yapt~~~~davran~~~bize Ramsesler devrinde yeniden en güçlü konuma getirilen, ad~~ gizli oldu~u
87 Dogan güne~ in habercisi olan maymunlar (~ebek) tanr~~ IWye tapan varl~ klar
olarak sabah~ n erken saatlerinde güne~in do~u~unu sevinç ç~~l~ klanyla kar~~ l~ yorlard~ .
Ayr~ca tannsal ilham~n sembolü olarak tanr~~ Thot'un hizmetlileri olarak da kabul edi liyorlard~ .
88 Barbara Watterson, a.g.e., s. 59.
88 a. Lalouette, a.g.e., s. 129-137.
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pek çok ilahide vurgulanan Amon kar~~s~ nda It'nin art~ k zay~ f bir
tanr~~ oldu~u, en büyük tanr~~olamayaca~~~anlat~lmak istenmi~tir.
Efsaneye göre "~zis, zeki bir kad~ nd~ r. Kalbi milyonlarca insan~ nkinden daha mahirdir; bir milyon tanr~ dan daha fazla ileriyi
görme yetene~ine sahiptir"". Evrende her ~eyi yaratan R kadar yerde
ve gökte olanlardan haberdard~ r. Ama bilmedi~i ve bu yüzden
gücünün s~ n~rland~~~~tek bir ~ey vard~~ ki o da 12. 'nin gizli ad~yd~.
Çünkü, bu çok ad~~ olan tanr~, onu bilene büyü gücü kazand~ rabilecek,
esas ad~ n~~ gizli tutuyordu". Tanr~ça ~zis, güçlü büyüsü sayesinde bu
s~ rr~~ ele geçirecektir. Amac~na nas~l ula~t~~~~özetle ~öyledir:
'IU, her gün, tayfalann ba~~nda olarak giriyordu (yükseliyordu) ve
iki ufkun taht~ na oturuyordu. Tanr~ n~ n ilerlemi~~ya~~~ a~z~ n~~ gev~etiyordu; (bu yüzden) salyas~~ yere dü~üyordu, ya da onu yere atarak tükürüyordu. (Bir gün) ~zis, toprakta bulunan salyay~~ al~p yo~urdu ve ona kutsal bir y~lan ~eklini verdi... Onu, yüce tanr~n~ n izlemeye al~~k~n oldu~u yollar~n kesi~ti~i yere koydu. Her günkü gibi, tanr~~ kap~ lardan
ç~ k~ p gezinmek için göründü~ünde kutsal y~ lan onu soktu. Ve ya~am~n ate~i (zehir) ondan ç~ kt~. Tanr~~ a~z~n~~ açt~~ve majestelerinin sesi
gö~e yükseldi"92. Kendi yaratt~~~~tanr~ lar yan~ na ko~tular, ama,
cevap verecek durumda de~ildi. Dudaklar~~ ve bütün vücudu titremekteydi. Zira, y~ lan~ n zehiri bütün vücudunu sarm~~t~. Yüce tanr~ , kendini toparl~yarak tanr~ lara, kendine ac~~ veren bir ~eyin soktu~unu,
onu kalbinin tan~mad~~~n~, onu yaratmad~~~ n~, böyle bir ~iddette ac~~
çekmedi~ini ifade ettikten sonra. "Ben bir Senyörüm, Senyörün o~luyum, tanr~~ gibi ya~ama gelen kutsal bir tohumum. Ben, yüceyim, yücenin o~luyum; ad~~ babas~~ taraf~ ndan dü~iinülenim. Pek çok ad ve ~ekillere sahibim, ~eklim her tanr~dad~ r. Atum ve Horus olarak adland~r~lan~ m. Onu (ad~m~ ), bana kar~~~bir biiyilcilye güç verilmesinden
korktu~um için v~lcudumda çocuklar~mdan saklad~ m"95. Bu kadar yüce
bir tanr~~ olmas~ na ra~men, R bu duruma nas~l dü~til~ünün ~a~k~ nl~~~~
içindedir. Etraf~n~~ çevreleyen çocuklar~ ndan ~zis "Ey tanr~~ babam!
Sana kar~~~çocuklar~ ndan biri mi ba~~kald~ rd~ ?"94 biçimindeki
90 O. Lalouette, a.g.e., s. 71.
91 Adolf Erman - Hermann Ranke, Aegypt~n und a~gyptisch~~Leb~n, Tubing~n,
1923, s. 301, k~ s~ mla ilgili çev. Doç. Dr. Gi~meç Karam~~ k.
92 Alan H. Gardiner, Hieratic papyri I. London, s. 59.
93 Alan H. Gardiner, a.g.e., s. 59.
Burada tanr~~FQ'nin "Senyörün o~luyum, tanr~~ gibi ya~ama gelen bir tohumum.
Ben yilceyim. W~cenin o~luyum, ad~~ babas~~taraf~ ndan dü~ünülenim" ~eklinde sözler etmesiyle de art~k ikinci s~ ra bir tanr~~ oldu~u ifade edilmek istenmi~tir. Çünkü gerçek
yüce tanr~~babas~ z, kendi kendini yaratand~r.
94 Alan H. Gardiner, a.g.e., s. 59.
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sorusuna kar~~l~ k olarak yüce tanr~~ yeniden ba~~ na gelenleri anlatm~~, vücudunun sudan daha so~uk oldu~unu ve ate~ten daha s~cak oldu~unu, bütün vücudunun titredi~ini, bak~~~ n~ n net olmad~~~ n~~ söylemi~dr. his ise "Bana ad~n~~ söyle tanr~~ baba! Çünkü bir insan ad~yla
an~ ld~~~~zaman yeniden ya~ar"95 diyerek, Re-nin gerçek ad~ n~~ ö~renmeye çal~~m~~t~ r. Çaresiz olan tanr~~ Re, yarat~c~ l~~lyla ilgili bütün
özelliklerini sayd~ ktan sonra, sabahleyin Hepri, tam tepede oldu~unda
Re, ak~amleyin Atum oldu~unu, yani herkesçe bilinen adlar~ n~~ saym~~t~ r. Buna ra~men, yüce tanr~~ iyile~miyordu. Bunun üzerine his
"ad~n bana dediklerinin aras~nda yok. Onu bana söyle ve zehir ç~ kacak. Zira bir adam, ad~~ an~ld~~~~zaman yeniden ya~ar"96 diyerek tanr~y~~ ikna etmeye çal~~t~ . Zehirin daha fazla yakmaya devam etmesi
üzerine ac~ya dayanamayan Re, Izis'e "K~ z~ m his, o ~ekilde yap
(kula~~n~~ bana uzat) ki ad~m benim viicudumdan seninkine geçsin
dedi. Tanr~ lar~n en yikesi (Re'nin kendisi) onu, milyonlarca y~ ld~ r
gemisinde, yerinin büyük olmas~~ için gizledi"" diyerek ad~ n~~ Horus'tan ba~ka birisine söylememesi ko~uluyla Izis'e söyledi. Bunun üzerine
amac~ na ula~an his tekrar büyüsel yollarla "Ak akrep zehiri, Re-den ve
Horus'un gözünden ç~ k!"98 emrini vererek zehirin tanr~ n~ n vücudundan ç~ k~ p topra~a girmesini sa~lad~. Böylece, yüce tanr~ n~ n gerçek
ad~ n~~ ö~renen his sayesinde, Re yeniden ya~ayacakt~ , çünkü sadece
ölümlü insanlar~ n de~il Izis'in benli~inde tanr~ lar~ n da ona ba~kald~ rd~~~ n~ n ifade edilmesi bunu göstermektedir. Bu ~ekilde, Re-nin bütün özelliklerini benli~inde ta~~d~~~~ilahilerde ifade edilen Amon'un
f~stünlü~ünün, evrensel bir tanr~~ oldu~unun kabul edilmesi gerekti~i
de anlat~lm~~~oluyordu.
Bununla birlikte XIX. Hanedan Ramsesler devrinde yeralt~~ dünyas~ n~n bir yans~ mas~~ olan ölüler Kitab~ nda tanr~~ Re'nin, Re-Horakti, Re-Hepri ve Anka Ku~u ~eklindeki görünümleri mezarlar~ n duvarlar~ nda resmedilerek, öteki dünyada vazgeçilmez bir tanr~~ oldu~u
da ifade edilmi~tir. Re-Horakti olarak Re ~ahin ba~l~ , ba~~ n~ n üzerinde kobra y~ lan~ n çevreledi~i güne~~diski olan ve elinde sonsuz hayat i~areti Anh bulunan bir insanla ya da ba~~ nda kobra y~ lanlyla çevrili bir güne~~diski olan ~ahinle gösterilmi~tir. Re-Hepri olarak da
Re, gemisinde ya kanad~~ bir gübre böce~i ~eklinde, ya güne~~diskini
iten bir gübre böce~i olarak, ya da ba~~ n~ n yerinde bir gübre böce~i
olan insanla resmedilmi~tir. Yeniden ya~ama gelmenin sembolü
olan Anka Ku~unun bulundu~u resimlerde ise güne~~gemisinde buluAlan H. Gardiner, a.g.e., s. 59.
Alan H. Gardiner, a.g.e., s. 59.
97 Alan H. Gardiner, a.g.e., s. 59.
98 Cl. Lalouette, a.g.e.,s. 73.
95

96
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nan Anka Ku~u ba~~nda bir güne~~diskiyle ya da Oziris tac~yla gösterilerek 1;t€'nin öteki dünya tanr~s~~ oldu~u, sonsuz bir ya~am vadettigi
vurgulanmak istenmi~tir. Hattâ bazen güne~~diski ufkun bat~s~~ ve do~usunu yani ~u ve Tefnut'u temsil eden iki aslan~n s~rt~nda olarak da
resmedilmi~tir. Burada bat~ya bakan aslan~n güne~in bat~~~ n~~ yani
R&Oziris olan dünü, do~uya bakan aslan~n ise güne~in do~u~unu, yani
It€' olan yar~n~~ifade etti~i, çünkü ruhun ikinci hayat~nda dün dünyaya
geldi~i ama yar~ ndan itibaren sonsuz, tarif edilmez bir yar~ na dönü~ece~i dü~üncesi hakimdir99.
Y~ne bu devirlerde güne~ in üzerinde yükseldi~i Benben dikilita~~
tap~ naklar~n~~ hat~rlatan piramit mezarlar~ n yap~m~~ tamamen de~i~mi~, yerini, kaya mezarlarla bu mezarlara konulan Ölüler Kitab~'ndaki yaz~ lar ve resimler, ya da mezar duvarlar~ ndaki resimler alm~~t~r. Bu resimlerden baz~lar~~ bir gök merdivenini ya da kaptans~ z bir
gemide 7 basamakl~~merdiveni ifade etmekteydi. Bu merdiven sayesinde ölünün ruhunun gö~ün en yüksek kat~na ç~ kaca~~~ve tanr~~ Re'nin yan~nda yer alaca~~~inanc~~bulunmaktayd~ m.
Bundan sonra, as~rlar boyu tanr~~12k, zaman zaman, efsanelerle
yüceltilmi~, ama bir daha imparatorluk tanr~s~~konumuna getirilmemi~tir. bununla birlikte, pek çok firav~~ n iinvanlar~~ aras~nda R .nin
o~lu s~fat~ n~~ almaya devam etmi~ tir"°. Yönetimleri süresince, M~s~r
tanr~lar~na sayg~~ göstermelerinden ve din adamlar~~ taraf~ndan iktidarlar~ n~ n me~ru k~ l~nmas~ ndan dolay~ , di~er tanr~ larla birlikte
R'nin o~lu olarak da adland~ r~lan"' Büyük Iskenderle (M.O. 332)
ba~lamak üzere, baz~~ Ptolemelerin Rnin koydu~u düzenle (Mat) ya~ad~ klar~~ ifade edilmi~tirl°3. Dahas~, III. Ptoleme kendini, Helios
ad~ n~~ ta~~yan güne~~tanr~s~n~n ~~~ nlar~ n~~ havi taçla temsil ettirmi~99 Albert Champdor, a.g.e., s. 147.
100 Albert Champdor, a..g.e. s. 133, 138, 171.
1°1 XIX. Hanedan (M.O. 1310-1200): Men-pethi-Re-messu ((1. Ramses); User-Maçusetep-o-Re, Re-messu-meri-Amen (II. Ramses hem Re, hemde Amon'u havi iki isim alm~~t~ r); Ba-n-Re-meri-Amen (Mineptah veya Merenptah); (Mineptah, ayr~ ca Ptah-merin-hotep-her-Mak ismini alarak tanr~~ Ptah'a da ba~l~l~~~ n~~ ifade etmi~tir).
XX. Hanedan (M.O. 1200-1060): User-Mak-Re-meri-Amen, Re-messes-heka -annu
(~l!. Ramses), (II!. Ramses de Re ve Amon't~~içeren isim alm~~t~ r).
XXII. Hanedan (M.O. 950-800); Heper-hec-Re-setep-o-Re (I. ~e~onk); Sehem-heper-Re-setep-n-Re (I. Osorkon).
— XXVI. Hanedan (M.Q. 650-525); Uah-ab-Re (I. Psammetik).
XXVII. Hanedan (M.O. 525-414); Mesut-Re (Kambiz); Stetu-Re (Darius) (K. Lambelet, a.g.e., s. 11-12).
102 E. Beyan, Histoire des Lagides. Paris, 1934, s. 47-49. Setep-n-Re-meri-Amen
(Büyük ~skender hem Re hem de Amon't~~ içeren isim alm~~t~ r) (K. Lambelet, a.g.e., s.
12).
103 F. Dunand-C. Zivie-Coche, a.g.e., s. 204.
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tir104.

Bu devirde, tanr~~
yarat~ c~ l~~lyla ilgili ortaya konulan
kuramlar, daha öncekilerle benzerlik göstermekle birlikte, baz~~ farkl~ l~ klar~~ da arzetmektedir. Yine ilk olu~um merkezi Heliopolis'tir105.
M.Ö. IV. yüzy~ lda Bremmer-Rhind papirüsünde, güne~~tanr~s~~
evrenin yarat~c~s~~ olarak ~öyle demektedir:
"Ya~amda belirdi~imde ya~am ba~lad~ , Ya~ ama Hepri biçiminde
geldim... Ilk tanr~ lardan önceydim, çünkü ad~ m onlar~ nkinden önceydi... Onlar (tanr~lar) do~mazdan önce, tek ba~~ ma, elimi kavu~turdum, ~u ve Tefnut'u tükürmezden önce kendi a~z~m~~ hareket ettirdim
ve "t~ ls~m"d~~ benim ad~ m.., sonra, kalbim etkili oldu, yaratma plan ~~
önümde belirdi, yaln~ z olarak istedi~imi gerçekle~tirdim. Kalbimde
bir plan yapt~ m. O zaman ba~ka ~ekiller yaratum. Ortaya koydu~um
~ekiller say~s~ zd~ .. Çocuklar~~ çocuk ~ ekliyle dünyaya geldiler. ~u ve
Tefnut'u tilküren benim... ~u ve Tefnut henüz bulunduklar~~ Nun'a ne~eyle canl~ l~ k veriyorlard~ ... Kendi vücudumla birle~ tim. Kapal~~
elimle tahrik ettikten ve cinsel arzuyu elimle gerçekle ~tirdikten
sonra onlar a~z~ mdan dü~tü... ~imdi üç tanr~~ bana aitti (kendisi, ~u ve
Tefnut)... sonsuz bir zaman için benden uzakta olduklar~ nda (~u ve
Tefnut), gözüm onlar~~ izledi... Onlar için a~lad~m ve gözüm böyle a~lay~ nca, insanlar ya~ama geldiler... Daha sonra ~u ve Tefnut, Jeb ve
Nut'u dünyaya getirdiler. Bunlar da vi~cutlar~ ndan Oziris, Horus-Mehenti-Irti106 Seth, his ve Neftis'i dünyaya getirdiler. Bunlar da, bu
dünyada çocuklar~~ ve torunlar~~ olmak üzere, kalabal~ k ~ekilleri biçimlendirdiler ve dünyaya getirdiler"107 . Burada görüldü~ü üzere $u ve
Tefnut'un Nun'da sevinç kayna~~~olmas~ , onlar~ n kaybolmalanyla
}'nin gözünden ya~lar dökülmesi, di~erlerinin de torun ve torunlar~ n~ n çocuklar~~ olarak kabul edilmeleri gibi normal bir aile ya ~am~~
sergilenmi~tir. Farkl~~ di~er bir taraf, Jeb ve Nut'un çocuklar~~ aras~ na
çocuk Horus olarak temsil edilen Horus-Mehenti-Irti'nin eklenmi~~
olmas~ d~ r.
Y~ne Ptolemeler devrinde, Ogdoa'n~ n (sekizli tanr~ lar) yarat~ c~s~~
tanr~~ Thot'un kült merkezi Hermopolis ilahiyat~~ do~rultusunda, din
adamlar~ n~n Edfu Horus tap~ na~~ nda öne sürdiikleri ba~ka dü~üncelere
göre ise Tanr~~ R, ~u biçimde ya~ama gelmi~tir: "Sekizli tanr~ lar
F. Dunand-C. Zivie-Coche, a.g.e., s. 205.
Cl. lalouette, a.g.e., s. 34.
106 M~ s~rca Horpa~erd, Yunanl~lar taraf~ ndan Harpokrat olrak adland~ r~ lan bu
tanr~, tanr~~ Ozirisle tanr~ça Izis'in o~ullar~~ olan çocuk Horus'~~~ ifade etmekteydi. Saçlar~~
bir tarafta toplanm~~, i~aret parma~~~a~z~ nda ç~plak bir çocukla temsil edilmi~tir (Guy et
M.F. Rachet, a.g.e., 5. 122).
107 S.Sauneron-J. Yoyotte, La Naissance du monde, Sourr~s or ~entales I, Paris, 1959,
S. 49-51.; R.O. Faulkner, The Papyrus Br~mmer-Rhind, Br~~xelles, 1933, s. 69-72.
104
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grubu spermleriyle bir nilüfer çiçe~i yaratm~~lard~. Çiçe~in yapraklar~ , dünyay~~ ~~~~~yla ayd~nlatan güne~~çocu~un do~du~unda aç~ l~yordu". Ba~lang~çta ya~ama gelmi~~olan nilüfer, daha kimse onu tan~mazken, koyu bulutlar~~uzakla~t~rm~~u. Siz (selcizli tanr~lar), sizden
ç~kan bir s~v~dan bir tohum yapt~n~z ve bu tohumu nilüferin üzerine
döktünf~z. Spermli s~v~dan yayarak, tek bir biçimde yo~unla~t~rarak,
onu Nun'a yerle~tirdiniz ve varisiniz, bir çocuk görüntüsündeki parlak
ya~ama geldi... Nilüfer (...) (Ey sekiz tanr~ ) vücudunuzdan f~~k~ran
su parçalar~~ortas~daki bu tanr~, Büyük Gördenl" ç~kan büyük nilüfer,
ilk olarak ~~~~~~ba~latt~... I~~~~ n~~ görüyorsunuz, parfümünü teneffüs
ediyorsunuz, burun deli~iniz onunla doluyorm. Bu, ülkeyi iki gözüyle
ayd~nlatan, bir çocuk gibi görünen o~lunuzdur... Size (ba~lang~ç) ilk
tanr~lar~~yaratan ve bu ülkede var olan her~eyi yapan REnin gözüm:ulu° bizzat kendisi olan, batakl~ ktan gelen nilüferi getiriyorum...
Iki gözünü açarak iki dünyay~~ayd~nlaur, geceyi gündüzden ay~r~ r.
Tanr~lar a~z~ndan ve insanlar gözlerinden ç~ km~~t~r. Her~ey onunla
ba~layan nilüferdeki (parlayan) çocuk ve ~~~nlan bütün varl~klar~~ ya~at~ r". Edfu tap~na~~nda bulunan bu metinde, hem güzel kokulu nilüfer, hem de Ba~lang~ç çocu~u olarak ifade edilen IWnin baz~~tanr~lar
taraf~ndan yarat~ld~~~ , ama yine de onun tanr~lar~ , insanlar~~ ve evreni yaratt~~~~anlat~ lmaktad~ r.
Tanr~~
ba~lang~ç çocu~u ~eklindeki imaj~ , asl~nda, M.Ö.
VI. yüzy~ldan itibaren görülmeye ba~lam~~t~ , bunu bir sanduka kapa~~na resmedilen, gece ve gündüz gemilerinin bat~~ ufkunda kar~~la~t~ klar~n~~gösteren bir kompozisyondan anlamakta mümkün olmaktad~r. Burada, gündüz gemisinin burun k~m~nda, tanr~~R, parma~~~a~z~nda, oturan bir çocuk ~eklindedir ve beraberindeki tanr~ça= güne~~
diskini gece gemisinin uç k~sm~ nda duran di~er tanr~çaya geçirmesi
ile gündüz güne~inin batt~~~~ve tanr~~
yeralt~na gece gemisiyle
yol almaya ba~layaca~~~ifade edilmi~tir. Bunun için de, ölünün, diz
çökmü~~vaziyette, her iki geminin üzerinde resmedilmesi, onun öteki
dünyada güne~in dairesel hareketini takip etti~i izlenimi yaratmak
içindir'''.
loa Ba~lang~ç Umman~~Nun'dan sözedilmektedir.
I " Hermopolis dini ayinlerinde nilüfer çiçe~i sunma gelenegi vard~ . Kimi resimlerde görüldugü gibi, çiçegin burnun ucunda tutulmas~, güne~le ilgili sonsuz ya~am~ n sembolü olarak benimsenmi~tir. (O. Lalouette, a.g.e., s. 272, dipnot 61. Ayr~ca
nilüfer sözcü~ünün Nil-Nefer, Nil güzeli anlam~na geldigini tahmin ediyoruz.
II° Çok eski devirlerden itibaren güne~~ve ay, tanr~~ FWnin gözlerini ifade et mekle
birlikte, Ucat ad~~ alt~nda Horus'un gözleri olarak da an~ l~yordu. Burada fWnin gözü
olarak nilüfer an~ lmaktad~ r. Metnin Edfu Horus tap~ nag~ndan gelmesi nedeniyle bir
inanç kar~~kl~ g~n~~ görebiliyoruz.
III S. Sauneron-J. Yoyotte, a.g.e., s. 58-59.
112 Wolfbart Westendorf, L'Egypte ancienne, Lausanne, 1970, s. 210-211.
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Roma Imparatorlu~u devrinde ise, Ptolemeler devrinin bir devam~~ olarak, M~s~ r tanr~ lar~ na dokunulmam~~u. Roma Imparatorlar~~
da eski f~ ravunlar için kullan~lan ünvanlardan paylar~n~~ alm~~lard~.
Böylece, Imparator Augustus "Re'nin o~lu", "Iki Kraliyet senyörü"3
olarak adland~ r~lm~~u. Sezar ve Trajan, tanr~~ Knum-Re traf~ ndan biçimlenmi~, Reenin o~lu olarak görülüyorlard~. Dahas~, Trajan'~ n saray~n~ n (tahun~n) ülkenin üzerinde büyük oldu~u, gök tanr~ças~~ Nut'tan ç~ kt~~~~zamanki Re'ye benzedi~in 4 ifade edilmi~ti.
Tanr~~Re'nin imparator Trajan devrinde (M.S. 98-117) hâlâ tap~lan bir tanr~~ oldu~unu, tanr~ ça Neit'le ilgili Esna kozmogonisinden
anlamak mümkündür. Bu kozmogoniye göre Ahet ine~i olarak da adland~ r~ lan Ba~lang~ ç tanr~ ças~~ Neit, yüce bir tanr~n~n ya~ama gelece~ini m~ljdelerken, ~öyle demi~tir. "... Gözünü açt~~~~zaman ayd~ nl~ k
olacak, kapatt~~~~zaman karanl~ klar belirecek. Gözünün ya~lar~ ndan
insanlar, dudaklar~ n~ n tükürü~ünden tanr~ lar do~acaklar. Çocuklar~~
ona kar~~~ayaklanacaklarm ama onlar, onun için basur~lacaklar, onun
için dövülecekler. Zira, o vikudumdan ç~ kan benim o~lumdur ve
sonsuz zaman için bu ülkenin senyörü olacakt~r.. Ona hiçbir kötülü~ün ula~mamas~~ için, onu kollar~ m~ n aras~ nda koruyaca~~ m. Size
ad~ n~~ söyliyece~im: Sabah~ n erken saatlerinde Hepri olacak, ak~am
Atum ve her günkü Re ad~yla, sonsuz bir zaman için parlak bir tanr~~
olacak"116. Bununla birlikte, metinde görüldü~ü gibi, her nekadar
yarat~c~~ bir tanr~~olarak görülse de tanr~~ Re'ye önceleri ba~~na gelenlerden dolay~, annesi Neit taraf~ ndan korunan genç bir çocuk görünümü verilmi~tir. Dahas~ , metnin ba~ka bir yerinde, annesi tanr~ çan~ n ona "gel, gel" diyerek seslendi~inde, gülümseyerek annesinin
boyununa at~ld~~~~ifade edilip, ana o~ulun bulu~malar' gözler önüne
serilmektedir. Benzer biçimlerde, "Sonra Re', annesi Ahet ine~ini art~ k göremeyince Nun'da a~lad~~ ve insanlar gözya~lar~ ndan ya~ama
geldiler. Annesini yeniden görchi~iinde salyas~~ akt~~ ve tanr~ lar dudaklar~ n~n salyas~ ndan dünyaya geldiler" sözleriyle Re'nin, annesinin varl~~~ na ya da yoklu~una göre, insanlar~~ ve tanr~lar~~ yaratt~~~~da
ortaya konmu~tur. Ba~ka bir yerde ise Re'nin kendi kendini yaratan
bir tanr~~ olmad~~~ , Neit'in karn~ ndaki salg~ larda bulunan bir yumurta oldu~u ve yumurtan~n Neit'in karn~ndan Nun'a ç~ kt~~~nda sular~ n yükseldi~i ve Nun'un bu büyük tanr~n~ n etraf~ ndaki kabu~u k~ rd~F. Dunand-C. Zivie-Coche, a.g.e., s. 203.
114 S. Sauneron, Les Fites rel~g~euses d'Esna aux derniers slides du paganis~ne, le
Caire, 1962, s. 194.
115 Ramsesler devrinde ba~layan ve sonra devam eden anti-Re hareketlerine at~fta
bulunmaktad~r.
116 Cl. Lalouette a.g.e., s. 42-43.
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~~nda, döllendi~i de ifade edilmi~~ve ~u ~ekilde devam etmi~tir: "Bu
Amon ad~yla Nun'un ortas~nda saklanan ve Knum ad~yla ~~~klar~~arac~l~~~yla tanr~~ve tanr~çalara biçim verecek olan Re idi"17. Ama, yine
de tanr~~Re'nin tanr~~ve tanr~çalar~~yaratt~~~~kabul edilmi~tir.
Görüldü~ü üzere Orta ve Yeni imparatorluk devirlerindeki gibi
Re, son zamanlar~nda bile Amon, Knum gibi tanr~larla özde~le~tirilmi~tir. Asl~nda Re, as~rlar boyu, kendisinden etkilenen bir tannyd~, çünkü tanr~~Re' evrenin ya~am kayna~~~idi, ve her tanr~n~n ona
eri~mesi bir ideal haline gelmi~ti. Di~er tanr~lara ait tap~ naklarda
din adamlar~~hem Heliopolis kuram~n~~kendi tanr~lar~na maletmi~ler hem de Re'yi tannlanyla özde~le~tirmi~lerdi. Böylece bir taraftan
ve Heliopolis dini prensipleri her tannya tatbik edilmi~~ve
tanr~~Re', bir anlamda, tanr~lar~n de~erini artt~ran ve onlar~~ kendi
yörüngesinde birle~tiren bir özelli~e sahibolmu~, bu yüzden de baz~~
bölgesel tanr~lar Ennea'n~n (Dokuzlu tanr~lar) ba~~~olarak da görülmü~ler ve tanr~~Re'nin hilkümranl~~~n~~bölgesel olarak payla~m~~lard~ rus, ama di~er taraftan Ahenaton'un tanr~~It€' ile ilgili monoteist
deneyimi ba~ar~s~zl~ kla sona ermi~tir. Genellikle, M~s~rda siyasi nedenlere ba~l~~ kal~narak dini yap~ lanma gerçekle~tirilmi~tir. Buna
ra~men 3000 y~l boyunca firavunlar, tanr~~Re'nin o~lu olarak iktidarlar~n~~ me~ru k~lm~~lard~r.

117
118

a.

Lalouette, a.g.e., s. 43.
Alexandre Moret: Le Nil..., s. 442.
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Res. 1 — Eski imparatorluk III. Hanedandan (M.Ö. 2670-2590) firav ~rn ozer'in Sakkara'daki piramit mezar~. Yüksekli~i 60 metredir.
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Res. 5 — V. Hanedandan Niuserr taraf~ndan in~a ettirilen Ahu Gurab'daki Güne~~tap~na~~n~ n temsili resmi. (W. Stevenson Smith, The Art and Architecture of ancient
Egypt, London, 1958) Aç~ k hava Güne~~tap~na~~ndaki dikilita~~n (Benben) üst k~sm~~güne~in üzerinden ilk olarak ve sonsuz bir ~ekilde yükseldi~i Ba~lang~ç Ummani Nun'daki kutsal tepeyi temsil etmekteydi. Solda yan tarafta güne~~gemisi
görülmektedir. Sadece dikilita~~ n yüksekli~i 20-36 m. aras~nda de~i~mektedir.
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Res. 6 — XVIII. Hanedandan firavun Ahenaton (tv. Amenhotep) ve ailesinin güne~~tanr~s~~
Aton'a sunak sunmalar~~ sahnesini gösteren 104 cm. yüksekli~indeki Ahenaton (Tel
El Amarna) tableti.
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Res. 7 — Gökteki Heliopolis'te "Ba~~~Re'nin ba~~" olan I~~ k-kedinin karanl~ klar canavar~~ y~ lan
Apopis'in kafas~ n~~ kesmesini gösteren Hunefer papirüs resmi.
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Res. 8 — XIX. Hanedandan kraliçe Nefertari'nin kraliçeler vadisindeki mezar ~ n~ n duvar
resminde elinde tanr~~ asas~~ ve hayat i~areti (Anh) bulunan, tepesinde güne~~diski
olan Horus ba~l~~ insan vucutlu tanr~~ Re-Horakti.
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Res. 9 — Kraliçe Nefertari'nin mezar ~n~ n duvar~ ndaki Hepri (gübre böcegi) ba~l~~ insan vücutlu tanr~~ Re-Hepri.
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Res. 11 — "Ölüler Kitab~"n~n 110. bölümü Anhai papirüsünde ba~~ n~ n üzerinde kobra y~ lan~~ile çevrelenmi~~güne~~diski bulunan Re-Horakti. Burada Re-Hepri olarak tepeden yükselen güne~in do~u~una insanlar~n ~ükranlar~m, maymunlar~n ise sevinç
ve ~ükranlarm~~ifade ettikleri, hatta tanr~çalar, sa~daki his ve soldaki Neftis'in
diz çökerek tanr~~ Re'ye tapt~ klar~, en a~a~~da ise sonsuz ya~ama ba~layan ku~~vücutlu kad~n ba~l~~Anhai'nin ruhu yüce tanr~~Re'nin huzurunda görülmektedir.
Yukar~~k~s~mda güne~~diskinin iki taraf~ nclaki Horus'un gözlerinden (Ucat) soldaki güne~in bat~~m~, sa~daki ise güne~in dokusunun sembolü olarak sonsuzlu~u ifade etmektedir.
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Res. 12 — Anhai papirüsü ile ilgili olarak tanr~~Re'ye yakar~~~ve dualar k~sm~nda Ba~lang~ç
Umman~~ Nun'un güne~~gemisini iki eliyle yükseltti~i görülmektedir. Burada geminin ortas~ndaki Hepri'nin (gübre böce~i) yeralt~~dünyas~~Duat'~~temsil eden toprak rengi güne~~diskini iterken gösterilmesi ölümün güne~in yeralt~~dünyas~na
indi~i gibi geçici oldu~unun ve bunun ard~ndan yeniden We'-Hepri olarak ç~kaca~~n~n ifadesidir. O halde insano~lu için ölümden sonra güne~in seyri do~rultusunda, öteki dünyada bir ya~am oldu~u ima edilmektir.
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Res. 13 — Ramsesler devrinde irinefer'in mezar resminde, güne~~gemisinde ölünün tanr~~
Re'nin yeryüzündeki cisimlenmi~~~ekli olan, ba~~ nda güne~~diski bulunan Anka
ku~ u (Bennu) kar~~s~ nda tap~ nmas~~ görülmektedir.
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Res. 14 — Ramsesler devrinde Anhurhâui'nin mezar resminde, ölünün, ba~~nda ölüler tanr~m
Oziris'in tac~~bulunan Anka ku~u (Bennu) kar~~s~nda tap~nmas~~resmedilmi~tir.
Burada tanr~~Re-Oziris ~eklinde ölüler dünyas~n~n tanr~s~~oldu~u vurgulanm~~t~r. Ölen ki~inin sadece Oziris X olmad~~~~Re X'te olaca~~~ve ayn~~zamanda her
iki tanr~n~n benli~inde sonsuz ya~ama sahip olaca~~~ifade edilmi~tir.
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