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IMPARATORLUK TANRISI AMON
MÜRÜVVET KURHAN*
Tanr~~ Amon, Ptah ve Re'den sonra imparatorluk tannlanmn üçüncüsü
ve sonuncusudur. Amon, Eski imparatorluk devrinde ülke çap~ nda fazla tan~nmayan bir tannyd~. V. Hanedandan firav~~n Unas'~ n (M.Ö. 2550-2500)
mezar~ ndaki Piramit Metinleri'nde tanr~~Amon veya Amen ve e~i tanr~ça
Amonet'in isimleri' Ba~lang~ç tanr~lar' olarak geçmelde birlikte, konumu itibariyle ikinci derecede öneme haiz bir tanr~~ görünümündedir. VI. Hanedan
firavunlanndan I. Pepi (M.Ö. 2292-2260) devrinde ise Amon "Teb senyörü"2
olarak an~ lmaktad~ r. Bununla beraber, Amon kültünün Teb'deki ba~lang~c~~
tam olarak net de~ildir, ve Teb ~ehrinin ad~~ tanr~~ Amonla veya ondan önce
Uast, yani asa'n~ n ~ehri, kraliyet asas~~ veya tanr~~Amon'un di~er bölgesel tannlardan üstünlü~ünün bir sembolü olarak geçmektedir3. Eski ~mparatorl~~ k
devri sonunda ya~anan kar~~~ kl~ klar dewinden sonra ilk geçi~~döneminde
(M.Ö. 2280-2080) M~s~ r pek çok prensliklere bölünmü~~durumdayken ve
ba~ta Re olmak üzere tannlann dünyan~ n düzenini sa~layamad~ klar~~ dü~üncesi hakimken ve bir dini karma~a ya~an~ rken, Uast (sceptre: yunanca skeptron, latince sceptrum) kökenli olan ve di~er bir bölgesel tanr~~ Montu veya
Mentu'ya da tapan I. Antef le ba~layan XI. Hanedan firav~~nlar~ n~ n Teb'de4
idareyi kurmalanyla (M.Ö. 2080) tanr~~Amon, Yukar~~M~s~ r'da, Hanedan tanr~ m pozisyonuna getirilmi~tir; ama bunun için de bu hanedan firavunlan, ilk
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
E. A. Wallis Budge, The Gods of the Egyptians, yol. Il, New York, 1969, s. 1.
2 François Daumas, La Cirilisation de l'Egypte pharaonique, Paris, 1965, s. 307.
3 Alexandre Moret, Le Nil et la Civilisation gyptienne, Paris, 1929, s. 283. Teb ~ehrinin
esas ad~ n~ n Apt oldu~u ve bu ad~ n ~ehrin koruyucu tannças~~ Apt'ten geldi~i, daha sonralan di~i
özelli~ini belirtmek için T artikelinin ilavesiyle K~ pti ~ekli Tap veya Teb oldu~u ifade edilmektedir. E. A. Wallis Budge, a.g.e., ol, Il., s. 3.
4 Barbara Watterson, The Gods of ancient Egypt, London, 1984, s. 138.

500

MÜRÜVVET KURHAN

safhada, güneyde siyasi ve dini birli~i kurmak5, dolay~s~yla iktidarlanm geni~letmek amac~yla tanr~~ Amon'u Yukar~~ M~s~ r'~n bölgesel tanr~lar~~olan ve
Teb'den önce Yukar~~M~s~r'~n ba~kenti Per Mentu (yunanca Hermontis)'da
tap~lan tanr~~ Montu6 ve Koptos'un yerel tanr~m Min'1e7 özde~le~tirmi~ler ve
Hermopolis'te tap~lan tanr~~Thotela ilgili ve tanr~~Amon'un da bir üyesi oldu~u ilahiyat' kabul etmi~lerdir. Böylece tann Montu'nun ba~~ndaki iki deveku~u tüyünden olu~an uzun tac~~ve yeryüzündeki kutsal hayvan~~ koç ile
tanr~~Min'in simgesi marul ve belirgin erkeklik organ~, ayr~ca Min'in gemiyle
Nil'de yapt~~~~y~ll~ k gezinti töreni tann Amon'a maledilmi~tirs.

5 XI. Hanedan, Teb'den itibaren Yukar~~ M~s~r'da siyasi birli~i kurma giri~imlerini yine güneyde IX ve X. Hanedan~n~ n ba~kenti Herakleopolis'e kar~~~sürdürdü~ü sava~lar veya bölgedeki
Hermopolis ve Koptos gibi baz~~vilayetlerle yapt~~~~ittifaklar sayesinde gerçekle~tirmi~tir.
(Alexandre Moret, Histoire anclenne, tome I, Paris, 1929, s. 436-438).
6 A. Eggebrecht, LEgypte ancienne, Paris, 1988, s. 256.
Montu (Mentu): Esas kilit merkezi Yukar~~M~s~ r'da Per Mentu (yunanca Hermontis)clur ve
Mentu'nun malikânesi anlam~ na gelmektedir. Per Mentu, Giineyin Heliopolis'i anlam~na da gelen ve tanr~~ Re'nin güneydeki kült merkezi olarak say~ lan Annu Rest olarak da geçmektedir.
Bundan ba~ka Montu'nun, Teb, Kuzeyin Annu'su (Heliopolis), Cerjet (Edin), Dendera ve Libya
da~lar~ nda da kilit merkezleri bulunmaktayd~ . Baz~~yerlerde "Kudretli Bo~a" olarak an~lan
Montu, Hanedan öncesi devirlerden itibaren clii~manla sava~an, kuvveti ve kudretinin ifadesini
k~zg~n bo~ada bulan tanr~d~r, sava~~tanns~chr. ~ahin ~eklinde de temsil edilen tann Montu'nun
ilk olarak belirmesi VI. Hanedan devri sonuna (I. Pepi, M.Ö. 2292-2260) rastlamaktad~r. XI.
Hanedan Teb'de idaresini kurdu~unda Montu di~er tannlar~ n üstünde bir pozisyona sahipti
(Erik Hornung, Les Diewc de l'Egypte, Paris, 1986, s. 61-62). Kamm~zca, iktidarlann~~sa~lamla~un-nada Montu'nun himayesine ihtiyac~~olan XI. Hanedan firavunlann~ n pek ço~u Montuhotep
(Mentuhotep=Montu ho~nuttur) kraliyet ad~m alnu~lard~ r. Tann Montu bu dönemde veya daha
önceleri hali geçerlili~i devam eden tanr~~ Re ile özde~le~tirilmi~, Montu-Re olarak adland~ r~lm~~, böylece güne~~tanr~s~n~n dü~manlanna kar~~~sava~an güne~in tahribedici ate~ini temsil etti~i
gibi tanr~~Re'nin bir görüntüsü olarak da kabul edilmi~tir (E. A. Wallis Budge, a.g.e., s. 24).
Dolay~s~ yla Montu-Re ile özde~le~ tirilen ve henüz Amon-Re ilan edilmeyen tanr~~ Amon'a
Mont~~ 'da bulunan Re'nin özellikleri de mal edilmi~~bulunmaktad~r. Tanr~~Montu, ba~~nda güne~~diski ve kobra ile birlikte iki uzun t~lylü bir taç olan, sa~~elinde hayat i~areti Anh, sol elinde
tanr~~asas~~bulunan ~ahin ba~h bir insanla temsil edilmi~tir.
7 Min veya Amsu: Yukar~~ M~s~ r'da Gebtiyu (yunanca Koptos) ve Apu (yunanca
Panopolis)'nun yerel tanns~d~ r. Verimlilik, f~rt~ na ve çiy ile ilgili bir tanr~~olarak ya~murlarla
çöle bile verimlilik veren bir tanr~~oldu~una inamhyordu. Yukar~~M~s~r'da Nil'in do~usundaki
çöllerde yollar~ n koruyucusudur. Simgesi y~ld~r~ m, kutsal hayvan~~öküz ve gözde bitkisi maruldur. Ayr~ca do~urganl~ kla ilgili bir tanr~~oldu~u için erkeklik organ~~belirgin bir insan ~eklinde
gösterilmi~tir. Yunan tanr~s~~Pan ile benzerlilderi görüldü~ü için Apu, Yunanl~lar taraf~ndan
Panopolis olarak adland~nlnu~t~r. XI. Hanedan devrinde tanr~~Re ile özde~le~tirilmi~~ve Min-Re
olarak adland~r~lm~~t~r (Guy et M.F, Rachet, Dicdonnaire de la civillsation e'gyptienne, Paris
1968, s. 162).
8 Alexandre Moret, a.g.e., tome I, s. 438.
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XI. Hanedandan IV. Montuhotep'le tüm M~s~r'da siyasi birlik kurulmu~~
ve Teb ~ehrinde tanr~~Amon ad~na Karnak tap~na~~n~n in~as~~ba~laulm~~ur.
Hanedan~n son firavunu V. Montuhotep M~s~r'~n s~mrlann~n geni~lemesi siyasetini gütmü~tür. Bu firavunun ba~~veziri M.Ö. 2000'de firav~mu idareden
dü~ürerek kendini firavun ilan etmi~, esas ad~~Henu iken tanr~~Amon'a ba~l~l~~~n~~ifade etmek için Hermopolis ilahiyaumn resmi cümlesi "Amen-em-hat"
(Amon öndedir, Amon rehberdir) '~~kraliyet ismi olarak alm~~9 ve XII.
Hanedan~~kurmu~tur. I. Amenemhat, her ne kadar Het-Amon (Amon'un
~atosu) Niut-Amon (Amon'un ~ehri)" olarak da adland~r~lan Teb ~ehrini
terkederek daha merkezi gördü~ü, bugün Li~t ad~yla bilinen ~ti-Taui'yi (iki
ülkenin fatihi) ba~kent olarak seçmi~se de Teb hem güney vilayederinin
idari merkezi, hem de dini merkez olarak kalm~~t~r. XII. Hanedan'la tüm
M~s~r'da tam anlam~yla siyasi birlik sa~lanm~~, bu defa din adamlar~, ülke çap~nda dini birli~i de sa~lamak ve tanr~~Amon'u, milli bir tanr~~haline getirmek, dahas~~evrenselle~tirmek amac~yla Eski imparatorluk devrinde tanr~~It".
örne~inde de görüldü~ü gibi, hili Deha bölgesinde etkinli~i süren It""nin
bütün özelliklerini Amon'un benli~inde toplayarak tannlanm Amon-R€' ad~~
alt~nda ilin etmi~lerdir. Bunun sonucu olarak ta Heliopolis ilahiyaun~~
Amon'a maletmi~lerdirm. Bu sayede, V. Hanedandan itibaren firavunlann
tanr~~R'den geldilderi, onun o~lu olduklanmn kabul edilmesi gibi, bundan
böyle Amon-R'nin de firav~~nlar~n kutsal babas~~oldu~u öne sürülmü~, tanr~~
yüce tanr~~vasf~n~~yitirmi~, yerini Amon alm~~t~r. Amon-R€* olarak güne~~
tannsm~n tüm özelliklerini alan Amon, bundan sonra, "Amon-12" nesu neteru" (Amon-Re tannlann senyörü) pozisyonuna da yükselmi~tir". Ayr~ca
Amon'un her ~ekle girebilece~i, dolay~s~yla tüm di~er tannlann onun farkl~~
görünümü olduklar~~da belirtilmi~tir. Nas~l ki firavun A~a~~~ve 'ffil~an M~s~r'~n
kral~~ise o da "~ki Ülke Tahtlarm~n (Neus Taut) Senyörü" ilan edilmi~", yani
9 Alexandre Moret, a.g.e., tome I, s. 438.
~ o Guy et M.E. Rachet, a.g.e., s. 245.
Asl~nda tann
özelli~inde hiç bir de~i~iklik yap~lmam~~, bölgesel tann özelli~i devam etmi~tir, sadece imparatorluk tar~m' s~fat~n~~kaybetmi~tir (A. Eggebrecht, a.g.e., s. 256).
Bunun yan~nda, Orta imparatorluk devrine ait olan "~ki Yolun Kitab~" adl~~dini yaz~tta büyüsel
bir forrnülle güne~~tanr~m
ölebilece~i ifade edilmi~~(Leonard H. Lesko, The Ancient
Egyptian Book of Two Ways, Berkeley, 1972, s. 109), belki de bu ~ekilde Amon'un imparatorluk
tar~m' olarak kabullenilmesi gerekti~i vurgulanm~~ur.
12 Bu ünvan ilk olarak XII. Hanedandan I. Amenemhat'~n o~lu I. Sezostris devrinde (M.(5.
1970) ilk ~eklini alan Karnak'ta geçmektedir (George Hart, A Dictionnaty of Egyptian Gods and
Godesses, London, 1986, s. 6).
13 Alexandre Moret, Le
s. 282.
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tanr~-kral olmu~tur. Bu devirden itibaren, Amon ilâhi üstünlü~ünün yan~s~ra, siyasi rolü olan bir tanr~~olarak görülmü~~ve merkeziyetçili~in, büyük bir
devlet kavram~ n~n ve yay~lmac~~siyasetin simgesi haline gelmi~tir". Tanr~~
Amon-Rnin dini ve siyasi üstünlü~yünü I. Amenemhat, bugün Karnak ad~yla
an~lan ve daha önceleri ba~lat~lm~~~olan ipet-sut15 Amon tap~na~~n~~yapt~rarak vurgulam~~, hatta burada pembe granitten diktirdi~i dikili ta~ta oran~n
"Ba~lang~ ç tepesi" oldu~unu, yani Amon'un evreni yaratt~~~~yer oldu~unu belirtmi~tir16. ilahiyat bak~m~ndan tanr~~Amon'un yarat~c~~ tanr~~olarak ad~~
Hermopolis Magna'n~n yerel tanr~s~~ Thot'un17 Sekizli tanr~lar (m~s~ rca
Hmenu, yunanca Ogdoa) kozmogonisine ba~l~~ olarak geçmektedir. Bu
kozmogoniye göre tannsal zekây~~ve kutsal kelâm~~temsil eden Thot,18 varl~ klar, ve ya~ayan her~eyi Sekizli tanr~lar (Ogdoa) vas~ tas~yla ya~ama getirmi~tir19. Bu ilk sekiz tanr~, Ba~lang~ç Umman~nda beliren bir tepe üzerinde bulunuyorlard~. Her bir çifti bir di~i ve bir erkek unsurdan olu~an Sekizli tanr~lar grubu dört çift tanr~dan müte~ekkildi. Bunlar, sonsuz mekân~~kaplayan
s~v~~unsurun cisimlenmi~~~ekli Nun ve di~i ö~esi Nunet, zaman~n sonsuzlu14

A. Eggebrecht, a.g.e, s. 256.
~pet-sut veya ipet-esut olarak geçen Amon tap~ na~~n~n ad~~"en seçkin yer" (Barbara
Watterson, a,g.e., s. 139) anlam~na geldi~i ifade edildi~i gibi "yerleri belirleyen" yani "onlar~~listesinde teyideden"anlam~nda oldu~u ve tanr~~Amon-Rk'ye ait tap~na~~n tümünü belirledi~i, tap~nak için ipet-sut kelimesinin kullan~lmas~n~n I. Sezostris (M.Ö. 1970-1938/28) devrine kadar
ç~kt~~~~da belirtilmektedir (Paul Barguet, Le Temple d'Amon-W Karnak, Le Caire, 1962, s. 12). Yine Barguet'ye göre III. Tutmozis'in yapt~rd~~~~Ah-Mennu (en kutsal yer) bölümünde bulunan odalardan biri "Atalar~n odas~" olarak adland~r~lm~~~ve burada ilk isim olarak Eski
imparatorluk IV. Hanedan~n~n kurucusu Snefru'dan söz edilmi~tir. O halde tanr~~Amon, Eski
imparatorluk devrinde, belki de daha önceleri tap~lan bir tannyd~~ve onunla birlikte tanr~~
Montu'ya da tap~lmaktayd~. Zaten, ilk bak~~ta Karnak'ta merkezde Amon-I, kuzeyde Amon-R6Montu, güneyde tannça Mut'a ait tap~ nak ve ~apelleri içeren kompleksler olmak üzere üç merkezi bölme görmek mümkündür (Paul Barguet, a.g.e., s. 2-3).
16 Alexandre Moret, Le Nil..., s. 443.
17 Thot: Çok eski devirlerden beri tap~ndan ve Hermopolis Magna'n~n yerel tanns~~olan
Thot ay tanr~s~d~r, kelaynak ku~uyla veya bu ku~~ba~l~~insanla temsil edilmi~tir. Di~er bölgesel
tanr~lar gibi tanr~~Thot'un da yarat~c~~bir tanr~~ oldu~u öne sürülmü~~ve Ogdoa (Sekizli tanr~lar)
kozmogonisi Thot din adamlan taraf~ndan ortaya konmu~tur. Yarat~c~~ tanr~~ olarak Thot bir ~ebek ~eklinde de temsil edilmi~tir. Yaz~n~n tanr~ças~~$esat'~n e~i olarak ta gösterilen Thot yaz~n~n
tanr~m, yaz~c~lar~ n senyörü, tannlann mü~aviri, hatta tanr~lar aras~~anla~mazl~ldarda arabuluculuk yapan tanr~~olarak kabul edilmi~tir. Ay tanr~s~~ olarak takvimin yarat~c~s~d~ r. Thot'un kült
merkezi Yukar~~M~s~r'daki Hermopolis'in m~s~rca ad~, ilahiyat~nda geçen sekiz tannya (Hmenu)
atfen "Hemnu" (Sekizlerin ~ehri) olarak geçmektedir (Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 124, 247,
248; François Daumas, a.g.e, 642).
18Alexandre Moret, Le
s. 443.
19 François Daumas, a.g.e., s. 303.
15
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~unun sembolü Hehu ve di~i ö~esi Hehet, kaostaki karanl~klar~~simgeleyen
Keku ve Keket ve nihayet s~v~~unsurun içerdi~i gizli kutsal gücü benlilderinde
ta~~yan Amon ve Amonet'tir. ~~te, sonsuz, ebedi karanl~ k olan bu görünüm
canlanmaya ba~lad~~~nda, bu ilk sekiz tanr~~ ve tanr~ça, bir gün, yaratma
i~lemine koyulmu~lar, bunun için bulunduklar~~ tepe (Tatenen) üzerinde bir
yumurtay~~biçimlendirmi~ler ve ~~~ k saçan güne~~(I*) yumurtan~n kabu~unu
k~ rarak yükselmi~tir20. Böylece, nurun var olmas~yla varl~ klar ve onlar~n ya~am~~ için gerekli her~ey yarat~lm~~~oldu. Tanr~~Amon için ikinci derece bir
pozisyonu kabul etmeyen Teb din adamlar~~bu kozmogoniyi tannlar~na uyarlam~~lar ve Teb kozmogonisini olu~turmu~lard~ r. Buna göre "Amon nilüferden ç~ kan bir güne~~gibi belirmi~ tir"2'. Kan~ m~zca, daha sonralar~~ ise
Karnak'ta tanr~~ Honsu tap~ na~~n~ n kabartma ve yaz~ dar~ndaki22 kuramlan ortaya koymu~lard~r. Bu kuramlar bize Teb yarat~c~l~k versiyonu ile Hermopolis
Ogdoa's~~ hatta Memfis'in yarat~c~~ tanns~~ Ptah ile ba~lant~l~~ oldu~unu göstermektedir:
"Amon-R taraf~ndan söylenen sözler, tanr~lar~n kral~ , tanr~lar~n ~efi,
yüce tanr~, yerin, gö~ün, öteki dünyan~n, sular~ n, da~lar~n senyörü, Kematef
y~lan~ n~ n ulu ruhu... ya~ayan her ~eyi vücuda getiren yumurtan~ n babas~~ve
anas~, tanr~lan yaratan gizli (tanr~ ), spermiyle topra~~~~ekillendiren, Ceme'de
kabristandaki mezar odas~nda Ogdoa'n~ n babalar~n~n babas~ , tohumla dolu
bu yeri Nun'da yaratan... ~ lk zaman~n tohumu, ilk zamanlar~ n men~ei...
Dünya varoldu, gök, bir ~ahin yumurtas~~ gibi bir yumurta b~ rakt~. Bu
dünya.... yüzü gibiydi. Böylece ikinci y~lan ya~ama geldi....23.
2() Asl~nda Thot'un yarat~c~l~glyla ilgili bu kozmogoni çok eski devirlerden beri varolmakla
birlikte bugüne kadar gelebileni geç dönemlerdelci Ptolemeler devrine aittir (Claire Lalouette,
Textes sacr6 et textes profanes de l'ancienne Egypte. Paris, 1987, s. 35-36).
21 Christian Jacq, Pauvoir et Sagesse selon l'Egypte ancienne, Paris, 1981, s. 77-78
22 Tann Honsu kozmogonisiyle ilgili Karnak'ta Honsu tap~ nag~ ndaki kabartma ve yaz~ tlar
Ptolomeler devrine ait olmakla birlikte çok eski devirlerdeki dini dü~ünceleri yans~ tmas~~balunundan önemlidir.
23 Tanr~~Amon için Ogdoa'da ikinci s~ra bir konumu kabul etmeyen Teb din adamlar~~
Amon'un bir ~ekli olarak, "zaman~n~~tamamlayan" ~eklinde tan~mlanan y~lan Kematefi tahayyül
etmi~ler ve bu y~lan~n Amon'un bir di~er ~ekli olup ta Ogdoa'y~~yaratacak olan y~lan ~rta'y~~ dölledikten sonra öldü~ünü öne siirmü~lerdir. O halde y~lan Kematef, Ba~lang~ç tanr~m Karnak
Amon'unu temsil etmi~, ~ rta ise Luksor'daki erkeklik organ~~belirgin Amon'u ifade etmi~tir. Bu
~ekilde, din adamlar~~ Teb'i Ogdoa (Sekizli tanr~lar) n~ n merkezi olarak görmü~lerdir. Sekizli
tanr~ lar~ n yaratma i~lemini gerçekle~tirmek üzere Hermopolis'e gittikleri ve oradan tanr~~
Amon'un ilk olarak varoldugu Medinet Habu'dalti Ceme tepesinin üzerinde ölmek için Teb'e
döndilkleri fikrini geli~tirmi~lerdir (Guy et M. F. Rachet, a.g.e., s. 185).
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Amon, Ptah olarak söylenen ad~yla Nun'dan ç~ kan yumurtay~~yaratt~...
Nenu tanr~çalar~~ ve Heh tanr~lar~ n~ n Ptah'~~ olarak (yarat~c~s~~gibi) yeri ve
gö~ü yaratt~. Onu (yumurta) Cenene'de (Ptah'~ n Memfis'teki bir tap~ na~~n~ n
yeri) yarat~lan bu yerdeki gölde yapt~~ve f~~k~ rtu.... Onun alt~nda, her zaman
oldu~u gibi "tohum tanesi" ad~yla ç~kt~. (Amon) yumurtay~~dölledi ve ondan
Ogdoa bölgesinde (Hermopolis) Sekizler dünyaya geldiler... Honsu ~ekliyle
Teb'e do~ru seyretti (hns). Seldeki suda bo~az~n~~temizledi. Böylece, Teb'de
tohumdaki muhte~em varl~ k, Teb'deki Yüce Honsu ad~yla varoldu... Böylece
"tohum tanesi"nin ortas~ nda Nunet ad~yla yüce Hathor ya~ama geldi. O zaman, (Amon) vücudunu onun üzerine koydu ve tanr~ lar~ n babas~~Ptah gibi
onu açt~~(pth). Bu ~ekilde, her birine birer e~~olmak üzere Dört erkekten
olu~an Ogdoa ya~ama geldi... Onlar Tanen'in24 erkekleri ve han~ mland~ r"25.
Tanr~~Amon varolmaya devam etti~i müddetçe tanr~ mn yaranc~ l~ kla ilgili
bu kozmogonisi aynen sürdürülmü~ tür. Burada, tanr~~Amon, Ogdoa tanr~ lar~ n~ n babalar~ n~n babas~~ oldu~u kabul edildi~i gibi Ptah ve Honsu da
yüce tanr~ n~ n birer parças~~hatta kendisi olarak görülmü~tür. Ayn~~ ~ekilde
Ba~lang~ç Ummam'n~ n di~i bir Ogesi olan Nunet, Hathor ad~yla tanr~~Amon
taraf~ ndan yaraulm~~~ve Amon'un Hathor'la birlikteli~inden Sekizli tanr~lar~ n dünyaya gelmeleri sa~lanm~~~oldu~u ifade edilerek karma~~ k bir yarat~c~l~ k ~ekli ortaya at~lm~~~olmaktad~ r.
Amon isminin eski bir Libya kelimesi olan Aman (su) kelimesinden gelebilece~i dü~ünülmekle beraber26, tanr~~Amon'un yal~ n olarak ad~~Amen
(saklamak, gizlemek) fiilinden gelmekte, rüzgarlar, esintiler tanr~s~~ olarak
gizli, görünmez, görülmeyen, görülemeyen anlam~ n~~ ta~~ maktad~ r. Zaten
ba~lang~ çtan itibaren hareket halinde hava veya canland~ ran nefestir27. Bu
yüzden insano~lu taraf~ ndan anla~~lmas~ , tahayyill edilmesi zor bir tanr~d~ r.
Zamanla firavun olacak çocu~a ve tanr~ça ~zis'in canland~ rmak için, kötü
karde~i Seth taraf~ ndan öldürülen kocas~~ Oziris'in cesedine hayati nefesi veren tanr~~ olmu~tur28. O halde, din adamlar~ , Amon'un s~ ras~yla rüzgar, ruh,
can, evreni canland~ ran hayati nefes, hatta Ba~lang~ç selülü oldu~unu öne
24 Tatenen olarak adland~r~lan bir yer tanr~s~d~ r ve Yeni imparatorluk devrinden itibaren
Ptah'Ia özdeslestirilmistir.
25 Leonard H. Lesko, Ancient Egyptian Cosmogonies and Cosmology, Religion in ancient
Egypt, ed. Byron E. Shafer, New York, 1991, s. 105-106.
26 George Hart, a.g.e., s. 5.
27 Erik Hornung a.g.e., s. 67.
28 François Daumas, a.g.e., s. 300.
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sürmü~ler ve onun Ba~lang~ç tannlarm~~da ya~ama getirdi~ini ileri sürerek
Ba~lang~ç tanr~m olarak ilan etmi~lerdir. Tan~-~~Amon'un yarat~c~~tanr~~olarak
büyük tanr~lar aras~nda yer almas~yla ve gittikçe öneminin artmas~yla, Amon,
ilahilerinde de görülebilece~i üzere varolan her~eyi yaratan gizli yarat~c~~
gücü temsil etmeye ba~lam~~, bu yüzden "çocuklar~ na (insanlara) görünmeyen" ~eklinde veya "tannlardan ve insanlardan gizli" oldu~u ifade edilmi~tir.
Asl~nda özelliklerini ald~~~~tanr~~R gibi gözle görülebilen, tecellisi olmayan
bir tannd~r. Ptolemeler devirlerine do~ru Amen isminin "Men" köküyle ba~lant~l~~oldu~u ve "sürekli" yani ebedi oldu~u kabul edilmi~tir.
Tanr~~Amon'un yeryüzündeki kutsal hayvanlar~~koç ve Nil kaz~d~r. Tanr~~
Montu'dan ald~~~~erkeklik ve kavgac~, hatta sava~ç~~özelli~e sahip olan koç,
ayn~~zamanda, verimlili~i t,emsil etmekteydi. Amon'un Nil'de y~lda bir defa
tur att~~~~geminin burun k~sm~nda koç bulunmaktayd~~ve Karnak mabedine
götüren yolun iki taraf~nda yapt~ r~lan koç ba~l~, aslan vücutlu sfenskler yüce
tanr~n~n cisimlenmi~~~ekliydi30. Tanr~~Amon'un di~er bir simgesi Nil kaz~d~r.
Din adamlar~~Nil kaz~n~n Ba~lang~ç yumurtasm~~yumurtlad~~~n~~ve oradan da
güne~in ç~k~p yükseldi~ini ileri sürmü~lerdir3'.
Ba~lang~ çta, rüzgarlar ve esintiler tanns~~ olan tanr~~Amon, Montu, MM,
Re gibi tanr~ larla özde~le~ tirildikten sonra zaman içinde ilavelerle çe~ itli
isimleri ta~~yan birtak~m ~ekiller alt~nda gösterilmi~tir:32.
- Tanr~~Amon'un en çok görülen ~ekli, ba~~nda güne~~diskiyle birlikte
uzun iki deve ku~u tüyünden olu~an taçl~, tannlara has ucu k~vr~k sakal~~olan,
sa~~elinde hayat sembolü Anh'~, sol elinde tanr~~asas~~ta~~yan firavun gibi giyimli bir insanla temsil edilmesidir.
29 E. A. Walfis Budge, a.g.e., vol. II, s. 2.
30 Koç ba~l~~aslan vücutlu sfensklerin herbirinin ön ayaklar~n~ n aras~nda yüce tanr~n~n yeryüzündeki görüntüsü say~lan firav~~ nlar~n heykelleri bulunmaktad~ r. Büyük bir ihtimalle Yeni
imparatorluk XVIII. Hanedandan IV. Tutmozis devrinde ba~lat~lan bu tip sfenskler III.
Amenhotep devrinde yayg~nla~m~~t~ r. Bu sfenskler Gize piramitlerinin yan~ba~~ nda bulunan ve
tanr~~Ire-Horakti'yi temsil eden büyük sfenskle tanr~~Amon'u temsil eden koç ba~~n~n bir kan~~m~d~r (Connaissance des Arta, ~l~., Amenofis, numöro hors sörie, Paris, 1993, s. 38) ve tanr~~
Amon ve Rö özde~le~~ni~li~inin en güzel kan~ t~d~r.
31 A. Eggebrecht, a.g.e., s. 256.
32 Tanr~~Amon, bir taraftan, ba~lang~çta yukar~da ad~~geçen tannlarla özde~le~irken, di~er
yandan Orta imparatorluk devrinde tanr~~Rö ile özde~letirilen Oziris, Sobek, Knum gibi tannlann da Rö dolay~s~yla özelliklerini alm~~~oluyordu. Sanki bütün tanr~lar onun bir parças~~olmu~~
oluyordu. Hatta öyle ki, tanr~~Rö'ye e~~olarak gösterilen Hathor da di~er tanr~çalarla özde~le~mi~~
(Alexandre Moret, a.g.e., tome I., s. 442) ve Amonla ba~lant~s~~olan bir tanr~ça olmu~tur.
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- Bazan sa~~elinde Anh i~areti yerine sava~~palas~~ Hepe~'i tutan bir insanla temsil edilmi~, tanr~n~n firavunlara, sava~larda, zafer vadeden yönü
vurgulanm~~33, tanr~~Mont~fnun sava~ç~~özellikleri bu ~ekilde Amon'a maledilmi~tir.
- Bir di~er Amon ~ekli Amon-Kematef tir. Eski bir y~ lan tanr~yla özde~le~mi~~~eklidir ve ad~~"vaktini tamamlayan" anlam~na gelmektedir. Bir y~lan~ n
derisini de~i~tirip yenilenmesi gibi, ba~ka bir hayat devresinde kendini yenileyen ~eklinde yorumlanabilir; o halde bu ~ekliyle sonsuzlu~u ifade etmektedir34. Bir y~ lan tanr~~olarak ortaya ç~ kan Amon-Kematef için Teb'de iki boynuzlu bir çe~it k~sa y~lan~n kutsal say~l~ p, öldü~ünde mumyaland~~~~ve tap~na~a gömüldü~ü Herodot taraf~ ndan aktar~lm~~t~ r35. Kan~ m~ zca AmonKematef, üzerinde y~lanla çevrili bir güne~~diski bulunan ~ahin ba~l~~ bir insanla da veya Teb'deki Amon-We-Atum olarak üç büyük tanr~y~~ifade eden ve
ba~~nda y~lanla çevrili bir güne~~diski bulunan insanla temsil edilmi~tir. Bu
~ekliyle yarat~c~~ tanr~~özelli~i vurguland~~~~gibi Heliopolis ve Teb'in tanr~s~~
oldu~u ifade edilmi~tir36.
- Di~er taraftan pek çok kabartmalarda Amon-R, "Teb'de oturan,
ufukta beliren yüce tanr~", "~ki Ülke tahtlarm~ n senyörü" veya `Ta-Kenset'in
(Nubya) idarecisi, ~ki Ülke tahtlarm~n senyörü" olarak üzerinde kobra y~ lamyla çevrili diskle birlikte iki uzun tüylü taç bulunan koç ba~l~~ bir insan ~eklinde de gösterilmi~, bu ~ekliyle idareye gelecek firavunlar~~ tayin eden tanr~~
oldu~u belirtilmi~tir".
- Tanr~~ Amon, tanr~~Amsu veya Min'in belirgin erkeklik organ~ n~~ havi
vücuduyla da temsil edilmi~tir. Amon-Min'in ortak özelli~ini ifade eden
Amon'un bu ~ekli Amon-Kamutef" olarak adland~ r~ lm~~ t~ r ve "Anas~ n~ n
öküzü" anlam~ na gelmektedir39. Bundan Anton'un kendi kendini yaratt~~~,
hatta babas~z dünyaya geldi~i için IWnin tanr~ça Nut'u dölledi~i gibi onun
da bir gök ine~i olan annesi Nufu dölledi~i ve bir sonraki günkü güne~in
33 E.

A. Wallis Budge, a.g.e., vol. II., s. 16.
George Hart, a.g.e., s. 15.
35 Herodotos, Herodot Tarihi, çev. Müntekim Ökmen, ~stanbul, 1973, s. 123.
36 E. A. Wallis Budge, a.g.e., yol. II., s. 17.
37 E. A. Wallis Budge, a.g.e., vol. II., s. 17.
38 Orta imparatorluk XII. Hanedandan I. Sezostris devrinde Karnak tap~na~~n~ n hemen
yan~ndaki küçük Beyaz ~apel Amon-Kamutef ad~ na yapur~lm~~~ve tanr~~Arnon tanr~~Min görüntüsüyle aksettirilmi~tir (François Daumas, a.g.e., resim 148, s. 440).
39 George Hart, a.g.e., s. 16.
34
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do~mas~m sa~lad~~~~anla~~lmaktad~r. Yeni imparatorluk XVIII. Hanedandan
II. Amenhotep devrinde (M.Ö. 1450-1425) yaz~lan Amon-lt ilahilerinde
Min-Amon olarak yüce tannn~n bütün tannlann ~efi oldu~u gibi insanlar~,
hayvanlan ve onlara gerekli ~eyleri de yaratan~n o oldu~u ve bu ~ekliyle
Karnak'a ba~kanl~k eden tanr~~oldu~u, hatta Min-Amon ikilisinin, benliklerinde, tanr~~R'enin zamanla ilgili özelliklerini de ta~~d~klar~~ifade edilmi~tir:
"Amon-R'ye tapmak.
Bütün tannlann ~efi, Heliopolis'in merkezindeki öküz,
Bütün sürü hayv-anlanna oldu~u gibi aleve hayat veren,
Sevilen ve mükemmel tanr~,
Selam sana, iki ülke'nin tahtlann~n senyörû Amon-R,
Karnalea ba~kanl~k eden, tarlalarma hakim olan anas~n~n öküzü,
Ennea'n~n mükemmel öküzü ve bütün tannlann ba~~,
~nsanlar~~ ~ekillendiren, sürü hayvanlar~= yarat~c~s~,
Varolan her~eyin efendisi ve hayati bitkilerin yarat~c~s~,
Dikkatli ve ba~ar~l~~ey! Min-Amon,
Ebedi zaman~n efendisi, sonsuz zaman~n yarat~c~s~"
- Tanr~~ Amon, güne~~diski, tüyler ve boynuzlardan olu~an bir taç ta~~yan
timsah ba~l~~bir insanla da gösterilmi~tir. Bu ~ekliyle de "it'nin hayat~n~n ve
Atum'un y~ llar~ n~ n düzenleyicisi" olarak geçmekten ve böylece tanr~~
Amon'un milyonlarca y~l~n düzenleyicisi, idarecisi, dahas~~insanlar~n hayat
sürelerinin belirleyicisi oldu~u ifade edilmektedir. Ayr~ca tanr~~ Amon,
Sobek-1U. olarak R ile özde~le~mi~~olan timsah tanr~~Sobek'in özelliklerini
de yüklenmi~~olmaktad~r.
Görüldü~ü üzere, I. Amenemhat'la ba~layan XII. Hanedan devrinde
tanr~~ Amon di~er tannlarla özde~le~tirmelerle ülke çap~nda üstün bir pozisyona getirilmi~tir. Tanr~~ Amon, kült merkezi ipet-sut (Karnak)'tan itibaren
tüm M~s~r'a hakim durumdad~r. Bundan böyle yap~lan her ~ey, at~lan her
ad~m yüce tanr~~ad~na yap~lm~~t~r.
4° daire Laloutte, a.g.e., s. 120-121.
tl E. A. Wallis Budge, a.g.e., yol. II., s. 18.
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XIII. Hanedanla birlikte M~s~r tekrar bir kar~~~kl~ k devri ya~am~~, pek
çok bölgesel krall~klara ayr~lm~~~ve yabanc~~istilalara elveri~li bir durum arzetmi~tir. Bu yüzden Suriye (Hani) ve Kenan ülkesi (Kinakki) gibi M~s~r'~ n
kuzey do~usundaki bölgelere de hakim olan ve M.Ö. 1750'den itibaren Deha
bölgesine nüfuz etmeye ba~layan, M~s~rl~lar~n Heka Hasut (Yabanc~~ülkelerin
~efleri) olarak adland~ rd~klar~~Hiksoslar42 M~s~ r'~n en zengin bölgesi olan
A~a~~~M~s~ r'a yerle~erek Avaris'i ba~kent olarak seçmi~lerdir. (M.Ö. 1730).
Bununla birlikte, tüm M~s~ r'a hakim olup olmad~klar~~bilinmemelde beraber
Yukar~~ M~s~r'~~vergiye ba~lam~~lard143. 150 y~l boyunca (M.Ö. 1730-1580)
M~s~ r'da hakimiyetlerini sürdüren Hiksoslar M~s~r halk~n~~ elde tutabilmek
için M~s~r'~n ba~~tanr~lar~ndan birini resmi tanr~~olarak seçeceklerine, zamanla kendi sava~~tanr~lar' Te~ub'a benzerli~iyle tan~ nan ve M~s~ r'a medeniyeti getiren tanr~~Ozisris'i katleden kötü tanr~~Seth'i yüceltmi~lerdi. Tanr~~
Seth, as~rlar boyu M~s~r'~n birli~ini tehdit eden tanr~~olarak görüldü~ünden
Hiksoslar~n ülkeden ç~ kar~lmas~~dini bir görev olarak kabul edilmi~tir". ~~te
bu ~ekilde, ilk önce XVII. Hanedan firavunlar~45 ba~~ms~zl~k hareketini ba~latm~~lard~r ama, sonunda XVIII. Hanedan~n kurucusu ve Yeni imparatorluk
devrini ba~latan I. Ahmozis, tanr~~Amon'un önderli~inde, ondan ald~~~~güçle
ve onun lütfuyla, Hiksoslar~~bozguna u~rat~p ülkeden ç~ karmay~~ ba~arm~~~ve
yeniden ~ki Ülkenin (A~a~~~ve Yukar~~ M~s~ r) birli~ini sa~lam~~; tanr~~
Amon'un kült merkezinin bulundu~u Teb ~ehri tekrar ba~kent olmu~tur.
Firavun I. Ahmozis'le ba~lamak üzere XVIII. Hanedan firavunlar~ ndan s~ ras~ yla I. Amenhotep, I. Tutmozis, II. Tutmozis, özellikle III. Tutmozis ve II.
Amenhotep devirlerinde yap~lan seferlerle M~s~ r'~n s~n~flar~, kuzey do~uda
F~ rat ve onun kolu Habur nehirleri aras~ nda bulunan Naharina'ya kadar,
güneyde ise tüm Nubya (Sudan) ülkesi dahi olmak üzere, önemli ölçüde geni~lemi~46, M~s~r büyük bir imparatorluk kurmay~~ba~arm~~ur. ~~te firavunlaGuy et M. F. Rachet, a.g.e., s. 129.
güneyinde Gebelayn'da, ~ tyan ve Apofis gibi Hiksos krallann~n ad~na kaz~ nm~~~ta~lar~n bulunmas~~en az~ndan baz~lar~n~n tüm M~s~r'a hakimiyetlerini geni~lettikleri intiba~m da yaratmaktad~r. (François Daumas, a.g.e., s. 83).
44 Leonard H. Lesko, a.g.e., s. 104.
45 XVII. Hanedandan Sekenenr Ta6 (Büyük Sekenenr), Sekenenr Tâker (Cesur
Tekenenr) ve Kamozis Hiksoslara kar~~~müthi~~bir mücadeleye girmi~lerdir. Güneyde
Nubyal~larla da ittifaka giri~en Hiksoslara kar~~~Kamozis önemli basanlar elde etmekle beraber
genç ya~ta ölünce yerine geçen o~lu I. Ahmozis (M.Ö. 1580-1558) XVIII. Hanedan~~kurmu~~ve
Hiksoslara kar~~~mücadeleye devam etmi~tir (François Daumas, a.g.e., s. 83-84).
46 I. Ahmozis, M~s~r'~ n bozulan idaresini ve ekonomisini düzeltmeye, Hiksoslar devrinde ve
ba~~ms~zl~ k sava~lar~~esnas~ nda ihmal edilen tap~ naklar~~ restore etmeye ba~lad~~~~gibi (G.
42

43 Luksor'un
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nn bu ba~anlann~n tann Amon'un önderli~inde, onun lütfuyla ve onun
esinledi~-i strateji do~rultusunda gerçekle~ti~-'i47, o~ullan firavunlara bir imparatorluk kurma siyasetini buyurdu~u kabul edilmi~~"tanr~~Amon'un zaferleri"48 sayesinde sava~~meydan~nda dü~man taraf~ndan terkedilen sava~~gereçleri ve ganimetlerin m~s~ rl~lara geçti~i ve bölge halk~n~n firavuna boyun e~Maspero. Histoire ancienne des peuples d'Orient, Paris, 1921, s. 245-251), M~s~r'~n kuzey dokusunu emniyete almak maksad~yla halen Hiksoslar~n güçlü bir ~ekilde yerle~ik olduklar~~Filistin ve
daha ötesinde Fenike'ye seferler d~lzenlemi~~ve M~s~r'~n güneyindeki Nubya'y~~(Sudan) ~kinci
~elale'ye kadar yeniden ele geçirmi~tir. Yerine geçen o~lu I. Amenhotep (M.Ö. 1558-1530) ülkesini bir imparatorluk yapma çabas~yla güneyde ve kuzey do~uda seferlere ç~km~~~ve hatta bugünkü Ürdün'e kadar ula~m~~t~ r. I. Amenhotep'ten sonra I. Tutmozis (M.Ö. 1530-1520) M~s~r'~n
s~n~rlar~ n~~Suriye'delti (Hani) Retenu'yu (F~rat) a~~p Mitannileri (Maiteni) yenerek F~rat ve
Habur aras~ndaki, Arapçada ~ki Nehir anlam~na gelen. Naharina bölgesini fethetmi~, güneyde
ise, Nubya'n~n tümünü M~s~r topraklar~na kat~n~~t~r. II. Tutmozis (M.(5. 1520-1504) genellikle
babas~n~n elde etti~i yerlere bask~~karakterli seferler dilzenlemi~, M~s~r'~n idaresindeki bölgelerde varl~~~n~~hissettir~ni~tir. Bundan sonra resmen ve dinen idareye III. Tutmozis gelmekle birlikte küçük ya~ta oldu~u için kraliçe-firavun Hat.~epsut'un (M.<5. 15041484) naibelik devrinde
seferlere ara verilmi~~ve bar~~ç~~bir dönem ya~anm~~nr. Hat~epsut'un ölümüyle ba~a geçen III.
Tutmozis (M.Ö. 1484-1450) halas~~Hat~epsut devrinde da~dmaya yüz tutan ve s~ n~rlar~~F~rat'tan
beriye gerileyen M~s~r ~mparatorlu~u'nun Asya topraklann~~tekrar ele geçirmeye karar verip
M.Ö. 1484-1464 aras~nda 20 y~l boyunca bölgeye 17 sefer düzenlend~~Kade~~prensi ve müttefiklerini Meciddo'da yendi~i gibi sekizinci seferinde F~rat nehrine hatta Kargemi~'e kadar uzanm~~~
ve büyük ganimetlerle ülkesine dönmü~tür. M~s~r'~n gücünden endi~e duyan kom~u ülkelerden
Hititler, Asurlar, Babilliler III. Tutmozis'e k~ ymetli hediyeler göndermi~lerdir. Biblos, Simira,
Ugarit gibi Fenike ~ehirleri M~s~r'~n parlak ~ehirleri haline gelmi~tir. Ama yine de III. Tut~nozis
bölgeyi elde tutmak için gövde gösterisinde bulunmak üzere zaman zaman seferlerine devam
etmi~tir. III. Tutmozis'ten sonra idareye gelen o~lu II. Amenhotep (M.C~. 1450-1425) babas~n~n
d~~~siyasetini sürdürmii~, M~s~r'a ba~l~~bölgelerdeki ayaklanmalar~~zalimce bast~rm~~~ve M~s~r'a
büyük say~da sava~~esiri getirmi~tir. Bunlardan ibrani olduklar~~da öne sürülen ve Habirularla
yalunliklar~~ihtimal dahilinde olan 3600 Apiru önemli bir say~~te~kil etmi~tir. Bu dönemde,
M~s~r, Mitanni topraklar~n~n bir parças~na sahip olmas~na ra~men Mitanni kral~~M~s~r'a kar~~~
dü~manca bir siyaset güdece~ine hemen yan~ba~~ nda güçlü Hitit devletinin kral~~büyük fatih
~uppiluliuma'n~n o~lu III. Tudhaliya'ya kar~~~müttefik elde etmek amac~yla M~s~r'a k~ymetli hediyelerle birlikte elçiler göndermi~tir. Bu ~ekilde ba~layan M~s~r-Mitanni ili~kileri IV. Tutmozis
(M.05. 1425-1405) devrinde diplomatik bir evlenmeyle sonuçlanm~~~ve IV Tutmozis Mitanni
kral~~Artatama'n~n luzlar~ndan biriyle evlenmi~ tir. III. Amenhotep'in annesi olacak bu prenses
Mutemuia (tanr~ça Mut kutsal gemisindedir) m~s~rca ad~yla amlmaktad~r. IV. Tutmozis devrinde
M~s~r Orta Do~uda bir denge unsuru te~kil etmi~~ve imparatorlu~un her taraf~nda sakin bir dönem ya~anm~~t~ r. III. Amenhotep (M.05 1405-1380) ise Mitannilerle evlilik siyasetini sürdürmil~tür ve Mitanni krah Sutema'n~n k~z~~Kilugepa'yla evlenmi~, ay~n ~ekilde bir Babil prensesini harernine getirtmi~tir ve hayat~n~n sonunda Sutarna'n~ n yerine gelen Mitanni kralimn k~z~~
Tadugepa'y~~evlenmek üzere M~s~r'a getirtmi~tir. M~s~rcada '`güzel geldi" anlam~n~~ta~~yan
Nefertiti ad~m alan bu prenses III. Amenhotep'in o~lu IV. Amenhoteple evlenmi~tir. (Frar~çois
Daumas, a.g.e., s. 83439; Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 27, 28, 248).
47 George Hart, a.g.e., s. 8-9.
48 Alexandre Moret, a.g.e., tome II, s. 517.
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di~i, dolay~s~yla tanr~~ Amon'un üstünlü~ünü ve yüceli~ini kabul ettikleri
ifade edilmi~, hatta III. Tutmozis yendi~i dü~man kumandanlar~ n~ n isimlerini bir deri üzerine yazd~ rarak Karnak'taki Amon tap~ na~~ na koymu~tur41.
Zaten bu devirde firavunun k~l~c~ n~ n gitti~i yerler tanr~~ Amon'un mekân~~
olarak kabul edilmi~, yani M~s~ r'~ n s~ n~rlar~ n~ n geni~lemesiyle tanr~~Amon'un
etki alan~ n~ n da geni~ledi~i fikrini benimsemi~lerdir. Bu yüzden M~s~ r'~ n
"her ülkenin efendisi" oldu~u gibi "tanr~lar~ n senyörü" olan tanr~~Amon'un
da "imparatorlu~un senyörü" oldu~u belirtilmi~tirs°.
III. Tut~nozis'in zaferleri için yaz~lan methiye Stela's~ nda tanr~~ Amon'un
o~lu firavun'a "buyru~umla sana uzunlamas~ na ve geni~lemesine dünyay~~
verdim... Gücün ve kuwetinle nehri (F~ rat) a~un, Naharina çevresine ula~un.... zaferlerinin bütün ülkelere ula~mas~ n~~ ve halklar~ n (kavimlerin) vergileriyle gelip ha~metin önünde e~ilmelerini sa~lad~ m"s' ~eklinde seslenerek
ve III. Tutmozis'i "tam teçhizatl~~ bir savaç~", "öldüren y~ ld~ z", "yenilmez
öküz", veya "timsah" görünümlerinde göstererek dü~man~~ deh~ete dü~ürdü~ü belirtilerek hitabetti~i aç~ klanm~~t~r. III. Tutmozis'in Heb-Sed (jübile)
töreninin yap~ ld~~~~sütunlu k~s~mda M~s~ r'da bilinmeyen, Naharina'ya kadar
olan bölgelere ait bitki ve hayvan sahnelerinin yap~ lm~~~olmas~~ tanr~~
Amon'un evrensel bir tanr~~ oldu~unu hat~ rlatmak içindir ve tanr~~ Amon
Karnak'ta "Ah-Menu'da (en kutsal yer) oturan gölderin senyörü" olarak gösterilmi~, bu ~ekilde sadece M~s~ r'~ n de~il, M~s~ r'~ n idaresi alt~ ndaki ülkelerin
de yüce tanr~s~~ oldu~u52 vurgulanm~~t~ r. Madem ki "M~s~ r tanr~ lar~ n~ n senyörü" olan Amon sayesinde M~s~ r'~ n s~ n~ rlar~~"güne~in çizdi~i dairenin uzand~~~~yerlere kadar uza~a" geni~lemi~ti, o halde Amon M~s~ r'~ n kurdu~u bu
imparatorlu~un da senyörüydü53.
Tabii ki firavunlar, özellikle III. Tutmozis, bu ba~ar~ lar için tanr~ya ~ükranlar~ n~~ ifade etmek amac~yla sava~lardan elde ettikleri ganimetlerin ve
K~ br~s (Alasya), Girit, Ege adalar~~ (Haunebu) gibi yerlerin M~s~ r'~ n siyasi üstünlü~ünü kabul ettiklerinin bir ifadesi olarak her y~l gönderdikleri hediye
ve haraçlar~ n" büyük bir k~sm~ n~ , idaresi Amon ruhban s~ n~ f~ n~ n elinde olan
Teb'deki Amon tap~ na~~ na b~ rakt~ klar~~ gibi, her firavun "Amon-Re'ye ebediGeorge Hart, a.g.e., s. 9-10.
5° Alexandre Moret, a.g.e., tome II. s. 517.
51 Alexandre Moret, a.g.e., tome II, s. 521.
52 George Hart, a.g.e., s. 10-11.
53 Alexandre Moret, a.g.e., tome II, s. 517.
5.1 Alexandre Moret, a.g.e., tome II, s. 521.
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yet an~ tlar' in~a ettim", "hiç bir k~s~tlama yapmaks~z~ n, ambarlar~n~~bu~dayla,
arpayla doldurdum", "onun için kurban kesilen sunak yerini donatt~m",
"[Onun ad~ na yap~ lan] törenlerini arturd~ m"35 ~eklinde tanr~~Amon'u ho~nut etmek 56 için elinden geleni yapt~~~ n~~ aç~ klam~~ t~ r. Buna ilaveten
Karnak'taki tan~-~~ Amon'un kutsal evine (Hetep neter) yani tap~ na~a ve ona
ba~l~~ olan yerlere I. Tutrnozis Yukar~~ve A~a~~~M~s~ r'da araziler de ba~~~lam~~ur, hatta tanr~ n~ n evinde köylülerin yan~s~ ra seferlerden elde edilen esirler
de çal~~ur~lm~~ur57. Bunun sonucu olarak tanr~~ Amon din adamlar~ n~n bulundu~u yerlerde ve özellikle ba~kent Teb'de muazzam bir zenginlik birikimi
olmu~, oraya gelen veya yerle~en yabanc~lar ve her türlü kültürel ili~kiler ve
etkile~imler sayesinde Teb uluslararas~~bir ba~kent haline gelmi~tir. Tabii ki
M~s~ r'~ n idaresi alt~nda bulunan Kenan ülkesi (Kinakki) ve Suriye'de (Ham)
de tanr~~ Amon ad~ na tap~ naklar yap~lm~~, hatta fethedilen ülkelerin hükümdarlanyla M~s~ r firavunlar~~ aras~ nda tanr~~ al~~veri~i de olmu~tur. III.
Amenhotep hastaland~~~nda Teb'e iyile~tirme gücü olan tanr~ça ~~tar'~ n küAlexandre Moret, a.g.e.,tome II, s. 515-517.
" Genellikle bu devir firavunlan tanr~~Arnon'u ho~nut etmek için kendilerine bir taraftan
"Anton'un ne~esi", "Amon taraf~ndan sevilen" gibi s~fatlar ald~klar~~gibi (George Hart, a.g.e., s. 67), yine tanr~~Amon'a atfen "Amon ho~nuttur" anlam~na gelen A~nenhotep ismini, di~er taraftan "Onu ya~ama getiren Thot'tur" veya "Thot'un çocu~u" anlam~ nda olan ve tanr~~ Thot'u da
yuceltmeyi amaçlayan Tutmozis (Thot-ms-s) kraliyet ismini alm~~lard~r (Alexandre Moret, Le
Nil..., 5. 15). Tabii ki Amon din adamlar~~ tanr~~ Thot'u tanr~~ Amon'a ba~l~~lulmak için baz~~ kuramlar ortaya koymu~lar ve tanr~~ Anton'un e~i olarak tanr~ça Mut'u, her ikisinin o~lu olarak ta,
tanr~~Thot'un baz~~ özelliklerini benli~inde toplayan tanr~~Honsu'yu ortaya ç~ karnu~lar ve üçünün tannsal aileyi te~kil ettiklerini öne sf~ rmu~lerdir.
Mut: Yeni imparatorluk devrinde tanr~~ Anton'un e~i olarak an~lan tanr~ça Mut'un ad~n~n
anlam~~ "anne" dir ve varolan her ~eyi do~uran "dünyan~n anas~' olarak kabul edilmi~tir. "Teb
Ölüler Kitab~ "ndaki Hu-nefer papirüsünde tanr~lar~~ do~uran bir ana olarak ta geçmektedir.
Do~uran tanr~ça olmakla beraber kimse taraf~ndan do~urulmam~~ur. Tanr~~Nun ile Ba~lang~ç
zaman~ nda varoldu~u dü~ünülmc~~tür. Kült merkezi Teb'deki Amon tap~na~~ n~ n yamndad~ r.
Orada bulunan A~er kutsal goleti tanr~ça Mut'a aittir (E. A. Wallis Budge, a.g.e., vol. Il., s. 2833)
Honsu: Tanr~~A~non ve tanr~ça Mut'un o~lu olarak geçen tanr~~ Honsu'nun ad~n~ n, yolculuk yapmak, hareket etmek, ko~mak anlam~ na gelen "Hens" kelimesinden tfiredi~i san~lmaktad~r. Ay tanr~m Thot'un bir ~ekli olarak kabul edilmi~~ve gökteki hareketine ba~l~~olarak "seyyah"
olarak adland~ r~lm~~t~r. Honsu-Pahart ad~~ alt~ nda ay~n hilal ~ekli ile kad~nlar~ n bebek beklemelerini, hayvanlar~n do~urganl~~~ n~, yumurtadaki hücrenin geli~mesini, bitkilerin büyümesini,
meyvelerin olgunla~mas~ m sa~layan tanr~ d~ r. Di~er yandan yere, gö~e, denize zarar veren, insana ac~lar, a~nlar, hastal~klar çektiren, ölümüne sebep olan kötü ruhlara kar~~~sava~an tannd~r.
Kült merkezi Teb'dedir (E. A. Wallis Budge, a.g.e., vol. II., s. 33-37).
57 Alexandre Moret, a.g.e., tome I, s. 353.
8 Alexandre Moret, a.g.e., tome Il, s. 515.
55
5
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çük bir heykelini getirtmi~, buna kar~~l~k, dost hükümdarlara, firavunlar, Re,
Amon ve Honsu gibi tannlann mucize yarat~c~~imajlar~n~~veya heykellerini
göndermi~lerdir59.
XVIII. Hanedan firavunlar~na her türlü ba~ar~y~~ bah~eden tanr~~
Amon'un idareye gelecek veliahu tayin etti~i, yani firavunlarm onun izniyle,
lütfuyla idareye geldilderi, iktidarlar~n~n ilham kayna~~~oldu~u, firavunlan
yönetti~i kabul edilmi~, firavunlar tannn~n yeryüzündeki Ka's~~ (Benli~i, görüntüsü) olarak görülmü~, dahas~~Deir El Bahari ve Luksor tap~naklanndaki
ifadelere göre tanr~~Amon'un idareye gelen firavunun gerçek babas~~oldu~u
da iddia edilmi~tir. Bütün bunlar~n sonucu olarak firavunlar~n iktidarlan süresince tanr~~Amon bar~~ta ve sava~ta, her türlü siyasi ve sosyal sorunun çözümlenmesinde, bir suçlunun cezaland~nlmas~nda veya yarar~~görülen bir
hizmedinin ödüllendirilmesinde, yalanla gerçe~in bulunmas~nda, tüm kararlarda, her f~rsatta firavunu yönlendiren yüce tanr~~ olarak görülmü~tür60.
Zaten firavun, tap~nakta bir ayin s~ras~nda, sorun ne ise tannmn bilgisine
sunuyor ve tanr~n~n heykelini tutan rahipler vas~tas~yla ya sesli olarak ya ba~~
sallayarak veya tamamen ba~ka bir i~arede tannmn iradesi belirtiliyordu6'.
Amon ruhban s~n~fin~n Hanedan i~lerine müdahele etmesi I. Ahmozis
ölünce yerine geçecek olan, ama kraliyet soyundan olmayan bir anneden
olan o~lu I. Tutmozis'in (M.Ö. 1530-1520) idareye gelmesi konusuyla ba~lam~~t~ r. Kraliyet geleneklerinin savunucusu, firavunlar~ n tanndan geldiklerinin ve bütün firav~~n çocuklar~n~n do~umunun ~ahidi olarak62 Amon din
adamlan olaya el koymu~lard~ r. I. Tutmozis'in, asil soydan bir anneden olan
üvey luzkarde~i Aâhmes ile evlenmesi halinde tahta ç~kabilece~ini kararla~urm~~lar ve ancak bu ~ekilde I. Tutmozis'in iktidar~~me~ru say~lm~~t~. Benzer
bir durum II. Tutmozis ve Hat~epsutla ya~anm~~ur. I. Tutmozis'in Aâhmes'le
evlili~inden küçük ya~ta ölen iki o~lu ve bir de Hat~epsut isimli k~z~, ve hareminden asil olmayan ~zis adl~~bir ham~ndan da ileride II. Tutmozis olacak
o~lu olmu~tur63. O halde, babas~~I. Tutmozis'ten sonra asil anneden olan
Hat~ epsut'un idareye gelmesi söz konusu olmu~tur. I. Tutmozis, tanr~~
59 M~s~rl~lar Ortado~u'daki bölgeleri idare etmek için, özellikle, diplomatik bir dil olan
Akad diline önem vermi~lerdir (François Daumas, a.g.e., s. 88).
6° Alexandre Moret, a.g.e., tome II, s. 517.
61 G. Lefebvre, Histoire des grands pr&res d'Amon, Paris, 1917, s. 70.
62 Ale~candre Moret, a.g.e., tome I, s. 355-56; tome II, s. 518. M~s~r'da tann~un k~z~~olarak ta
kabul edilen lu-aliçeler vas~tas~yla Hanedan~n süreklili~i sa~lamyordu.
63 G. Maspero, a.g.e., s. 250-51.
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Amon'un huzurunda, Amon rahipleri ve saray erkku önünde, ~ki ülke krall~~~n~n taçlann~~Hat~epsuea devredip, kendisinden sonra onun idareye gelece~ini ~u sözlerle ilan etmi~tir: "Knumt-Amon Hat~epsut olarak ya~ayan bu
k~z~~yerime tayin ediyorum: tahumda oturacak... Size rehberlik edecek
O'dur. Sözlerini dinleyeceksiniz, emirlerini (yerine getirmek için) birle~iniz.
Ona tapan, ku~kusuz ya~ayacakt~r; yûceli~ine kar~~~kin besleyip kötü ~eyler
söyleyecek olan ku~kusuz ölecektir... Zira, bu tanr~ça bir tannn~n (Amon) k~z~d~r: ku~kusuz tanr~lar onun için sava~~rlar ve her gün, tanr~lar~n kral~~
(Amon) babas~n~n emri üzerine tanr~lar onun arkas~nda nöbet tutarlar.
Kraliyet asilleri duydular... ve secde
Bununla birlikte, sarayda laik dü~üncede olanlar, "me~ruluk" gelene~ine
ra~men idareye bir erkek firavunun gelmesinde ~srar ediyorlard~, çünkü I.
Tutmozis ordusunun ba~~nda M~s~r'~n kuzey do~usunda F~rat'~n ötesine kadar, güney de Nubya topraklar~nda Üçüncü ~elale'nin ötesine kadar ilerlemi~ti; bir kraliçe-firavun askeri ba~ar~lar~~sürdûremezdi. ~~te bu gibi siyasi
nedenlerle II. Tutmozis, üvey k~zkarde~i Hat~epsuela evlenmesi ~art~yla idareye getiri1mi~tir65.
II. Tutmozis ve Hat~epsueun ortakla~a sürdürdükleri iktidar esnas~nda
Hat~epsut gerçek idareye sahip olamad~. II. Tutmozis'ten sonra ayn~~durum
ya~and~, çünkü II. Tutmozisle Hat~epsueun Neferur isimli bir k~zlar~~oldu,
ama II. Tutmozis'in hareminden yine asil olmayan bir han~mdan sonralar~~
III. Tutmozis olarak tahta ç~kacak bir o~lu oldu. Bu durumda yine idareye en
çok hakk~~olan Hat~epsut görünmekle birlikte, Amon tap~na~~nda dini e~itim gören ve belki de dini bir görev için yeti~tirilen ve henüz çocuk ya~ta
olan III. Tutmozis'in tahta ç~kmas~~konusunda, Amon rahipleri aras~nda taraftarlar~~bulunmaktayd~. Karnak'taki Amon tap~na~~nda yap~lan bir dini
ayin s~ras~nda din adamlar~~tanr~~Amon'un heykelini her yönde dola~unp,
daha önce tap~nakta "firavunun yeri" olarak belirlenen yere yerle~tirilen III.
Tutmozis'in önünde durdurmu~lar ve III. Tutmozis'in firavun olmas~na tanr~~
Amon'~n r~za gösterdi~ini ilan etmi~lerdir. Daha sonralar~, III. Tutmozis
tanr~~Amon'un kendine kraliyeti bah~etmesi olay~n~~ve tannsal bir varl~~a
dönü~tü~ünû ~u ~ekilde dile getirmi~tir: "(tanr~~Amon) benim için gö~ün
kap~lann açt~; benim için 12. 'nin ufkunun kap~lar~n~~açt~. Kutsal bir ~ahin
Alexandre Moret, Le Nil..., s. 361.
Moret, a.g.e., tome I, s. 355-58; tome II, s. 519.
66 Alexandre Moret, a.g.e., tome I, s. 358; tome II, s. 519.
64

65 Alexandre

Belleten C. UX, 33
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gibi gökte ~eklini Amon-(Re)'yi hayranl~ kla seyrederek gö~e do~ru yükseldim: yüce senyöre tapum, gögün esrarengiz yollar~ nda ufkun tanr~s~n~ n
ha~metli ~ ekillerini gördüm. Bizzat (Amon)-Re beni firavun olarak (ilan
etti), ba~~ndaki taçlarla takdis edildim, ve kobras~~ba~~ma kondu.., bir tanr~n~n sayg~ nl~~~ n~~elde ettim.., ve benim için büyük kraliyet isimlerini düzenledi"67.
Tabii ki III. Tutmozis'in iktidar~n~ n me~ru olabilmesi için, Hat~epsut, bu
defa ye~eni ve üvey o~lu ile evlenmek durumunda kalm~~t~ . Ba~lang~çta
Hat~epsut, küçük ya~ta olan III. Tutmozis'in ad~ na, kendi siyaseti do~rultusunda, naibelik görevini sürdürmü~ tür. Bu durum kraliyet mimari ~neni taraf~ndan ~u ~ekilde nakledilmi~tir:
"(II. Tutmozis'in veya tanr~~ Amon'un) o~lu tahta ç~ kt~; ama k~zkarde~i,
tanr~n~n e~i Hat~epsut kendi dü~ üncesine göre dünya i~lerini yürütüyordu.
M~s~ r boyun e~erek tanr~dan (Amon) ç~ kan mükemmel tohum olan onun
için çal~~~ llyordu... (0) emirler veren kusursuz ~ahsiyet"ti68.
Çok geçmeden, kendini güçlü hisseden Hat~epsut, bu defa tek ba~~na
idareye gelen gerçek bir firavun gibi davranmaya ve kraliyet ünvanlar~n~~ almaya kalk~~m~~~ve bunda ba~ar~l~~ olmu~tur. Bir taraftan kraliçe olarak kendine tanr~~ Re'nin di~isi 'Ret", tanr~~ Horus'un di~isi "Horet" gibi isimler66
al~ rken, tanr~~Amon'a da atfen Henemet Amon (Amon'la ahenk içinde) ismini alm~~", di~er taraftan erkeklere ait bir görev olmas~na ra~men firavun
olarak iktidar~n~n geçerli oldu~unu ispatlamak ve yerini sa~lamla~t~rmak için
Hat~epsut ismini bir erkek ad~~ olan Hat~epsu (asillerin önde geleni)'ya çevirmi~~ve kendini resmi an~ tlarda bir firavun gibi k~ sa etekli k~yafet, tanr~sal
sakal ve ç~ plak erkek büstüyle temsil ettirmi~ tirn.
Bütün resmi olaylarda III. Tutmozis'i geri planda b~ rakan Hat~epsut firavunlu~unu elde etmede Amon din adamlar~n~n deste~ini görmü~tür. ~lk
safhada, bu deste~i tanr~sal bir varl~ k, dahas~~ tanr~~ Amon'un k~z~~ oldu~u konusunda elde eden Hat~ epsut, din adamlar~n~n geli~tirdikleri kutsal do~umla ilgili kuramlarla, tanr~lar~ n soyundan olan annesi kraliçe Aâhmes'le
J. H. Breasted, A New Chapter in the Life of Thut~nose 111, tome II, New York, 1900.
Moret, a.g.e., tome II, s. 520.
°°Alexandre Moret, a.g.e., tome I, s. 359.
70 George Hart, a.g.e., s. 6.
71 Alexandre Moret, a.g.e., tome I, s. 359.
68 Alexandre
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tanr~~ Amon'un k~zlar~~ oldu~unu ispatlam~~~ve bu ~ekilde iktidara gelmeye
hakk~~ oldu~unu, iktidar~ n kendisine tanr~~ taraf~ ndan verildi~ini dile getirmi~tir. Bunu, Yukar~~ M~s~ r'da Deir El Bahari'de yapt~rd~~~~ölümle ilgili tap~na~~ n bir duvar~ nda, resimlerle aksettirmi~~ve ~öyle bir anlaum haz~ rlanm~~t~ r:
Tanr~lar ülkesinde, tanr~lar~ n kral~, insanlar~ n yarat~c~s~~ Amon-Re, saray~ nda, pek çok tanr~~ ve tanr~çar toplayarak onlara M~s~ r'la beraber Suriye,
Nubya (Sudan) ve Punt ülkelerini idare edecek, yani bütün ülkeleri kendi
hakimiyetinde bulunduracak ünlü bir kraliçeyi dünyaya getirece~ini bildirdi.
Yüce tanr~~Amon-Re konu~urken, bir oktan daha h~zl~~ uçan kelaynak
~ekilli tanr~~ Thot saraya geldi ve Amon-Re'yi dinledi ve tanr~ya, bahsetti~i
"ünlü kraliçenin annesi olabilecek fevkalade güzel bir kad~ n~ n M~s~ r ülkesinde bulundu~unu" ifade etti. Bu güzel kad~ n~ n M~ s~ r firavunu I.
Tutmozis'in e~i Aal~mes oldu~unu belirtti~inde tanr~~ Amon di~er tanr~ larla
birlikte M~s~ r'a gittin.
"Tanr~~Kuzey ve Güneyin kral~~I. Tutmozis'in ~eklini ald~ ktan sonra ihti~aml~~ saray~ nda yatan kraliçeyi buldu. (Kraliçe) tanr~ n~ n güzel kokusuyla
uyand~, ona do~ru ilerleyen tanr~,/ görünce hayranl~ k içinde kald~, tanr~~ona
sahiboldu, kalbini onun üzerine koydu ve ona tanr~~ ~ekliyle göründü. Ve geli~inden hemen sonra güzellikleri kar~~s~ nda kendinden geçti: Ö~elerinde
tanr~n~ n a~k~~yay~ ld~~ ve tanr~ n~ n kokusu ve nefesi Punt parfümleriyle doluydu.
Ve i~ te kral~ n e~i, kraliçe Aahmes'in Amon'un önünde söyledi~i ~ey (~u
oldu): "Ruhlar~ n ne kadar yücedir! Bütün güzelli~inle ha~metimle birle~ ti~inde yüzünü görmek ne ulu ~eydir! Usaren bütün ö~elerimi kapl~yor":
"Arr~onia birle~en, asillerin ilki", senden olacak bu k~z~ n ad~~böyle olacak...
Bütün bu dünyada hay~ rl~~bir kraliyet sürdürecek, ~üphesiz iki ülkeyi idare
etmesi, tüm ya~ayanlar~ n Kalarma (bilinç) yol göstermesi için ruhum onundur, kalbim onunlad~ r, iradem onunlad~r, tac~ m ona aittir"73.
Bundan sonra Amon-Re, insanlar~ n vücutlar~ n~~ ~ekillendiren, yarat~ c~~
tanr~~ Knum'a "Benim için k~z~= vücudunu ve Ka's~n~~ ~ekillendir, onu büyük bir kraliçe yapaca~~ m, ~eref ve kuvvet hayat~n~ n bütün günlerinde onun
72
73

Lewis Spence, Ancient Egyptian Myths and Legends, New York, 1991, s. 246-48.
Alexandre Moret, Le
s. 360.
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olacak"74 diyerek onu görevlendirdi. Böylece, Knum, Amon-Rnin k~z~n~n
vücudunu Ka's~yla birlikte, çömlekçi çark~nda, kfile ~ekillendirdi. Her iki ~ekil tam tam~na aymyd~. Tanr~ça Hekat ise kilden her iki ~ekle do~ru hayat
i~areti Anh'~~tutarak ismi Hat~epsut olacak bebe~e hayat nefesi vererek canland~rd~. Aylar geçip te bebe~in do~umu yakla~t~~~ nda, tann Knum ve tannça Hekat lu-aliçeyi do~um yapaca~~~yere götürdüler. Tannça Meskenet ebelik, tanr~ça Hathor ise sütanneli~i yapt~ lar. Tabii ki bundan sonra tüm do~-umunu kutlad~lar75.
Bundan sonra rahiplerin geli~ tirdi~i kuramlarla tanr~~Amon'un
Hat~epsut'a kraliyeti verdi~i ve iktidar~n~n me~ru oldu~u da ~u ~ekilde ifade
edilmi~tir:
"Ona (Hat~epsut) bütün oval~ k ülkeleri (M~s~r) ve bütün da~l~k ülkeleri
(yabanc~~ülkeler) verdim. Bütün ya~ayanlar~~yönetecek. Onun için iki ülkeyi
bar~~~içinde birle~ tirdim. Konutlar~n~z~~ yapt~racak. Evlerinizi ulu k~ lacak...
Sunak ekmeklerinizi devaml~~ k~ lacak. Sunak yerlerini zenginle~ tirecek.
Tepesindeki gökten çiyi indirecek... Onun devrinde, onun için büyük
Nil'lerin (Nil ta~malan) gelmesini sa~laym! Hayatta himayenizi ve onun etraf~nda istikrar~~sa~laym"76.
Bu yaz~ tta kraliçe Hat~epsut'un bir kad~ n firavun olarak kabul edilmesi
için tanr~~Amon'un ifadesiyle din adamlar~~onun devrinin M~s~rl~lar için bolluk içinde olaca~~~kehanetinde bulunmakla birlikte sanki kendilerinin de bu
iktidar~ n iyi geçmesinde rollerinin olaca~~n~~ da ifade etmekten geri kalmam~~lard~r. Zaten Hat~epsut, din adamlanmn, tan~~anlam~yla destek vermelerini sa~lamak amac~ yla önemli tavizlerde bulunarak onlar~n daha da kuvvetlenmesine ve devlet i~ lerine, aktif bir ~ekilde kat~lmalanna sebep olmu~tur.
Hat~epsut, Amon Ba~peygamberi Hapuseneb'i siyasetine ortak etmi~, onu, ilk
önce Amon tap~na~~~mallar~n~ n idarecisi, bütün güney ve kuzey M~s~r tap~naklar~ndaki Ba~peygamberlerin ba~~~ilan etmekle yetinmeyip, güney vilayetlerinin idarecisi, Teb valisi ve vezir olarak ta görevlendirmi~tir77. Bunun yan~ nda, Cehuti, Puyemr ve özellikle Deir El Bahari'de Hat~epsut'un ölümle
ilgili tap~na~~n~ n mimar~~ Senenmut'un da Hat~epsut'un siyasetinde önemli
Lewis Spence, a.g.e., s. 48.
Pierre Montet, L'Egypte L•ten~elle, Paris, 1970, s. 48.
François Daumas, a.g.e., s. 134-135.
77 Alexandre Moret, a.g.e., tome II, s. 520.
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rolleri olmu~tur78. Firavun resmen III. Tutmozis olmas~ na ra~men, Amon
rahipleri sayesinde iktidar~ n~~ me~ru k~lan ve 20 y~ l boyunca (M.Ö. 15041484) tek ba~~na idarede kalan kraliçe-firavun Hat~epsut, tanr~~Amon'u ho~nut etmek için k~ rm~z~~ kuarzitten bir ~apel yapt~ rm~~~ve I. Tutmozis'in
Karnak'ta yapt~rd~~~~bölmeye 30 m. yüksekli~inde dev dikilita~lar diktirmi~dr". Bunlardan pembe granitten yap~ lm~~~olan bir tanesinin tepesinde, Ka
i~areti olu~turan iki elini, önünde diz çökmü~~Hat~epsut'un ba~~ nda tutan
tanr~~Amodu görmek mümkündür. Bu ~ekilde tanr~~Amon'un, bir taraftan
erkek luyafetinde olan kraliçe-firavunu himayesi alt~ na ald~~~, onu kutsad~~~ ,
ona hayati gücü iletti~i ifade edilirken, di~er yandan, Hat~epsut'un tannn~ n
yeryüzündeki Ka's~~ yani görüntüsü oldu~u, vurgulanm~~ur80. Genellikle bar~~~
içinde geçen kraliçe-firavun Hat~epsut devrinde, babas~~ tanr~~Amon'un direktifleri do~rultusunda tap~ naldarda kullan~lan günlük ile firav~~ n inciri getirtmek üzere "iki çok ye~il k~y~" olarak adland~r~ lan K~z~ldenizein do~u yakas~ ndaki Punt ülkesine ve Somali'ye kadar Afrika k~ y~lar~ na ticari seferler düzenlemi~, buralardan getirilen a~açlar Deir El Bahari'deld bahçelere ekilmi~tirs'.
Kraliçe-Firavun Hat~epsut, M.Ö. 1484 y~ l~ nda ölümüne kadar aktif olarak idarede kalm~~t~r. Ondan sonra, 30 ya~~ na varm~~~olan III. Tutmozis idareye gelmi~~ve Deir El Bahari'deki tap~ na~~n d~~~ nda pek çok an~ t~~k~ rd~ rtm~~~
ve resmi an~ tlardan Hat.~epsut'un ismini kaz~ tm~~ ur82.
III. Tutmozis, tahta gk~~~ ndan ba~lamak üzere, M.Ö. 1484-1464 aras~ nda, 20 y~l boyunca büyük imparatorluk kurma çabalar~ n~~ sürdürmü~~tanr~~
Amon'un rehberli~inde yapt~~~~17 sefer sonucu ele geçirdi~i bölgelerde
M~s~ r'~n pozisyonunu güçlendirmi~, sava~~ganimetleriyle ve y~ll~ k ödenen haraçlarla, ülkesinin önemli ölçüde zenginle~mesini sa~lam~~t~ r. Elde edilen
zenginliklerden büyük bir k~sm~ n~ n firavun taraf~ ndan tanr~~ Amon tap~ na~-ma b~ rak~lmas~~dolay~s~yla Amon din adamlar~~daha da zenginle~mi~~ve etkinlikleri artm~~t~r. Zengin bir M~s~ r etraf~ nda büyük bir imparatorluk kuran
firavunu, Amon din adamlar~ , tannlann "~ar Ki~~ati" (evrenin kral~ ) olarak
belirlediklerini ilan etmi~lerdir. Din adamlan zenginliklerine paralel olarak
78 François

Daumas, a.g.e., s. 86
Daumas, a.g.e., s. 86.
8° Wolfhardt Westendorf, L'Egypte ancienne, Lausanne, 1970, s. 100-101.
81 Pierre Montet, a.g.e., s. 134.
82Alexandre Moret, a.g.e., tome II, s. 499.
79 François
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siyasi görevleri ellerinde tutmaya devam etmi~lerdir. Amon Ba~peygamberi
Menheperre-Seneb bütün M~s~r tanr~lar~ mn Ba~~Peygamberi oldu~u gibi kraliyet hazinesinin ve her türlü devlete ait in~aat i~lerinin de idarecisi olmu~tur". Buna kar~~l~ k kendisine vezirlik görevi verilmemi~, bu görev Rehmere
taraf~ ndan yürütülmü~~tür".
Amon din adamlar~ n~ n siyasi ve dini pozisyonlar~~II. Amenhotep (M.Ö.
1405-1380) devrinde de devam etmi~tir, ve II. Arnenhotep devrinde yazd~ klar~~ilahilerle tanr~~Amon'u, tüm M~s~r tanr~lar~ mn üstünde, yüce tanr~~olarak
ilan etmi~lerdir. Bununla beraber, din adamlar~ , herhangi bir dini karma~aya, dolay~s~yla bir sosyal çalkanuya sebebiyet vermemek için ba~ta tanr~~ Re
olmak üzere di~er tanr~lar~ n da isimlerine de~inerek ve her birini tanr~~
Amon'un birer s~fat~ym~~~gibi göstererek, tedrici olarak, Amon'u tek tanr~, en
büyük tanr~~ ilan etmek istemi~ lerdir. Bunun için, ilk safhada, Eski
imparatorluk devrinden itibaren en büyük tanr~~ olarak kabul edilen tanr~~
Re'nin özelliklerini benli~inde sindirmesini sa~lama yolunu tutmu~lard~.
Buna ba~l~~ olarak tanr~~ Arnon'un, tanr~~Re'nin yaratt~~~~güne~, yer, gök,
hava, rutubet ve ölüm gibi evrenin temelini te~ kil eden unsurlar~~ temsil eden
ve insanlar~n yarat~lmas~ ndan önce insanlara has özelliklere sahip, bir yerde
insanlar~ n varolaca~~n~ n habercisi olan Dokuzlu tanr~lar grubunu (Ennea)
da varederek ya~am~~ ba~latt~~~ n~~ ifade ederek evrenin ilk olu~umunun da
Amon'a ait oldu~u kabul edilmi~tir. Buna ilaveten tanr~~ Amon'un, sadece
ülke çap~ nda yaranc~l~~~~kabul edilen tanr~~ Re de~il, ayn~~ zamanda her biri
kendi bölgesinde yarat~c~~ olarak görülen di~er tanr~lar' da yaratan tanr~~oldu~u ileri sürülerek ülke çap~ nda üstünlü~-ünün kabul edilmesi gerekti~i
öne sürülmü~, bütün bölgesel tanr~ lar~ n bu yüce tanr~~ kar~~s~ nda önemlerini
kaybettikleri ima edilmi~tir. Tabii ki böylesine yüce bir tanr~ ya sadece insanlar~ n de~il, ayn~~ zamanda, tanr~lar~ n da ~ükrederek önünde secde etmeleri
gerekti~i de belirtilmi~tir. Zaten tanr~ n~n "gizli" anlam~ na gelen ad~ n~ n üzerinde durulmas~, onun yüceli~ini, ölümlüler taraf~ ndan tahmin edilemezli~ini, kavranamazl~~ml göstermekte, i~ te bu yüzden yüce oldu~unun bir ifadesi olmaktad~ r.
Tanr~~Amon'un sadece varl~ klar~~ya~ama getirmekle kalmay~ p evrende
bir denge de sa~layan tanr~~oldu~u, yani varl~ klarm ya~am~ nda evrelerin bulundu~u ve bir sonla noktaland~~~~da ortaya konmu~tur. Tabii ki bütün dü83A1exandre
84

Moret, a.g.e., tome II, s. 500.
Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 248.
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zenin tanr~sal Gerçek ve Adalete (Mat) dayanmakta oldu~u ve insanlar~ n
tanr~ n~ n ön gördü~ü kaderlerine boyun e~mek zorunda olduklar~~ da belirtilmi~tir. Di~er taraftan, Eski imparatorluk devrinde tanr~~12Fnin, esas olarak
sadece firavunu, hayattayken himaye etti~i, ona iyilikler bahsetti~i ve ölümünden sonra da firavunun tannsm~ n kat~ na ula~aca~~~kabul edilirken, tanr~~
Amon'un, sadece firavunlar~, zenginleri de~il, ayn~~zamanda sade kullar~n~~
da korudu~u, korkak, derdi, karabahd~~ kullanma yard~m etti~i öne sürülmü~,
dahas~~ sadece M~s~rl~lann de~il, renkleri farkl~~tüm insanlar~n da tanr~m oldu~u ifade edilmi~tir. Çünkü, her ne kadar Amon'un lütfuyla M~s~ r bir imparatorluk kurup yabanc~~ ülkeleri idaresine katuysa da bu ülke insanlar~ n~n,
bir yerde zorla de~il isteyerek tanr~~Amon'un yüceli~ini kabul ettiklerinden
söz ederek tannn~ n bütün insanl~~~ n tanr~s~~ oldu~u gösterilmi~tir. Bu çerçevede, M~s~ r imparatorlu~unun bir parças~~ olmasa da Punt ülkesininin
(Arabistan) M~s~ rl~lar için büyük bir önem ta~~m~§ olmas~~ ilginçtir. Belki de
do~uda bulunan bir ülke olmas~, dolay~s~yla tannn~n bir tecellisi olan güne~in oradan yükselmesi, oran~n tanr~n~ n mekân~~olarak kabul edilmesine yol
açm~~, bu yüzden de Punt "kutsal topraklar" olarak adland~ r~lm~~t~ r.
M.Ö. 1650'de yaz~c~~Ani'nin "Bilgelik" adl~~ yaz~s~ nda da ortaya koydu~u
"Tanr~~ gücünü binlerce ~ekle verebilir"85 sözünden de anla~~laca~~~üzere di~er tannlar~n tanr~~ Amon'un de~i~ik tecellileri olduklar~, firavunuyla, zenginiyle, fakiriyle, m~s~ rl~s~~ ve yabanc~slyla tüm insanl~~~n tanr~s~~ olarak kabul
edildiyse de, yine de henüz M~s~ r'da Monoteist dini bir yap~dan bahsetmek
erken olacakur, çünkü tanr~~Amon için "O tektir", "Ondan ba~kas~~ yoktur"
gibi sözler kullan~ l~ rken tanr~~Amon'un "bütün tanr~lar~n babas~", hatta en
"k~ demlisi" olarak hepisini üstünde bir konumda bulundu~u, dahas~~
Hat~epsut'un Kutsal do~umuyla ilgili teoride de görüldü~ü gibi hepsinin
tanr~~Amon'un hizmedileri olduklar~~vurgulanmalda birlikte, di~er tannlann
devam etmekte oldu~unu göz önünde bulundurarak Henoteist bir yap~dan
söz etmek yerinde olacakt~r. belki de M~s~ r'da Politeist bir dini yap~~ içinde
tanr~~Amon'a dayanan tek tannl~~bir din mevcuttu ve bu tanr~~ ancak saliklerin hissedebilecekleri bir tannych86. Bu durum, M.Ö. 1430 civar~ nda yaz~lm~~~
olan ve Kahire müzesinde muhafaza edilen a~a~~daki ilahilerde net bir ~ekilde görülmektedir:
85

126.

Claire Lalouette, Textes sacre's et textes profanes de l'ancienne Egypte. Paris, 1987, s.

86 Erik Hornung, a.g.e., s. 7-23; Françoise Dunand-Christiane Zivie-Coche, Dieux et hommes en Egypte, Paris, 1991, s. 5-11.
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"Amon-Re'ye tapmak.
Bütün Hayvanlara oldu~u gibi tüm alevlere
Hayat veren mükemmel ve sevgili tanr~ .
Selam sana, Amon-Re, ~ki Ülke tahtlann~ n Senyörü87,
Karnak'a ba~kanl~ k eden...
Mecaiu'lann senyörü" ve Punt ülkesinin prensi
Gö~ün büyük tan~-~s~ , yeryüzünün k~demlisi,
Varolan (her) ~eyin efendisi....

o tektir, tanr~lar aras~ nda ondan ba~kas~~ (ona benzer) yoktur.
Ennea'n~n (Dokuzlar tanr~lar) mükemmel bo~as~~ ve
Bütün tannlar~ n ba~kan~,
Gerçe~in ve Adaletin senyörü, tannlann babas~,
~nsanlar~~ ~ekillendiren ve küçükba~~hayvanlar~ n yarat~c~s~,
Varolan her ~eyin efendisi ve hayati bitkilerin yarat~c~s~,
Sürüleri ya~atan otlaklar~ n yarauc~s~.
Huzur içinde gökte dola~u~~nda,
Yeryüzünün oldu~u gibi yeralt~~dünyas~ n~ n yarat~c~s~,
~ki Ülkeyi ~~~~~yla (nuruyla) ayd~ nlatan,
~ki dünyan~ n ~efi, Yukar~~ve A~a~~~M~s~r'~n adil kral~~Re89
Niyetleri di~er tannlannkinden daha üstün olan,
Bütün dünyay~~ yapan üstün varl~k
Güzelli~inden dolay~~ tanr~ lar sevinç içindeler,
Punt'tan döndü~ünde
Kokusunu severler,

87 ~ ki Ülke tahtlar~~ A~a~~~ve Yukar~~M~s~r'a atfen kullan~lm~~t~r. Zaten firavunlann taç giyme
merasininde her iki bölgenin ayr~~ayr~~tac~ n~~talunalan tüm M~s~r'a hakim olduklar~n~n kan~ tlych.
88 M~s~r ordusunda ve te~kilaunda görev alan Nubya stepleri kavimlerinden biri (Claire
Lalouette, a.g.e., dipnot 4, s. 285.
89 Burada iki Dünya ile hem bu dünya hem de öteki dünya kastedilmektedir.
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Kutsal topraklardan dönen güzel yüzlü tann9°
(Tanr~lar) Onlar secde etmede acele ederler,
Zira efendileri olarak yüceli~ini kabul ettiler.
Büyük bir terör ilham eden korkunun senyörü,
~hti~am~n büyüktür, yükseli~lerin güçlüdür,
Sunaldar~~"ye~illendiren" (artnran) ve besinleri yaratans~n
Yeri iterek gö~ü kald~ran ve
Tanr~lar' yaratan sensin, senin için sevinilir.
Ebedi zaman~n efendisi, sonsuz zaman~ n yarat~c~s~,
Selam sana ey R, Gerçek ve Adaletin efendisi,
~apeli gizli olan, ey! tanr~lar~n senyörü,
Ey! Hepri, kutsal geminin ortas~nda
Sarfetti~i sözlerle tanr~lar' ya~ama getiren,
Ey! Atum, insanlar~n yarat~c~s~91
~ekillerini (insanlar~n) seçen ve onlara hayat veren.
Birinin cildini di~erinden farkl~~k~lan.
Karabahn olan~n duas~n~~dinleyen,
Ona yakaran için merhametli kalb,
Korka~~~cesurdan kurtaran,
Dertliyi felaketten uzalda~t~ran,
A~z~ nda kelâm olan, her ~eyi bilen.
Nil onun arzusuna göre akar,
Nurun mutlulu~unu ya~ama getirendir.
Tanr~lar onun güzelli~iyle mutlu olurlar
Ve kalbleri onu gördükleri zaman ya~ar.
Bütün tanr~larm efendisi, senyör,
Ufkun ortas~nda hayranl~ kla seyredilebilen,

9° Punt ülkesi (Arabistan) ve Kutsal topraklar varl~klara yiicelik özelli~i veren kokulu tiltsimiln yeti~ti~i yerdir. (Claire Lalouette, a.g.e., dipnot 6, s. 285) Ayr~ca Etyopya ve Somali olarak
da geçmektedir.
91 Görüldü~ü gibi We'nin isimleri olan Atum ve Hepri Amon'a maledilmi~tir. Hepri olarak,
kelâm~yla tanr~lan yaratt~~~~ve Atum olarak insanlan yaratt~~~~ifade edilmi~tir.
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~nsanlar~n ~efi.
Amon ismi alt~nda tecellilerinden daha çok
~smi sakl~d~r.
Varolan her ~eyi yaratan ey! E~siz (tek) ~ekil,
Varolan ~eyi yapan E~sizlerin Teki (senyörü),
~nsanlar gözlerinden (nuruyla) varoldular,
Tanr~lar a~z~ndan (kelâm~yla) ya~ama geldiler92.
Ey! hayvanlar~~ya~atan otlaklar~n yarat~c~s~~sen,
Ey! insanlara ay~rd~~~n hayat bitkisinin yarat~c~s~,
Gökte uçan ku~lar~n oldu~u gibi,
Nehirde bal~klar~n hayat~n~~sürdürensin,
Henüz yumurtada olana nefes verirsin,
Uçan varl~ klar' ve ku~lar~~ya~atans~n,
Y~lanlar~~ve böceklerin oldu~u gibi
Deliklerinde farelerin ihtiyac~n~~saklarsin,
Her daldaki böceklere hayat verensin.
Selâm bütün bunu yapan sana,
Vaktini sürüsüne faydal~~olabilecek ~eyi aramakla geçiren,
Ey! pek çok kollu, E~sizlerin Teki, bütün uyuyan
~nsanlar~n üzerine uyumadan titreyen
Ey! Amon, her ~eyi dengeleyen
Atum, Horakti
Övgüler sana zira bizim yazümüzden yoruluyorsun!
Secdeler senin için, çünkü bizi yarattm!
Sürün seni selâml~yor,
Gö~ün yüksekliklerine kadar ve boydan boya (tüm) dünyada
Ve Çok Ye~irin (Akdeniz'in) derinliklerine kadar,
Her yabanc~~bölge sana ba~l~l~~~n~~ifade eder.
Yaranc~lanna ~ükrederek,
92 Burada tann Amon'un tann Re' ve Ptah'~n yaram~l~kla ilgili usullerine sahiboldu~u ifade
edilmektedir.
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Kendilerini ya~ama getirene yakla~uldar~ nda mutlu olarak,
Tanr~lar, ihti~am~n kar~~s~nda, (önünde) secde ederler.
Ey! Büyük Ennea'ya ba~kanl~ k eden sen, benzeri olmayan E~sizlerin
Teki,
Her gün Gerçek ve Adaletle ya~ayan
Büyük Ennea's~n~ n ba~~ndaki Heliopolis'li,
Do~unun Horüs'ü, ~ki Ufkun tanr~m,
Sen iradenle çöl, gümü~, alt~n, gerçek lapisi yaratans~ n
Tanr~lar aras~nda tek kralsm,
Say~s~~bilinmeyen isimlerin çoktur.
Do~u ufkunda yükselen, bat~~ufkunda batan,
~nsanl~k sana do~ru dönüyor,
~nsanlar~n kalbi sana do~ru yükseliyor93.
Bununla beraber Memfis'te do~mu~~olan ve enerjik, sava~ç~~ karakterli"
hatta zalim denilebilecek yap~ daki II. Amenhotep'le birlikte yüce tanr~~
Amon'a ve devlet içinde devlet konumuna gelen kudretli ruhban s~ n~f~ na
kar~~~tepkiler ba~lam~~~gibiydi. Çünkü II. Amenhotep, kraliyet ünvanlar~ ndan
biri olarak "Heliopolis'in idarecisi tanr~ " ad~ n~~ alm~~t~. Bu ~ekilde, tanr~~
Amon'a rakip olabilecek tanr~~Re'nin kült merkezi Heliopolis'e ilgisini belitmi~~oluyordu. Hatta Heliopolis ve Memfis ~ehirlerini güzelle~tirmek için
çal~~malar~~ba~latarak,95 ba~kent Teb'in dolay~s~yla tanr~~Amon'un müthi~~gücünü dengelemeyi ve onun ruhban s~ n~f~ n~ n etkinli~ini azaltmay~~amaçlam~~ u. Zaten Ortado~u ülkelerine yap~ lan seferlerle, bir taraftan, tanr~~
Amon't~n Teb'deki tap~na~~~ganimetlerle zenginle~irken di~er yandan, elde
edilen bölgelerin yakinen takibedilmesi için firavunlar~ n Delta bölgesinde
Memfis ve di~er baz~~ ~ehirlerde s~k s~ k ikamet etmeleriyle tanr~~Re'ye dönü~~
kolayla~m~~u96, çünkü, genel olarak, M~s~ r'daki dini geleneklere göre ki~iler
hangi bölgede bulunuyorlarsa o bölgenin tanr~s~~veya tanr~ lar~ n~ n himayesine girerlerdi. Belki de firavunlar seferlerden önce tanr~~Re'nin himayesi
için tap~ na~~na ziyaretlerde bulunmu~lard~.
93 Claire

Lalouette, a.g.e.,s. 120-125; Grelaaut, Hymme Amon-Re, Paris, 1874.

94 Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 27.
95 Christian Jacq, Nefertiti et Akhenaton,
96

Alexandre Moret, a.g.e., tome I, s. 368.

Paris, 1990, s. 40.
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Bunun yan~ nda imparatorlu~a ba~l~~ Ortado~u ülkeleriyle olan s~ k~~ ili~kilerle M~s~rl~lar, buralarda ~ama~~ad~yla an~lan güne~~tannsm~ n kraliyet tanr~s~~olarak ba~~tanr~~ oldu~unu görmü~ler, bundan etkilenmi~ler ve M~s~ r'la
bu bölgeler aras~ ndaki siyasi birli~in Re-~ama~~ikilisi ile dini yönden de kuvvetlendirilebilece~ini dü~ünmü~lerdir. Zaten bu bölge hükümdarlar~~yazd~ klar~~ mektuplarmda, M~s~ r firav~~nlar~na "~ama~'~m~z", "güne~imiz", "ülkelerin
güne~i" ~eklinde hitabetmi~lerdir97. II. Amenhotep'ten sonra yerine geçen
o~lu IV. Tutmozis örne~inde oldu~u gibi baz~~ ~ahsi olaylar da tanr~~ R'e yönünde aulacak ad~ mlar için ba~lang~ç te~kil etmi~tir. Annesi kraliyet soyundan olmayan TV. Tutmozis, prensken, mutad oldu~u üzere, Gize piramitleri
civar~nda avland~ ktan sonra yorgun dü~mü~~ve tanr~~ R&Horakti'nin (güne~in
tam tepede oldu~u zamanki ismi) yeryüzündeki cisimlenmi~~~ekli olarak kabul edilen ve yar~ya kadar çölün kumlar~ nda gömülü Sfenks'in gölgesinde
dinlenmek istemi~~ve uykuya dalm~~ur. Rüyas~ nda tanr~~Re ona, kendi görüntüsü olan Sfenks'in etraf~ ndaki kumlar~~ temizletmesini söylemi~~ve ona
"uzunlamasma ve geni~lemesine" dünyay~ , yani büyük bir imparatorlu~u vadetmi~tir. IV. Tutmozis firavun olduktan sonra ilk i~~olarak tanr~~ Re'nin buyru~unu yerine getirmi~~ve tanr~s~~ We-Horakti'nin kendisini firavun seçti~ini
ilan etmi~tir98. Tabii ki bu da f~ ravunun, aç~ kça olmasa bile, ne denli tanr~~
We'ye ba~l~~kalaca~~n~~ göstermektedir. Zaten IV. Tutmozis "Heliopolis'i ar~ nd~ran ve R'e'yi ho~nut eden" anlam~ na gelen kraliyet adlanndan birini alarak
Amon rahipleriyle aras~ na mesafe koymu~tur. Onun zaman~ nda Amon
Ba~peygarnberi tüm M~s~ r tanr~lann~ n ruhban s~ mfian üzerindeki iktidar~ n~~
kaybetmi~, hatta vezirlik görevinden de uzakla~ur~lm~~ur. Ama yine de TV.
Tutmozis tanr~~Amon'un M~s~ r'a askeri zaferler bahsetti~ini ve ülkenin ~an~ n~~
arturd~~~n~"" ifade ederek Amon rahipleriyle iyi geçinmeye çal~~m~~ur. Di~er
taraftan , IV. Tut~nozisle ba~lamak üzere M~s~ r firavunlar~~ ve prensleri ile
Mitanni krallar~ n~ n k~zlar~yla, bir yerde Amon din adamlar~ n~ n annesi asil
soydan olmayan her prensin tahta ç~k~~~ nda müdahelede bulunmalar~n~~önlemek, siyasi etkinliklerini saraydan da uzakla~urmak amac~yla, yabanc~ larla
evlilikler ba~laulm~~ur. Bu ~ekilde IV. Tutmozis siyasi nedenlerle müttefiki
olan Mitanni kral~~ Artatama'n~ n k~z~~Mutemuia (tanr~ça Mut kutsal gemisin-

Alexandre Moret, a.g.e., tome II, s. 516.
Moret, a.g.e., tome I, s. 369.
9.̀' Christian Jacq, a.g.e., s. 40.
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dedir) ile evlenmi~tir". Bu evlilikten kendinden sonra f~ravun olacak o~lu
III. Amenhotep olmu~tur.
III. Amenhotep ise, Mitanni'de Zahi'den bir ~eyhin (Heka) k~z~~ohm T~yi
ile evlenerek, yabanc~~k~zlarla evlenme gelene~ini sürdürmü~türl°'. Onun
devrinde tanr~~Amon'u ho~nut etmek için kültüne görünürde önem verilmeye devam edilmi~, hatta verimlilik tanr~s~~olarak Amon-Min ikilisi ad~na
~pet veya Opet Reset (güneyin haremi) ad~n~~ta~~yan, bugünkü ad~yla Luksor
tap~na~~~in~a ettirilmi~~ve bu tap~nakta bir ~apelin duvarlar~na III.
Amenhotep'in kutsal do~umuyla ilgili temsili kabartmalar yap~laraki°2 firavunun tanr~~Amon'la baba-o~ul ili~kisi gösterilmeye devam edilmi~ti. Asl~nda
III. Amenhotep'in kutsal do~umu daha da yilcele~tirilmi~tir. Her ne kadar,
genel olarak III. Amenhotep tanr~~Amon ve kraliçe Mutemuia'n~n o~lu olarak kabul ediliyorsa da kutsal do~umla ilgili diktirilen stela'da f~ravun'un
do~rudan tanr~~Amon ve tanr~ça Mut'un o~lu oldu~u ve tanr~~Amon'un onu,
sadece M~s~r'da de~il, M~s~r'~n hakimiyetindeki tüm bölgelerde de ha~metli
k~ld~~~~tanr~~Amon'un a~z~ndan naldedilmi~tir. Bu ~ekilde Amon'un f~ravunlarm siyasi hayat~nda etkili oldu~u vurgulanm~~ur, ~öyle ki:
"Tannlarm kral~~Amon taraf~ndan söylenen sözler:
O~lum, ba~r~mdan (ç~kan), sevdi~im sen,
Mut'un benim için dünyaya getirdi~i,
~ahs~m~n yaratt~~~~canl~~görünümüm,
Seni halklar~n hükümdar~~olarak yükselttim;
Her defas~nda yetkinli~ini gördü~il~nde,
Kalbim sonsuz bir sevinç içindedir.
Çünkü seni ~ki K~y~'mn güne~i yapt~m.
Yüzümü güneye do~ru çeviriyorum ve senin için ba~ar~lar sa~l~yorum,
S~rtlar~nda bütün haraçlarm~~ta~~yan,
1°° Alexandre Moret, a.g.e., tome II, s. 503-504.
~~o~~Kraliçe Tiyi'nin yabanc~~kökenli oldu~u
öne slirlilmekle birlikte O'nun "Kutsal Baba"
ünvan~n~~ ta~~yan tanr~~Min'in rahibi ve ayn~~zamanda askeri görevi olan Yt~ya ile "Mi~s'in hareminde Ba~~Rahibe", "Amon harerninde Ba~~Rahibe" olan Tuyt~'nun k~zlar~~oldu~u, yani M~s~r'h
bir aileden olup ta asil olmad~~~~ifade edilmi~tir. Ayr~ca babas~~Yuya'dan M~s~r'da yeti~tirilmi~~bir
prens olarak da söz edilmi~tir (Christian Jacq, a.g.e., s. 32-33.)
1°2 Pie~rre Montet, a.g.e., s. 48.
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Sefil Ku~'un103 büyüklerini sana do~ru yöneltiyorum.
Yüzümü bat~ya do~ru çeviriyorum ve senin için ba~ar~lar sa~l~yorum.
Hiçbiri kurtulmaks~z~n Tehenu'lan'" ele geçirmeni sa~l~yorum.
~yuntyums prenslerinin çocuklar~yla donanm~~,
Gö~e eri~en büyük bir duvarla çevrili,
Bu an~ tta, onlar, ha~metim için in~aatta çal~~~yorlar.
Yüzümü do~uya çeviriyorum ve senin için ba~ar~lar sa~l~yorum.
Ülkelerinin bütün ho~~kokulu bitkilerini ta~~yan,
Opone bölgeleriniwb (insanlar~n~ ) sana getiriyorum"lo~.
Y~ne tanr~~ Arnonla ilgili olarak, kan~m~zca III. Amenhotep devrinden
ba~lamak üzere, Karnak ve Luksor tap~naklar~~ aras~nda cereyan eden, tanr~~
Amon ad~na, "Opet'in güzel bayram~" ad~n~~ ta~~yan Opet dini törenleri, her
y~l, Nil sular~n~n kabard~~~~Haziran ay~~sonlar~nda düzenlenirdims. Opet törenleri ba~ta firavun ve kraliçe olmak üzere Amon din adamlar~~ve halk~ n kat~l~m~yla yap~l~ rd~.
"Userhat" ad~n~~ ta~~yan tanr~~Amon'un kutsal gemisi, Karnak'taki ~apelinde firavun taraf~ndan kutsand~ ktan, tütsü, çiçekler, meyveler, her türlü yiyecek, içecek ve kokular sunulduktan sonra, tören için özel olarak giyinmi~,
baz~lar~~omuzlar~nda panter derisi tar~an rahipler taraf~ndan al~ n~ r, tanr~ça
Mut ve tanr~~Honsu'nunkilerle birlikte, halk~n sevinç gösterileri içinde, müzisyenlerin çald~~~~lut, zil ve zurna ile yap~lan dini müzikle, tanr~ça Mut için
bulunan rahibelerin sallad~ klar~~sistrum ve el ç~ rpanlar~ n temposuyla, ellerinde sopayla dans edenlerin e~li~inde, Nil nehrine götürülür, orada her birine ait gemilere yerle~tirilirdiwg. Firavun ise tanr~~Amon'un kutsal gemisinin
bulundu~u gemiye binerdi. Tabii ki, kutsal gemilerin ta~~nmas~~ s~ ras~ nda
1°3 Güney Sudan ve Etyopya.
1°4 Tehenu, Yukar~~M~s~r'da Nil'in bat~s~nda yerle~ik kavimlerdendir. Genellikle M~s~rl~lara
büyük ve küçük ba~~hayvanlar~, keçileri ve e~ekleri sa~layan topluluktur (Pierre Montet, a.g.e., s.
137-139).
1°5 Iyuntyu, Yukar~~M~s~r'da Teb'in güneyinde yerle~ik kavim.
1°6 Punt Ülkesi de olabilir, çünkü K~z~ ldeniz'in iki k~y~s~ndan ho~~kokulu bitkiler getirtilrni~tir.
107 François Daumas, a.g.e., s. 136-137.
1°8 Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 146-147. Nil sular~n~n ta~ma mevsimininin ikinci ay~ nda
(Temmuz veya A~ustos) yap~ld~~~~söylenmektedir (Barbara Watterson, a.g.e., s. 143).
1°9 Tanr~~Amon'un kutsal gemisinin kondu~u Nil gemisinin ön ve arka k~sm~nda süs olarak
koç ba~~~bulunurdu. Tanr~ça Mut ve tanr~~ Honsu'nunkilerinin bulundu~u gemiler ise tanr~~ve
tannça heykelleriyle süslüydü.
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zaman zaman tanr~~Amon'a dua edilir ve firavun için güzel dileklerde bulunulurdu. Nil'in k~y~lar~nda toplanan halk, hu~u içinde, teknelerin çok yak~ nda bulunan Luksor tap~na~~na do~ru ilerlemesini seyrederdi. Bu esnada
bir rahip ~u ilahiyi söylerdi:
"Userhat gemisinde bulundu~unda,
Amon-R, e~siz güzelli~inle, ilerliyorsun.
~ ki Ülke bütünüyle seni selâml~ yor,
Ülkenin tamam~~bayram içinde,
Gönlünü açan büyük o~lun,
Seni küreklerle Opet'e do~ru ilerletiyor.
Ona ~ki Ülkenin kral~~olarak sonsuz bir zaman ver,
Y~llarca ebediyet (bah~et)
Onu hayatta, zamanda, istilu-arda koru,
Onu yüce k~l..."
Luksor'da, rahiplerin omuzlar~ nda gemiden indirilen kutsal gemiler tap~na~a do~ru götürülürken, tann Amon'un haremine geli~i münasebetiyle
kurbanlar kesilip haz~ rlanan sunak yerlerine konuluyordu. Tanr~~ Amon'un
kutsal gemisi tap~na~a sokulduktan sonra halk kurban etinden yeme~e koyulurdu. Tap~nakta, tanr~~Amon için, müzisyenlerin e~li~inde, genç k~zlar ilahi
danslar yaparlard~. Tap~na~~ n en kutsal bölmelerine yerle~tirilen tanr~larm
gemileri orada on gün boyunca kal~ r, sonra ayn~~ yol ve törenle yine
Karnak'taki ~apellerine getirilip yerle~tirilirdin°.
Harem festivali olarak da adland~ r~lan bu bayram esnas~nda tanr~~
Amon'un, Amon-Min olarak, e~i tanr~ça Mut'la beraberli~i kutlan~rd~m.
Buna kar~~l~ k, III. Amenhotep tanr~~Amon ve din adamlar~ ndan uzakla~mak için Malkata ad~n~~ ta~~yan saray~n~ , Teb'de de~il de Nil'in Bat~~yakas~nda in~a ettirmi~~ve tanr~~ R'nin tecellisi güne~~diski Aton'a ithaf etmi~~ve
"firavunun malikânesi Aton'un parlakl~~~d~ r" ~eklinde adland~r~ld~~~~gibi
"ak~am~~uzakla~uran" (karanl~ klar' uzakla~ uran) bir malikâne oldu~u da
François Datunas, a.g.e., s. 368-370.
Watterson, a.g.e., s. 142; Hristiyanl~~~n M~s~ r'a nüfuzundan sonra aziz George
için ve ~slamiyetle birlikte Ebu'l Haggag'a atfen benzeri ~enliklerin her y~l yap~ld~~~~da ifade
edilmektedir (François Daumas, a.g.e., s. 368).
11°
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ifade edilmi~tir. Yine, III. Amenhotep e~i kraliçe Tiyi'nin, saray~ n yak~n~ ndaki
göldeki gezintileri için yapt~ rd~~~~tekneye "Aton'un parlakl~~~ " veya "Aton
parl~yor" ismini koyarak, bir ~ekilde tanr~~Amonla ba~lar~~koparmaya çal~~m~~t~ r"2 . Buna ilaveten III. Amenofis Nubya'da Soleb'de yapt~ rd~~~~Luksor
kadar önemli tap~ nakta Sed töreninim yaparak, bu törenden Amon rahiplerini uzak tutmu~tur.
Di~er önemli bir olay ise III. Amenhotep'in, hastaland~~~ nda, hastal~ klara iyi geldi~i dü~ünülen Ortado~u'da çe~itli toplumlar~ n tanr~ças~~ olan
~~tar'~n heykelini getirtmi~~olmas~d~r ki, böyle bir ~ey de tanr~~ Amon'un o~lu
olarak görülen ve ~ifa verici özelli~e de sahip tanr~~ Honsu için büyük bir küfürdü"4.
Asl~nda, III. Amenhotep, daha sonralar~~ o~lu IV. Amenhotep taraf~ndan
geli~ tirilip bir ihtilalle ilan edilecek olan Aton dininin haz~ rl~ klar~ n~~yapm~~ur. Kesin bir ~ekilde tanr~~Amon'dan uzakla~~ p, Heliopolis din adamlar~ n~ n
görü~leri do~rultusunda tanr~~Re kültüne ayr~~ bir önem verilmeye ba~lanm~~ur. Evreni yöneten, varl~klan ya~atan Re hem güne~in tam tepede oldu~u
zamanki ad~~ Re-Horakti olarak hem de güne~~diski Aton ad~yla an~larak
Re'nin yüceli~i, as~ rlar sonra, bir kez daha ortaya at~lm~~t~ r. Hatta, III.
Amenhotep'in tanr~~ Amon'un tap~naklar~~ ile ilgili görevlendirdi~i mimar
karde~ler, Suti ve Hor'un ölümle ilgili stelalar~ nda, tanr~~ Amon'a hitaben
yazd~ klar~~metinde, tanr~~ Re'yi, dolay~s~yla güne~~diski Aton'u yiiceltrni~lerdir.
Tanr~~Amon'un alt~n ~~~ ldanyla Re oldu~u belirtilmi~, ama "Selam sana, günün diski (Aton), ölümlüleri yaratan ve ya~amlar~n~~ sa~layan, alacal~~tüyleri
olan büyük ~ahin (Re-Horakti, yani Aton)... do~-urulmadan kendi kendini
yaratan,... yerdeki yarat~ klar~~kayna~uran, insanlar~ n Knum'u ve Amon'u
O'dur, ~ki Ülkeyi fetheden, büyü~ünden küçü~üne tannlann ve insanlar~n
yüce anas~~ odur""s ~eklinde bir ifade kullan~larak tanr~~ Amon'un da onun
bir parças~~ oldu~u vurgulanm~~ur.
Asl~nda, tanr~~Re'ye dönü~~ile gerçekle~ecek dini ihtilalin haz~rhklar~nda
kraliçe Tiyi'nin de rolü büyüktür, çünkü erkek karde~i Aânen, bir taraftan,
Christian Jacq, a.g.e., s. 45-47.
töreni, ya~lanmaYa ba~layan firavunlan kuvvetli ve uzun ömörlii k~lmak için
yap~lan törenlere denilmi~tir. Tanr~~Ptah'Ia ilgili bir törendir.
114 Alexandre Moret a.g.e., tome II, s. 523-524.
115 British Museum'dalci 826 no.lu dikili ta~talci yaz~t, al~an Ale~candre Moret, a.g.e.. tome I,
s. 370.
112
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Heliopolis'te tanr~~ Re'nin tap~ na~~nda "Büyük gözlemci" (Büyük
Peygamber) 116 iken, di~er yandan, Teb'de tanr~~ Amon'un "~kinci
Peygamberi" olarak görevlidir, böylece kraliçe her iki dini merkezde olup bitenlerden haberdar olmu~ tur ve Teb'deki Amon rahiplerinin imtiyazlar~n~~
dengelemek için Heliopolis ruhban te~kilat~n~ n desteldenmesinde ve güçlendirilmesinde etkili olmu~turw.
~~te bu atmosferde yeti~en, bir taraftan day~s~mn di~er taraftan, süt annelerinden birinin kocas~~olan ve rahipler s~mfinda "Kutsal Baba" derecesine
eri~mi~~Ay'~ n118 ö~retileriyle yeni dine, tam olarak vak~ f hale gelen IV.
Amenhotep de (M.Ö. 1370-1352/50) aile gelene~ini sürdürerek babas~n~n
Mitanni'den haremine getirtti~i M~s~ r'da ad~~Nefertiti (güzel geldi)'ye çevrilen Tadukepa veya Taduhepa ile evlenmi~~ve dini ihtilalini gerçekle~tirmesi
fazla vakit almam~~t~r. Zaten Amon kültünden uzakla~t~~~ n~~idareye gelir
gelmez hissettirmi~tir. Tahta ç~ k~~~ n~~ kutsama törenini Karnak'daki Amon
tap~na~~nda de~il de Hermontis'deld Re tap~na~~nda yapt~rm~~m, ve bu tap~ nakta o zamana kadar hiç al~~~lmam~~~bir usulle "Re-Horakti'nin
Ba.~ peygamberi" ünvan~n~~alm~~t~r. Bu da onu, III. Amenhotep'in son zamanlar~ nda vezir, Teb valisi, tüm güney ve kuzey peygamberlerinin yöneticisi de
olarak tayin edilen, kraliyet idaresinin en güçlü ~ahsiyeti olan Amon
Ba~peygamberi Ptahmes ile, rakip olarak, kar~~~kar~~ya getirmi~tir'20. Bu ~ekilde niyetini ortaya koyan IV. Amenhotep henüz tanr~~"Amon'un sevgili
kulu" olmakla beraber, dini plan~n~~uygulamaya koymu~tur. ~lk safhada,
tanr~~ Amon'u kraliyet tanr~s~~ konumundan dü~ürmü~, tan~r' Aton ad~ na
Karnak tap~na~~n~n içinde ~apeller yapuraca~~na, tanr~~Amon'a ait muazzam
tap~na~a dokunmaks~z~ n, güne~in do~u~~yönünde ve Re'ye dayal~~yeni bir dinin ba~lad~~~n~~vurgulamak için, Karnak tap~na~~n~ n do~usunda, tanr~~Aton
için Benben dikilita~larm~~havi güne~~tap~naklar~n~~yapurm~~ur. Bu tap~naklarda tanr~~ Aton'un ifadesi güne~~diski, tam tepede her biri bir elle biten ve

116 Kraliçe Tiyi'nin karde~inin ad~ n~n ~ neni oldu~u ve güneyin Heliopolis'i olarak ta adland~r~lan Hermontis'te Ba~~rahip oldu~u da ifade edilmektedir (Alexandre Moret, a.g.e., tome
II, s. 500-503).
117 Christian Jack, a.g.e., s. 35-36.
118 Alexandre Moret, a.g.e., tome II, s. 500-503.
119 Alexandre Moret, a.g.e., tome II, s. 524.
120 Alexandre Moret, a.g.e., tome I, s. 371-372.
Belleten C. LIX, 34
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tüm insanl~~a yararl~~ ~eyleri yaratan ve ya~atan ~~~ nlar~yla, kabartmalar ~eklinde resmedilmi~tiri21.
Tabii ki bu duruma kar~~~Amon rahiplerinin tepkileri büyük olmu~tur.
Her ne kadar Orta imparatorluk XII. Hanedan devrinde tanr~~Arr~on'un imparatorluk tanr~s~~ilan edilmesiyle tanr~~Re ikinci plana aulm~~sa da, Amon
din adamlar~, tanr~~Re'yi ve din adamlar~ n~~ ve müminlerini ho~nut etmek,
hatta onlar~~ tanr~~ Amon'a ba~lamak için tanr~~Amon'a Re'nin ismini ilave
etmi~ler ve ülke çap~nda ba~ka bir tannya geçi~i yumu~ak bir ~ekilde halletmi~ lerse de, bu devirde, sadece Amon de~il, onun e~i ve o~lu konumlannda
olan tanr~ça Mut ve tanr~~ Honsu da reddedilmi~, tanr~~ Amon'un ismi tüm
resmi ve özel an~tlardan kaz~nm~~ ur. Zaten tanr~~ Aton öyle bir tanr~d~ r ki
yeryüzünde, gökyüzünde, öteki dünyada her~eye kadirdir ve hiç bir ~ekilde,
di~er tannlann i~levlerine ihtiyac~~yoktur122. O halde tanr~~için "Aton uludur,
ondan ba~ka tanr~~yoktur" ~eklinde dü~ünülmü~, belki de dünyada, ilk olarak, tanr~~Aton ile tek tannh bir din ortaya at~lm~~~olmaktad~r. Amon ba~~rahibine ne yap~ld~~~~bilinmemekle beraber, küçük derecede olanlar saraya
hizmetli olarak al~ nm~~lar, hiç bir ~ekilde Aton tap~ naklannda çal~~unlmam~~lard~ r. Amon tap~naklar~ na ait olan mallar ise devlet mal~~olarak vezire
ba~lanm~~t~r123. Bu da bize reformun sadece dini de~il ayn~~zamanda siyasi ve
ekonomik yönünün de oldu~unu göstermektedir.
IV. Arnenhotep, iktidar~ n~ n ba~lang~c~nda ayn~~isimle kalm~~~ama daha
sonra ismini tanr~~ Aton'a atfen Ahen-Aton (Aton'un ruhu, Aton'un parlakl~~~ ) olarak de~i~tirmi~ tir. Tabii ki ba~ ta Nefertiti olmak üzere, ve daha sonralar~~ damad~~ olacak, çocuk ya~ taki Tutankamon'un isimleri Aton'a göre
ayarlam~~uri24 Di~er taraftan, IV. Amenhotep, Merire'yi Aton Ba~~rahibi olarak tayin ettiyse de125 , Amon ruhban s~n~f~n~ n etkinli~ini de dü~ünerek, kendini tanr~~ Aton'un peygamberi ilan edip, halk~na yeni dinin esaslar~n~~ ö~retmeye koyulmu~ tur. Tanr~~Aton'un, yaz~ lan ilahilerle Amon gibi sadece
121 Christian Jacq, a.g.e., s. 50-57.
122 Kraliyet tanr~s~~ Ptah, ölüler tanr~s~~Oziris gibi vazgeçilmez tanr~ lara dokunulmamakla
birlikte adlar~ndan hiç bir ~ekilde bahsedilmemi~ tir (Alexandre Moret, a.g.e., tome II, s. 526).
123 IV. Amenhotep, iktidar~n~ n dördüncü y~l~ nda, Amon Ba~peygamberi May'~, belki de
Teb'den uzakla~ urmak için, Vadi Hamamat'a, firavunun heykelinin yap~ m~~için kayalardan
bloklarm ç~kar~lmas~ na nezaret etmesi göreviyle göndermi~tir (Christian Jacq, a.g.e., s. 58).
"4 Ahen-Aton =Ihun-Aton, Aton'un ünü veya Aton'un sevinci olarak ta geçmektedir
(Alexandre Moret, a.g.e., tome I, s. 373-374).
125 François Daumas, a.g.e., s. 91.
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M~s~rl~ lar~n tanr~s~~ de~il, ayr~~zamanda yabanc~~ ülkelerin (Hasetiu),
Suriye'nin (Haru), Nubya'n~n (Sudan) da tanns~~oldu~u ve bütün insanlar~~
dilleriyle, ~ekilleriyle, derilerinin rengiyle farkl~~yaratt~-git" ortaya konmu~tur.
IV. Amenhotep iktidar~n~ n dördüncü y~l~ndan itibaren, ba~kentini tamamen tanns~~Aton'a adanm~~~bir ~ehre ta~~mak istemi~~ve bunun için de
her hangi bir tannn~n izini ta~~ mayacak ve Teb'den uzakta, Orta M~s~ r'da
bugünkü Tel el Amarna'da yepyeni bir ba~kent in~a ettirip ad~n~~Ahet-Aton
(Aton'un utku) koymu~ tur; firavun Aton dinini kabul etmi~ , aralar~nda vezir
Ramose'nin de bulundu~u, devrin devlet erkknyla, ailesiyle, elitiyle birlikte
Ahetaton'a yerle~mi~tir122.
Hatta Ahenaton M~s~r'~ n kuzeyinde ve Nubya'da bugünkü Sezebi'de
Ahetaton ~ehrine paralel olarak tanr~~Aton'a atfen Pagematon (Aton'u bulan) ad~yla an~lan iki ~ehir daha kurdurmu~tur°28. Belki de Ahenaton, bundan sonra, tanr~~Aton'u evrensel k~ lmak için M~s~r'~ n hakimiyetindeki bölgelerde de ayn~~tip ~ehirleri kurmay~~amaçlam~~, Aton'un yaratt~~~~bölge insanlar~m, ayn~~ dinin etraf~nda toplayarak, bar~~ç~~yolla elde tutmay~~ dü~ünmü~ tü. Ama olaylar hiç de beklenildi~i gibi geli~memi~tir. Çünkü Aton dini,
esas olarak, Ahenaton'un yeni ba~kentte geçirdi~i 1 5/20 y~l boyunca devam
etmi~tir. Bu devirde M~s~r ~mparatorlu~u'nda görünürde bir bar~~~devri ya~and~ysa da Teb'de kalm~~~olan Amon din adamlar~, firavuna kar~~~entrikalar
yap~ p, yeni dini durumdan memnun olmayanlar' k~~k~rtm~~lard~r128. Ayr~ca
imparatorlu~un varl~~~~kral Suppiluliuma ile güçlenmeye ba~layan
Hitiderden dolay~~tehlikeye dü~mü~ tü. Ahenaton Hititlere kar~~~atalar~n~n
fethettilderi yerleri elde tutmada pek ba~ar~l~~olamam~~ , beceriksiz davranmas~yla Ortado~u'da büyük kan~~kl~ klann ç~kmas~nda önemli rol oynam~~t~ r'". Çare olarak Ahenaton Teb'deki geleneksel güçlere yakla~maya çal~~126 Alexandre Moret, a.g.e., tome II, s. 530.
122 François Daumas, a.g.e., s. 91, 326.

I" François Daumas, a.g.e., s. 92.
a.g.e., s. 326. Ahenaton devrinde di~er tannlara kar~~~sürdürülen siyaset ülkenin baz~~bölgelerinde ayaklanmalara sebebiyet vermi~ti, bunu Al~enaton'un Nubya'h
muhafizlar~mn (Mazoi) ~efi olan, M~s~rh ve yabanc~~esirleri Al~ enaton'un huzuruna getiren
Mahu'nun mezar duvarlar~nda.ki resimlerde görmek mümkündür.
130 M~s~r'a rakip olarak M.Ö. 1350'ye do~ru Ortado~u'daki siyasi dengeyi bozabilecek
Suppililuma idaresinde güçlü bir Hitit devleti belinneye ve bölgede M~s~r'~n yerini almaya ba~larm~u. Hitider, ilk safhada M~s~r'~ n müttefiki Mitannileri kendilerine ba~lanu~lar. Suriye ve
Fenike'de ayaklanmalar ç~karm~~lar, Halep ve Kuzey Suriyeyi ele geçirmi~lerdi. Di~er taraftan
~am kral~~Aziru entrikalarla, kuvvet kullanarak Sidon ve Ugarit aras~ndaki Amurru (Amor) kral122 François Daumas,
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~~ ama çok geçmeden ölünce yerine ilk önce Ahenaton'un bir damad~~
Semenkar, çok k~sa bir zaman için geçtiyse de ondan sonra Ahenaton'un
di~er bir damad~~Tutankaton idareye gelmi~ tir (M.Ö. 1352/50-1343/41).
Tutankaton Atonizmi Ahetaton ~ehrinde kald~~~~bir-iki y~l boyunca sürdürmü~, daha sonra eski ba~kent Teb'e yerle~mesiyle tanr~~Amon'a dönmü~~ve
Amon gelene~i sürdürülmeye ba~lanm~~, ismini tanr~~ Amon'a atfen
Tutankamon'a (Amon'un ya~ayan görüntüsü)132, e~ininki ise Anhesenamon'a
çevirmi~tir. Tutankamon, iktidar~n~n dördüncü y~l~nda, bir kraliyet karar~~ile
Amon'u yeniden ülke çap~nda, en büyük tanr~~olarak, bütün tap~naidarda üstünlü~ünü sa~lam~~t~ r. Bununla da kalmayan genç firavun, Karnak'taki dikili
ta~ta da belirtildi~i gibi "hem tanr~~ Amon'un hem de di~er tannlann tap~naidanna ait mallar~~iade etmi~", hatta bunu yaparken "mallar~n~~3-4 misline
ç~karm~~, an~tlar~~restore ettirmi~, heykeller, sunaklar koydurmu~~ve tanr~lar'
ve rahiplerinin kalbinde sevinci yeniden ya~atm~~ t~r"33. Teb ve
Heliopolis'teki Aton tap~naklar~~tahribedilmi~~ve y~k~nt~lar~~Amon an~tlar~~
için kullan~lm~~t~ r. Tamamen terkedilen Ahetaton ölü bir ~ehir haline gelmi~tir.
Bu devirde Ahenaton'un M~s~r'a ya~att~~~~dini ihtilalin tann Amon'a bir
küfür oldu~u, ne olursa olsun tannn~n varl~~~n~~Teb'de sürdürmeye devam
edece~i dini bir ilahide ~öyle dile getirilmi~tin
"Sana kar~~~suç i~leyeni bulursun,
Sana sald~ran~n vay haline!
Zira ~ehrin (Teb) kal~r,
Ama sana sald~ran dü~tü.
Nerede olursa olsun, sana kar~~~suç i~leyen yok olsun!
l~~nu ele geçirmeye çal~~~ yordu. Daha güneyde ise Suppililiuma'n~ n temsilcileri M~s~r'a sad~k kalan Biblos'un kral~~Ftibaddi. Tunip cumhuriyetini ve Kudüs lu-al~n~~ M~s~r'dan ay~rmaya çal~~ularsa da bunda ba~ar~h olamam~~lard~. Hatta Biblos kral~~Ribaddi dü~man~~Azir~fya kar~~~bo~una
firavundan yard~m istemi~ti, yard~m~n gelmeyi~inden yararlanan Azim, Biblos'u fethedip
Ribaddi'yi öldürmii.~t~l. Ayni ~ekilde Habiru ve Sutular M~s~r'~ n vasali olan Kudüs'ü ele geçirip
Kenan ülkesinde M~s~r'~ n hakimiyetini k~rm~~lard~. I~te bu ~ekilde M~s~r Asya'daki topraklar~n~~
kaybetmi~~oldu (Guy at M.F. Rachet,
s. 22-23; François Daumas, a.g.e., s. 91-92.)
131 François Daumas, a.g.e., s. 92.
132 Firavunun isminin, esas olarak, "Tut-Anh-Amon" ~eklinde olmas~~gerekmektedir, çünkü
“Anh" hecesi ya~ayan, canl~, hayat anlam~na gelmektedir.
133 Karnak dikili ta~~, W. y~ l, T.R., XXIX, s. 160; anan Alexandre Moret, a.g.e., tome II, s.
536.
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Bütün ülke ayd~ nl~k içindeyken,
Sana sald~ran~n yeri karanl~ klardad~r"134.
Tabii ki Ahenaton'un dini hareketine bireysel tepkiler de olmu~tur. Bu
tepkilerin, devrin veziri Ramose'nin mezar yaz~ tlar~ nda, "Babam [Amon)R'nin hayat~~üzerine... rahiplerin (sözleri) IV. y~lda i~itti~im ~eylerden daha
kötü... öyle ki babam~ n ve büyük babam~n hiç bir zaman i~itmedilderi ~eylerden daha kötüdür"135 ~eklinde yans~mas~~ bize insanlar~ n henüz köktenci dini
bir de~i~ikli~e haz~ r olmad~ klar~ n göstermektedir.
Tutankamon'dan sonra idareye vezir Ay gelmi~~ve Tutankamon'un e~i
Anhesenamonela evlenerek idaresini me~ rula~urm~~; ancak 1-2 y~l idarede kalabilmi~tir.
Firavun Ay'dan sonra Amon rahipleri, idareye gelmeye hakk~~olmayan
general Horemheb'in (M.Ö. 1340-1320), Karnak tap~na~~nda düzenledikleri
bir törenle, tanr~~Amon'un heykeli vas~ tas~yla, idareye gelmesini sa~lam~~lard~ r. Ahenaton devrinde ad~~Paatonemheb olan Horemheb Amon'u içeren
bir isim alarak ve Mutnezmet adl~~ bir prensesle evlenerek iktidar~ n~~ me~rula~t~ rm~~t~r'36. Aton dini ihtilalini M~s~ r tarihinden ve zihinlerden silmek için
iktidar~n~~III. Amenhotep devrinin sonundan itibaren ba~latm~~uri". ~lk safhada, iç sorunlarla ilgilenmi~, Aton dininin yaratt~~~~kar~~~ld~ldar~~düzeltmeye
ve eski düzeni yeniden tesis etmeye çal~~m~~~ve Aton dininin merkezi
Ahetaton'u tamamen unutturmak için yerle bir etmi~, ama Asya imparatorlu~unu tekrar elde etmeye kendini verememi~ tir'38.
Horemheb'ten sonra idareye gelen asker kökenli ya~l~~veziri I. Ramsesle
(M.Ö. 1320-1318) XIX. Hanedan devri ba~lam~~ur138. ~ki y~l kadar idarede
François Daumas, a.g.e., s. 327.
Moret, a.g.e., tome I, s. 374.
136 Horemheb, Ahenaton, Semenkare, Tutankamon ve Ay devirlerinde "M~s~r ordular~~~~~~~
ba~komutan~" ve "Kraliyet i~lerinin ba~~" olarak görev yapm~~t~ r ama hepsinin siyasetlerinin zay~fl~~~ n' bilmesine ra~men temkinli davran~ p geri planda kalmay~~ tercih etmi~tir (Alexandre
Moret, a.g.e., tome II, s. 536-537).
137 Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 128.
138 François Daumas, a.g.e., s. 92.
139 XIX. Hanedan firavunlar~ ndan bir k~sm~~ "Re onu dünyaya getirdi" veya "Re'nin çocu~u" anlam~na gelen, tanr~~ Amon-Re'ye atfen Ra-ms-ss (Ramses) ad~n~~ (Alexandre Moret, Le
Ni)..., s. 15) ve ikisi ise Deha bölgesinde Tanis'te (Canet) tap~ lan tanr~~ Seth'e atfen "Seth'in
adam~" anlam~ na gelen Sethi ismini alm~~lard~ r. Bununla bu hanedan~n Tanis'ten geldi~ini
ifade etmek istemi~lerdir. Ayr~ca, tanr~~Seth'in "tanr~~Amon-Re ile bar~~~yapt~~~" ifade edilerek
134

135 Alexandre
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kalan I. Ramses'ten sonra yerine o~lu I. Sethi tahta ç~km~~t~r (M.Ö. 13181298). Daha önceleri oldu~u gibi tanr~~Amon'un önderli~inde Asyal~lara
(Hasetiu) kar~~~fetih hareketlerini yeniden ba~latm~~~olan I. Sethi Suriye'nin
güneyini elde etmi~") ama Kade~~(Kinza, Kaditis) önlerinde Hititlerle kar~~la~m~~~ve onlarla bir anla~ma inualam~~t~r. Di~er taraftan, M~s~r'~~i~gal etmek
isteyen Libyal~larla (Libu) sava~m~~~ve onlar~~yenmi~tir. Onun zaman~nda da
ba~ta Amon tap~naklar~~olmak üzere di~er tap~naklara da önem verilmi~m ve
tanr~~ Amon-Re'nin yine güne~lemi~~gücü ve yüceli~i XVIII. Hanedan devrindeld gibi artmaya devam etmi~tir. Zaten, bu amaçla yaz~lan Hunefer papirüsünde tannn~n en yüce tann oldu~u, tek oldu~u, görünmedi~i, tanr~= varl~~~n~n sonsuz oldu~u ve dünyada olan bitenden haberdar oldu~u ifade
"Sayg~lar sana, Maât'a dayanan, Ey! Amon-Re,
Gölderde seyrinde her yüz seni görür.
Yüce bir ~ekilde, ha~metinle yükseliyorsun,
ilerliyorsun ve ~~~nlann bütün yüzlerde.
Bilinmeyensin ve hiç bir dilin benzerini söylemeye güçü yoktur;
Yaln~zca sen vars~n.
Sen Teksin...
~nsanlar sana ad~nla ~ükrederler ve seninle yemin ederler,
Çünkü sen onlar~n senyörüsün.
Dünyada milyonlarca y~l geçti ve
Senin geçtiklerinin say~s~n~~söyleyemem.
Batt~~~n zaman saatlere bir son verirsin""2.
I. Sethi ölünce yerine o~lu II. Ramses geçmi~tir (M.Ö. 1298-1232). Bu
dönemde sava~lar~n tanr~~ Amon'un rehberli~inde yap~ld~~~~inanc~~XVIII.
Hanedan devrinde oldu~undan daha da güçlü bir ~ekilde devam etmi~tir.
sava~~tanr~s~~Seth'in Deha bölgesinde, tanr~~Amon'un ise Yukar~~M~s~r'da önemli olduklar~~belirtilmek istenmi~tir (Alexandre Moret, a.g.e., tome II, s. 543; Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 237247). Di~er yandan II. Ramses'ten sonra tahta ç~kan Onüçüncü o~lu ise tanr~~Ptah'a atfen
Merenptah veya Mineptah kraliyet ismini alm~~t~r. Zaten Horemheb'ten itibaren 12"e' ve Ptah'a
tekrar önem verilmeye ba~lanm~~ur.
14° François Daumas, a.g.e., s. 93.
141
Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 237.
142 Hu-Nefer papirüsü, British Museum, No 9, 901 (E.A. 'Wallis Budge, a.g.e., vol. II, s. 5-6).
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Zaten, çok geçmeden Suriye'de hareketli bir politika izleyen Hitit kral~~
Mutavalli143 bir tak~m bölge devletlerini M~s~r'a kar~~~lu~lurtarak birle~ik bir
ordu olu~turmu~tu. M~s~r imparatorlu~unu muhafaza edebilmek için II.
Ramses, iktidann~n Be~inci y~l~nda, ordusunun ba~~nda Suriye'ye hareket
etmi~ ti (17 Nisan 1296). II. Ramses, Hititlerin kumandas~~alundak birle~ik
güçlerle Halep'te kar~~la~aca~~n~~zannederken Kade~'te 16 May~s 1294'te144
önüne ç~km~~lar ve II. Ramses'in ordusunun büyük bir k~sm~n~~yok etmi~lerdir. Çok az say~da askeriyle Hitit sava~~arabalar~yla çember içine al~nan II.
Ramses, hem ~ahsi cesaretiyle, hem de "babas~~tanr~~Amon'un lûtfuyla" Hitit
kral~n~~yenmeyi ba~arm~~ , hatta Hititlerdeki iktidar mücadelesinden yararlanarak Naharina'ya kadar ilerlemi~ tir. Çok geçmeden de Hititlerin yeni
kral~~III. Hattu~il ile bar~~~anla~mas~n~~imzalanm~~ur146. Sava~~n devreleri ve
II. Ramses'in ba~ar~lar~~sadece Karnak, Luksor, Abidos, Abu Simbel gibi tap~naklarda kabartmalann yan~s~ra yaz~tlarla da aksettirilmekle kalmay~p, ayn~~
zamanda, bir papirüs üzerine yaz~ lan Pentaur destansal manzumesi'47 ile de
anlaulm~~ ur. Manzumede Hititlerin müttefiki olarak Kade~~sava~~na kat~lan
krall~klar ve güçlü ordular~n~ n durumundan söz edildikten sonra II.
Rarnses'in Amon, R, Ptah ve Seth gibi tannlann ayr~~ayr~~adlann~n verildi~i
bölülderle sava~a kat~ld~~~~ama bölüklerden mahrum edilerek yanl~zca Amon
bölü~üyle sava~u~~~ve 2500 kadar Hitit sava~~arabas~n~n sald~r~s~na maruz
kald~~~ 148, ama II. Ramses'in sava~~tanr~m Montu'ya benzedi~i, luzd~~~nda
Baal gibi oldu~u149, Ireb'de zafer" ad~n~~ta~~yan auyla firavunun tek ba~~na
Hititlerin aras~na cesurca at~ld~~~n~~ama arkas~na göz att~~~nda bütün Hitit
sava~~arabalar~yla çevrili oldu~unu gördü~ü, ordusundan hiç bir askerin imdad~na ko~mad~~~ , hatta yaya askerlerinin ve süvarilerinin kaçt~~~~ifade
145 M~s~rhlar

128).

Hitit devletini "Heta" olarak adland~nlnu~lard~r (Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s.

Bu tarihler kesin olarak verilmi~tir (Mexandre Moret, a.g.e., tome. II, s. 550).
kral~~Mutavalli de Kade~~sava~~n~~kendi zaferi olarak göstermi~tir.
146 François Daumas, a.g.e., s. 93.
147 Alexander Moret sava~~n destansal taraf~n~n sadece Pentaur manzumesinde anlauld~g~m yazarken (a.g.e., tome II, s. 550), François Daumas ayr~ca Kade~~manzumesinden de sözetrni~tir (a.g.e., s. 408).
148 Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 140.
149 Baal : Fenikelilerde gök, ~im~ek ve f~rt~nalar tannud~r. Baal kültü Ugarit'ten itibaren
Suriye'ye oradan da XVIII. Hanedan devrinde M~s~ r'a nüfuz etmi~tir. Baal ismi "tanr~" veya
"senyör" anlam~na gelmektedir. Uçlar~~hileli saçl~, ucu k~vr~k sakall~, bir elinde sedir a~ac~~dal~,
di~er elinde sopa bulunan ve s~fau "bulutlar~n üzerinde olan" Baal'in gökyilzündeki sesinin
(görültiisüniin) da~lar~~titrettigi ifade edilmi~tir. II. Ramses'in, Kade~~sava~~ndaki , sava~~naralan
da göklerdeki Baal'inki gibidir (George Hart, a.g.e., s. 50).
144

145 Hitit
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edilmi~150, dolay~s~yla II. Ramses'in böyle kritik bir durumda tanr~~Amon'un
himayesini geciktirmesini büyük bir ~a~k~nl~kla kar~~layarak onu imdad~na
ça~~rd~~~, tanrm~n yard~m~n~~diledi~i ~u ~ekilde anlat~lm~~t~r:
"Babam Amon, ne oluyor? Bir baba art~k (o~lunu) unutuyor mu? Sensiz
hiç bir ~ey yapt~m m~? Bir an emirlerini ihlal etmeden hep senin emirlerin
üzerine ilerlemedim mi? Durmad~m m~? Zira, M~s~r'~ n güçlü senyörü Amon
güçlüdür. Barbarlar~n yoluna ç~kmas~ na müsaade etmemek için çok güçlüdür. Bu Asyahlar senin için nedir? Amon, (onlar) bu tanr~y~~tan~mayan sefillerdir, ya ben sana say~s~z an~ t diktirmedim mi? Esirlerimle tap~ na~~n~~doldurmad~m m~? ... Sana sesleniyorum Ey! Babam Amon, tan~mad~~~m say~s~z
barbarlar~n ortas~ndarm. Bütün ülkeler bana kar~~~birle~tiler ve ben tamamen yar~l~z~m, benimle kimse yok. Toplu halde askerlerim beni terkettiler ve
süvarilerimden hiç biri gözünü bana do~ru çevirmedi. Onlar~~ ça~~rsayd~ m
bile hiç biri beni i~itemezdi. Böylece sana sesleniyorum, çünkü Amon'un
milyonlarca askerden daha de~erli olu~unu biliyorum... E~er buradaysam,
bu a~z~n~n emri (senin emrin) üzerinedir Amon ve senin iradelerine kusur
etmedim".
"~~te barbarlar~n ülkelerinin s~n~ rlar~ ndan sana dua ediyorum. Sesim
Hermontis'e kadar ula~~yor. Onu görüyorum, (i~te) Amon. Ça~~r~ma
(duama) geldi. Elini bana uzat~yor, o benimledir. Beni sevinç kap~llyor: O
benim arkamdad~r."
II. Ramses'in yakar~~larma cevap veren tanr~~Amon ise o~lu firavuna ~u
sözlerle cesaret vermektedir:
"~leri, ileri, seninleyim, ben baban. Elim seninledir ve yüzbinlercesinden
daha yararl~y~m. Zafer senyörü benim ve cesareti severim."
Tar~rm~ n sözleriyle cesaretlenen II. Ramses kendini insanüstü, tanr~sal
bir varl~k gibi hissedip sava~~n gidi~at~n~~de~-i~tirecektir, ~öyle ki:
"Tekrar cesaretime kavu~uyorum. Kalbim tekrar sevinçle doluyor.
Giri~ti~im her ~ey ba~ar~l~~oluyor. ~~te Montu'ya benzeyen benim. Sa~~ma oklar at~yorum, solumda esirler al~yorum. ~yi zaman~ ndaki Baal gibi onlar~ n
önündeyim..."~s~~

15° François Daumas, a.g.e, s. 408-409.
~s~~François Daumas, a.g.e., s. 408-410.
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Bu ~ekilde sava~~~kazanan II. Ramses kendini sava~~meydan~nda yaln~z
b~ rakan korkak asker ve süvarilerine de çatrnaktan geri kalmam~~t~r.
Tabii ki firavun, zaferlerini yüce tanr~~Amon'un lütfuyla kazand~~n~~dü~ünerek, elde etti~i ganimederin büyük bir k~sm~n~ , savurganca hediyelerle
Amon tap~ naklar~na ba~~~lam~~nr. Asl~ nda bu denli a~~ r~~davran~~~n sebebinin Amon din adamlar~n~ n sava~~ve bar~~~~zorlayan, dolay~s~yla M~s~r'~n büyük
bir imparatorluk kurmas~ nda etkili unsurlar152 olmalar~ ndan ileri geldi~i
ihtimal dahilindedir.
Bunun sonucu olarak, II. Ramses devrinde tanr~~Amon'un etkinli~i daha
da artm~~~ve Amon tap~naldar~ na önem verilmi~, Karnak ve Luksor tap~naklar~~yeni ilavelerle geni~letilmi~ , Abu Simbel tap~na~~~ve Ramasseum in~a
edilmi~ tir. Tabii ki buna paralel olarak Amon din adamlar~~tanr~~Amon'la
ilgili dü~ünceleri daha da ileri götürerek, tanr~mn "Tek" oldu~u fikrini daha
kati bir ~ekilde vurgulam~~lard~ r. M.Ö. 1280'de yaz~lm~~~olan Amon ilahilerindem de ifade edildi~i gibi tanr~~Amon'a rakip durumda olmaya devam
eden ve her zaman M~s~ r çap~ nda üstün bir pozisyona gelmesi söz konusu
olan Re' ve Ptah gibi tanr~lar kar~~s~ nda da üstünlü~ü bir kez daha ortaya
konmu~, her bir tanr~n~n onun s~fan oldu~u, hatta onlar~~yaratt~~~~belirtilmi~,
bir anlamda tek tanr~l~~bir dine de ad~m at~lm~~~gibidir; ~öyle ki:
"Kendi kendini ~ekillendiren senyörlerin senyörü,
Yaranklar~n efendisi...
A~açlar onu gördüklerinde tinerler,
Yapraklar~~aç~l~rken Tek'e do~ru dönerler.
Bütün varl~ klar, hepsini kapsayan, elinin üstündedir,
Ha~metli (Amon) olmaks~z~ n hiç bir tanr~~onlara var olma imkan~n~~veremez,
Zira onsuz hiç bir ~ey yap~lamaz,
Ennea'n~n (Dokuzlu tanr~lar) hayat~~büyük tann154
E.A. Wallis Budge. a.g.e., yol. II., s. 12.
Papirüs üzerine yaz~lm~~~bu ilahiler Hollanda'n~ n Leiden ~ehri mf~zesinde muhafaza
edildi~inden "Leiden papirüsü" olarak da an~ lmaktad~r. Metnin tercinnesi J. Zandee, De
Hymnen aan Amon Yan Papyrus Leiden I., Leiden, 1948.
154 Claire Lalouette, a.g.e., Böl. 9 s. 130.
Tanr~~Rö'nin yaratt~~~~Dokuzlu tanr~lar grubu.
152

153
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~ekilleri bilinmeyen, kendi kendini yaratan (Ey! tanr~),
Görüntülerini yapan ve kendi kendini yaratan tanr~,
Benli~inde bir yumurta olu~turmak için
Dölünû vf~cudunda birle~tiren.
Yeniden güzel canlanmalara sahip esrarengiz ~ekil'.
Göksel diskin ~~~nlar~~senin yüzüne aittir
Dünya senin görüntün (insan) için düzenlendi
Jeb'in (yer tanns~) -artt~rd~~~~yaln~zca sana aittir156
~lk ~eldin gibi Sekiz tann157 ya~ama geldiler,
Onlar~~tek ba~~na sonuçland~rd~n (yaratan).
Ey! Amon, tannlann ba~~ndaki gizli,
~lk zaman~nda (varoldu~unda) Ba~lang~ ç tannlanm dünyaya getirmek
için,
Tatenen (Ptah) ~ekline girdin.
Tüm Ennea tannlan (Dokuzlu tannlar) senin ö~elerindir.
Vücuduna ba~l~~her tanr~~senin görüntünû te~kil eder.
Sen ilk yükselensin (varolans~n), ba~lang~c~~ba~layans~n,
Tannlarda ismini saidayan Ey! Amon,
Onlardan (tanr~lar) farkl~~olan büyük k~demli,
Ptah olmak için ~eklini ~ekillendiren Tatenen'58,
Vücudunun parmaldan sekizlerdir (Sekizli tanr~lar).
Ondan önce hiç bir tanr~~yoktu.
Onunla, ~eklini söyleyebilecek hiç bir tann yoktu.
isminin konmas~~için annesi yoktu.
Onu dölleyen ve O benim diyen babas~~yoktu.
1"

Claire Lalouette, a.g.e., Böl. 40, s. 131.

Böl. 50, s. 131-132.
156.Claire Lalouette,
157 Hermopolis kozmogonisindeki Sekiz tanr~.

a.g.e.,

155 Tatenen çok eski bir yer tanr~s~d~r. Yeni imparatorluk devrinde Ptahla iSzde~le~tirilmi~tir. Burada tanr~~Amon'un Tatenen gibi çok eski bir tanr~~ oldu~u, hatta Tatenen oldu~u gösterilmektedir.
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Kendi kendine yumurtas~n~~~ekillendiren (tanr~ ),
Kendi kendine varolan yüce tanr~~
Varolmaya ba~lamas~ndan sonra tanr~lar belirdiler".
Vücuduyla birle~en R'nin kendisidir,
Heliopolis'te ikamet eden Büyüktür,
Tatenen olarak ta adland~nland~r.
Nun'dan ç~kan Amon,
~nsanl~~a yol gösterendir.
Sekillerinden bir di~eri Ogdoa'd~r (Sekizli tannlar).
Ey! Ba~lang~ç tannlann~~dünyaya getiren, R'yi yaratan
Ve ö~elerinden biri olan Atum ~ekliyle kendini tamamlad~,
Evrenin efendisi, Varolan (her) ~eyin ba~lang~c~d~r.
Söylendi~ine göre ruhu gö~ün en yüksek kaundad~r.
Yüzü do~uya dönük, yeralt~~dünyas~nda oland~r.
Ruhu gökte, vücudu Baudad~r".
Onlardan uzakta saklanan Atr~on Tek' tir,
Ve varl~~~n~n tan~nmamas~~için tannlardan gizlenendir.
Gö~ün en yüksek kat~ na kadar uzakla~u~~nda yeralt~~ dünyas~~ ondan
mahrumdur.
Hiç bir tann gerçek ~eklini bilmez,
Görüntüsü yaz~larda if~a edilmemi~tir,
Anlamaya çal~~mak için çok büyüktür, onu tan~mak için çok güçlüdür"161.
Bundan sonra daha da ileri gidilerek Amon'un birer parças~~olan Rk ve
Ptah'~n kült merkezlerinin de tanr~~Amon'a ait oldu~u ve bütün emirlerin
Amon'dan geldi~i, tannlann, insanlar~n, bütün varl~klar~ n hayat ve ölümünün ona ba~l~~oldu~u imal~~bir ~ekilde belirtilmi~tir.
"Bütün ilahlar üçtür,
Amon, R ve Ptah e~siz (tanr~lar).
159 Claire

Lalouette, a.g.e., Bül. 80, s. 133-135.

16° Yeralt~~dünyas~~kastedilmektedir.
151

136).

~nsan~n akl~= eremiyecegi kadar ylicedir; (Claire Lalouette,

a.g.e., Bül. 200, s. 135-
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Amon olarak ismi gizlidir,
vilcudu Ptah'~nkidir.
ruzil
Yeryüzünde ~ehirleri ebedi zaman için kuruldu,
Teb, Heliopolis, Merafis, sonsuz zaman için.
Gökten bir mesaj gönderildi~inde Helipolis'te
Güzel yüzlü tannya Memfis'te tekrarlan~r,
Sonra, onlar~n i~leriyle yükümlü Amon'un ~ehri için,
Thot harfleriyle (Hieroglif) bir mektup haz~rlan~r,
Kar~~l~k olarak Teb'den bir tavsiye gönderilir.
Bütün emirler Amon'dan gelir,
Onun sayesinde, emretti~i üzere tanr~lar de~i~mezler,
Gönderdi~i mesaj öldürblebilir veya tekrar hayat verebilir,
Hayat ve ölüm, bütün varl~klar için, ona ba~l~d~r
Onsuz (hiç bir ~ey yoktur), e~li~inde Amon,
(Ve Ptah) - Hepsi: fnr162.
Daha ileriki bir bölümde ise Amon'dan gerçek bir yüce tanr~~olarak
bahsedilmektedir.
"Kalbi marifettir. Dudaklar~~kelâmd~r. Ka's~~ve varolan her ~ey a~z~ndad~r... ~ki ma~ara ayaklar~n~n alt~ndad~r ve Ni!, sandallann~n alandaki magaradan fi~lunr163. Ba's~164 ~u'dur, gö~sü Tefnut'tur (Rutubet tannças~).
(Gö~ün) en yüksek kat~ndaki Horakti'dir (R), sa~~gözü gündüzdür, sol
gözü gecedir. Bütün yollarda'65 rehberdir. Vûcudu Nun'd~~r; her~eyi dölleyen, varolan ~eyi yaratan ondaki Nirdir'66. Her buruna do~ru esintileri üfleyendir. Bütün insanlar için kader ve Renenet'67 onun yarundad~r... ~lk ilahlan dünyaya getiren büyük tanr~... Bütün insanlar~n yüzü ona do~ru çevrilidir. ~nsanlar ve tanr~lar "Bilgi O'dur"168 derler.
I" Claire Ialouette, a.g.e.„ s. Böl. 300, s. 136.
183Nirin kayna~~~olarak dü~ünülen Yukar~~M~s~r'daki ba~ta Elefantin'de olmak üzere di~er

ma~aralar.
I" Ba's~mn (ruhunun) hava tanns~~~u oldu~u belirtilmektedir. Çünkü hava, ruh gibi gözle
görülmeyen bir kavramchr
165 Bu yollar yeryüzündeki sorunlara çare bulma yollar~~olabilece~i gibi öteki dünyada da
ölünün kar~~s~na ç~kabilecek engelleri olmas~nda kolayl~klar sa~layan tanr~~olarak yorumlanabilir.
166 Nas~l Nil'in bir kayna~~~yana, ya~am kayna~~~Amon'dur ~eklinde kabul edilebilir.
167 Ürün ve Hasat tannças~~Renenet burada k~smeti ifade etmektedir.
Ies Her ~eye kadir anlam~ndad~r.
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Di~er yandan tanr~~Amon'un sadece bu dünyada de~il, öteki dünyada
da insanlar~n ac~lar~n~~dindiren, hastal~klar~na derman veren, kaderlerini çizen ve insanlar~n dualarma cevap veren tann oldu~u da ifade edilmi~ti:
'Kötülüklerden koruyan, ac~lar~~(s~k~nt~lar~) uzalda~uran,
Çaresiz göze görmeyi sa~layan tabib,
Gözleri açar ve hastal~klar~~uzakla~unr,...
Öteki dünyaya kadar istedi~ini') yard~m~na ko~an,
Arzusuna göre, istedi~ini kaderinden kurtarand~r.
Onu seven için tüm yollar~~üzerinde
Göz ve kulaklara ve bir•
yuze maliktir.
Onu ça~~ran~n dualanm i~itir,
Hayat~ n müddetini (ömrü) uzaur veya k~salur,
Ona tapana lusmetinden fazlas~n~~verir.
Onu anan ki~inin (varl~~~ n) yüzü huzurludur,
Anla~mazl~k (huzursuzluk) zaman~ nda ismi yararl~d~r (hay~rl~d~r).
Ona yakaran için ho~~bir esintidir,
Bitkin insana yard~m edendir,
~yi niyetli ac~yan tanr~.
Zaman~nda (gerekti~inde) önünde secde eden insana aittir.
Kalbinde ta~~yan için milyonlarcas~ ndan daha faydal~d~r.
~sminden dolay~ , tek bir insan yüz
' binlercesinden daha güç1üdür.'69
Zaten, bunun için Amon din adamlar~, Karnak'ta "dualar~~ i~iten
Amon'un tap~na~~ " olarak adland~r~ lan küçük bir tap~nak in~a euirmi~lerdir.
Sade vatanda~lar tap~na~~n kap~s~na küçük bir ta~~b~rakarak tanr~~Amon'a dileklerini bildiriyorlard~ m. Bunun için de bir tak~ m usuller geli~tirilmi~ti, akrep taraf~ ndan sokulan bir kimsenin iyile~mesi için tannya seslenmesinin yeterli oldu~u, bir timsah~ n yaralamas~~halinde bir timsah resminin üzerine
konulan Amon'un resmine veya heykeline bak~ p büyülü sözler söylenmesi
yaral~n~n iyile~mesi için kallydim. Bu ~ekilde insanlar~ n koruyucusu olarak
169 Qaire Lalouette, a.g.e., B61. 70, s.
1 " Barbara Watterson, a.g.e., s. 142.
171 George

Hart, a.g.e., s. 16-17.

133.

542

mCnküvvEr KURHAN

tanr~~Amon, Ramsesler devrinde, "zavall~ = veziri" olarak ta adland~r~lm~~t~r. Genellikle bireysel yakan~lar ~öyleydi:
"Amon kalbini bana ver,
Kulaldarm~~bana do~ru e~,
Gözlerini aç!
Her gün beni kolu!
Ya~am zaman~m~~uzat!"
Tanr~~Amon'un insanlar~n imdadma yeti~ti~i konusunda da bir tak~m
öykiller mevcuttur. Bunlardan birinde "Bat~~Teb'deki (bugünkü Deir El
Medine) kraliyet mezarlar~nda çal~~anlar aras~nda bulunan ressam
Nebr€''nin Nahtamon ad~ndaki bir arkada~~n~n a~~r bir ~ekilde hastalanmas~~
üzerine tanr~~Amon'a dua edip tanndan arkada~~na merhamet
rüzgar~~olarak belirerek, zavall~= sesine geldi~i ve
tanr~~Amon'un, kuzey'
arkada~~m ölümünden kurtard~~~""3 anlat~lmak istenmi~tir.
Bununla beraber, tanr~~Amon'a kar~~~olanlar~n onu kulluk etmede hata
edenlerin ~iddetli cezaya çarpunlaca~~, M~s~r'da korkulan ~ahin, arslan,
bo~a, timsah gibi hayvanlar~n ~iddetleriyle allegorik bir ~ekilde ifade edilmi~tir:
"Ona sald~ran~n üzerine hücum eden ve bir anda yakalayan,
Ey! Kanallar~~aç~k kutsal ~ahin,
Pençeleri alt~na dü~eni s~k~ca tutan,
Kuvvetli kükremeleri olan esrarengiz arslan.
Ona sald~rana kar~~~kuyru~uyla (yeri) kamç~layan,
~ehrinin önünde bo~a, kullanmn önünde arslan,
Sesini yükseltti~inde yeryüzü titrer,
Ve varolan her ~ey yüceli~inden ûrker.
Sonsuz gücü olan (tanr~) ondan ba~ka bir di~eri yoktur!'"
yüzlerinin üstüne dü~erler.
Ona kar~~~ayaklananlar püskürt~llürler ve'
Hiç kimse ona eri~emez.
112 François Daumas, a.g.e., s. 339.
1 " George Hart, a.g.e., s. 17.
174 ç~ jte Lalouette, a.g.e., 13451. 50, s. 132.
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K~zg~n pençeli arslan.
Bir anda kendine sald~ ran~n kan~n~~ve kuvvetini yutar.
Dü~manlar~n~n boynunda, gö~üslerini parçalad~~~~zaman,
S~rt~~sa~lam, toynaklan a~~r bo~a.
Ona dokunan~~s~çrayarak yakalayan,
Ve kemiklerini etinden ap~-Iflas~n' bilen timsah"
Bütün gücüyle sava~~açt~~~nda, öfkelendi~inde alt~nda da~lar titrer; k~zd~~~nda yer sallan~r. Var olan her ~ey ilham etti~i korkuyu hisseder. Ona
kar~~~gelenlerin her biri boynuzlar~n~n darbesinden dolay~~ inler, çünkü boynuzlan sayesinde etkilidirm.
Ha~metinden ürkülen tanr~~Amon sadece M~s~ r'da de~il, M~s~r'a ba~l~~
yabanc~~ülkelerde de korkulan bir tanr~d~r:
"Ama (asi ülkeler) ~iddetini hissederler".
Buna kar~~l~k Punt ülkesinde (Arabistan) tanr~~Amon'un büyük etkisinin
oldu~u, bir gerçektir:
"Punt insanlar~~sana do~ru ilerler,
Zira, ilham etti~in a~k~nla, senin için kutsal ülke ye~illenir;
Ne~e saçan kokulanyla halk~ n~~sevindirmek için,
Günlük alman a~açlar~n ç~kard~~~,
Reçine yüklü gemiler sana do~ru seyrederler."176
Asl~ nda II. Ramses devrinde, bu ilahilerden de anla~~laca~~~üzere, tüm
tanr~lar~n üstünde görülen tanr~~ Amon "Tek" tanr~~ olarak ilan edilerek
Monoteizm tesis edilebilirdi, ama M~s~ r, hemen hemen 100 y~l önce di~er
bütün tanr~lar' bir anda silen tanr~~Aton'la ya~anan ve ba~ar~s~zl~ kla sona
eren dini bir ihtilal ya~am~~u, ve M~s~rl~lar~n henüz böyle bir dini yap~ya haz~r olmad~klar~~gözlenmi~ti. ~~te bu yüzden Teb'deki Amon din adamlar~~tek
tanr~l~~ bir dini yap~ p geleneksel Politeizmi Amon'a uyarlayarakm geli~tirmeye çal~~m~~lard~ r. Böylece Amon, R ve Ptah'~n özelliklerini havi tek bir
tanr~n~n varl~~~n~~yine "gizli, görünmeyen, bilinmeyen" tanr~~ Amon'un ad~n~n etraf~nda olu~turmu~lard~ r. Sonuçta din adamlar~~Arnon'u Tek tanr~, en
Lalouette, a.g.e., Böl. 500, s. 137.
LaleUette, a.g.e., Böl. 6, s. 129, Punt ülkesinin (Arabistan) M~s~ r'la dini ba~lar~n~n oldu~u hissini yaratmaktad~r; kutsal olarak al~nmas~, böyle bir dü~ünceye sevketmekdir.
177 Alexandre Moret, a.g.e., tome Il., s. 567.
175 Claire

176 Claire
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büyük tanr~~ilan etmi~ler ve hiç kimsenin, hatta tannlarm bile "onun gerçek
görüntüsü bilmedi~ini", çünkü "onun çok büyük, çok güçlü ve anla~~lmas~~
güç" bir tanr~~oldu~unu ifade ederek, Ahenaton'un tanr~~Aton için "Sen kalbimdesin" fikrini de tanr~~Amon için kullanarak Amon'un "Kalblere hitap
eden tanr~" oldu~unu belirterek onun, görsel yolla oldu~u gibi dil~ünsel
yolla da varl~~~n~n hissedilebilece~i fikrine ula~m~~lard~r.
Zaten, Ramsesler devrinde, sadece firavunlann de~il, ayd~n çevrelerde
de Amon'la ilgili gerçek bir dindarl~ktan sözetmek mümkündür. Bu, baz~~
gübre böce~i ~eklindeki heykelciklerin üzerindeki yaz~darda görülmektedir,
~öyle ki:
"Adaled seven R''nin bir ermi~idir.
Kalbim ancak Amon-R' tap~na~~nda s~~~nak bulur.
Mutl~du~um Amon'u görmektir.
Amon arkamda oldu~unda, hiç bir ~eyden korlunam.
Amon-I sevgisi hayat~m~n koruyucusud~u-.
Amon'un kulu onun iradesini yerine getirendir.
Adaled uygulayan (adil olan) Tanr~'n~n aziz kulud~~r.
Tanr~'n~n aziz kulu ebedi olarak ya~ayacakur"9.
Ayr~ca halktan sade vatanda~lar~n da tanr~~Amon'u kalblerinin derinliklerinde hissetmeyi ve tannya yak~n olmay~~diledikleri görülmf~~tür'80. Böylece
siyasi a~~rl~~~~da olan devletin dinine paralel olarak bireysel dindarl~~~n ba~lamas~yla büyük bir a~ama kaydedilmi~tir. Dindar bir ki~i "insanl~~~n çoban~~
(rehber» Amon, seni seviyorum, kalbind seninle dolduruyorum"181 diyerek
tanr~~Amon'a iman~m belirtmeye çah~m~~t~r.
Yukardaki irahilerde de görülebilece~i gibi ve ayn~~ilahideki ~u m~sralarda ifade edildi~i üzere,
"Hiç sevmedi~i ~eyin uyku oldu~u ey! Tek nöbetçi,
~nsanlar uzanm~~lard~r (uyumu~lard~r) ama senin gözlerin dikkatlidir
(uyan~k kal~r),
179 Alexancire Moret, a.g.e., tome II., s. 568.
179 François Daumas, a.g.e., s. 340.

le° Alexandre Moret, a.g.e., tome IL, s. 568.

191 Alexandre Moret, a.g.e., tome II., s. 568
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Güzel yüzünle milyonlarca varl~~~~açan (ayd~nlatan, gözeten) sensin,
Yeryüzünde sensiz hiç bir yol yoktur."'
Tanr~~Amon'un gece ve gündüz insanlar~~gözetti~i ve haks~zl~klara kar~~~
insanlar~~korudu~u, her ~eyin onun iradesine göre düzenledi~i vurgulanm~~t~r. ~~te, böylesine insanlar~n hayat~na hâkim olan tanr~~Amon'un iradesini,
tannn~n o~lu firavunun yan~~s~ra, onun dünyas~ndaki vekilleri olan rahipleri
vas~tas~yla sürdürdü~ü de öne sürülmü~, ve bu yüzden rahipler dini görevlerine paralel olarak siyasi ve sosyal hayatta da daha fazla bir role sahip olmu~lar, bu devirden itibaren adalet konusuna da el atm~~lard~r. Tap~naklarda,
hatta mezarl~klarda yani her yerde varl~~~n~~hissettiren Amon rahipleri, tanndan ald~klar~~güçle, tanr~~ ve tannn~n o~lu firavun ad~na adaleti yürütmeye
ba~lam~~lard~r. Dini mahkemelerde rahipler, çe~itli konularda, davac~~veya
~ikayetçi olanlar~n ~ikayetlerini ve suçlular~n savunmalar~n~~dinlemi~ler ve
mahkeme kararlar~n~~tanr~~Anton'un heykelini gezdirerek ve tannn~n sesiyle
belirterekm bir yerde, ilâhi adaleti yerine getirmi~lerdir.
II. Ramses, Asya siyasetini daha yak~ndan takip etmek, belki de Amon
din adamlar~n~n her konuda müdahalelerini de frenlemek ve onlar~n fonksiyonlar~ n~~ sadece Teb'de geçerli k~lmak için Delta'n~n kuzeydo~usunda,
Akdeniz'e yak~n bir yerde Per- Ramsesu" ~ehrini ikinci ba~kent olarak kurdurmu~tu. Her ne kadar orada ikamet etmeyi tercih etmi~, hatta tanr~~
Ptah'~n himayesinde gerçekle~en iktidar~n~n 30. y~l Heb-Sed törenini orada
kutlam~~sa da185 onun devrinde yaz~lan ilâhilerde yine de Teb ~ehrinin
M~s~r'~n en kutsal ~ehri oldu~u bütün ~ehirlerin Teb'in birer görüntüsü olup
onun denetimi alt~nda bulunduklar~~ ve Teb'in hepsinin efendisi oldu~u,
Claire Lalouette, a.g.e., Böl. 20, s. 130.
Morct, Un jugement de dieu sous Ramses II., Paris, 1917, s. 157.
Per-Ramses (Pi-Ramses): Asyahlar~n, özellikle Hitiderin M~s~r imparatorlu~unu tehdit
etmeleri üzerine Suriye ve Kenan ülkesine seferlerini daha kolay bir ~ekilde gerçekle~tirmek
amac~n~~gf~den Il. Ramses taraf~ndan M~s~r'~n Deha bölgesinin kuzeydo~uda Akdeniz'e yak~n bir
yerde kurulmu~tur. "Ramses'in evi" veya "Ramses'in saray~" anlam~na gelen Per-Ramses, belki de
Ramses'in zaferlerinden dolay~~"zafer bak~m~ndan büyük" olarak da adland~r~lm~~t~r.
israilo~ullar~n~n M~s~rdan göçü ile ilgili anlauma göre ibraniler yeni ~ehrin in~as~~için gerekli
haz~rl~klar~~yapmaya zorlanm~~lard~r (Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 200.). Asl~nda Orta
imparatorluk devrinin sonunda Hiksoslarm Kuzey M~s~r'~~hakimiyederi alt~na ald~klar~nda ba~kent olarak seçtikleri Avaris'in yerinde kurulan Per-Ftamses'in (Guy et M.F. Rachet a.g.e., s. 242)
daha sonralar~~ ba~kent Tanis (M~s~rca "Gaflet)" olarak geçti~i ve Tanis'in Per-Ramses'in kahnulan üzerine kuruldu~u ifade edilmi~tir (Pierre Montet, a.g.e., s. 272).
185 Pierre Montet, a.g.e., s. 244.
Belleten C. LIX, 35
182

183 Alexandre
184
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M~s~ r imparatorlu~unun merkezi oldu~u gibi dünyevi ve uhrevi hayat~ n
merkezini te~kil etti~i ifade edilmi~tir:
"Teb, hiç bir ~ehrin olmayaca~~~kadar kutsald~ r. Su ve toprak orada var
olmaya ba~lad~186... (Bütün ~ehirler) onun gerçek ismine göre kuruldu; onlar
onun ad~yla "~ehir"87 olarak adland~ r~ ld~ lar ve Re'nin gözü188 olan Teb'in
denetimi alt~na konuldular.
Kötüler189 Teb'den uzakla~t~r~ld~lar. O, ~ehirlerin efendisidir, her birinden daha güçlüdür. Ülkeyi, yay ve m~zra~~~kullanarak (elde etti~i) zaferiyle
tek bir Efendiye (firavun) verir. Yak~ n~ nda çarp~~~lmaz, zira gücü çok büyüktür. Her ~ehir onun isminden gurur duyar; onlardan daha güçlü oldu~u için
onlar~n efendisidir.
~~te (emir) (Amon)-Re'nin a~z~ ndan ç~ kt~. (Amon)-Re'nin dü~man~~kül
olup gitti, ve her ~ey Teb'e aittir: A~a~~~ve Yukar~~M~s~ r, k~y~lar~, sular~~ve da~'al-1)71a yer, yeralt~~dünyas~~ve gök, Ni! ve okyanusun ta~~d~ klar~ . Jeb (yer tar~m') üzerinde var olan her ~ey onun için yeti~ir, güne~in seyretti~i her yerde,
her ~ey bar~~~içinde ona aittir. Her ülke yasal olarak ona haraç öder, zira, o
Re-nin gözüdür, ona hiç kimse kar~~~koyamaz.
Adaletin saray~, sükünetin yeri Teb'e ölmeye gelenler mutludur...
Caniler, adaletin yeri olan buraya asla giremezler... oraya ölmeye gelene ne
mutlu! Kutsal bir ruh olacakt~ r."'"
Di~er yandan, ayn~~ ilâhilerin bölümlerinin birinde tanr~~ Amon'un ezici
bir gücü oldu~u tekrarlanarak,
"Amon, ismin çok güçlüdür, ve iraden ezicidir; bronzdan da~lar iradene
kar~~~koyama~lar... Sesini i~ittirdi~i zaman yer titrer, ve bütün insanlar gücünden korkarlar... Tarlalar~ n ve mülklerin senyörüdür... ~ki dünyay~, tap~naklar~ , sunak yerlerini kurand~ r. Bütün ~ehir onun gölgesinde uyur
(rahatlar)... Her kutsal yerde onun ad~ na ayin yap~l~ r, ve her yer, daima,
onun derin sevgisini ta~~ r"'"' denilmelde birlikte ve II. Ramses, her f~ rsatta,
Teb esTende ilk olu~an yer olarak kabul edilmi~tir.
Teb'in di~er ismi "~ehir" anlam~na gelen "Niut" olarak geçmektedir. O halde Niut ismi
insanlar~n toplu olarak ya~ad~ klar~~tüm büyük yerle~im yerlerine verilmi~tir (Guy et M.F. Rachet
a.g.e., s. 180).
188 We'nin gözü (Ucat), dolay~s~yla, Amon-We olarak tanr~~Arnon'un gözü olmaktad~ r. Tann
We'nin üstünlü~ünün kabul edildi~i devirlerde tanr~ya kar~~~gelenlerin üzerine gönderdi~i, tanrica Hathor'un temsil etti~i vurucu kuvveti ifade etmektedir.
189 Tann Aton'a tapanlar.
190 Adolf Erman, Die Literatur der Aegypter, Berlin, 1923, s. 365-373.
191 Adolf Erman, a.g.e., s. 365-373.
186

187
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yüce tanr~~Amon'a ba~l~l~~~n~~göstermi~se de, pek çok yerde in~a ettirdi~i tap~ naklarda Amon'la birlikte 1Z.' ve Ptah'~~da yüceltmi~tir. Bunlardan Yukar~~
M~s~ r'da Abu Simbel tap~na~ma, megaloman davran~~~ = bir ifadesi olarak,
tanr~~Amon, R&Horakti ve Ptah'~ n heykellerinin yan~ na kendininkini de
koydurmu~tur. Her yerde muazzam heykellerini koydurtan Ramses'in heykellerinin her biri "Prenslerin Güne~i", "M~s~r'~ n Güzeli", "Her iki ülkedeki
Montu", "Amon taraf~ ndan sevilen Ramses" ~eklinde adland~rlm~~~ve bu heykellere askerler taraf~ndan, tanr~lar gibi, tap~mld~~~~ifade edilmi~tir192.
II. Ramses'ten sonra yerine On üçüncü o~lu Mineptah veya Merenptah
geçmi~ tir (M.Ö. 1232-1224). Onun devrinde daha önceden de oldu~u gibi
Balkanlar ve Karadeniz'in kuzeyinden Yunanistan'a inmi~~kavimlerle Deniz
kavimlerim ve onlar~ n müttefiki olan Libyahlar~ n (Libu)194 ve Ma~ava~alarm,
beraberlerinde Delta'n~ n bat~s~nda yerle~ik Tehenu ve Temhular~~da sava~a
sürükleyerek Marmarik k~y~s~ndan itibaren Memfis'e kadar M~s~r'~n kuzeybaumm tehdit etmeye ba~lam~~lard~r. Iktidar~n~n Be~inci y~l~nda (M.Ö. 1227)
Avrupal~~kavimlerle ve müttefikleriyle sava~an Merenptah, Per-~ rt'te 6 saat
içinde büyük bir zafer elde etmi~~ve 9 bin sava~~esiri alm~~ur195. Ayn~~ ~ekilde,
192 Pierre Montet, a.g.e., s. 272.
193 Deniz Kavimleri: M~s~ rlilarda "Büyük Ye~il'in (deniz) ortas~ nda olan adalar" sakinleri
olarak andm~~t~r, di~er bir ~ekilde "Akaiva~alar" olarak da adland~ nlan (Alexandre Moret, a.g.e.,

tome II., s. 580) bu kavimler Ege adalar~nda oturuyorlard~ ; bunlar Ege lurlanm ve Girit'i içine
alan geni~~bir bölgeye yay~lm~~~Miken kültüründen kavimlerdir. IV. Amenhotep devrinde
M~s~ r'a haraç veren bu kavimlerden, II. Ramses devrinden itibaren "M~s~r'~n dü~manlar~" olarak
söz edilmi~ tir (Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 197).
194 Libyahlar (Libu): Çok eski devirlerden itibaren M~s~r'~n Deha bölgesinin bat~s~nda hayvanahlda u~ra~an ve a~aç diken kavimler bulunmaktayd~; bunlar M~s~rldar taraf~ndan "Tehenu"
ve "Temhu" olarak adland~nlm~~lard~r. Zamanla siyah saçh Tehenularla birlikte ya~ayan sar~~~n
ve mavi gözlü insanlar~n da varli~n gönilmii.~ tür. Kuzey Afrika'da yerle~ik Berberilerden olabilecekleri dü~ünülen bu kavimlerin Hint-Avrupa kökenli olmalar~~ihtimal dahilindedir. Tinit devrinde M~s~r'~n birli~ini kurmas~yla birlikte tüm bu kavimler M~s~r f~ravunlar~na haraç ödemi~lerdir. Hatta firavunlar, zaman zaman bu bölgeye seferler düzenleyerek sava~~esirleri ve hayvan sürüleri ele geçirmi~lerdir. Firavun I. Sethi devrinden itibaren daha çok görülen bu Hint-Avrupa
kökenli kavimler yava~~yava~~tahlike te~kil etmeye ba~lam~~lar ve Merenptah ve III. Rarnses devirlerinde yenilgiye u~rat~l~m~lard~r. ~~ te bu kavimlerden biri Libular, bir di~eri ise Ma~ava~alard~r.
Zengin M~s~r'a sava~la nüfuz edemeyen Libyahlar Ramsesler devrinde paral~~askerler olarak
M~s~r ordusuna girmi~ler, ama çok geçmeden, özellikle Ma~ava~alar, M~s~r ordusunun ço~unlu~unu olu~turmu~lard~r. Daha sonralar~~ise idareyi ele geçirerek XXII. ve XXIII. Hanedan~~kurmu~lard~r (Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 143-144).
193 II. Ramses'in aksine Merenptah, tanr~~Ptah'~n sava~ta kendisine görünmesiyle sava~~~kazanm~~t~r (Alexandre Moret, a.g.e., tome II. s. 580) Zaten tanr~~Ptah'a atfen Merenptah kraliyet
ad~m alm~~t~r.
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Merenptah M~s~r'~~do~usundan da tehdit eden deniz kavimlerine kar~~~sefere
ç~ km~~ , onlarla birlikte Kenan (Kanâna) halk~ n~~ da yenilgiye u~ratm~~t~ r
(M.Ö. 1227)196.
Merenptah devrinde, II. Ramses'in devrinden ba~lamak üzere Teb'de
Amon Ba~ peygamberleri gerçek firavun olarak siyasi iktidara el atma konusunda kararl~~davranmaya ba~lam~~lard~ r197 . II. Ramses devrinde rahip olarak
yava~~yava~~bütün kademeleri atlayarak Ba~ peygamber olan Rome-Roy,
Merenptah'tan daha fazla imtiyaz elde ederek Güney ve Kuzeydeki bütün
tanr~lar~ n peygamberlerinin ba~~~olarak ilan edilmi~~ve Karnak'ta "firavunun
i~lerinin idarecisi" ünvamyla Merenptah'n sa~~kolu olmu~ tu. Karnak'taki büyük rahiplerin saray~ n~~büyüttürmü~~ve orada kendini sanki tanr~~Amon'un
o~lu firavunmu~~gibi tanr~ n~ n önünde tap~ n~ r bir ~ekilde o~luyla birlikte
temsil ettirmi~tir198.
Merenptah'tan sonra M~s~ r'da bir kar~~~kl~ k devri ya~anm~~~ve M.Ö. 1200
y~ l~na kadar s~ ras~ yla Amenmeses (Amon'un çocu~u), II. Merenptah Siptah,
II. Sethi ve Ramses Siptah olmak üzere 4 firavun idareye gelmi~lerdir.
M~s~ r'~ n bu kan~~ k durumundan yararlanan ve Delta bölgesindeki yeni ikinci
ba~ kent Per-Ramses (Tanis)'te siyasi bir görevi olan Suriye as~ll~~ bir prens
olan ~arsu idareye gelmi~~ve "Muzaffer Seth" anlam~ na gelen ve tanr~~ Seth'e
atfen Sethnaht kraliyet ismini alarakm XX. Hanedan~~ kurmu~tur (M.Ö.
1200-1198)2 w. Sethnaht iktidar~ n~~ me~ru k~ lmak için bir taraftan Tanis (PerRamses) kökenli oldu~unu ve Sethi ve Ramseslerden geldi~ini belirtmi~, diAlexander Moret, a.g.e., tome II. s. 586.
Lefebvre, a.g.e., Paris, s. 157.
198 Alexandre Moret, a.g.e., tome II., s. 662.
199 III. Ramses devrinde yaz~ lan Harris papirüsünde Sethnaht'~
n iktidara gelmesi ~u ~ekilde
anlaulmaktad~r: "Uzun y~llar boyunca M~s~ r ülkesi balums~zd~~ve ~ef yoktu. M~s~r, ~ehirlerde birbirlerini öldüren büyüklerin (vali) ve kral naiplerinin idaresindeydi. (Krals~z) bo~~y~llar oldu, (o
zaman) Suriye'de (Haru) ~arsu prenslik yap~ yordu. Bütün ülkeyi tek ba~~ na idaresi alt~nda bulunduruyordu, taraftarlar~n~~birlik içinde tutuyordu ve di~erlerinin mal~n~~ mülkünü k~r~ p geçiriyordu. Tanr~ lar insanlarla ayn~~ durumdayd~. Tap~ naklarda art~ k sunaklar sunulmuyordu, o
zaman tannlar M~s~ r'~~ bar~~a kavu~turmaya ve kanuna dayal~~bir düzene sokmaya karar verdiler.
Bütün ülke için ~ef olarak kendi etinden (can~ndan) do~an bir o~lu, kral Sethnaht'~~seçtiler"
(Harris papirüsü, anan Alexandre Moret, a.g.e., tome Il., s. 581).
200 XX. Hanedan firav~~ nlar~~s~ras~yla,
-Sethnaht (M.Ö. 1200-1198
Ramses (M.Ö. 1198-1168-66)
Ramses'le birlikte IX. Ramses de dahil olmak üzere Ramses isimli 8 firavun idarede
bulunmu~ tur (M.Ö. 1168-1085).
196

197 G.
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~er taraftan Hiksoslar devrinden itibaren ~ehrin tar~ m' olarak görülen Seth
ve Teb'deld Amon Ruhban s~ n~fin~n deste~ini elde etmi~tir".
Sethnahetan sonra yerine o~lu III. Ramses idareye gelmi~tir (M.Ö. 11981168/66). Babas~n~ n zaman~ nda fiilen iktidara kat~ lan III. Ramses'in idaresinin ba~lang~c~ nda M~s~ r, Deniz kavimleri ve Asyal~lar~ n tehditleri alt~nda bulunuyordu. Belki firavun Merenptah'tan sonra 40 y~ la kadar yalun bir zaman,
Deniz kavimleri ve di~erleriyle herhangi bir sava~~ya~anmam~~u, ama tehlike
hâlâ devam etmekteydi. Çünkü kuzeyden gelen kavimlerle Deniz kavimleri
tüm Anadolu'ya yay~lm~~lar, Truva'dan ba~lamak üzere Hitit (Heta), Kilikya
(Kodi), Kargemi~, Arad ve Alasya'y~~(K~br~ s) yerle bir etmi~ler, daha da güneye inerek Amurru ülkesine yerle~mi~ler ve ülkeyi talan etmi~lerdi. Bundan
sonra s~ra M~s~r'a gelmi~ ti. Bunu göz önünde bulunduran III. Ramses haz~ rl~klar~n~~yapm~~~sadece kara ordusunu de~il Delta'n~n kollar~ na ve Akdeniz
k~y~s~ na gemilerini yerle~tirmi~ ti. III. Ramses'in iktidar~n~ n Be~inci y~l~ nda
(M.Ö. 1194), Do~u Alcdeniz'den Filistinliler (Pulesetiu veya Pilisitu ) ve yine
ayn~~bölgede yerle~ik Zakallar (Zakara) taraf~ ndan püskürtülen Deniz kavimleri, bu defa Delta'n~ n baus~ ndan itibaren M~s~ r'~~tehdit etmeye ba~lam~~lar
ve Libyahlar ve Ma~ava~alar~~ da M~s~r'a kar~~~sava~a sürüklemi~ lerdir. III.
Ramses, babas~~tanr~~Amon'un önderli~inde ve ondan ald~~~~güçle, M~s~ rl~~
askerlerinin yan~~s~ ra Filistinli, Zakal, Tur~a ve zencilerden olu~an milis kuvvetleri ve paral~~askerlerle birlikte ordusunun ba~~nda kar~~~koymu~~ve büyük
bir zafer elde etmi~, 12500 ki~iyi yi katletmi~ tir". Özetle, "karadan sald~ranlar Amon taraf~ ndan yok edilmi~ler, Nil'in a~alar~ndan girenler a~a yakalanm~~~ku~~gibiydiler"".
III. Ramses'in iktidar~n~ n Sekizinci y~l~ nda (M.Ö. 1191) M~s~ r bu defa
Amurru'da askeri kamplarm~~kurmu~~olan Deniz kavimlerinin, karadan ve
denizden, sald~r~ lar~ na maruz kalm~~ t~ r. Deniz kavimleri Filistinlileri,
Dananeleri, ~akala~alar~, Zakallar~~ve Ua~a~alar~~(Halikarnas yak~nlar~ ndan
Ua~lar) sava~a sürtiklemi~lerdir204. ~~te bu kalabal~ k kuvvetlere kar~~~III.
2°1 Alexandre Moret, a.g.e., tome II., s. 582.
202 Eski M~s~r'da sava~ta öldürülenlerin penisleri ve elleri kesilerek ne kadar ki

~inin katledildi~i hesap ediliyordu. Zaten bu organlar toplu halde f~rav~~ nun önüne, kan~
t olarak, seriliyordu. Bunun tap~ naklardaki duvar kabartmalar~nda görmek mümkündür.
203 Ale~candre Moret, a.g.e., tome II., s. 584.
204 Bu konuyla ilgil III. Ramses'in anlat~m~~~öyledir: "...Amurru ülkesinde bir kampta
(yerle~~iler) ve ülkeleri ve sakinlerini mahvettiler, sonra önlerinde ate~i iterek, M~s~r'a
kar~~~ilerlediler. Ba~l~ ca destekleri Filistinliler (Pulesetiu), Zakallar, ~akla~alar, Dananeler, Ua
~a~alard~.
Bu kavimler birle~mi~ler ve dünya çemberi (çerçevesi) kadar uzak ülkelere yay~lmak için ellerini
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Ramses, yine tanr~~Amon'un himayesi alt~nda büyük bir zafer elde etmi~tir.
Tabii ki elde etti~i sava~~esirlerinin bir k~sm~~kalelere yerle~ tirilirken, di~erleri ba~ta Amon'unki olmak üzere tannlarm tap~naklanna da~mlm~~lard~r.
III. Ramses bu zaferiyle de kalmam~~ , Deniz kavimleri yüzünden siyasi
yap~s~~de~i~en Asyahlara kar~~~seferler düzenleyip Kenan ülkesi veZahi dahil
olmak üzere F~ rat'a kadar ilerlemi~~ve Pa-Kanâna, ~abtuna ve Kade~~civar~n~~
ele geçirerek205 bu bölgeleri M~s~r'a ba~lam~~ ur (M.Ö. 1189).
Bundan sonra III. Ramses, iktidar~n~n On birinci y~l~ nda (M.Ö. 1188)
Delta bölgesinin bat~ s~ ndaki Tehenu'dan itibaren "hayatlar~~pahas~ na
(M~s~r'a) yerle~mek isteyen Libyahlara ve Ma~ava~lara kar~~~sava~~açm~~, 2000
ki~iyi katletti~i gibi 2000 ki~ iyi de esir alm~~t~ r." Daha önceki sava~lardan
sonra yapt~~~~gibi, bu defa da elde etti~i esirlerden bir lus~m~ m ve yendi~i
kavimlerin sürülerini Amon tap~na~ma ba~~~lam~~t~ r; bu konuda firavun "...
hayvanlan, benim taraf~ mdan Amon'un evine (tap~ na~~na) yerle~tirilmi~ tir,
ebediyen onun (Amon) sürüleri aras~nda olacaklard~ r"206 diyerek kendini
koruyan tanr~s~m ho~nut etti~inin rahatl~~~~içindedir.
Görüldü~ü üzere, babas~~Sethnaht gibi III. Ramses'in idareye gelmesi,
güçlü Deniz kavimleri ve Asyal~~kavimlere kar~~~sava~ta ba~ar~l~~olmas~, yeniden M~s~ r imparatorlu~unu kurmas~ , tann Amon'un izniyle gerçekle~mi~tir.
Bu yüzden, daha önce de ifade edildi~i gibi, birçok ganimet ve sava~~esirlerini Amon tap~ naldanna, dolay~s~ yla Amon rahiplerine ba~~~lam~~t~r. Bunun
sonucu Amon tap~ naklar~~müthi~~bir ~ekilde zenginle~mi~ tir, halbuki R ve
Ptah gibi di~er önemli tanr~lar~ n mallan ve gelirleri Amon'unkinin yan~nda
sönük kalm~~t~ r. Bunun bu devirde yaz~ lan ve Amon tap~ naktan= menkul
ve gayri menkul mallar~n~n, ald~~~~vergilerin bir envanterini aksettiren Harris
papirüsünde görmek mümkündür:

birle~tirmi~lerdir (ittifak yapm~~lard~ r). Kalbleri giivenliydi ve projelerle doluydu". (Alexandre
Moret, a.g.e., tome Il., s. 583).
2°5 III. Ramses, Teb'in güneyinde, Nil'in bat~~yakas~nda in~a ettirdi~i ölümle ilgili Medinet
Habu tap~na~~n~n d~~~duvarlanna, tarihte en eski deniz sava~~~olarak geçen Deniz kavimleriyle
yapt~~~~sava~~~kabartmalarla resmettirdi~i (Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 218) gibi, Asya seferlerindeld zaferlerini, farkl~~fiziki özellikleriyle Hitit, Amurru, Zakal, ~ardan, ~asu, Tur~a ve Filistin
~eflerinin kendi önünde sayg~lar~n~~sunmalar~ m da kabartmalarla aksettirerek, belirtmek istemi~tir (Alexandre Moret, a.g.e., tome II., s. 586). Belki de bu ~ekilde III. Ramses, F~rat'a kadar
M~s~r imparatolu~unu yeniden kurdu~unu ifade etmek istemi~tir.
206 Alexandre Moret, a.g.e., tome II., s. 587.
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Tap~naklar~/1 Mallar12°7
Teb (Amon)
~nsanlar (esirler- çal~~anlar)
Hayvanlar (sürü)
Bahçeler
Araziler
Gemiler
~antiyeler
Köyler

Helipolis (1Z)

Memfis (Ptah)

81'322

12'963

3'070

421'362
433
2'393 km2

45'544
64
441 lun2

10'047
5
28 km2

83
46
65

3
5,5
103

2
2

Vergi Olarak ödenen Ürünler
Alt~n
Gümü~~
Bak~r
K~yafet (kuma~)
iplik
Tütsü, bal, ya~~
~arap ve ~~ra
~au~~ndan gelir getiren
gümü~~
Tah~llar
Sebzeler
Keten
Avlanan ku~lar
S~~~r
Vergi olarak kaz
Ah~ap tekneler

207 Guy

51,883 kg
997,805 kg
2'395,120 kg
3'722 parça
345,345 kg
1'047 çömlek
25'405 çömlek
328, 155 kg

53,351 kg
114,660 kg
1'019 parça

113,5 parça

482 çömlek
2'383 çömlek
177,350 kg

390
12,858 kg

309'950 çuval
24'650 deste
64'000 deste
289'500
866
744
82

77'100 çuval
4'800 deste
4'000 deste
37'465
98
540,5
8

9,359 kg

137'400 çuval
600 deste

15,5
135

et M.F. Rachet, a.g.e., s. 74.
Alexandre Moret'ye göre,
- Amon tap~ naklarma ait esirlerin say~s~~107 binden fazlayd~,
- M~s~ r'da ekikbilir arazilerin %15'i Amon tap~ naklarma aitti,
- Amon tap~naklar~n~n 88 gemisi ve 53 gemi ~antiyesi vard~,
- Her y~l Ku~~ülkesinden (Sudan ve Etyopya) Amon tap~nal~na önemli miktarda alt~n gelmekteydi, hatta bu yüzden Ku~~ülkesi "Amon'un ak~n~n~ n ülkesi" olarak amhyordu.
- Ayr~ca Amon ~enlikleri XVIII. Hanedan devrinde 11 gün sürerken, III. Ramses bunu 27
güne ç~ kartm~~t~r (Alexandre Moret, a.g.e., tome II., s. 589-590).
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Bu tablo bize tanr~~Amon'un üstünlü~ünü, Amon tap~naklar~n~n, buna
ba~l~~olarak din adamlar~n~n, özelllikle Ba~peygamberlerin ne denli zengin
olduklar~n~~ve en az~ndan Teb'den itibaren tüm Yukar~~M~s~r'daki siyasi görevleri dolay~ siyle de, XVIII. Hanedan devrindeki gibi, devlet içinde devlet
konumlar~n~~muhafaza ettiklerini göstermekte ve firav~~ nun üzerindeki etkilerini tammlamaktad~r" Buna ra~men III. Ramses'in askeri zaferleri onun
güçlü bir firavun oldu~unu ispatlam~~, geçici de olsa, din adamlar~n~n idareye gelme konusundaki tutkulann~~frenlemi~tir209.
Bununla beraber, IV. Ramses'le ba~lamak üzere 45 y~l boyunca iktidara
gelen firavunlar~n zay~f ve beceriksiz olmalar~, din adamlar~n~n kraliyet üzerindeki otoritelerinin daha da artmas~ na ve Teb halk~ndan zorla vergi toplamalarma ve ~ehrin baz~~gelirlerini kendi kurumlar~ na aktarmalarma sebep
olmu~turm Teb'de Amon Ruhban s~n~f~, Amon Ba~peygamberi Ramsesnaht
ve o~ullan sayesinde gittikçe etkin bir duruma gelmi~ti. Hatta Ramsesnaht'~ n
o~ullar~ ndan biri Amenhotep, Karnak'taki önemli yap~ tlara firavununkinin
yerine kendi ad~n~~yazd~rm~~~ve dahas~, Amon tap~naklan mallar~n~n idaresi
için mali özerklik elde etmi~ti211. Mali ba~~ ms~zl~~a kavu~an Amon
Ba~peygamberleri, bundan sonra aktif olarak siyasi idareye de el atma f~rsat~n~~ kollamaya ba~lam~~lard~ r. Bu f~rsat IX. Ramses'in zaman~nda bir anlamda yarat~lm~~~gibiydi, çünkü Amon Ba~ peygamberi olan Herihor, vezirlik,
Nubya'da kral naipli~i ve Güney ve Kuzey M~s~ r askeri kuvvetlerinde generallik görevlerini elde ederek güçlü bir pozisyona gelmi~ti. Herihor, IX.
Ramses'in iktidar~n~n Be~inci y~l~nda ise Teb senyörü de olmu~tu ve vezir
olarak gerçek bir kral gibi IX. Ramses ad~ na ülkeyi idare ediyordu. Buna kar~~l~k Deha bölgesinde ba~kent Tanis'te Smendes (Nesubanebzed)'te bir senyör gibi davranmaya ba~lam~~~u212.
D~~~siyaseti yönünden IX. Ramses devrinde M~s~ r'~n Asya'daki bölgeleri
birer birer imparatorluktan ayr~l~ rken, güneyde Ku~~ülkesi (Nubya ve
Etyopya) diniyle, kültürüyle daha M~s~rla~m~~~oldu~u için M~s~r'~n bir parças~~
olmaya devam etmi~tir. Y~ne bu dönemde, sosyal yönden M~s~ r müthi~~kan~~ kl~klarla çalkalanm~~, hatta pek çok firavunun mezar~~ aç~l~ p talan edilmi~,
Wallis Budge, a.g.e., yol. II., s. 662.
Moret, a.g.e., tome II., s. 662.
210 E.A. Wallis Budge, a.g.e., vol. II., s. 181-197.
211 G. Lefebvre, a.g.e., s. 181-197.
212 Alexandre Moret, a.g.e., s. tome II., s. 662.
208 E.A.

209 Alexandre
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Manethon'a göre gerçek bir sivil sava~~ya~anm~~t~ . Çünkü Deha bölgesindeki
tann Seth ve Teb'deki tanr~~Amon taraftarlan aras~ nda cereyan eden mücadelelerin sonunda Seth taraftarlar~~yenilgiye u~rat~ lchysa da, bu olaylar ülkenin zay~flamas~na yol açm~~t~r. ~~te bu olaylar s~ras~ nda Herihor IX.
Ramses'in yerine Güneyi bir firavun gibi idare etmeye ba~lam~~t~ r213.
1085'te firavunun ölümüyle M~s~ r da do~al olarak ikiye bölünmü~tür.
"Ramses kraliyet çocuklar~" olarak an~lan, Ramses'in soyundan prenslerden
biri olan Smendes, me~ru olarak, Kuzeyde Tanis'te XXI. Hanedan~~kurmu~,
buna kar~~l~k, zaten Teb senyörü olan Herihor da Güneyde kendi hanedan~n~~ kurmu~tur. Böylece Güneyde Rahip-firavunlar devri ba~lam~~ t~r. Bunu
vurgulamak için Herihor, firav~~nlara mahsus kraliyet isim fi~e~ini Karnak
tap~na~~~duvarlanna yazd~rm~~t~r2". Tabii ki bu siyasi durum M~s~ r'~ n di~er
ülkeler kar~~s~ndaki pozisyonunun zapflamasma yol açm~~~ve M~s~r'~n kuzeydo~udaki bölgelerden tedrici olarak çekilmesine sebebiyet vermi~tir.
Herihor ölünce, Smendes kendini tüm M~s~r'~n firavunu ilân etmi~tir,
hatta yerine geçen o~lu I. Psunnes (Pasebhennut) tek kral gibi davrandlysa
da, Teb'de Herihor'un yerine Pianki Rahip-firavun olarak ve daha sonra da
onun o~lu I. Pinecem215 (Panezem ve Neferheres) idareye gelmi~tir. I.
Pinecem Tanis'teki I. Psunnes'in k~z~~Makar ile evlenerek iki krall~~~ n yak~nla~mas~n~, hatta birle~mesini sa~lam~~~ve daha sonralan I. Psunnes'in yerine idareye gelmi~ tir216. Ondan itibaren M~s~r krall~~~ na onun soyundan
olanlar gelmi~lerdir. Bununla beraber, I. Pinecem A~a~~~M~s~r'da idaresini
sürdürürken, o~lu Mahasarte'yi Teb'e Ba~peygamber olarak tayin etmi~, ve
Menheperr ile ba~lamak üzere onun çocuklar~~da bu görevi sürdürmü~lerdir. Böylece I. Pinecem'le Siut'tan Ku~~ülkesindeki Napata'ya kadar uzanan
Yukan M~s~ r, siyasi, mali ve askeri yönden Amon Ba~peygamberlerine ba~lanm~~t~ r217.
Bu devirde de, yine her zaman oldu~u gibi, tanr~~Amon'un üstünlü~ü
devam etmi~, önemli kararlar, dini ayinlerle, tanr~~Amon'un muvafakatine
sunulmu~~ve rahipler vas~tas~yla tannn~n onay~~al~nm~~t~ r. Rahip-firavunlann
213

François Daumas, a.g.e., s. 99.
Alexandre Moret, a.g.e., tome II., s. 662.
215 Bu hanedan~n firayunlar~~ I. Pinecem'den itibaren Amenopet. Siamon ve II. Psunnes'tir.
216
François Daumas, a.g.e., s. 100.
217 Alexandre Moret, a.g.e., tome II., s. 663.
214
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siyasi yükümlülülderinin yan~ nda dini görevlerinin de olmas~, onlar~n iktidarlann~~normal bir firavununkinden daha kutsal bir havaya büründürmü~tür.
Bu Hanedan devrinde, bir yenilik olarak, firavunlar, k~zkarde~lerinden
veya k~zlar~ndan birini Neter Hemt (tanr~mn e~i) veya Neter Duat (tannya
tapanlar) olarak Teb'e göndererek tanr~~Amon'a adama gelene~ini ba~latm~~lard~r218. Bu prenseslerin di~er bir lakab~~"tannn~n elrydi, bunlar ya tanr~~
Amon'un k~zlar~, ya da kutsal e~leri olarak görülüyorlard~, dolay~siyle genç
k~zlar~ n bakire olma zorunlulu~u vard1219. Bir ölümlü ile evlenmeleri yasakt~ 220, tamamen tanr~~ Amon'a adanm~~lard~ . Bu ~ekilde, belki de
Ba~peygamberin siyasi ve dini üstünlü~ünü dengeleme, hatta engelleme
amac~~ güdülmü~tü. Çünkü Amon'a adanan bu prenseslerin büyük çapta
mülkleri ve emirlerinde çal~~an görevlileri bulunuyordu. iktidardaki firavunun temsilcisi olarak bir firavun gibi davran~yorlar&
XXI. Hanedan~ n son firavunu II. Psunnes (M.Ö. 959-945) Güney'e gönderilen prenseslerle ayn~~ soydan oldu~unu ileri sürerek kendini
Ba~peygamber ilân etmi~~ve A~a~~~ve Yukar~~M~s~r'~~tek bir idare alt~nda toplam~~tIr221.
Rahip-firavunlarla birlikte tanr~~ Amon'la ilgili dogmalar daha mutlak ve
daha net b~r ~ekilde belirmi~tir. Rahip II. Pinecem'in mumyas~n~ n üzerinde
bulunan papirüste tanr~~için "Amon-R, Maat'la ya~ayan büyük tanr~, görüntüleri bilinmeyen, kendi kendini yaratan en yüce tanr~~ (Neter neter)"222 gibi
bir ifadenin kullan~lm~~~olmas~, tanr~= en büyük tanr~~ oldu~u, sadece bu
dünyada de~il, öteki dünyada da insanlar~n yazg~lar~ n~~belirledi~i, çünkü hayattayken tannn~n buyruklann~~yerine getirenlerin, yani Maât'la ya~ayanlar~ n
tanr~sal bir varl~ k olacaklar~, aksine davrananlann cezaland~ r~lacaklar~~ ima
edilmi~tir.
218Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 31
II. Ramses'ten itibaren Ramsesierin Teb'de de~il de Deha bölgesindeki yeni ba~kent PerRamses'te sürekli bir ~ekilde kalmalar~mn sonucu, nas~l Amon Ba~peygamberi, firavunun bulunmay~~~~halinde, dini törenleri firavunun ad~na sürdürilyorsa, Ba~peygamberlerin e~i veya k~zlan da kutsal dogumdan dolay~~Neter Hemt (tanr~n~n e~i) olarak kabul edilen kraliçelerin yerini
almaya ba~larn~~lard~r. ~~te bu yüzden, bu devirden itibaren kraliçeleri temsilen Teb'e prensesler
gönderilmeye ba~lanm~~ur (G. Lefebvre, a.g.e., s. 36).
219 Barbara Watterson, a.g.e., s. 144.
220 Alexandre Moret, Le Nil..., s. 407.
221 Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 3.
222 Alexandre Moret, Histoire ancienne..., tome II., s. 664.
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Rahip-firavunlardan birinin k~ z~~ olan Nesu-Hensu için yaz~lan tanr~~
Amon-Re ile ilgili papirüste ise tanr~n~ n yüce tanr~~olarak tanr~lar~n senyörü,
~ki Ülke tahtlarm~ n ve Teb'in senyörü oldu~u, Maât'la ya~ayan yüce tanr~~
olup, onun vas~ tas~yla her tanr~ n~ n ya~ama geldi~i, Ba~lang~ç zamanlar~ nda
dünyay~~ yaratmas~ ndan itibaren her ~eyi ya~ama getirdi~i, onun zuhurlar~n~ n gizli oldu~u, evrimlerinin çe~idi oldu~u, kaynaklar~ n~ n bilinmedi~i ve
güne~~tanr~s~ n~~ benli~inde ta~~ d~~~~ortaya konmu~, yüceli~i, bir kez daha,
Ba~lang~ç Ummamn~~temsil eden tanr~~Nun ve bir di~er yarat~c~~ tanr~~Knum
gibi tanr~lar~~ da benli~inde ta~~d~~~, böylece bütün tanr~lar~ n ~ekillerinde oldu~u ~u ~ekilde vurgulanm~~ t~ r:
Ha~metlinin en ha~metlisi, kudretlinin en kudretlisi,
Tanr~lardan daha kudretli senyör,
Kutsal bir ya~l~, bütün tanr~lar~n
~ekillerinde ya~am~ n~~ sürdüren kutsal ~ekil,
Tanr~~ Nun, çömlekçi çark~ nda223 meydana getirdi~ini,
Canland~ rmak için saatinde ilerleyen prens.
Sonsuzlu~un yolcusu, kendini genç yapan ihtiyar adam,
~craatini kimse mahvedemez224
Sevincin tanr~s~, ismi sevilen ve güzeldir,
Gün a~ar~ rken insanl~ k ona yalvar~ r,
Zafer sahibi Kudretli, iki misli kuvvete sahip Kudretli,
Onun planlanyla yeryüzü ya~ama geldi;
Bilinmeyen kutsal varl~ k, ~dare edecek krallar~~ yapan senyör,

223 Çömlekçi çarkmdan insanl~~~~ ~ekillendiren tanr~~ Knum'dur. Burada Amon'un hem
tanr~~ Nun hem de Knum oldu~u belirtilmi~tir.
221 M~s~rl~larda da, insanl~~~n zaman zaman bahsetti~i k~yametten söz ediliyor kan~s~ nday~z,
belki de tanr~~Aton'la ya~anan dini karma~a göz önünde bulundurulmu~tur.
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Bilinmeyen tanr~~Hepri225, (di~er) tanr~lardan daha gizlidir,
Vekili kutsal Disk'
Kendinden dünyaya gelenlerden kendini gizleyen,
Kudretli parlakl~~lyla nurun ~~~ nlann~~gönderen alevdir227,
Gün a~ar~ rken insanl~ k ona yalvar~ r;
Tanr~lar toplulu~u aras~nda yükseli~leri kristaldir,
Tanr~~Nun kuzey rüzgân ile gizli olan bu tanr~da meydana geldi,
Milyonlarca çift kere milyonlarca y~ l için kararlar~~aland~ r,
(Kurdu~u) düzenler tespit edildi ve tahrip edilmedi,
Ömrü verendir ve dilediklerinin y~ llar~ n~~ artnrand~ r,
Kalbinde yeri olan~~iyilikle koruyand~ r,
Ebediyen ve sonsuzlu~u kurand~r,
Amon-Re, tanr~lar~ n kral~, yerin ve gö~ün, ve derinliklerin, ve ~eklinde
yeryüzünün var olmaya ba~lad~~~~iki da~~n senyörüdür.
O en kudretlisidir, en ba~ taki ve birinci bütün tanr~lar grubundan en
mükemmelidir"228
Görüldü~ü üzere, bu ilâhide tanr~~ Amon tanr~ lar~ n en k~ demlisi, en
ha~metlisi, tanr~ lar~ n ~ekillerinin onun birer ~ekli oldu~u ve ya~l~~adam ifadesi kullan~lm~~~olmakla beraber her gün yenilendi~i, "nur"un kayna~~~oldu~u, Ba~lang~ç Umman~~ tanr~s~~ Nun'un yine Amon'da meydana geldi~i,
kurdu~u düzenin milyonlarca y~ l, sonsuz bir ~ekilde devam edece~i ifade
edilmi~, insanlar~ n gün a~ar~ rken ona yalvard~ klar~~ve iyi olan ve kalbinde
tanny~~ta~~yan insanlar~n tannn~ n kat~nda yerinin büyük olaca~~~ima edilmi~225 Tanr~~ Re'nin kendi kendini yaratu~~~ve yeni bir güne ba~larken gece karanl~~~ndan
ç~karken yenilendi~i anki ad~~Re-Hepri'dir ve tanr~~Amon'un kendini her gün anla~~ lmayacak bir
~ekilde yeniledi~i anlat~lmak istenmi~tir.
226 Firavun IV. Amenhotep'in (Ahenaton) ortaya koydu~u tek tanr~~ Aton 'un da Amon'un
alt~ nda yer ald~~~~ifade edilmi~ tir, çünkü Aton kelimesi "Güne~~diski" anlam~ na gelmekte ve
Amon'un bir tecellisi olarak görülmektedir.
227 Güne~in ötesinde bir nur oldu~u, evrende, güne~~de dahil, her ~eyin kayna~~n~
n Aman
oldu~u belirtilmi~dir.
228 E.A. Wallis Budge, a.g.e., yol. II., s. 14-16.
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tir. Her ne kadar tek tann oldu~u intibas~~yaraulmak istenmi~se de, di~er
tannlardan söz edilmi~~olmas~ yla bu intiba yok olmaktad~r.
Rahip-firavunlar, belki de zengin tap~naklara sahip olmalar~ ndan dolay~~
ba~lang~çta ba~ar~l~~oldularsa da, zamanla , sava~ç~~ olmamalarmdan dolay~~
da gittikçe zay~ f duruma dü~meye ba~lam~~lard~r, çünkü art~ k gelirleri de tükenmeye yüz tutmu~ tur. Zaten, Ramsesler devrinde M~s~ r'~n idaresi alt~nda
olan bölgeleri vergi veya haraç ödemeye zorlama imkanlar~~da kalmam~~t~.
Buna paralel olarak, Teb halk~ n~n gittikçe fakirle~ mesiyle halk, hiç bir ~ekilde, Amon tap~ naklanna ba~~~ ta bulunamam~~, aksine bu devirde pek çok
papirüste ifade edildi~i gibi, baz~~kimseler hayatlar~n~~ sürdürebilmek için
Teb'deki Krallar Vadisindeki kraliyet mezarlar~n' ya~malama yolunu tutmu~lar, hatta baz~~hallerde pek çok üst seviyedeki görevlilerin olaya göz yumduklar~~görülmü~ tür. Belki de bundan maddi yarar gören de olmu~tur.
XXI. Hanedan devrinde siyasi yönden M~s~ r'da ikinci bir güç ortaya
ç~ km~~t~r. M~s~ r ordusunda paral~~askerler olarak yer alm~~~olan Libyal~~sava~ç~ lar III. Ramses taraf~ ndan çe~itli bölgelere yerle~ tirilmi~ler ve baz~~koloniler
olu~turmalanna M~s~ r idarecileri göz yummu~lard~ r. Bu koloniler "Ma'n~ n
büyük ~efierr230 olarak adland~r~ lan prensler taraf~ ndan idare edilmi~tir.
Zamanla güçlenen bu prensler Tanis krall~~~ n~n zay~ f durumundan yararlanarak kendilerini bölgelerinde ba~~ms~z ilan etmi~lerdir231. ~~te bunlardan
Herakleopolis kökenli olup da Deha bölgesinde Bubastis'te yerle~ik olan I.
~e~onk (M.Ö. 950-929) II. Psunnes'ten sonra idareyi ele geçirmi~~ve XXII.
Hanedan~~kurmu~ tur. Bu hanedana Libyal~~Hanedan denildi~i gibi, firavunlar~n ba~ kent olarak Bubastis'i seçmeleri dolars~yle Bubastis Hanedan~~olarak da an~lm~~ ur232.
229 E.A. Wallis Budge, a.g.e., yol. II., s. 12-13.
230 Ma', Ma~ava~a kabilesinin ad~n~n lusalt~lm~~~~eklidir.
231 Alexandre Moret, a.g.e., tome II., s. 665.

232 Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 144.
Bu Hanedan devrinde idarede kalan firavunlar s~ras~yla
-I. ~e~onk
- I. Osorkon
Takelot
Osorkon
- II. ~e~onk
- II. Takelot
- III. ~e~onk
- Paimi
- IV. ~e~onk
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I. ~e~onk d~~arda M~s~ r'~n prestijini yeniden sa~lamaya çal~~m~~~ve bu
devirde ~srailo~ullar~~devletinin ~srail krall~~~~ve Yahuda krall~~~~olarak ikiye
ayr~lm~~~olmas~ ndan yararlanarak, bölgeye seferler düzenlemi~, Kudüs ve
Kenan ülkesini ya~malam~~~ve bu sayede devlet hazinesini doldurmaya çal~~m~~ ur. Hatta Karnak'ta bir kabartmada Yahuda krall~~~ ndan, Rehob,
Gibeon, Taanak gibi ~ehirlerden haraç gönderildi~i gösterilmi~tir. Kenan
ülkesinden elde edilen ganimetlerle I. ~e~onk ülkenin her taraf~ nda tanr~lara tap~naklar, heykeller yapt~ rarak, eskileri restore ettirerek din adamlar~n~~
idaresine ba~lamay~~ amaçlam~~ ur. Tabii ki Karnak Amon tap~ na~~na ilâveler
yapt~rmay~~ihmal etmemi~tir233. Bununla da kalmay~ p, Tanis'te tanr~~Amon
ad~na an~ tsal bir kap~~yapur~ p tann Amon'u Delta bölgesinde de yüceltmi~~ve
o~lu Yuput'u Teb'e Ba~ peygamber olarak gönderdi~i gibi234, e~i Karamâ da
Teb'de "tanr~ n~n e~ i" olarak dini ve siyasi naibelik görevlerini sürdürmü~tür235.
Bu hanedan devrinde de tanr~~Amon'la ilgili do~malar~ n geli~tirilmesi
devam etmi~ tir. Bir Amon rahibi, tabutuna yazd~ rd~~~~bir yaz~ tta Ogdoa ve
Ennea kozmogonilerini tanr~~Amon'a ba~layarak, birle~tirme amac~ n~~ gütmü~tür. Bu yaz~tta rahip kendini yarat~c~~ tanr~~Amon'la özde~le~tirerek ~öyle
demi~tir: "~ki olan Birim, Dört olan ~kiyim, Sekiz olan Dördüm, Bütün bunu
(Sekiz) koruyan Birim"23'. Bu ~ekilde Sekizli tanr~lar~ n (Ogdoa) ba~~ nda
Amon'un oldu~u, Amon'la birlikte Dokuzlu tanr~ lar (Ennea) grubunun
olu~tu~u, ifade edilmi~tir. Ayn~~zamanda yine her bir tanr~ n~ n Amon oldu~unun ifadesi gözden kaçmamakta ve Tek tanr~~fikrine ula~~lmaktad~r.
Y~ ne bu devirde, tannya maddesel sunaklar~ n adanmas~~ gelene~i önemini kaybetmeye ba~lam~~ , gürültülü bir ~ekilde tanr~ya yakan~lar tamamen
kalkm~~ur. Bu konuda Bilge Ani, müminleri ~u ~ekilde uyarm~~ ur: "Sözlerle
(vaktini) geçirmesin, arzusuna ancak sessizlik içinde eri~ecektir. Tanr~ n~ n
nefreti hayk~rmad~ r. Her türlü (fazladan) sözü reddeden, seven kalbinle dua
et. Tanr~~ dualar~m i~itecek ve suna~~m alacakt~ r...". Bu ~ekilde davranan
do~ru insan "tanr~s~ na s~~~ narak dü~manlar~ n~~yenecektir". Sessiz dü~üncelerle ve meditasyonla do~ru insan tanr~ n~ n lütfuna eri~ecek ve kendini
"tanr~n~n elinde hissedecektir"237.

233 Mexandre Moret, a.g.e., tome II., s. 668.
234 François Daumas, a.g.e., s. 102.
235 Mexandre Moret, a.g.e., tome II., s. 668.
236 Mexandre Moret. Le Ni!.., s. 443.
237 Alexandre Noret, Histoire ancienne..., tome II., s. 568.
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Takelot, ülkede siyasi birli~i sa~lama edi~esiyle, e~i Karamama'r Teb'e
"tanr~ n~ n e~i" olarak göndermeyi uygun görmü~, I. ve II. Osorkon devrilerinde Bubastis'te (M.Ö. 929-842) muazzam tap~ naklar yap~lm~~~ve bunun
için 3 ton kadar k~ymetli metalleri (alt~ n ve gümü~) hediye olarak alm~~lard~ r. II. Osorkon (M.Ö. 865-842), Tanis'teki heykelinin üzerindeki yaz~tta,
"çocuklar~n~n Teb Ba~rahibi ile ve Büyük Mâ ~efleriyle uyum içinde olmalar~"
dile~inde bulunmu~tur; böylece II. Osorkon iktidarlan için iki tehlikeden birinin Teb'deki Amon din adamlar~~oldu~unu ifade etmi~tir. Zaten bunu dü~ünerek o~lunu Teb ~ehrine Ba~ peygamber olarak göndermi~tir. Ayr~ca II.
Osorkon, "sonsuz bir ~ekilde dokunulmazl~~a sahip olan Teb'in kral görevlilerine yasak oldu~unu"238 belirterek Teb'in siyasi ve dini ayr~cal~~~ n~~vurgulam~~t~r.
Takelot devrinde ise Teb yine siyasi hayat~n merkezi haline gelmi~tir,
çünkü II. Osorkon'un o~lu 44 y~l boyunca Teb'de Ba~peygamber olarak
kalm~~t~r. Kan~m~ zca II. Osorkon'un o~lu siyasi ba~~ms~zl~~~ n~~ ilan etmek
için birtak~m ayaklanmalar~ n ç~ kmas~na sebebiyet vermi~tir. Çünkü bu dönemde "M~s~ r'~n kuzeyinde ve güneyinde sava~lar oldu~u, Teb'de ise ayaklanmalann vuku buldu~u, ama tann Arnon'un (Teb'deki) asilere kar~~~ba~~~larc~~davrand~~~239 ifade edilmi~tir.
II. Takelot M.Ö. 840'tan itibaren Ma ~efleri üzerindeki otoritesini kaybetmi~tir. Zaten M.Ö. 750'ye do~ru III. ~e~onk idaredeyken M~s~r'~ n idaresi
ikiye bölünmü~, bir taraftan Bubastis Hanedan~~devam ederken, yine ayn~~
hanedandan Pedubastis Tanis'te XXIII. Hanedan~~ kurmu~tur240. Bu ikili
idare yar~m yüzrldan fazla paralel bir ~ekilde sürmü~tür.
XXIII. Hanedandan III. Osorkon Teb'i elde tutmak için k~z~~ I.
~apenupet'i "tanr~~Amon'un e~i" ve "tanr~ya tapan- olarak Teb'e göndermi~tir. I. ~apenupet vas~ tas~yla III. Osorkon kad~ n Ruhban s~ n~f~n~~kurdurmu~, bu ~ekilde Karnak tap~ na~~n~ n gelirlerinden yararlanma imkan~~ elde
Alexandre Moret, a.g.e., tome II., s. 668-669.
Akxandre Moret, a.g.e., tome II., s. 668-669.
240 XXIII. Hanedan~n f~ravunlar~~s~ras~yla
- Pedubastis
Osorkon
- Psammus
- Zet
Osorkon
238

238
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etti~i gibi", o~lu Yevelot'u Teb'e Ba~peygamber olarak göndererek, bölgeyi
siyasi yönden de kendine ba~lam~~t~r242.
XXII. Hanedandan III. ~e~onk, XXIII. Hanedandan Pedubastis idaredeyken, M.Ö. 750'ye do~ru M~s~r'~n en güneyinde ba~kent Napata olmak
üzere Ku~~ülkesinde (Sudan ve Etyopya) yeni bir krall~k ortaya ç~km~~t~r. Bu
krall~k, Ramsesler devrinde Ku~~ülkesine yerle~melerine izin verilen ve gittikçe güçlenen Temhu kökenli Libyal~~sava~ç~lar~n Napata'da idareyi ellerine
geçirmeleriyle belirmi~, ve bu sava~ç~lardan biri olan Ka~ta (M.Ö. 750-746)
Etyopyal~~Hanedan, Nubya Hanedan~~olarak an~lan XXV. Hanedan~~kurmu~tur243. Ka~ta'n~n idareye gelmesi Napata'daki Amon rahipleri sayesinde olmu~, ve idare teokratik bir yap~ya bürünmü~tür, çünkü Ka~ta, ayn~~zamanda
Amon Ba~peygamberi olarak, dini görevi de yüklenmi~tir. Asl~nda, Ku~~ülkesindeki idare eski firavun idaresinin sa~lam kadrolarma dayal~~olmas~yla çok
güçlüydü ve alt~n maden ocaklar~~ve Sudan ticaretiyle ekonomik yönden
zenginle~~mi~ti244.
Ka~ta'mn yerine ç~ kan o~lu Pianki (M.Ö. 746-716) idaredeyken Deha
bölgesinde Bubastis ve Tanis'te hüluneden XXII. ve XXIII. Hanedanlar~n
yan~nda Sais ~ehrinde ba~~ms~zl~~~n~~ilin ederek XXIV. Hanedan~~kuran
Tefnaht'a (M.Ö. 730-720) paralel olarak Orta M~s~r'da Libyal~~Mi ~eflerinden Pefnefdubast Hermopolis'te, Nemrod (Nemart) ise Herakleopolis'te
ba~~ms~z prenslikler kurmu~lar ve mücadelelere ba~lam~~lard~ r. Tefnaht
kendi s~n~rlar~n~~geni~letmek için Heliopolis, Memf~s, Da~ur ve Hermopolis'i
fethedip, esas memleketi olan Herakleopolis'i tekrar ele geçirmeye haz~ rlamyordu245. Bu yüzden Libyal~~prensler, Pianki'nin Sais kral~~Tefnaht'a kar~~~
müdahalesini talep etmi~lerdi; böylece M~s~r yeni bir anar~i devri ya~amaya
241 Guy et M.F. Rachet a.g.e., s. 144.

Alexandre Moret, a.g.e., tome II., s. 669.
Hanedammn firavunlan s~ras~yla
- Ka~ta (M.Ö. 750-746)
- Pianld (M.05. 746716)
- ~abaka (M.Ö. 716-703)
- ~abakata (M.45. 703-689)
- Taharka (M.Ö. 689-663)
- Tanutamon (M.05. 663)
244 Alexandre Moret, a.g.e., tome II., s. 670.
245 Akxandre Moret,
a.g.e., tome II., s. 671.
242

243 XX'V.
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ba~lam~~t~. M~s~r'~n bütünlü~ünün koruyucusu tann Amon'un himayesini ve
lütfunu kazanmak için tannya dua ettikten sonra, tanr~n~n izniyle246 sefere
ç~ kan Pianki, Herakleopolis'e kadar Ni! vadisindeki bütün ~ehirleri eline geçirdi~i gibi, Delta bölgesini de hâkimiyeti alt~na alm~~t~r (M.Ö. 722).
Tefnaht'~n d~~~ nda Bubastis Hanedan~ndan Paimi, Tanis Hanedan~ndan III.
Osorkon ve di~er prenslikler, Pianki'nin iktidar~n~~kabul etrni~lerdir247.
Napata krall~~ma ba~l~~kalmalar~~ ~art~yla Pianki bu krallara tahtlarm~~ muhafaza etme iznini vermi~~ve Deha bölgesinde önemli bir ~ehri ba~kent seçece~ine, tekrar Napata'ya dönmü~tür248. Çok geçmeden III. Osorkon Teb'i tekrar ele geçirmi~, Tefnaht'~ n o~lu Bokoris (M.Ö. 720-715) ise XXIV.
Hanedan~~ daha da güçlendirmi~, hatta Deha bölgesi için bir tehdit unsuru
olmaya devam etmi~tir. Pianki'den sonra yerine geçen o~lu $abaka (M.Ö.
716-703) Deha bölgesine hareketle tüm M~s~r'~~ele geçirmi~~ve Bokoris'i tann
Amon'un dü~man~~ilân ederek yak~lmak suretiyle ölüme mahkûm etmi~~ve
tekrar tüm M~s~r'~~Etyopya Hanedan~na ba~lam~~t~r249.
XXV. Hanedan devrinde Napata'da tanr~~Amon'un dini etkinli~inin yan~nda siyasi ve sosyal hayattaki rolü daha da vurgulanm~~ur. Asl~nda Ka~ta,
tahun~~ tanr~~ Amon'un geleneksel ve dini otoritesini sürdürmek isteyen
Napata'da yerle~ik Teb'li Amon din adamlar~na borçluydu250. Eskiden beri
Teb din adamlar~~Ku~~ülkesini kendilerine ba~l~~ bir bölge olarak kabul etmi~lerdir. Zaten XXI. Hanedan devrinden itibaren de Teb
Ba~peygamberleri, ayn~~ zamanda "Ku~~krall~~~ n~n o~lu", "Güne~~ülkesinin
idarecisi" ünvan~yla bölgenin idaresini sürdürmü~lerdir. Bu yüzden Napata
Amon Ruhban s~n~f~~ile Teb'inki aras~nda s~k~~ba~lar olu~turulmu~tu251.
Dolay~siyle Ku~~Hanedan~~ için tanr~~Amon'un üstünlü~ü taru~~lamazd~.
Napata'da, tanr~~Amon'un "ar~nm~~~da~" (Du Uab) olarak adland~r~lan bugünkü Gebe! Barkal'~n eteklerinde M~s~r stilinde tap~na~~~bulunmaktayd~252.
Ku~~Hanedan~nda firavunlann idareye gelmeleri veraset usulüyle do~rudan babadan o~ula geçecek ~ekilde de~il de tanr~~ Amon'un adaylardan

246 Alexandre
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249 Alexandre Moret, Le Ni1., s. 401.
250 Alexandre Moret, Le Nil..., s. 398-400.
261 Alexandre Moret, Histoire ancienne..., tome II., s. 669-670.
262 Alexandre Moret, Le Nil..., s. 397.
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birini seçmesiyle gerçekle~tirilmi~ tir. Bunun için firavunlu~a aday olan,
"kraliyet karde~leri" olarak adland~ nlan prensler, tap~nakta tanr~n~ n eklem
yerleri oynak heykelinin önünden geçirilir, ve bu geçit s~ras~nda tanr~ n~n
heykelinin kollar~~adaylardan birini tutard~ , böylece Amon din adamlar~ n~n
vas~ tas~yla tanr~n~ n iradesi belirtilmi~~olurdu, ve seçilen ki~ i yine Amon'un
huzurunda yap~ lan törenlerle tahta ç~karcl~253.
M~s~ r firavunlan için düzenlenen kutsal do~umla ilgili teoriler XXV. Ku~~
Hanedan firavunlar~~için de geli~tirildi. Onlar~ n da babalar~n~n tann Amon
oldu~u, tanr~~ Knum taraf~ ndan biçimlendirildikleri, ve yepyeni bir kura~n
olarak, tanr~~Ptah taraf~ndan ~ekillerinin belirlendi~i ifade edilerek, tannsal
birer varl~klar olduklar~~öne sürülmü~tür254.
Bu hanedan firavunlar~~ da bütün kararlar~~için tanr~~ Amon'a ba~~vurmu~lard~ r; Delta bölgesine yap~ lacak seferler, dine ayk~r~~davranan rahiplerin
tap~ naktan ihraç edilmesi, firavunun rüyas~n~ n yorumu için tanr~n~n fikri
al~ nm~~t~r255. Bundan ba~ka "tannya tapanlar", "tanr~n~ n e~i" olarak adland~r~ lan ve Teb'e dini görevler için gönderilen prensesler konusunda da yenilikler getirilmi~tir. Ka~ ta, XXIII. Tanis Hanedan~ndan firavun III. Osorkon'un
k~z~~ ~apenupet'in imtiyazl~~pozisyonunu daha da güçlendirerek, ona, kendine bir varis seçmesi ~art~yla Teb bölgesinin idaresini vermi~tir. `Tanr~n~n
e~i" olarak bakire olmalar~~gereken bu prensesler, bu ~ekilde, Amon Ruhban
s~n~f~n~ n da muvafakatiyle kendilerine birer varis seçmi~ler, ve böylece siyasi
yükümlülükleri de ba~ lam~~ t~ r. I. ~apenupet kendine Ka~ ta'n~ n k~z~~
Amenardis'i varis olarak seçmi~tir. Yine ayn~~ ~ekilde Amenardis, firavun
Taharka'n~n k~z~~II. ~apenupet'i seçmi~tir. Art~ k Teb'de gerçek iktidar Amon
Ba~peygamberi taraf~ ndan de~il, "tanr~n~n e~i" taraf~ ndan temsil edilmi~,
ama idare, ona sad~ k, daha alt seviyedeki bir rahip taraf~ndan sürdürülmü~tür. I. ~apenupet, tann Amon'un dördüncü peygamberi, Montuemhat'~~görevlendirmi~ tir. Böylece Teb'den Ku~~ülkesi s~n~ rlar~ na kadar olan bölge
tanr~~Amon'un hâkimiyetinde kalm~~t~ r, çünkü Napata'da tanr~ n~n seçti~i
o~lu firavun idarede oldu~u gibi, Teb'de de tanr~n~ n "dünyevi e~i" tanr~~
Amon ad~ na idareyi sürdürecekti256. Bir anlamda I. ~apenupet ve varisleri, fi-
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ravunlarla e~it haklara sahip olmu~~ve birer Rahibe-fifavun gibi davranm~~lard~r257.
Ku~~Hanedan~~firavunlar~~elde ettikleri ganimetlerle ba~ta Teb olmak
üzere Napata'daki Amon tap~naklann~, dolars~yle Ruhban s~n~fin~~zenginle~tirmi~lerdir.Zaten, Napata Amon din adamlar~~sava~ç~~ kavimlerden ve
zencilerden olu~an kuvvetleriyle Teb Amon hazinesini koruma alt~na alm~~t~r2". Firavun Taharka ise tanr~~Amon'un kült merkezi Karnak'ta ad~na bir
kemeralu in~a ettirmi~tir259.
Bundan ba~ka, ilk olarak net bir ~ekilde bu devirde tanr~~Amon, Oziris,
gibi öteki dünyayla ilgili önemli tanr~lar~n yan~nda, ölülerin kendine yöneldikleri tanr~~ olarak da görülmeye ba~lam~~t~r. "Ölüler Kitab~" denilen,
ama "Ölüler ~lâhisi" de diyebilece~imiz, tanr~~Amon'a yaz~lan dualarda, yeryüzünde zor durumda zavall~~insanlar~n yard~m~na ko~an, onlar~n seslerine
kulak veren yüce tanr~n~ n öteki dünyadaki ölülerin de yalvarmalar~na cevap
verece~i, onlar~~kötü akibetlerden kurtaraca~~~ümidi aksettirilmi~tir:
"Selâm, tanr~-aslan, güçlü Senyör,
Tac~n~~süsleyen çift tüylü
Ve buyruk i~areti korkunç lurbaçl~!
Sen, güçlü erkek, parlald~~~n
Gö~ün derinliklerinde yay~l~r,
Pek çok ~ekillerin ve de~i~imlerin
Do~umunda gizlendi
Güne~~gözünde.
Sana yakanl~r, ey! büyük ad~ml~~güçlü ko~ucu,
Ve sen yard~m~n~~dileyene do~ru ko~ars~n;
Zavall~y~~onu ezene kar~~~korursun.
O halde felâket ç~~l~~~m~~dinle!
Yard~m~ma gel!

257 François Daumas, a.g.e., s. 102-104.
258 Alexandre Moret, a.g.e., tome II. s. 671.
259 François Daumas, a.g.e., s. 104.
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O halde, ey! Senyör dua= sesini dinle:
Heliopolis R'sinin ba~~n~n alt~ndan,
Hayat ate~ini ç~karaca~m zaman,
Tanr~m göksel kap~n~ n (cennet) önünde ölü (kulunu) koruma lütfunda
bulun,
Yeryüzünde oturanlar gibi olmas~~için!
Asl~nda o, tammad~~~n ruhundur.
Ba~~mn alt~ndan hayat ate~ini ç~kar,
Zira, ben, bir tannn~n cans~z sonsuz vücudunun
Ya~ayan ruhuyum.
Ey! Tann, o halde gel, beni kutsal saray~nda bir ruh yap!
Zira, asl~nda, ben Sen'im263.
Ey! Tannlann prensi! Ey Prens!
Ey Amon! Amon!
Ey tanr~, gö~ün do~usundaki tannlarm Prensi!
Ey! Görüntüsü örtülü
Ve pek çok ~ekilleri esrarengiz Sen,
~ki boynuzun seynörü, tanrça Nut'un (o~lu)!
O halde yalvan~~m~~dinle ey Amon!
Kutsal ismini
Ve pek çok ~ekillerinin isimlerini bilmiyormuyum!
Benim olan bu a~ada ya~am~yorlar m~?
Esrarengiz göründin gözlerime görünmedi mi?
26° ölünün boynuna alt~n yald~zdan yap~lm~~~kutsal bir ine~in resmi konulup, ba~~n~n alt~na da kullan~lmam~~~bir papirüsiin üzerine t~ls~ml~~yaz~lar yazthp konduktan sonra bu dualar
()kumar ve "Ey Amonl Amon! Gö~ün yükseklerinden yeryüzüne do~ru bakan sen" denilerek
tanr~~Amon'un inayeti clilenirdi. Bu ~ekilde ölünün sanki hayattaym~~~gibi bütün vilcudunda büyük bir s~cakl~k hissedece~ine ve Duat (yeralt~) kap~lar~n~n hiç birinin önünden geri çevrilmeyecek kadar bedeninin yücelmi~, hatta tannla~m~~~olaca~~na inan~hrd~~(Gregoire Holpaktchy,
Livre des Morts des Anciens Egyptiens, Paris, 1991, s. 78-79).
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Bak! ~~te sana do~ru vanyorum,
Kutsal görüntüne göre varolan tahun~n varisi
Ben, Oziris!
Duat'ta (öteki dünyada) bana sonsuz ya~am bah~et,
Ö~elerime mükemmel huzur ver (ki)
V ücudum bir tanr~n~n vücudu olabilsin!
~eytanlann ölüleri hapsettilderi ve i~kence yapt~klar~~
Bölgelerden kurtulabilsin!
Amon, sözlerime kulak ver!
~~te senin esrarengiz ismine yakar~yorum...
Bedensel ~eldimi (etten kemikten) yaratun;
Bana Kelâm~ n anlam~n~~açt~n;
~~te gökte bulunan tanr~n~n ruhu
Sesini duyurdu:
"Gerçekten, gerçekten himaye edece~im:
Vücudunu bozulmam~~~olarak muhafaza edeceksin"261.
XXV. Ku~~Hanedan~~devrinde yaz~lan ölümle ilgili bu ilâhilerde tanr~~
Amon'a birtak~m isimler de verilmi~tir. Bu isimler tamamen Ku~~ülkesine
(Sudan ve Etyopya) ait isimlerdir262. Ani papirüsünde görüldü~ü kadar~yla
bu isimler ~öyledir:
HAKAHAKER
AURAUA-HAKERSA, ANK-REBAT~~
HERSERAU
- HARSATA
RE-~UKASA
AMON-NATHEKERT~-AMON
- NA-~R~K, KA-~R~K, KASA~KA
- ARTH~KASATH~KA, AMEN-NA-EN-KA-ENTEK-~AR
261 Bu k~ s~m kollar~~gö~e do~ru yükselen ve ba~~nda
tüyler olan, lapis lazuli tozlanyla bo-

yanm~~~bir tanr~~heykelci~i üzerine okunurdu. ayn~~~ekilde kollar~~yukar~~do~ru uzanm~~, sa~~ve
sol omuzlar~nda tanr~~Amon'un simgesi koç ba~~~bulunan bir insan figürü üzerine de okunur,
ölünün öteki dünyada gökteki y~ld~zlardan biri gibi parlamas~~ve kaynaklardan su içebilmesi sa~lanm~~~olurdu (Grgoire Kolpaktchy, a.g.e., s. 285-286).
262 E.A. Wallis Budge, a.g.e., yol. II., s. 21.
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- TEK~AR-AMER-RERTH~~
- AMON-RTA-~A~AKA
- ~RKA~, MARKATH~, RER~-NASAKBUBU
- THINASA-TH~NASA
- -~AR~ATH~KATH~263
- HES-ÇEFEÇ
- ~APU-NETERARIKA
- BEHENN U264
Ayr~ ca bu döneme gelininceye kadar tanr~~Amon için as~ rlar boyu,
Teb'deki merkez tap~ na~~ na paralel olarak, pek çok yerde tap~ naklar yap~lm~~t~r. Bu tap~naklar sadece M~s~ r'da Nil vadisinde de~il, baz~~ vahalarda,
hatta M~s~r'~ n hâkimiyeti alt~ nda olan Suriye, Ku~~ülkesi (Sudan ve Etyopya)
gibi yerlerde in~a edilmi~tir:
Yukar~~M~s~ r'da Teb, Hermontis, Koptos, Panopolis, Kusae, Hermopolis
Magna, Herakleopolis Magna; A~a~~~M~s~ r'da Memfis, Heliopolis, Sais, Ksois,
Metelis, Babilon, Mendes, Tmuis, Diospolis (Sceptre), Butos, Hemmis adas~;
Libya çölünde Kenemet vahas~, Siyah vahas~ , Jupiter-Amon vahas~ ; Ku~~ülkesinde vadi Sabua, Abu Simbel, Napata, Meroe; Suriye'de ise ba~ta Tunip olmak üzere pek çok yerde yap~lm~~~ve Yunanl~lar taraf~ ndan Diospolis
(tanr~n~n ~ehri) olarak adland~r~lm~~ tlr265.
XXV. Ku~~Hanedan~~devrinde M~s~ r, tüm Ortado~u'da siyasi dengeyi
bozan Asur gibi yeni bir güçlü devletle kar~~~kar~~ya kalm~~t~r. Ba~lang~çta
Asurlular Mitannilerin vasalleri durumundayken, Hititlerin M~s~ r için bir
tehlike te~ kil ettikleri zamanlarda Mitannileri hâkimiyetleri alt~na alm~~lard~ r; bu defa hem Hitit, hem de M~s~ r için büyük bir tehlike olu~turmu~lard~r.
Zaten II. Ramses devrinde yap~lan Kade~~antla~mas~ , bir anlamda, Asurlulara
kar~~~M~s~ r-Hitit ittifak~~olmu~tur.
Asur tehlikesi M~s~ r'da, esas olarak, Delta'da yerle~ik XXIV.
Hanedandan Tefnaht ve Bokoris devrinde hissedilmi~tir. Bu hanedan~n vasali bulundu~u XXV . Ku~~Hanedan~ , güçlü olmakla birlikte, firavunlar~~
263 Gregoire
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Deha bölgesini hâkimiyetleri alt~na ald~ktan sonra ba~kent Napata'dan itibaren tüm M~s~ r'~~ idare edebileceklerini dü~ünmü~lerdir. Bu bak~mdan
M~s~ r'da, ilk safhada, Asurlularla kar~~~kar~~ya kalan Tefnaht ve o~lu Bokoris,
Asurlulara kar~~~Suriye prensleriyle ittifak kurmu~lard~r. Bokoris Asur kral~~
II. Sargon'la yapt~~~~sava~ta Rafia'da yenilgiye u~ram~~nr266. Bundan sonra
Asurlulara kar~~~XXV. Hanedandan ~abaka'mn yerine gelen ~abakata (M.Ö.
703-689) müdahalede bulunmu~tur. ~abakata Asurlular~n güçünü k~rmak ve
M~s~r'a sald~r~lar~n~~önlemek amac~yla Taharka kumandas~ ndaki bir orduyu
Suriye taraflarma göndermi~tir. Taharka, Senna~erib kumandas~ndaki Asur
ordusuyla kar~~la~ac~~n~~ dü~ünürken, Asur ordusunda ba~layan salg~n hastal~klar dolay~slyle, tehlike geçici olarak atlat~lm~~ur. Taharka idareye gelmek
için ~abakata'y~~öldürmü~~ve Amon din adamlar~n~ n deste~ini görmü~tür267.
Onun devrinde (M.Ö. 689-663) Asur kral~~Asarhaddon Deha bölgesini ele
geçirmi~, hatta Teb'e kadar ilerlemi~~ve A~a~~~M~s~ r'~~bir Asur eyaleti olarak
ilân etmi~tir (M.Ö. 671). Aralar~nda Sais kral~~Bokoris'in o~lu Ne~ao'nun da
bulundu~u Deha bölgesi hanedan ve prenslerinin bölgelerinde idareci olarak kalmalar~ n~~kabul etmekle birlikte, ba~lar~ na bir genel vali tayin etmi~tir2". Bölgeyi ikiye bölerek Bat~~bölgesinin ba~~ na, kendine sad~ k gördü~ü
Sais kral~~Ne~ao'yu ve Do~u bölgesinin ba~~na da Per-seped kral~~Pakruru'yu
getirmi~tir. Asarhaddon'un sald~ r~lar~~ s~ras~nda Yukar~~M~s~r'a çekilen
Taharka, bundan sonra M.Ö. 669'dan itibaren Memfis'i tekrar ele geçirince,
666'da, yeni Asur kral~~Asurbanipal M~s~r'a güçlü bir ordu göndererek
Taharka'y~~yenilgiye u~ratm~~, ve Taharka yine Yukar~~M~s~r'a çekilmek zorunda kalm~~t~ r. Asurbanipal'in kendisi de Delta bölgesine gelerek idari düzenlemeler yapm~~t~r. Bu defa Ne~ao'yu Sais ve Memfis krall~~ma, ~e~onk'u
Buziris krall~~~ na, Asurlu ~aruludari'yi ise Tanis luall~~ma getirmi~, ve yüklü
ganimetle Niniv'e dönmü~tür. Bundan sonra Ne~ao, ~e~onk ve hatta
~aruludari, Asur ordusu kar~~s~ nda durumlar~ ndan endi~e ederek
Taharka'ya M~s~r'~~idari yönden payla~mak ~art~yla ittifak teklif ettilerse de,
durumun Asurlular taraf~ndan anla~~lmas~~üzerine Ne~ao ve di~erleri yakalanarak Niniv'e gönderilmi~lerdir. Ama çok geçmeden Asurbanipal Niniv'de
mahpus krallarla anla~ma yoluna giderek Ne~ao'ya birtak~m hediyeler ver-

266 Alexandre Moret, a.g.e., tome II., s. 688.
267 Alexandre Moret, a.g.e., tome II., s. 691.
268 Alexandre Moret, Le Nil..., s. 402.
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di~i gibi, ona Sais ve Memfis lu-all~~~n~~hediye etmi~, hatta o~lu Psammetik'in
Delta'da Atribis kral~~olmas~n~~kabul etmi~tir269.
663'te Taharka'n~n yerine ye~eni Tanutamon Napata'daki Amon
rahiplerinin deste~iyle tahta ç~km~~t~ r. Bundan sonra Amon'un himayesi alt~nda sefere ç~ kan Tanutamon Deha bölgesine gelerek Asurlulara sad~k kalan prenslerle sava~m~~, Memfis'i Ne~ao'dan alarak onu öldürmü~tür; elde
etti~i ganimetleri, bir ~ükran ifadesi olarak, tanr~~Amon tap~na~~na göndermi~ tirm. Bunun üzerine Asurbanipal'in kumandas~ndaki ordu tekrar M~s~ r'a
sald~ rm~~ t~ r. Asurbanipal'in kar~~s~ nda fazla dayanamayaca~~ n~~ anlayan
Tanutamon, Teb'e do~ru, oradan da Napata'ya çekilmi~ tir. Asurbanipal, onu
takiben ula~ t~~~~Teb'i bir daha toparlanamaycak bir ~ekilde ya~malatm~~~
(M.Ö. 663), "alt~n, gümü~, k~ymetli ta~lar, saraylardaki k~ymetli e~yalar, pahal~~kuma~lar, saraydaki kad~ n ve erkek görevlileri, atlar, dikilita~lar, tap~naklar~n kap~lar~"27' gibi ne bulduysa ba~ kenti Niniv'e ta~~ tm~~t~r. Bin y~ll~k ~a~aal~~ bir geçmi~le, koskoca M~s~ r imparatorlu~unun dini ve siyasi merkezi, tanr~~
Amon'un bahsetti~i tüm zaferlerden elde edilen ganimetlerle, firavunlar~n
ve halk~n bak~~lar~yla müthi~~bir zenginli~e eri~ en Teb'in Asurlular taraf~ndan ya~malanmas~ , büyük bir yank~~uyand~rm~~t~r. 50 y~l kadar bir zaman
sonra M.Ö. 612'de Kaldeliler, Medler ve ~skitlerin sald~ r~lar~~ sonucunda
Niniv'in talan edilmesi ve sakinlerinin katledilmesi dolay~siyle Yahudi peygamberi Nahum, Asurlulann Teb'de ve di~er ülkelerde yapt~klar~n~ n kar~~l~~~n~~kendi ba~ kentlerinde gördüklerini ifade etmi~~ve ~öyle demi~tir:
"Nehrin kenar~ nda hükmeden
No-Amon'dan (Teb) daha m~~ güçlüsün?
Kale olarak denizi,
Sur olarak sular~~vard~.
Gücü M~s~ r ve Etyopya idi.
S~n~ r~~yoktu (uçsuz bucaks~zd~ )
Bütün yol kav~aklar~ nda
Küçük çocuklar~~da ezildi.
269 Alexandre
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Asilleri kur'a ile çekildiler
Ve bütün büyükleri zincire vuruldular."272
Bundan sonra, "tanr~ n~n e~i"nin ad~na Teb'i idare eden Dördüncü
Peygamber Mentuemhat, Asur idaresine boyun e~di~i için Asurlular taraf~ndan Teb kral~~ilan edilmi~tir. Sava~lar bitti~inde, Mentuemhat yabanc~lar~n
sald~r~s~ na u~rayan tap~naklar~~temizletmi~, tanr~~Amon'un kutsal gemisini
yeniden yapt~rm~~, Karnak'taki tap~naklar~~restore ettirmi~~ve Asurlular~n beraberlerinde götürdükleri tanr~lar~ n heykellerinin yerine yenilerini yapt~ rm~~~m-273. Buna kar~~l~ k ba~kent Napata'ya çekilen Tanutamon'un iktidar~~ise
sadece Ku~~ülkesinde geçerli kalm~~t~ r.
Sais ve Memfis kral~~ Ne~ao'nun XXV. Hanedan~ n son firavunu
Tanutamon taraf~ ndan öldürülmesinden sonra Asurlular~n yard~m~yla babas~n~n yerine Sais ve Memfis kral~~olan I. Psammetikle, XXVI. Hanedan ba~lam~~ t~r'". Yar~m as~ rdan fazla idarede kalan I. Psammetik, Asurlular~n Babil
ve Elam'daki mücadelelerinden yararlanarak, onlar~~M~s~ r'dan ç~ karmak ve
M~s~ r'~n ba~~ms~zl~~~ n~~ elde edebilmek için çareler aram~~nr. ~lk safhada
Lidya kral~~Giges'ten askeri yard~m alarak ve baz~~bölgelerden Yunan paral~~
askerleri getirterek275 askeri güçünü arturm~~t~ r. Filistin taraflar~na seferler
düzenledi~i gibi, Delta bölgesinde hakimiyetini kurmu~, hatta Yukar~~M~s~ r'~~
da idaresi alt~na almay~~amaçlam~~ur. Bunu, k~z~~Nitokris'i "tanr~~ Amon'un
François Daumas, a.g.e., s. 104-105.
Moret, a.g.e., tome II., s. 696.
274 Bu hanedan~n firavunlan s~ras~yla
Psammetik (M.Ö. 663-609)
- Ne~ao (M.Ö. 609-594)
Psammetik (M.Ö. 594-588)
- Apries (Uhaibre) (M.Ö. 588-568)
- Amazis (Ahmes) (M.Ö. 568-525)
Psammetik (M.Ö. 525)
275 I. Psammetik'ten ba~lamak üzere, ilk olarak bu hanedan devrinde Yunan paral~~askerlerinden yararlan~lm~~t~ r. I. Psammetik, Deha bölgesinin savunmas~n~~sa~lamak üzere kuzeydo~uda karargah kurmalann~~sa~lam~~t~ r. Tabii ki Yunan askerlerini takiben M~s~ r'a Yunan tüccarlar~~yerle~meye ba~lam~~lard~ r. Hatta sadece Sais, Bubastis ve Memfis gibi Delta bölgesi ~ehirlerine yerle~mekle kalmay~ p, Yukar~~M~s~r'da Abidos'a kadar çe~itli ~ehirlerde, kendilerine ait sokaklarda, ticari faaliyetlerini sürdürmü~lerdir. Öyle ki, say~lar~n~n 200 bine ula~t~~~~ifade edilmi~tir. Yunan paral~~askerleri ve tüccarlar~n~n Miletli, ~yonyal~ , Ka~-yal~ , Eolyal~~ve Dorlar olduklar~~
bilinmekle birlikte, Demotik metinlerde "Uyn", yani iyonyal~~olarak geçrni~lerdir. Hatta Atina ve
~sparta'da M~s~r'a yard~mc~~ kuvvetler göndermi~lerdir. Firavun Amazis, tüm M~s~r'a da~~lm~~~
Yunanhlann Delta'n~n bat~s~ndaki Nokratis'e yerle~melerine izin vermi~ tir (Guy et M.F. Rachet,
a.g.e., s. 119-120; Alexandre Moret, Le
s. 402-403; François Daumas, a.g.e., s. 109.)
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e~i" olarak Teb'de bulunan II. ~apenupet'e varis olarak kabul ettirerek sa~lam~~ t~ r. Tanr~~ Amon'un Dördüncü Peygamberi Mentuemhat da I.
Psammetik'in Teb üzerindeki otoritesini kabul etmi~tir. Böylece I.
Psammetik tüm ülkede siyasi birli~i kurmu~tur.
Firavun Ne~ao (M.Ö. 609-594) ise iktidar~n~n ikinci y~l~nda Yunan askerleriyle birlikte Babillilere kar~~~sava~an Asur kral~~Asur-Uballit'in yard~m~ na
ko~mu~~görünmekle beraber, eski M~s~ r imparatorlu~unu yeniden tesis edece~ini dü~ünmü~, ama Babil kral~~Nabupolassar'~ n o~lu Nabukodonozor'a
Kargemi~'te yenilerek geri çekilmek zorunda kalm~~t~ r. Babil ordusu M~s~ r
kuvvetlerini takiben Sina yar~ madas~ na gelmi~ken, kral Nabupolassar'~ n
ölümü Nabukodonozor'un ülkesine geri dönmesine sebep olmu~, bu ~ekilde
Deha bölgesi muhtemel bir tehlikeden kurtulmu~tur.
Ne~ao, ticareti geli~tirmek ve siyasi yönden güçlü olmak için denizcili~e
önem vermi~, Akdeniz ve K~z~ldeniz'de seferlerde bulunacak, teknik bak~mdan ileri seviyede gemileri Korentlilere yapt~rm~~ ur. Ayr~ca, her iki denizi
birbirine ba~lamak için II. Ramses devrinde yapt~r~lan Delta'da Nil'in bir koluyla K~z~ldeniz aras~nda irtibat' sa~layan kanal~~temizletmi~tir. Di~er yandan Afrika ile ticari ili~kileri geli~tirmek amac~yla Fenikeli denizcilerin yard~m~yla, ilk defa, sahilleri takiben tüm Afrika k~tas~~çevresinin ke~fini gerçekle~tirmi~tir276.
II. Psammetik devrinde (M.Ö. 594-588) ise Güney M~s~r'~n ötesinde Ku~~
Ülkesine seferler düzenlenmi~~ve XXV. Ku~~Hanedan~~firavunlar~mn isimleri
an~tlardan kaz~nm~~ur. Ayr~ca, firavun, Asya'daki durumu incelemek için,
Fenike ve Suriye'ye ziyarette bulunmu~turm.
Apries (M.Ö. 558-568) zaman~nda ise Babil kral~~Nabukodonozor taraf~ndan al~nm~~~olan Kudüs'te ayaklanmalar oldu~u gibi, Tir ve Sidon'da
Babillilere kar~~~savunmaya geçilmi~tir. Apries, donanmas~yla Tir ve Sidon'a
yard~m göndermekle kalmay~p, Yahuda krall~~~n~~ da kurtarmak için Kudüs'e
do~ru hareket etmi~tir, ama M~s~ r'~n bölgedeki tüm müdahaleleri ba~ar~s~zl~ kla sona ermi~tir. Bundan sonra Apries Kudüs'ten kaçan Yahudilerin
M~s~ r'a yerle~melerini sa~lam~~ur278. Apries'in, özellikle Yunan paral~~asker-

Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 211-212, 175-176; François Daumas, a.g.e., s. 107.
Daumas, a.g.e., s. 107-108.
278 François Daumas, a.g.e., s. 108.
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lerine önem vermesi, ço~unlu~unu Libyal~~askerlerin olu~turdu~u M~s~ r ordusunun ayaldanmasma sebep olmu~tur. Apries bu ayaklanmalar~~bast~rmak
için veziri Amazis'i göndermi~se de, asi M~s~r askerleri Amazis'i firavun ilan
etmi~lerdir. Bu da Amazis'in Apries'e kar~~~dönmesine sebep olmu~tur; sonuçta isyan eden askerlerin ba~~na geçen Amazis, Apries'i ve Yunan kuvvetlerini yenilgiye u~ratarak esir alm~~, ve Apries bo~ularak öldürülmü~tür278.
Apries'ten sonra tahta ç~kan Amazis (M.Ö. 568-525), yerli M~s~r ordusu
taraf~ndan firavun ilan edilmekle beraber, yabanc~~ dü~manl~~~na ra~men
M~s~r'~n Yunanl~lann aktif ticaretinden önemli kazançlar elde etti~ini dü~ünerek, onlar~n Delta'n~ n bat~s~ndaki Nokratis ~ehrinde toplu halde ya~amlar~ n~~sürdürmelerini sa~lam~~, di~er yandan Ortado~u'da Babil kral~~
Nabukodonozor'un haleflerinin zay~fl~~~na ra~men Pers tehlikesinin ortaya
ç~kmas~yla, Yunan paral~~askerlerinden vazgeçemeyece~ini göz önünde bulundurarak, Delta'n~n kuzeydo~usundaki kamplarm~~Memfis'e ta~~ tm~~ur.
Amazis'in devri genellikle bar~~~içinde geçmi~, K~ br~s adas~~(Alasya)
M~s~ r'a ba~lanm~~t~r280. Perslerin M~s~r'~~tehditleri, ancak iktidar~n~n sonuna
do~ru belirmeye ba~lam~~t~r.
Amazis'ten sonra firavun olan III. Psammetik (M.Ö. 525), sadece birkaç
ay idarede kalm~~t~r. Çünkü M~s~ r, II. Keyhüsrev ile muazzam bir imparatorluk olan Perslerin istilas~na u~ram~~ur. Firav~~n Amazis'in Yunan kuvvetlerinde general olan Halikarnasl~~ Fares'in M~s~ r'a ihanet edip Pers kral~~
Kambiz'in saflar~na geçmesi ve M~s~ r'~n savunma planlar~ n~~ aç~ klamas~,
Perslerin harekat~n' kolayla~urm~~t~ r. III. Psammetik tüm kuvvetleriyle
Persleri Delta'n~n do~usundaki Pelusa'da durdurmaya çal~~t~ysa da, yenilerek
Memfis'e s~~~ nm~~, ama çok geçmeden Memfis de Persler taraf~ ndan
al~nm~~t~ r. Kambiz, III. Psammetik'e iyi davrand~ysa da, daha sonralar~~
Psammetik'in Kambiz'e haz~rlad~~~~komplonun ortaya ç~kmas~yla intihar etmesi sonucu XXVI. Sais Hanedan~~son bulmu~tur28I.
XXVI. Hanedan~n son zamanlar~nda ülkede ya~anan bar~~~havas~~ ile
M~s~ r önemli ölçüde ekonomik geli~meler kaydetmi~tir. Her ne kadar bölgesel prensler, bir yerde, ba~~ms~z bir ~ekilde hareket etmi~lerse de, aralar~ nda
mücadele etmeyip, bölgelerinde düzeni sa~lamakla refah~~getirmi~lerdir; çe279 Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 37.
280 François Daumas, a.g.e., s. 109; Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 25.
281 Alexandre Moret, a.g.e., tome II., s. 754-755.
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~itli mesleklerden olu~an halk kitlesi bu refahtan önemli ölçüde yararlanm~~t~r. Herodot'a göre Sais devrinin sonunda M~s~r'~n refah~~s~n~rs~zd~. Düzen ve
adaletin282 sonucu olarak elde edilen zenginlikle lüzumsuz israf etme zevki
belirmi~ti. Firavunun büyük i~lerini idare etme imkân~n~~tekrar elde eden
Etyopyal~lar, Karnak ve Napata'da ~ahane an~ tlar yapt~rm~~lard~r283. Tabii ki
Teb ve Napata Amon rahipleri de birtak~m avantajlar elde etmi~lerdir. Zaten
bu hanedan devrinde de din, devletin temelini te~kil etmeye devam etmi~tir.
I. Psammetik'ten ba~lamak üzere Teb'i idarelerine ba~layan firavunlar,
Amon ruhban s~ n~f~n~ n ba~~~ve Teb bölgesinin idarecisi olan "tanr~n~n e~i"
prenseslerin görevlerini kendi ç~karlar~~için koruma yoluna gitmi~lerdir284.
Yukar~da da de~inildi~i gibi I. Psammetik, "Amon'un e~i" olarak Teb'de
bulunan Ku~~Hanedan~ndan firavun Taharka'n~n k~z~~II. ~apenupet'e kendi
k~z~~Nitokris'i varis olarak seçmesini kabul ettirmi~tir. Karnak'ta bulunan
Nitokris Stelas~nda I. Psammetik'in, bu konuda, tanr~~Amon'a hitab~~ ~u ~ekildedir:
"Senin o~lunum, kalbini rahatlatmak için kendisi (Amon) için dölledi~i,
tanr~lara sunaklar sunan, tanr~lar~n babas~n~n lütfuna eri~en ilkim. Burada,
benden önce olanlar~ nkinden daha fazla, firavun için tanr~n~n himayesi dile~inde bulunabilmesi için, (tanr~n~n) dualarmdan ho~nut olup ülkeyi korumas~~için luz~m~, tanr~n~n e~i olsun diye, ona verdim (adad~m).... Firavun
Taharka'n~ n bir k~z~n~n (II. ~apenupet) burada oldu~unu duydum.... Ama
ben bir varisi yerinden koyacak de~ilim, çünkü adaleti seven bir krahm. Ben,
miras~ n~~ Jeb'den (yer tanr~s~ ) alan, babas~n~n (Oziris) intikam~ n~~alan
(Horus)285, ~ki k~sm~~(A~a~~~ve Yukar~~M~s~ r) birle~tiren bir o~ulum. Bunun

282 )0(II. Bubastis Hanedan~~devrinde ç~kanlan ve f~ravun Bokoris ve XXVI. Hanedandan
Amazis devirlerinde geli~tirilen birtak~m demokratik kanunlarla ki~ilerin, firavunun müdahalesi
gerekmeksizin, vergi ödemeleri ~aruyle, mallar~n~~istedikleri gibi kullanma özgürlükleri getirilmi~, hatta arazilerinden bir k~sm~n~~rahatça tap~ naklara ba~~~layabilmi~lerdir (Mexandre Moret,
Le
s. 404-405).
283 Herodote, Histoires, tome II., Paris, 1930, s. 177.
284 Alexandre Moret, Le
s. 406-407.
285 Gök tanr~s~~Horus, en eski devirlerden itibaren, ba~lang~çta A~a~~~M~s~ r Krall~~~m ve
daha sonralar~~tüm M~s~ r'~~tek bir idarede toplayan firavunlarm kendisinden geldikleri kabul
edilen tannd~r. Efsanelere göre yeryüzünün ilk kral~~Jeb'dir; ondan sonra o~lu Oziris M~s~r ülkesini idare etmi~, insanl~~a medeniyeti getirmi~tir. Ama Oziris'in, k~skanç karde~i, Yukar~~M~s~r
krall~~~mn tanr~s~~Seth taraf~ndan öldürülmesi üzerine miras~~o~lu Horus'a kalm~~t~r; dolay~siyle
idareye gelen f~ravunlar, yeryüzünde Horus'un temsilcileri say~lm~~lard~r.
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içindir ki bunu (Nitokris) Ona (II. ~apenupet) "büyük k~ z" olarak (varis olarak) verdim".
Bu yaz~~tta as~ rlardan beri süregelen dini ve siyasi gelene~e uygun olarak
I. Psammetik'in de tann Amon'un o~lu oldu~unu bir kez daha vurguland~~~~
gibi, Delta bölgesinde ba~ kenti Sais'te ikamet eden firavunun, her ne kadar
~ki Ülkenin kral~~oldu~u ifade ediliyorsa da, en az~ ndan k~z~~Nitokris sayesinde Teb'den itibaren Güney M~s~r'~~idaresi alt~nda tutabilece~i, dolay~siyle
M~s~ r'~ n birli~inin ancak tanr~~Amon'un himayesinde veya tanr~n~ n ad~na
korunabilece~i dü~üncesinin hala firavunlar taraf~ndan kabul edildi~i görülmektedir.
II. ~apenupeeten sonra "tanr~n~n e~i" olan Nitokris onun sadece ünvan~n~~almalda kalmay~p, ayn~~zamanda ona ait mallar~ n da ad~na geçirilmesiyle
maddi yönden de güçlü bir ~ekilde görevine ba~lam~~t~ r. Nitokris devrinde
Ba~ peygamber Horheb'in hiç bir siyasi iktidar~~olmam~~ur; buna kar~~l~ k
Teb'li bir prens287 olan Mentuemhat, Dördüncü peygamber olmas~ na
ra~men bölgenin idaresini Rahibe-firavun Nitokris ad~na sürdürmü~, ayr~ca
Güney ve Kuzeyin bütün peygamberlerinin ~efi olmu~tur288.
XXVI. Hanedan~n sonuna do~ru III. Psammetik'in "tanr~n~n e~i" görevini yüklenen k~z~~Anhnesneferibre, Arnon peygamberlerinden birinin yard~m~na ihtiyac~~olmad~~~~ve gerçek bir firavun gibi ülkesini idare edebilece~i
dü~üncesiyle, bir kraliyet ünvan~~ olan Horet (di~i Horus)289 ünvan~n~~alm~~,
gerçek anlamda bir firavun gibi siyasi ve bir Ba~peygamber gibi de dini iktidar~~ tek ba~~na yürütmeye ba~lam~~ t~r. Anhnesneferibre'nin tanr~~Amon'un
e~i ilan edilmesi törenini yans~tan a~a~~ daki metinde, tüm Amon din adamlar~n~ n onun emrinde oldu~u ve bir firavun gibi taç giydi~i, ama yine de iktidar~n~ n sadece bölgesinde geçerli oldu~u, III. Psammetik'ten "~ ki Ülkenin
senyörü" olarak söz edilmesinden anla~~lmaktad~r:
"Tanr~lar~n kral~~ Amon-Re'nin tap~na~~ na geliyor: Amon tap~na~~n~n
peygamberleri, kutsal babalar~ , rahipleri (Uâb), ayin rahipleri ve laik rahipleri onun önünde ilerliyorlard~ . Tap~nakta tanr~n~n yaz~c~s~~ve evinin
Moret, Le Ni!..., s. 408.
Moret, Le
dipnot 3. s. 408.
288 Alexandre Moret, Histoire ancienne..., tome II., s. 696.
289
Kraliçe-firavun Hat~epsut'un da ald~~~~"Horet" ünvam ile kad~nlar~ n da eski kraliyet
tanr~ m Horus'un yeryüzündeki temsilcileri olabilecekleri kabul edilmi~tir.
286 Alexandre
287 Alexandre
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(tap~na~~n~ n) 9 rahibi (Uâbu) ile "tannya tapan"~n (tahta) ç~k~~~törenleri
yap~ld~. Tanr~~Amon'a tapan ve tanr~mn e~i olarak bütün ni~anlar~~ve süsleri
tak~nd~, onu güne~in seyretti~i yerlerin kraliçesi (hemt) yapmak için
(Rahibe-firavun ilân etmek için) çift tüylü tac~~tak~ld~~ ve protokolü belirlendi: ~ ki Ülke senyörü III. Psammetik'in kraliyet k~z~, çok sevimli, en gözde,
çekicili~i olan yüce kad~n, a~kta güzel, bütün kad~ nlar~n kraliçesi, tanr~n~n
e~i, tannya tapan, tannn~ n eli, hayatla donat~lm~~~prenses"29°.
Ünvanlan bu ~ekilde belirlenen Rahibe-firavun Anhnesneferbr bir tanr~ça gibi yüceltildi~i gibi, dini ayinlerde rahiplerin ba~~nda yer ald~~~, ülkeyi
idare etti~i, ayn~~zamanda tannmn e~i olarak tanny~~ho~nut etti~i de ~u sat~rlarla belirtilmi~tir:
"~lk defa (tanr~ça) Tefnuea291 yap~ld~~~~gibi onun için bütün ayinler ve
törenler yap~ld~ ktan sonra, - yükseli~ini (güne~~gibi do~u~unu) kutlamak için
her defas~nda tanr~~Amon'un evine (tap~na~~ na) gidi~inde bütün peygamberler, kutsal babalar, tap~ nak rahipleri ona geldiler (onun etraf~ nda idiler) o, çok sevimli, çok sevilen, tüm Aton'un (güne~~diski) çevreledi~i (yerlerin)
idarecisi prenses, kutsal elleri sistrum tutan, Amon'u sesiyle ho~nut eden
tannmn e~i"292.
Perslerin M~s~r'~~M.Ö. 525'te hâkimiyetleri alt~ na almalanyla ba~~ms~z
XXVI. Hanedanla birlikte "Amon'un e~i" rolünü üstlenen, kendilerine ait saraylar~, mallar~~olan ve öldüklerinde firavunlar gibi Teb yak~nlar~ndaki
Medinet Habu'da törenle gömülen293 prenseslerin de Güney M~s~r'daki idareleri son bulmu~tur. Asl~nda sanki onlarla birlikte tanr~~Amon'un imparatorluk tanr~m olarak ha~metli etkinli~i de noktalanm~~~bulunmaktad~r.
M.Ö. 558'de Iran'da idareye gelen ve M.Ö. 539'a kadar bat~da Anadolu
ve Ortado~u olmak üzere, do~uda ise ~ndus nehrine kadar koskoca bir imparatorlu~u kuran II. Keyhüsrev'in yerine geçen o~lu II. Kambiz'in
525'te M~s~r'~~fethetmesiyle M~s~r'~ n bir Pers eyaleti ilân edilmesini takiben ve
Kambiz'le ba~lamak üzere Pers imparatoru olan I. Darius, I. Kserkses, I.
Artakserkses ve II. Darius, XXVII. M~s~ r Hanedan~n~~olu~tum~u~lard~r (M.Ö.
525-404).
s. 409.
Moret, Le
Tefnut rutubet tanr~ças~d~r. Tanr~~It'enin yaratt~~~~Doktalu tannlar (Ennea)
grubunun ilk di~i unsurudur. Hava tanr~m ~u ise ilk erkek unsuru temsil etmi~tir.
292 Alexandre Moret, Le Nil..., s. 409.
293 Barbara Watterson, a.g.e., s. 144.
299 Alexandre
291 Tanr~ça
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II. Kambiz, M~s~r'~n Pers imparatorlu~u bünyesindeki önemini bildi~i
için, ilk önce Memfis'te, daha sonra da Teb'de otoritesini güçlendirmek ve
hatta imparatorlu~un s~n~ rlar~n~~Afrika'ya do~ru geni~letmek amac~yla
M~s~r'da 6 y~l geçirmi~tir. Teb'den itibaren 50 bin ki~ ilik orduyu Büyük
Vahay~~ i~gal etmek, orada bulunan ve Perslere kar~~~milli bir hareketi yönlendirebilecek Amon din adamlar~ n~~cezaland~rmak için gönderirken, kendisi de Nubya (Sudan) taraf~n~~fethetmek üzere sefere ç~km~~t~ r, ama yiyecek
ve su s~k~ nt~s~~çeken her iki ordu ba~ar~s~zl~ kla Teb'e dönmek zorunda kalm~~t~r294. Bu ba~ar~s~szl~klardan müthi~~bir ~ekilde öfkelenen ve bunu ihanete
ba~layan II. Kambiz, M~s~ r tanr~lar~na dü~man kesilerek, ac~mas~zca, ç~lg~ n
davram~larda bulunmu~tur. Memfis'in kutsal öküzünü b~çaidad~~~~gibi tanr~lar~ n heykellerini k~rd~rtm~~ , hatta firavun Amozis'in mumyas~n~~da yakt~rm~~t~ r. Herodot'a göre II. Kambiz, "kutsal hastal~ k" diye adland~rd~~~~epilepsiden muzdaripti295.
II. Darius'tan sonra M~s~r'da tekrar yerli hanedanlar~ n kurulmas~~çabas~n~n ba~lad~~~~görülmektedir. Bölgesel prenslerden Amirte (M.Ö. 404-398)
k~sa bir zaman için XXVIII. Hanedan~~kurarak M~s~r'~n ba~~ms~zl~~~n~~sa~lamaya çal~~m~~t~ r. Ondan sonra Deha bölgesindeki Mendes (Sedet) ~ehri
prensi I. Neferites (M.Ö. 398-392) XXIX. Hanedan~~kurmu~, onu takiben
Akoris (M.Ö. 392-380), Psammutis ve II. Neferites ise ancak 20 y~l kadar
M~s~ r'~n ba~~ms~zl~~~~için Perslerle mücadele etmi~ lerdir. Bu mücadelelerinde ~spartal~lar~n ve K~br~s kral~~Evagoras'~n deste~ini almakla birlikte,
fazla ba~ar~l~~olamam~~lard~r.
XXIX. Hanedandan sonra, bu defa yine Deha bölgesinde, Sebennitos
(Cebat Neter = tanr~ n~n tap~ na~~ ) prensi Nektanebo (Naht-Hor-ehbet)
M~s~ r'~~kendi idaresi alt~ nda toplamak için I. Nektanebo (M.Ö. 378-360) ad~~
alt~nda XXX. Hanedan~~kurmu~ tur. I. Nektanebo, Nil nehrinin ta~mas~~sayesinde Perslerin sald~r~lar~ ndan kurtulmu~ tur. Tann Amon'dan ziyade Sais'te
tanr~ça Neit'in Ruhban s~n~f~na imtiyazlar tan~m~~, Buziris, Bubastis, Memfis,
Abidos, Koptos, Edfu, Filae'de di~er tanr~~ve tanr~çalar ad~na tap~naklar~n
yap~ m~n~~ ba~latm~~t~ r. Karnak Amon tap~na~~nda ise bir tak~m ilâveler yap~lm~~~olmakla beraber, art~ k tanr~~ Amon'un ülke çap~nda üstünlü~ü pek
fazla kalmam~~t~ r.

294
295

Alexandre Moret, Histoire ancienne..., tome II., s. 755.
Wrodote, a.g.e., tome III., s. 16-37.
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I. Nektanebo'dan sonra yerine o~lu Teos (M.Ö. 360-359) geçmi~tir. Teos
Filistin'i Perslerden almak üzere sefere ç~kuysa da, M~s~r'da b~ rakt~~~~karde~inin ihanet ederek Teos'un kumandasmdaki orduda bulunan o~lunu geri
ça~~rmas~, onun da Yunanl~~askerleri kendisiyle geri çekilmeye raz~~etmesi
üzerine Teos, Pers kral~na s~~~nmak zorunda kalm~~t~r. Böylece idareye ye~eni II. Nektanebo (M.Ö. 359-341) geçmi~tir. II. Nektanebo, I.
Nektanebo'nun ba~latt~~~~eserlerin yap~m~n~~sürdürmü~tür. Ama M.Ö. 343'te
Pers kral~~III. Artakserkses Okos'un M~s~r'a sald~r~s~~üzerine Yukar~~M~s~r'a s~~~nmak zorunda kalm~~~ve M.Ö. 341'de iktidar~~ son bulmu~tur. III.
Artakserkses Okos ve halefieri Arses ve III. Darius, XXXI. Hanedan~~olu~turmu~lard~r. Bu hanedanla M~s~r, Büyük ~skender'in M~s~r'~n fethine kadar,
ikinci kez, k~sa bir müddet Pers hâkimiyetinde kalm~~ur296.
M.Ö. 322'de M~s~r'~~fetheden Makedonya kral~~Büyük ~skender, M.Ö.
525'ten beri süren ve M~s~rl~lar~n nefretini kazanan Pers hâkimiyetine son
vererek, kendi hâkimiyetini kurmu~tur. ~lk safhada, Büyük ~skender için en
önemli ~ey, M~s~r'daki iktidann~~ me~ru k~lmaku, bunu ancak din adamlar~n~n elde tutulmas~yla gerçeide~tirebilece~ini ve M~s~r halk~n~n dini hassasiyetine de sayg~~göstermenin yararl~~olaca~~n~~dü~ünerek, M~s~r'a geli~inden 3 ay
kadar sonra Libya taraflar~ndaki Siyah Amon tap~na~~na ziyarette bulunmu~tur. Amon Rahipleri taraf~ndan tanr~~Amon'un o~lu, ~ki Ülkenin me~ru kral~~
olarak kar~~lanm~~~ve M~s~r firavunlarma ait ilâhi bir imtiyaz olarak tap~nakta
tanr~~ Amon'un huzuruna kabul edilmi~tir. Bu ~ekilde Büyük ~skender ve
daha sonra o~lu, resmen ve dinen M~s~r'~n me~ru krallar~~olarak görülmü~ler, ve bundan böyle Büyük ~skender'den ba~lamak üzere, Roma
Imparatorlu~u hâkimiyetine kadar süren Ptolemeler devrinde (M.Ö. 32230/29) krallar~n heykelleri tap~ naklara kondu~u gibi, kutsal do~-umla ilgili
kuramlar onlar için de geli~tirilmi~, tannlarm kültü de onlar~n ad~na sürdürülmü~tür. Hatta paralar~n üzerine tanr~~Amon'un simgesi koç boynuzlanyla
Büyük ~skender'in kabartmas~~yap~lm~~ur297. Bu ~ekilde Büyük ~skender'in
tanr~~Amon'un yeryüzündeki görüntüsü oldu~u ifade edilmi~tir. Tüm bunlara ra~men Ptolemeler geleneksel tanr~-firavun imaj~na sahip olamam~~lard~r. Bununla beraber, yine de Ptolemeler, M~s~r toplumunda dini ve siyasi
rolü büyük olan Ruhban s~n~f~mn merkezi idareye ideolojik deste~i vermede
tek güç oldu~unu kabul ederek, genellikle din adamlar~na ho~görülü, hatta
cömertçe davranm~~lar ve M~s~r tannlan için pek çok tap~nak in~a edilmi~tir.
296 François Dumas, a.g.e., s. 110-112; Guy et M.F. Rachet, a.g.e., s. 197.
297 Barbara Watterson, a.g.e., s. 145.

IMPARATORLUK TANRISI AMON

577

Buna ra~men arazi ve gelirleriyle ekonomik yönden güçlü olan baz~~ tap~naklardaki din adamlar~n~n bir tehlike te~kil edebilecekleri de dü~ünülerek, tap~nak arazilerinin idaresi kraliyet görevlilerinin kontrolü alt~nda tutularak,
Ruhban s~n~fin~n ekonomik ba~~ms~zl~~~~azalt~lm~~ur.
M.Ö. III. yüzy~l~n sonunda, Yukar~~M~s~r'da Ptolemelerin idaresine kar~~~
ayaklanmalarm ba~lamas~, bu ayaklanmalarda Teb Ruhban s~n~fin~n rolünün
olmas~, özellikle de M.Ö. 205'te Teb'in siyasi yönden kraliyetten ayr~lmas~~ve
idarenin 20 y~l boyunca Nubya kökenli idarecilerin elinde kalmas~~sonucu, V.
Ptoleme bu kar~~~ kl~~a son vermeye çal~~m~~ ur. Bundan sonra tap~naklar,
vermekle yükümlü olduklar~~vergileri zaman zaman ödemediklerinde, herhangi bir ~ekilde zorlanmam~~, aksine 'VIII. Ptoleme'nin (M.Ö. 121-1 18) kararlar~~ do~rultusunda, birikmi~~vergilerden muaf tutulmu~lar, hatta rahiplere "kutsal arazileri" idare etme ve gelirlerini toplama hakk~~verilmi~tir. Bu
~ekilde din adamlar~~idari ve mali olmak üzere tüm imtiyazlarm~~elde etmi~lerdir298.
Ptolemeler devrinde Yunan ve Makedonyal~~ göçmenlerin geli~iyle,
~skenderiye'den itibaren yepyeni bir idari sistemden ve yabanc~~ bir hanedandan dolay~~ yeni bir toplum hayat~~ya~anm~~~olmas~na ra~men, yine de
M~s~ rl~lar~n dini gelenekleri sürdürülmü~, hatta birtak~m etkile~imler de gerçekle~mi~tir. Yunan tanr~lar~~ile M~s~r tanr~lar~~aras~nda benzerlikler görülerek tanr~ lar aras~~ özde~le~tirme yap~lm~~, böylece tanr~lar~n kral~~ Amon,
Zeus'un e~iti olarak kabul edilmi~299 ve Zeus-Ammon olarak adland~r~lm~~t~ r"°. Belki de bu yüzden Yunanl~lar, Teb vilâyetini, Amon tap~na~~ndan dolay~~Diospolis (tannmn ~ehri) olarak adland~nlm~~lard~r.
Bu devirde tanr~~Amon'un yarat~c~l~~~, sayfa 5 ve 6'daki Honsu kozmogonisiyle ortaya konuldu~u gibi, tannmn önemli tanr~lardan Ptah, Nun ve
Honsu'yu benli~inde ta~~d~~~, bu ~ekilde tanr~lann senyörü oldu~u, bir kez
daha ortaya konmu~tur. Ayr~ca tanr~~Amon'a ilâhiler söylenmeye devam
edilmi~tir, ~öyle ki:
"Tannlardan solucanlara kadar
Eserin her ~eye hayat vermektir.
298 Françoise

Dunand - Christiane Zivie-Coche, Dieux et hommes en Egypte, Paris, 1991, s.

199-208.
299 Pierre

Montet, a.g.e., s. 289.
Watterson, a.g.e., s. 145.

399 Barbara

Belleten C. LIX, 37
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Varl~~~n~n tiksindi~i,
Yüceli~inin nefret etti~i,
Ya~ayan her gözü öldürmektir"301.
Bundan ba~ka, yine bu devirde tanr~~Amon'un bütün tannsal özelliklerinin yans~ t~ld~~~~ve bütün eski M~s~r tannlarm~n kendi benli~inde oldu~unun kan~ t~~ olarak bronzdan heykelleri yap~lm~~t~r. Bu heykellerde tanr~~
Amon, yüzü güne~~diskini ifade eden, ba~~n~ n üzerinde iki koç boynuzu olan
sakall~~ bir insan ba~l~ , ~ahin kanad~~(Horus) bir böcek vücutlu302, insan bacakl~, aslan vücutlu, dört elli ve bacakl~, bir elinde tanr~~asas~, hayat i~areti
Anh ve Oziris'in hayat enerjisini ve hayati dengeyi temsil eden Ced, di~er
elinde de tanr~lar~n kral~~ oldu~unu ifade eden k~rbaçla (neheh=korumak)
temsil edilmi~tir303. Bu heykellerle, tanr~~Arnon'un Re, Horus, Hepri, Oziris
gibi tannlann tümünün özelliklerini ta~~d~~~~anlat~lmak istenmi~tir.
29'da Oktavianus (Augustus) taraf~ndan fethedilen M~s~r, Roma
imparatorlu~unun bir eyaleti haline gelmi~tir. Hiç bir ~ekilde tannlar~n varl~~~ na dokunulmam~~, ama tap~ naklarla ilgili uygulamalarda yeni bir dönem
ba~lam~~t~r. Genellikle Yunan az~nl~~a dayanarak tek bir lejyonla hakimiyet'erini sürdüren Romal~lar farkl~~ bir idare tarz~~tatbik etmi~lerdir. ~lk önlem
olarak M.Ö. 20'de tap~naklar~n arazilerinin büyük bir k~sm~n~~müsadere ederek devlete ba~lam~~larsa da, tap~naldar~n mülk edinmeleri veya ba~~~~almalar~~yasaklanmam~~, ama hem arazilerden, hem de kültle ilgili zanaatsal çal~~malarla, sunaklara yönelik ve kutsal hayvanlar üzerinden vergi alma yoluna
gidilmi~tir. Hatta rahiplerin göreve ba~lamalan bile vergiye ba~lanm~~, baz~~
hallerde bu görevler hazine yarar~na sat~~a ç~kar~lm~~t~r. Tabii ki bunun için
bir sivil görevli, ba~ta ~skenderiye'dekiler olmak üzere, tüm M~s~ r tap~naklar~ n~ n Ba~rahibi ünvanlyla, tap~naklann y~ll~k gelirlerini kontrol etmek üzere
tayin edilmi~ti.
Di~er yandan, din adamlar~n~n dini görevlerinin d~~~ nda tüm yükümlülükleri de yasaklanm~~t~r. Ruhban s~n~f~n~n bir üyesi olmak için bu s~n~ftan
bir aileden gelinmesi ~art~~konmu~, din adamlar~~kurulunun toplanmas~~ da
yasaklanm~~nr. Sunak hayvanlar~, kutsal hayvanlar~n beslenmesi ve gömül3°1 François Dumas, a.g.e., s. 327.
302 R&Hepri'yi ifade eden gübre böce~i
olabilir.
303 E.A. Wallis Budge, a.g.e., yol. II., s. 18-19.
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mesi konusunda da birtak~m k~s~ tlamalar getirilmi~, uyulmamas~~ halinde
para cezas~~tatbik edilmi~tir.
Ruhban s~n~f~n~ n bu kadar denetim alt~ nda tutulmas~n~ n siyasi taraf~~da
bulunmaktayd~ . Romanlar, din adamlar~ n~ n milli hareketlerdeki rollerinin
önemini göz önünde bulundurarak, halk ile Ruhban s~ n~f~~ aras~ndaki s~ k~~
ba~lar~~bozmay~~da amaçla~n~~lard~.
Bütün bu uygulamalara ra~men ruhban s~n~f~ , özellikle üst seviyedeki
üyeleri, toplumda imtiyazh az~nl~~~~te~kil etmi~tir; çünkü 14 ya~~ n üzerindeki
tüm M~s~ rl~ lann ödemekle yükümlü olduklar~~kelle vergisinden ve angaryadan muaf tutulduklar~~gibi, hastal~ k nedeniyle görevlerinden uzakla~m~~~olmalar~~halinde bile onlara belli bir gelir tahsis edilmi~tir. Din adamlar~ , ayr~ca sunaklardan, hiyerar~ik s~ raya göre, paylar~n~~alma haklar~n~~ da muhafaza etmi~lerdir. Bu ~ekilde sade vatanda~lara nazaran ya~am seviyeleri çok
yüksek olan din adamlar~ndan küçük tap~ naklardakilerin bile evlere, küçük
çapta arazilere, sürü hayvanlar~ na, hatta kölelere sahip olduklar~, mülk al~ p
satmaya haldan oldu~u, borç para al~ p verdikleri papirüslerde zikredilmi~tir.
Belki de imtiyazl~~ say~ labilecek statülerinin olmas~ , Marcus Aurelius
(M.S. 161-180) devrinde ya~anan tedirginlik, hatta Delta'n~ n do~usunda din
adamlar~ n~ n merkezi idareye kar~~~ayaklanmalar~ na ra~men, genel olarak
din adamlar~n~ n Roma imparatorlu~una kar~~~sert bir tepki göstermemelerini sa~lam~~ t~.
Her ~eye ra~men bu devirde de kutsal do~umla ilgili kuramlar Roma
imparatorlar~~için geli~ tirilmeye devam edilmi~tir. Din adamlar~n~ n dünyevi
düzenin sa~lanmas~ nda, ülkenin refah~~ve selâmetinde büyük rollerinin oldu~u kabul edilmi~, tap~ naklar dini ve kültürel geleneklerin canl~~ tutuldu~u
kurumlar olmaya devam etmi~lerdir304.
As~ rlar boyu i~levini sürdüren Teb'deki Karnak Amon tap~na~~, Roma
hâkimiyetinde de ilâveler yap~larak geni~ letilmi~, ihtimam görmü~ tür; ama
M.S. IV. as~ rdan itibaren tap~ nak, din adamlar~~ taraf~ ndan terk edilmi~tir305.

304 Françoise Dunand - Christiane Zivie-Coche, a.g.e., s. 210-213.
305 Barbara Watterson, a.g.e., s. 139.
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Zaten H~ ristiyan dini Roma imparatoru Septimius Severus devrinde (193211) M~s~ r'a nüfuz etti~i gibi, önem kazanmaya da ba~lam~~ur306.
*

*

*

Eski imparatorluk devrinde fazla tan~ nmayan bir tanr~~ iken Orta
~mparatoluk M. Hanedanla ilk önce Teb bölgesi ve Yukar~~M~s~r tanns~~pozisyonuna getirilen tanr~~Amon, daha sonra M~s~r'~n birli~ini kuran XII.
Hanedan firavunlar~~devrinde ülke çap~ nda hala hakimiyed devam eden
tanr~~It'' ile özde~le~tirilerek yüceltilmi~, kraliyet tanr~ m, hatta milli tanr~~ilan
edilmi~ tir. Bununla da kal~nmay~ p, as~ rlar ilerledikçe, özellikle Yeni
imparatorluk devrinde M~s~r'~ n büyük bir imparatorluk kurmas~yla, tanr~~
Amon'a imparatorluk tanr~s~~vasf~~kazand~r~lm~~t~r, bu ~ekilde sadece
M~s~rldann de~il, M~s~r'~ n hakimiyetindeki tüm yabanc~~ülkelerin de tanns~~
oldu~u belirtilmi~tir.
Firavunlann siyasi ba~anlanna paralel olarak, din adamlar~n~n geli~tirdikleri kuramlarla tanr~~Amon'un, firavunlar~n do~~~ mundan tahta ç~ kmalar~ na, siyasederinin gidi~auna, yapt~klar~~sava~lara, elde ettildere zaferlere kadar tüm hayatlar~na hakim oldu~u, onlar~~korudu~u ifade edilerek, firavunlar~ n vazgeçemeyecekleri, bir anlamda iktidarlar~n~n kefili bir tanr~~olmu~tur.
Tabii ki bunun sonucu, firavunlar tanr~~Amon'u "ho~ nut etmek" için sava~lardan elde ettikleri ganimetlerin ve gelirlerinin büyük bir k~sm~n~~ tap~naklanna ba~~~ lam~~lar, dolay~siyle din adamlar~n~ n önemli ölçüde zenginle~melerini sa~lam~~lard~r. Bunun yan~ nda din adamlar~ , tanr~~Amon ad~na
tüm siyasi hayata el atmaya ba~lam~~ lar ve her konuda kesin bir etkinli~e sahip olduklar~~ gibi, devlet içinde devlet konumuna gelmi~lerdir; teokratik
idarenin bir parças~~olarak bask~~unsuru te~kil etmi~lerdir. Amon din adamlar~n~ n bu etkinliklerine W. Amenhotep devrinde 20 y~l kadar k~sa bir zaman
için set çekilmi~~olmakla beraber, ondan sonra yine ayn~~noktadan hareketle
Pers imparatorlu~u hakimiyetine kadar ülkenin kaderini firavunla payla~m~~lard~r. ~ dareye gelen her firavunun, ~eklen de olsa, iktidann~~me~ru k~lmak
için tanr~~Amon'la onun Ruhban s~n~f~n~ n lütfunu kazanmas~~dini bir gelenek haline gelmi~tir.
Di~er yandan Amon din adamlar~, çok tannl~~ dini bir yap~da siyasi konumundan dolay~~milli özellik kazand~r~lan tanr~~ Amon için haz~ rlad~klar~~
306 Françoise

Dumas, a.g.e., s. 568.
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ilahilerle di~er tanr~lar~n ikinci derecede tanr~lar olduklar~n~, bu tanr~lar~n
en önemli niteliklerini, hatta kült merkezlerini tanr~~Amon'a mal ederek
tanr~= yüceli~ini ifade etmek suretiyle, onu tannlarm kral~~ilan etmi~lerdir.
Bununla da yetinmeyip, teorilerini daha da geli~ tirerek tek tanr~~oldu~unu,
monoteist yap~ya uygun biçimde zaten "gizli", "görünmeyen" anlam~na gelen
ismiyle, insanlar hatta tannlar tarf~ndan anla~~lmas~~güç olan tan~r' için,
- Kendi kendine var olan
- Ba~lang~c~~ba~latan
- Evrenin senyörü, var olan her ~eyin ba~lang~c~d~r
- Anlamaya çal~~mak için çok büyüktür
- Gönderdi~i mesajlar öldürebilir veya tekrar hayat verebilir
- Hayat ve ölüm, bütün varl~ klar için ona ba~l~d~r
- O tektir, tanr~lar aras~nda ondan ba~kas~~yoktur
- Ebedi zaman~n efendisi, sonsuz zaman~n yarat~c~s~~
- E~sizlerin (tanr~lar~ n) teki, bütün uyuyan insanlar~ n üzerinde uyumadan titreyen
sözleriyle ve daha niceleriyle tanr~~Amon'u tek tanr~~olarak ilan etmelerinden
dolay~~ onun gerçekten tek tanr~~ oldu~u alg~lanmakla beraber, tanr~~
Amon'un yüceli~ini belirtmek için di~er tannlardan bahsedilmi~~veya bütün
di~er "tanr~lar~n senyörü" oldu~una de~inilmi~~olmas~, monoteist bir dini
yap~n~n tesis edilemedi~ini de göstermektedir. Sanki siyasete ba~l~~olarak bir
Monoteizm geli~tirmi~tir, çünkü nas~l firavunun insanlar~n kral~~olarak tanr~sal bir varl~k oldu~u kabul edildiyse, firavunun babas~~Amon'un da tannlarm
üstünde ilahi bir kuvvet oldu~u, en büyük tanr~~oldu~u ispadanmaya çal~~~lm~~ ur. Zaten Monoteizmin tesis edilmesi söz konusu olsayd~~veya ba~ar~l~~
olaca~~~dü~ünülmü~~olsayd~, Ahenaton örne~inde k~smen görüldü~ü gibi,
tüm di~er tanr~ lar ya inkar edilir, ya da onlardan söz edilmezdi.
XVIII. ve XIX. Hanedan devirlerinde oldu~u gibi, Re, Ptah, Seth gibi
tanr~lar~ n adlanndan bahsedilmesi, hatta firavunlar~ n bu isimleri içeren kraliyet isimlerini almalar~, sava~larda zafer bah~eden tanr~~Amon'a ra~men birliklere sadece Amon'un ismi de~il de di~erlerininkinin de konulmas~,
Monoteizmden henüz uzak olundu~u fikrini güçlendirmektedir.
Bununla beraber ilahiler incelendi~inde, M~s~r'da monoteist bir yap~n~n
oldu~u intibal da edinilmektedir; belki de tüm tannlardan söz edilerek tanr~~
Amon'un yüceli~i güçlendirilmi~~oluyordu, ya da tanr~lardan her biri tanr~~
Amon'un bir s~fat~n~, bir özelli~ini te~kil ediyordu ve bu yüzden her ilahide,
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~srarl~~ bir ~ekilde, di~er tanr~lar~ n isimleri tekrarlan~ yordu; çünkü firavunlar
için "sen Re'sin" denilmesi ile firavunun gerçekten tanr~~ Re olmas~~gerekmiyordu, ha~ metli bir ~ahsiyetinin oldu~u ifade edilmi~~olabilirdi. ~~te bu dü~üncelerle M~ s~ r'daki dini yap~~konusunda Politeizm ve Monteizm aras
~nda
tereddüt edilmektedir. Ama yine de kesin olan ~ey, Politeizmin tanr~~Amon'a
ra~men devam etmesiydi.
Tabii ki tüm bölgesel tanr~lar i~ levlerini sürdürdükleri gibi, as~rlar boyu,
hemen hemen milâdi y~ llara kadar, din adamlar~~ tanr~~ Amon'un üstün1ü~ünü vurgulamak endi~ esiyle dini teorilerinde tanr~~Amon'u di~er tanr~larla
özde~le~ tirmede ~srar etmi~ lerdir.

