ESKİ MISIR TARİHİ

TARİH LİSANS PROGRAMI

DOÇ. DR. ERKAN KONYAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
TARİH LİSANS PROGRAMI

ESKİ MISIR TARİHİ

Doç. Dr. Erkan Konyar

Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ

18. yüzyılın son yıllarında Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız birliklerinin
Mısır’ı işgal etmesi, gelişen süreçte Mısır’ın batı toplumları tarafından tanınması popülerliği
yanında, belki de bilimsel açıdan en ilgi uyandıracak kültür olmasının ilk adımını oluşturur.
Her nekadar bu sefer sırasında Fıransızların inşaat ettikleri geçici kale ve ordugâhlarda yapı
malzemesi olarak kullanılan taşların antık mısır eserlerinden sökülmesi ciddi bir tahribat
yaratmışsa da aynı zamanda ordu bünyesindeki araştırmacıların çalışmaları Mısır’ın batı
dünyasında bilinirliğini ciddi bir biçimde arttırmıştır. Hatta bu inşa faaliyetlerinde bulunan üç
dilli Rozetta taşı, Mısır yazısının çözümünde temel referans olmuştur.
Bugün başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dünyanın birçok büyük müzesinin en
büyük kolaksiyonlarını Mısır eserleri oluşturur. Taşınabilen en görkemli ve etkileyici maddi
kültür kalıntıları 19. yüzyıldan itibaren yoğun bir biçimde Batı müzelerince satın alınmıştır.
Mısır popüleritesini tabiiki günümüze bıraktığı maddi kültür kalıntılarına borçludur.
Oluşturulan mistik ve gizemli Mısır, popüler kültür için daima vazgeçilmez malzemeyi
oluşturmuştur. Piramitlerin uzaylılar tarafından yapılmasından tutun da mumyalanmış cesedin
öğütülmesiyle oluşturulan karışımların afrodizyak etkisi olduğuna dair tıbbi yaklaşımlar...
Aslında Mısır uygarlığının temel niteliğine ve ürettiği kültüre baktığımızda öteki dünya, ya da
ölümden sonraki yaşamı düzenlemek için gündelik yaşamını biçimlendiren, bir nevi ahirette iyi
yaşayabilmek için dünyevi hayatı kurgulayan bir toplum görürürz. Ancak bu Mısır’ın bize
bıraktığı ve daha çok krali nitelikteki mezar anıtları, tapınak ve heykeller ile yine bunlarla
organik ilişki içinde olan hiyeroglif yazı söyler. Mısır halkının aynı endişeleri ne ölçüde
taşıdığını bilemiyoruz.
Mısır’ın tarihini, kültür ve sanatından izole ederek, eski Mısır yazıtlarından, uluslararası
kaynak ve antik kaynaklardan yazmak tarihsel sürecini anlamamaızı imkânsız kılar. Bu nedenle
bu çalışmada tarihsel süreç ile birlikte Mısır’da dönüşen, mimari, heykel, sanat, yazı vb. gibi
kültürel unsurlar da kronolojik veya dönemsel olarak ele alınmıştır.
Ders niteliğindeki bu çalışmalarda görece karmaşık olan ve uzun bir kronolojik süreci
kapsayan Mısır Tarihi’nin daha anlaşılır kılınması için görsellerden sıklıkla yararlanılmıştır.
Bazı tarihsel olaylar bilimsel tartışmalarına girilmeden genel kabul gören biçimiyle verilmeye
çalışılmıştır. Yine tarihleme veya kralların saltanat süreleri konusunda kimi çakışmalar
olabilmektedir. Kullanılan kaynakların da belli bir standart vermemesi, metin içinde verilen
bazı tarihlerde farklılıkların doğmasına neden olmuştur.
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1. ESKİ MISIR’DA ÇEVRE VE İNSAN

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Mısır Devleti’nin kurulduğu coğrafya hakkında bilgi verilir. Nil Nehri hakkındaki
coğrafi bilginin ardından nehrin Mısır tarihinde nasıl bir rol oynadığı üzerinde durulur. Mısır’ın
yakın komşu coğrafyaları tanıtılır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Nil Nehri’nin yönü nasıldır?
2. Nil Vadisi neresidir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mısır Coğrafyası

Mısır Devleti’nin yaşadığı
coğrafya kavranır

Ders notları, yardımcı
okumalar

Nil Nehri ve Vadisi

Nil nehrinin yapısal özellikleri
kavranır

Ders notları, yardımcı
okumalar

4

Anahtar Kavramlar


Nil Nehri,



Coğrafya,



Nil Vadisi,



Nil’in bölümleri
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1.1. Eski Mısır Coğrafyası

Kültür tarihine bakıldığında Çevre, iklim, yer şekilleri gibi coğrafi unsurların bazen
doğrudan bazen ise dolaylı yollardan insan eylemlerine, üretim-tüketim ve yerleşme
biçimlerine etkisini görürüz. Bu durumun belki de en çarpıcı örneği Mısır Uygarlığının
oluşumunda görülür. Mısır Uygarlığı varlığını Nil nehrine borçludur dersek yanlış bir ifade
kullanmış sayılmayız diye düşünüyorum. Aslında Yakındoğu tarihine baktığımızda büyük veya
kalıcı eser bırakmış uygarlıklarının büyük bölümünün büyük nehir yatakları veya yakınında
şekillendikleri, ana yerleşme alanlarının bu alanlarda büyüdüğü görülür. Örneğin Mezopotamya
kültürlerinin Fırat ve Dicle Havzalarında şekillenmesi gibi.
Ünlü antik dönem tarihçisi Herodotos Mısır, Nil'in Mısırlılara bir armağanıdır der.
Kültür ve coğrafya bağlamında belki de dünya üzerinde kurulmuş diğer nehir havzası
kültürleri arasında bu doğrudan etkileşime en iyi örnektir Mısır ve Nil. Aslında Nil'in
kaynağı çok uzaklarda günümüz Uganda'sında Viktorya gölüne kadar uzanır. Buradan doğan
Beyaz Nil, kaynağını Etiyopya'dan alan Mavi Nil ile Sudan topraklarında birleşir. Bu uzun
yolculuktan sonra Vadi olarak adlandırılan çöl ortasında yaklaşık 1050 km.'lik bir
yolculuktan sonra çeşitli kollara ayrıldığı ve Akdeniz'e döküldüğü yaklaşık 160 km.
uzunluğundaki Delta bölgesinde son bulur. Burada Nil'in bereketinin kaynağı sayılan Siyah
Toprağın kaynağını Etiyopya kaynaklı Mavi Nil'den gelir.
Mısır Uygarlığını varlığını Nil nehrine borçludur. Nil uçsuz bucaksız uzanan çöller
arasında mısırlılar için bir vaha oluşturmuştur. Mısır sahraya özgü bir vahadır. Nil sayesine
ekilebilir alanların oluşturulması, daha sonra kontrol edilebilir yani yapay sulama sistemlerine
geçiş, yani Nil’in kontrolü Mısır Uygarlığının daha de zenginleşip yücelmesine neden olmuştur.
Burada vaha olmanın gerekliliğini üç temel noktaya dayandırabiliriz; Elverişli bir toprak
yapısı, su ve tabi bunların kontrolünün sağlanması için insan gücü. Bu üç temel unsurun
kronolojik süreçte uygun koşullarda bir araya gelmesi ve sürecin işlemesi için sistemin
kurulması uygarlaşma sürecini de başlatmıştır.
Bu döngünün temel unsurlarından birinin su kaynağı olduğunu belirtmiştik. Bu temel
su kaynağını Nil ve Nil’e hayat veren kaynakları oluşturmuştur.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Nil aslı kaynağını Habeşistan/Etiyopya’dan alır. Bütün
yıl devam eden muson yağmurları Nil’in ana su gereksinimini karşılar. Bu arada Sudan’daki
kaynaklardan aldığı su miktarı da Nil’ın diğer bir önemli kaynağıdır. Aslında bu su sitemi
Mısır’ın belki de en sıcak geçen, çölün kuraklığının en fazla hissedildiği Temmuz ayından
başlayarak, Eylül ayına kadar sürecek taşkınlara yol açar. Bu tarihlerde Nil suyu en üst
seviyededir, Nil taşkınları oluşur ve getirdiği alüvyonlar ile de verimli tarım alanları meydana
gelir. Aslında başlangıçta taşkınla bataklığa dönüşen bu alanlar, suni kanalların yardımı ile bir
nevi kurutulmuş ve özellikle tahıl üretiminin yapılabildiği alanlara dönüştürülmüştür.
Böylelikle Nil taşkınları kontrol altına da alınmış oluyordu. Nil’in her iki kıyısı boyunca
oluşturulan bu bereketli topraklarda buğday ve arpanın yanı sıra mercimek, nohut gibi
baklagiller de yetiştiriliyordu. Aynı alanda oluşturulan bostanlarda sebzeler ve yine aynı
alanlarda meyve ağaçları yer almaktaydı. En tercih edilen olasılıkla hurma ağacıydı.
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Su, suyun getirdiği verimli toprak tarıma elverişli alanlar yaratmaktaydı. Giderek ısınan
iklim çöl bölgesindeki toplulukların daha sulak, yaşanabilir alanlara yönelmesine neden oldu.
Daha önce de belirttiğimiz üzere Nil’in oluşturduğu bu vahanın insan eliyle şekillenmesi Mısır
Uygarlığını yarattı. Tüm koşular hazırdı ancak bu doğal potansiyeli organize edecek, suyun
dağıtımı için kanallar kazacak ve denetleyecek, tarımım sağlıklı yapılması için su hareketlerini
ve bu nedenle matematik, mühendislik ve astronomi bilimlerine zamanla vakıf olacak daha
nitelikli bir insan grubu gerekliydi. Böylelikle insan faktörünün de eklenmesiyle doğal
kaynakların insan eliyle kontrolü ve toplumsal yaşama katkısı sağlanmış, Nil kısmen kontrol
altına alınmış oluyordu.
Deyim yerindeyse Nil’in kontrolü bir şekilde Mısır’ın da kontrolünü sağlıyordu. Bu
noktada suyun dağıtımını sağlayacak sistemlerin kurulması ve kontrol edilmesinden, adil
dağıtılmasına uzanan süreci kontrol edecek bir yönetim erkinin gerekliliği ortadadır.

Fotoğraf 1: Nil Nehri ve kıyısındaki alüvyonal arazi
Bu noktada Mısır’ın ihtiyacı olan merkezi bir yönetim şekliydi. Tüm ülkeye egemen ve
ülkenin kaynaklarını kullanmaya yetkili, ülkenin ve halkın ilahi ve somut yansımasının birleştiği
yöneticiyi “Firavun” olarak adlandırmaktayız.
Kuzeydoğu Afrika'nın önemli bir bölümünü kapsayan Mısır'ı coğrafi açıdan üç bölümde
değerlendirebiliriz. Nil Vadisi, Delta ve Fayyum; Bunların yanında hammadde ve kimi ticari
ilişkilerin olduğu Doğu çöl bölgesi ve batı çöl bölgesi de bu coğrafyaya dâhil edilebilir. Yine
dönemsel olarak etki alanı çerçevesinde sınırlarının değişebildiğini söylemek gerek. Örneğin
Yeni Krallık döneminde Nubya bölgesi dahi mısır sınırları içinde, ilişkili bir bölge olarak
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gösterilmiştir. Yine yeni krallık çağında Sina, Filistin, Kuzey Suriye coğrafyası Mısır ile ilişkili
bölgeler olmuşlardır. Bu açıdan siyasi sınır ve etki alanları ile coğrafi sınırları farklı
değerlendirilebilir. Daha önce de dediğimiz üzere Mısır'ın ana coğrafyası Çöl içinde uzanan,
güneyden kuzeye doğru akan ve Akdeniz dökülen Nil nehridir.
Nil Aknenize döküldüğü alanda birçok kola ayrılır. Delta olarak adlandırılan bu bölge
erken dönemlerden itibaren daha çok bataklıktır. Özellikle Yeni Krallık Dönemi'nde yerleşme
yoğunluğu görülmekle birlikte, erken yerleşmelerin Nil Nehri’nin oluşturduğu alüvyon tabakası
altında kalmış olabileceği de önerilmektedir. Bataklıklardan oluşan arazi yapısı başlangıçta
kontrollü tarımı zorlu kılsa bile özellikle Yeni Krallık Dönemi’nde önemi oldukça artmıştır. Nil
vadisindeki oldukça dar tarımsal araziye karşın Delta bölgesinde ekilebilir arazi bataklıkların
kurutulmasıyla oldukça artmıştır. Aynı dönemde bölgede kentleşmenin de hız kazandığı
görülmektedir.

Fotoğraf 2: Nil nehri kenarında bir filika
Nil'ın uzunluğu ve Mısır ülkesinin Nil çevresinde gelişmesi özellikle merkezi yönetim
dönemlerinde, siyasi birlik kurma noktasında birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Bu nedenle
yönetim merkezinin kimi zamanlar yer değiştirir. Bunun yanında Nil üzerinden ulaşım
olanaklarının geliştirilmesi bir şekilde kontrol mekanizmasını da güçlendirdiğini göz önünde
tutmak gerek. Ancak merkezi hükümetin güç kaybına uğradığı dönemlerde bazı eyalet
merkezlerinin (nomeler) yöneticilerinin hemen bağımsızlıklarını ilan ettiklerini görülür. Bir
taraftan Vaha niteliklerinden dolayı merkezi bir yönetim biçiminin ihtiyaç hâline dönüştüğü
bir sistemin yine aynı nitelikleri nedeniyle birçok kez yönetim zaafına uğraması sıra dışı bir
durum arz eder.
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Fotoğraf 3: Mısır ve ve çevresi (Baines- Malek: 1986)
Mısırlılar Ülkenin uzunluğundan kaynaklanan bu sorunu bertaraf etmek için merkezi
yönetim konumunu da buna göre dizayn etmeye çalışmıştır. Önceleri daha kuzeyde yer alan
yönetim merkezi ülkenin büyümesiyle orta mısıra almıştır. Böylelikle siyasi kontrol daha
etkin sağlanabilmiştir. Ancak Yakındoğu’daki siyasi gelişmeler ve bu gelişmelerin
oluşturduğu siyasi coğrafya özellikle Yeni Krallık Dönemi’nin sonlarında ilgi alanının
tekrar Delta bölgesine yönlendirmek zorunda kaldı. Ancak bu kez de Nubya’nın, Afrikanın
doğal kaynaklarından uzak kalmak zorundaydı. Aslında konumundan kaynaklanan bu
olumsuzluk Yakındoğu’da yeni oluşan diğer güç dengelerine karşı zamanla zaafa
uğramasına ve çöküş dönemine girmesine neden olmuştur. Mısırın bu siyasi egemenlik
çabası denizcilikten, gündelik yaşama ve hatta dine kadar birçok unsuru etkilemiştir.
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Nil Nehri Yakındoğu’daki bilinen diğer büyük nehirlerin (Fırat, Dicle)
aksine
güneyden-kuzeye doğru akmaktaydı. Bu durum ülkenin tanımlanmasında da önemli rol
oynamıştır. Güney Vadi bölümü Yukarı Mısır, Delta’nın yer aldığı Kuzey bölümü ise Aşağı
Mısır olarak adlandırılmıştır. Başlangıçta bu ayrım siyasi bir bölünmeyi de tanımlamakla
birlikte Sülaleler dönemi ile birlikte siyasi bölünmüşlük ortadan kalkmıştır.
Mısır çöller arasında uzanan bir vaha kültürü olması dolayısıyla aslında başlangıçta daha
kapalı bir kültürel yapı gösterir. Dışarı ile etkileşim çevresini saran geniş çöl sahası nedeniyle
her zaman zor olmuştur. Ancak özellikle Yeni Krallık Dönemi'nde Yakındoğu'nun gelişen yeni
siyasi panoraması mısırın dışa açılma siyasetini de tetiklemiştir.
Bu süreçte Yakındoğu'nun diğer kültürleri ile sıkı etkileşim içinde olduğu görülür.
Ancak Mısır temel olarak kendine has kültürel özellikleri ile Yakındoğu'nun sıra dışı kültürü
olarak tanımlanabilir.
Vadi ve Delta bölgelerinden sonra Mısır’ın önemli bir yerleşme alanı da Fayyum olarak
adlandırılan göl vahasıdır. Tarımsal arazilerin yoğunluğu ve sulama olanakları bu alanı
yerleşmeye uygun hâle getirmiştir. Mısır’ın neolitik kültürlerine ilişkin yerleşme alanları da bu
bölgede görülmektedir. Büyük olasılıkla o dönemde göl havzası daha geniş bir alana
yayılmaktaydı. Eski krallık döneminde gölün sulama olanakları kullanılarak bölgeye tarımın
getirildiğine inanılmaktadır. Hatta tarım arazisi yaratmak adına gölün belli oranda kurutulduğu
ve bu verimli alanlarda tarım yapıldığı öne sürülmektedir. Söz konusu alanın Helenistik döneme
kadar kullanıldığı ve Ptolemaios Hanedanlığı tarafından ülkenin zengin tarım arazisine sahip
kalabalık nüfuslu bir bölgeye dönüştürüldüğü bilinmektedir.

10

Fotoğraf 4: Mısır’da Asuan bölgesinde taş ocağı. Eski Mısır’da yapı malzemesinin temini
için lullanılan ocaklardan biriydi.
Mısır’ın güney sınırı da diğer bölgelerde olduğu gibi ülkenin siyasi ve ekonomik
panoramasına göre değişmekle birlikte genellikle 1. Şelale olarak bilinen bölgedir. Bu bölge
sahip olduğu kum taşı yatakları ki bu yataklar Nil kıyısını da belirler, Mısırlılar için aynı
zamanda çok önemli taş yatakları, yapı malzemesi depolarıdır. Özellikle nehir kıyısında
olmaları bu alandan yapı taşı çıkartılıp Nil üzerinden ihtiyaç duyulan inşaat alanlarına
nakledilebiliyordu. Birinci şelale ile ikinci şelale arası Aşağı Nubya olarak adlandırılmıştır.
Aynı zamanda Mısır’ın eyalet merkezleri (Nome) olan Asvan ve Kom Ombo da bu bölgede
yer alır. Ancak Mısır’ın Nubya ile ilişkileri daha karmaşık bir yapı gösterir. Bölge birçok açıdan
Mısır için ekonomik değer taşır. Hem egzotik yiyecekler, hayvanlar ve hem de insan gücü
açısından önemli bir kaynaktır. Bölgenin Eski Krallıkta ‘da iskân edildiğine dair bulgular
vardır. Ancak II. Ramsesin İnşa ettirdiği Abu Simbel Tapınağı özellikle Yeni Krallık
Dönemi’nde bölgenin Mısır için ne kadar önemli olduğunu gösterir.
Vadi, Delta ve Fayyum dışında Mısır’da Doğu Çöl Bölgesi, Batı Çöl Bölgesi ve SuriyeFilistin bölgeleri de siyasal ve sosyo kültürel açıdan da ilişkili olduğu diğer çevre bölgelerdir.
Libya olarak bilinen Batı çöl bölgesi özellikle kıyı şeridi ve kuzeyden güneye uzanan
vahaları ile Mısır için önemli besin kaynakları olmak yanında uzak bölgelerle yapılan ticaretin
de üstleri durumundaydılar. Bunlardan daha güneyde olan Dakhia ve daha doğusundaki elHarga vahaları bölgenin tarihsel süreçte önem kazanan vahalarındandır. Örneğin bu bölgelerin
önemli hurma ve üzüm kaynakları oldukları bilinir. Vahalar aynı zamanda birer askeri üs olarak
da kullanılmaktaydı. Örneğin Mısır’a Libya üzerinden gelecek olası saldırılar buralardaki ileri
karakollar sayesinde önlenebilmekte veya haber alınabilmekteydi. Libya’nın özellikle kıyı
şeridinin özellikle II. Ramses döneminde daha yoğun biçimde iskân edildiği anlaşılmaktadır.
Bu bölgede II. Ramses Dönemi’ne ait anıtların fazlalığı buna işaret eder. Libya ile Mısır
toplumluları arasında ilişkinin niteliği tam olarak bilinmemekle birlikte en azından benzer
dilleri kullandıkları bilinmektedir. Ancak özellikle Hanedanlar döneminde dostane ilişkilerin
olmadığı ortadadır.
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Fotograf 5: Doğu Çöl Bölgesi'nde Wadi Abu Had. Bölgede yapılan kazılarda kaya kristali,
ametist ve malahit tespit edilmiştir. Bunlar olasılıkla Nil Vadi'sine naklediliyorlardı (Davies Friedman 1998:47)
Doğu Çöl Bölgesi hem sahip olduğu hammadde kaynakları hem de Doğu Akdeniz’in
diğer kısımları ve Mezopotamya coğrafyası ile bağlantı oluşturduğu nokta olması sebebiyle çok
önemlidir. Sina Çölü’ndeki Firuze kaynakları ile bakır kaynakları Mısırlılar tarafından
kullanılmıştır. Mısırlılar için Kızıldeniz de önemli bir coğrafyaydı. Bu alandaki yarı değerli
taşlar ve madenlerin ve özellikle yapı malzemelerinin Mısırlılar tarafından kullanıldığı
bilinmektedir. Nil’e yakın Kuvarts ve Alabaster (su mermeri) kaynakları yanında daha uzak
bölgelerdeki altın kaynakları da Mısırlılar tarafından kullanılmaktaydı. Ancak merkezden
oldukça uzakta, Nubya Çöllerinde yer alan bu yataklara ulaşmak için olasılıkla askeri seferler
düzenlenmekteydi. Mısır’ın Süveyş üzerinden Sina’ya uzanan kuzey yolu ise daha çok Yeni
Krallık Dönemi’nde yoğun olarak kullanılmaya başlamıştır.
Suriye, Filistin bölgesi Mısır’ın özellikle Yeni Krallık Dönemi’nde yakın ilişki içinde
olduğu bir diğer bölgedir. Yakındoğu’nun, Hitit, Mitanni ve Assur gibi diğer siyasi unsurları
ile buluşma noktasıdır Mısır’ın. Bunun yanında söz konusu ilişkinin daha erken dönemlere
gittiğine dair kanıtlar da vardır. Özellikle bölgenin doğu coğrafyadan gelen ticaret yollarının
kavşak noktasında olması ve doğal zenginliği Mısır’ın bu bölgeye ilgisini artırmıştır. Örneğin
Mısır’da Lübnan Sedir’inin kullanıldığı bilinmektedir. Yine çok sevdikleri ve Afganistan’dan
ticaret yolu ile bölgeye getirilen lapiz lazuli taşını buradan temin etmiş olmalıydılar. Bunlara
bakır, kalay, gümüş gibi madenler eklendiğinde Mısır’ın siyasi ve askeri yükseliş döneminde
bölgede mutlak hâkimiyet kurma çabasını anlamak güç değildir. Özellikle Yeni Kırallık
Dönemi’nde neredeyse iki asır süren bir Mısır egemenliği söz konusudur.
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Uygulamalar
1. Harita üzerinde Mısır Devleti’nin coğrafyasını inceleyiniz.
2. Coğrafi özelliklerin devlet yapılanmasına etkisini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Nil Nehri Mısır’ı hangi açılardan etkilemiştir.
2. Mısır Uygarlığı neden tarihin sıra dışı uygarlıklarından biridir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mısır coğrafyası, Nil nehri ve Vadisi’nin coğrafi özellikleri anlatıldı. Bu coğrafi
özelliklerin devlet yapılanmasındaki rolüne değinildi.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi Mısır kültürünün oluşumunda temel doğal ve çevresel
faktörlerin başında gelir?
a) Nil Nehri
b) Yükseklik
c) Kızıldeniz
d) Akdeniz
e) Basra Körfezi
2-Aşağıdakilerden hangisi Eski Mısır hakkında ilk bilgileri veren Antik Dönem
tarihçisidir?
a) Strabon
b) Ksenofon
c) Herodot
d) Thukydides
e) Sicilyalı Diodorus
3-Aşağıdakilerden hangisi Nil Nehri’nin ana kaynağını aldığı yerdir?
a) Viktorya Gölü
b) Kızıldeniz
c) Akdeniz
d) Sina
e) Asuvan
4-Eski Mısır’da Nil taşkınları genellikle hangi aylar arasında gerçekleşmekteydi?
a) Ocak-Mart
b) Temmuz-Eylül
c) Kasım-Aralık
d) Nisan-Haziran
e) Eylül-Kasım
5-Nil’in kollarından biri olan Mavi Nil kaynağını hangi ülkeden alır?
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a) Lübnan
b) Filistin
c) Ürdün
d) Libya
e) Etyopya
6-Nil’in kollarından biri olan Beyaz Nil kaynağını hangi ülkeden alır?
7-Mavi Nil ve Beyaz Nil hangi ülke topraklarında birleşir?
8-Akdeniz’e dökülen Nil Nehrinin akış yönü aşağıdakilerden hangisidir?
9-Nil Nehrinin Akdeniz’e döküldüğü alan hangi isimle adlandırılmıştır?
10-Doğu Çöl Bölgesi’nin daha çok hangi doğal kaynaklar Mısırlılar tarafından
kullanılmıştır?
Cevaplar
1)a

2)c

3)a

4)b

5)e
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2. MISIR’IN TARİH ÖNCESİ DÖNEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Mısır’daki prehistorik kültürler anlatılır. Aşağı ve Yukarı Mısır neolitik yerleşmeleri
tanıtılır. Bu kültürlerin dini anlayışları, ölü gömme biçimleri ve maddi kültür verileri üzerinde
durulur.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Mısır Neolitik kültürlerindeki konut mimarisi nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mısır Prehistoryası

Mısır göçebe prehistorik kültürü
kavranır

Ders notları, yardımcı
okumalar

Yukarı ve Aşağı Mısır
Neolitik Kültürleri

Neolitik yerleşmeler, mimarileri,
maddi kültür verileri tanınır

Ders notları, yardımcı
okumalar
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Anahtar Kavramlar


Prehistorya,



Neolitik,



Badarian,



Nakada,



Mimari
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2.1. Mısır'ın Prehistoryası

Mısır'ın çöl bölgesi bugün yeryüzünün en kurak bölgelerindendir. Ancak prehistorik
çağlara indiğimizde aynı dramatik görünümünün olmadığı son yıllarda yapılan araştırmalarda
anlaşılmıştır. Sunu da belirtmek gerekir ki Mısır bugünkü bulgulardan yola çıkarsak hiç bir
zaman Mezopotamya gibi tarımsal üretime olanak tanıyan, doğal yağış alan geniş coğrafi
alanlara, uygun koşullara sahip olmamıştır. Ancak farklı bir formatta oluşmuş prehistorik
yerleşmeler oluşabilmiştir. Ancak bunların gelişim süreci ve gelişim kabiliyetlerini de
Mezopotamya ile doğrudan karşılaştırmak zor görünmektedir. Mısır'da günümüzden yaklaşık
10 bin yıl önce yaz yağmurları ile oluşan mevsimsel, geçici göl alanları, bazı yerleşmecilere
ev sahipliği yapmıştır.
Bugün Kahire'nin yaklaşık 800 km. güneyinde ve Nil'in yaklaşık 100 km. batısına
lokalize edilen "Nabta Playa" olarak adlandırılan çöküntü alanı prehistorik çağa ilişkin birçok
arkeolojik kalıntı barındırır. Bu kalıntılar söz konusu dönemde insan ve çevre ilişkisine ve
sonraki dönemlerde oluşan Mısırlı toplulukların çevresel ve kültürel değişimlere uyum
gösterme başarısına önemli örnek oluşturmaktadır. Yaz yağmurları ile oluşan bu geçici göl
alanları, oluşturdukları nemli iklim yapısı ile özellikle göçebelere ev sahipliği yapmıştır.
Öncelikle bu insanların daha çok sütünden yararlandıkları sığır sürülerinin var olduğu öne
sürülür. Bunlardan ürettikleri yan ürünlerle olasılıkla tüm yıl çöl ortamında yaşama olanağı
bulabiliyorlardı. Yine bu insanlara ilişkin saz ve daldan yapılmış yuvarlak planlı kulübeler
saptanmıştır.

Fotoğraf 6: Nabta Playa olarak tanımlanan çöküntü alanlarda oluşan mevsimsel göller
çevresinde Eski Mısır'in erken yerleşmeleri de oluşmaya başlamıştır. Bu geçici yerleşmelerde
yuvarlak planlı ev kalıntıları saptanmıştır (solda) . Aynı bölgede saptanan dairesel taş
dizilerinin o dönemin takvim sistemlerine ait olduğu öne sürülmektedir (Davies - Friedman
1998:19-20)
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Fotoğraf 7: Eski Mısır'in İlk Yerleşmeleri, Nabta Playa Bölgesi Nil'in batısında, Abu
Simbel'in karşısındaki bölgede, çölün iç kısımlarındaydı. Yine Batı Çöl Bölgesi, Delta'nın
Güneyi ile Delta'nın kuzeyinde Mısır'in ilk yerleşmecilerine ait kalıntılar tespit edilmiştir
(Davies - Friedman 1998:8)
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Bu kulübelerdeki ocaklar çevresinde depolama alanları çeşitli tahıl türlerine ilişkin
kalıntılar saptanmıştır. Yine aynı bölgede saptanan ve söz konusu yerleşiklerin takvim
sistemine ait olduğu öne sürülen yuvarlak taş halkalar ilginçtir. Bilim adamlarına göre yağmur
mevsiminin tarihinin öngörülmesinde -bilinçli olarak düzenlenen, yerleştirilen- taşlar üzerinde
güneş ışınlarının oluşturduğu yansımalar dikkate alınıyordu. Bu günümüzden yaklaşık 6 bin yıl
önce güneşin oluşturduğu gölgelerin matematiksel bir hesapla yorumlandığı oldukça erken bir
takvim sistemiydi.
Mısır'ın çöllerinde geçici barınma olanağı tanıyan bu yaşam biçimi MÖ 4. binyılda son
bulmaya başlamıştır. Nedeni tam olarak bilinmeyen iklimsel değişim sonucu Mısır Çölleri
bugünkü, insan yerleşimine pek olanak tanımayan bir yapıya dönüşmüştür. Buna karşın Nil
Nehir havzası bu insanlar için yeni bir yaşam alanlarına dönüşmüştür. İklimsel değişimin Nil
üzerindeki olumlu etkisi çöl insanlarını nehir kıyılarına çekmiştir.
MÖ 5. Binyıldan itibaren Nil vadisinin yaşamaya olanaklı alanlar yarattığı anlaşılmakta.
Kuraklaşan çölle birlikte Nil’in bataklık kısımları da, yaşamaya daha uygun alanlara dönüştü.
Artık çöl ikliminin yarattığı olumsuz koşullar yeni bir yaşam yeri ve modelini zorunlu kılıyordu.
Tüm yıl boyunca konaklayabilecekleri, tarım yapabilecekleri, sürülerini yaşatabilecekleri bir
coğrafi yapı Nil Vadi ‘sinde ve yakın çevresinde onları bekliyordu. Aslında Vadi’nin neolitik
dönemde yerleşmeye alanları barındırmış olması muhtemel olmakla birlikte, Nehir seviyesinin
yükselmesi ve bununla birlikte Nil’in getirdiği alüvyonal tabaka söz konusu olası yerleşmeleri
kalın bir mil tabakası altında bırakması muhtemeldir.
Mısır'ın özellikle Krallık öncesi dönem siyasi örgütlenmesindeki iki coğrafik bölüme
dayalı yapılanma prehistorik yerleşmelerin coğrafi konum ve kültürel özelliklerinde de göze
çarpar. Yukarı Mısır olarak adlandırılan bölümde Badari ve Nakada olarak adlandırılan
kültürler ve Aşağı Mısır olarak adlandırılan bölümde Fayyum, Merimda, el-Omari ve Maadi
gibi merkezlerde izlenebilen kültürler. Bu kültürleri biz daha çok nekropol alanlarından
tanımaktayız. Yerleşme alanlarının yaklaşık olarak MÖ 6. Binyılda belirgin bir biçimde ortaya
çıktığı söylenebilir. Kısmen çiftçilik daha çok hayvancılık yapan bu köy topluluklar daha sonra
birer kent devletine dönüşecekti

2.2.Aşağı Mısır'ın Neolitik Kültürleri

Aşağı Mısır’ın Neolitik kültürleri daha çok Delta ve Delta’nın hemen güney bölgesinde
bazen Nil kıyısında bazen de yakın alanlarında konumlanmıştır. Söz konusu alanların o
dönemin coğrafi koşulları çerçevesinde insan yaşamına olanak tanıyan lokal alanlarda geliştiği
kuşkusuzdur. Toprak yapısının uygunluğu, su kaynakları ve hayvan yetiştirilmesine uygun
alanlar olması yıl boyu konaklayabilecekleri kalıcı yerleşim alanlarını oluşturmalarına olanak
tanımıştır.
Aşağı Mısır’ın neolitik kültürlerinden Fayyum kültürü yaklaşık olarak MÖ 6. Binyılın
ortalarına tarihlenir. Yine yuvarlak kulübelerde yaşayan bu topluluklar özellikle yontma taş
işçiliğinde oldukça ustaydılar. Sığır, koyun ve keçi gibi hayvanları evcilleştirmiş ve besiye
alınmıştır. Bu kültüre ait yerleşme alanlarında yapılan kazılarda bulunmuş aletler, söz konusu
insanların üretim ekonomilerinde tarımın da oldukça önemli olduğunu göstermektedir.
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Delta'nın hemen güneyinde uzanan Merimda Bölgesi'nin de vahanın en erken yerleşme
alanı olduğu kabul edilir. MÖ 6. binyıldan MÖ 5. binyılın sonlarına uzanan süreçte 5 kültür
evresini barındıran yerleşmenin erken evrelerinden elde edilen çanak çömlek özelliklerinin
Yakındoğu ile olası bir bağlantıya işaret etmekle birlikte daha çok bağımsız bir gelişim
göstermiştir. Yerleşmenin ikinci evresindeki kültürel özelliklerin ise daha çok güney bölgeleri
ile ilişkili olduğu öne sürülür. Erken tabakadaki bazı izler kulübelerin varlığına dair işaretler
taşır. Ancak 2. evre yerleşmesinde bir bölümü toprağa gömülü yuvarlak kulübeler daha belirgin
bir biçimde izlenebilmektedir. Bunun yanında toprağa açılmış çukurlar ile oluşturulan tahıl
depolama alanları saptanmıştır. Bu yerleşikler aynı zamanda, koyun, keçi ve domuz
beslemekteydiler. Yerleşmenin erken evrelerinde iyi açkılanmış çanak çömlekler ikinci evrede
yerini daha kaba örneklere bırakır. Yerleşmede bulunan taş öğütme taşları yanında bazalt ve
diyoritten yapılmış taş kaplar yanında kemik, fildişi ve boynuzdan yapılmış aletler ve süs
eşyaları bulunmuştur.
Merimda yerleşmesinde ölülerin bir çukur içinde hoker pozisyonunda yerleştirilerek
gömüldüğü mezarlar da tespit edilmiştir. Ancak diğer bölgedekilerin aksine mezar buluntuları
oldukça azdır.
MÖ 4. binyıla ortalarına tarihlenen ve yine Kahire'nin güneydoğusunda yer alan Maadi
yerleşmesi Aşağı Mısır'ın daha geç dönem prehistorik karakterini yansıtması bakımından
önemli bir yerleşmedir. Maadi iki nekropol alanı ve bu nekropol alanını kullanan kişilerin
yaşadığı görece geniş bir yerleşme alanına sahiptir. Ortaya çıkarılan çanak çömlekler daha
gelişmiş bir üretim biçimini işaret eder. Bunun yanında bakırdan yapılmış araç gereçler de
oldukça dikkat çekicidir. Bakırdan yapılmış olta iğnesi, balta ve iğneler de yeni bir kültür ve
teknolojinin habercisidir. Bu değişim çoğunlukla Suriye-Filistin, Önasya Dünyası ile olası ticari
ilişkilere bağlanır. Ancak aynı dönemde Yukarı Mısırla ‘da bir ilişkinin bulunduğunu arkeolojik
veriler göstermektedir. Bu açıdan özellikle Delta bölgesindeki yerleşmelerin Mısır’ın Doğu
Akdeniz’in ve Önasya’nın diğer kültürleri ile tanışma, etkileşim noktası olduğunu
söyleyebiliriz. Aslında Delta’nın coğrafi konumu Mısır’ın tüm tarihi boyunca bu misyonu
üstlenmesini gerektirmiştir. Delta bu noktada Mısır’a dışarıdan gelen kültürel unsurların
özellikle Yukarı Mısır’a aktarıldığı bir istasyon niteliğindedir.
Delta’nın kuzeydoğusunda yer alan Buto’da da Maadian kültürünün arkeolojik
karakterini görmek mümkündür. Buto yerleşmesi Delta bölgesinde daha sonra oluşacak olan
Aşağı Mısır olgusunun merkezi durumundadır. Aşağı ve Yukarı Mısır’ın birleşmesi noktasında
önemli bir siyasi merkez olduğu düşünülür. Bunun yanında mitolojik açıdan da Aşağı ve
Mısır’ın birleşmesini sembolize eden Şahin başlı Horus’un erken kült merkezi olarak kabul
edilir.
Buto'da aslında görünürde olan buluntuların hiçbiri erken yerleşmelere ait değildir.
Genellikle erken dönemlerde Buto'nun da yer aldığı Delta bölgesinin yaşamaya çok elverişli
olmayan, bataklık bir alan olduğu düşünülmekteydi. Ancak 1980'li yıllarda bölgede yapılan
yeni arkeolojik çalışmalarla yeni bulgulara ulaşılma şansı elde edildi. Aslında Buto'nun erken
dönem yerleşmeleri Nil'in getirdiği kalın alüvyonal bir tabaka altındaydı. Bugün deniz
seviyesinin yaklaşık 3 metre altında Buto'nun en erken yerleşme kalıntılarının olduğu
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bilinmektedir. Dahası Delta'nın bilinenin aksine erken dönemlerde genellikle bataklıklarla kaplı
bir alan olmayıp, bazı bölümleri çöl coğrafyasından farklı olmadığı tespit edildi. Bölgenin ilk
sakinlerinin MÖ 5. binyılda bölgeye geldiği tespit edilmiştir. Akdeniz'in seviyesindeki
yükselişin Nil'in bölgede taşkınlara neden olduğu anlaşılmaktadır. Bu taşkınların bazı
noktalarda oluşturduğu tepecikler bölge sakinleri için alternatif yerleşme alanlarına
dönüşmüştür. Bugün bazı alanlarda yüzeyin yaklaşık 7 m. altında bu erken yerleşmecilerin
kalıntılarına ulaşılabilmektedir.

Fotoğraf 8: Badarian kültürüne ait, fildişinden yapılmış bir kadın figürini. MÖ 5. bin yılın
ortalarına ait figürini 14.3 cm. yüksekliğindedir. British Museum (Schulz, R, Seidel M.(Ed.)
1998:11)
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Daha önce de belirttiğimiz üzere Buto Aşağı Mısır'ın en önemli merkezi konumundaydı
ve Yukarı Mısır kavramına karşı bir olgu olarak karakterize olmuştur. Daha sonra oluşturulacak
ayrım ve Mısır'ın birleşmesi üzerine kurgulanan mitolojik veriler de bunu desteklemektedir.
Ancak zamanla kentin yerel kimliğini kaybettiği ve yavaş yavaş Yukarı Mısır kültür
özelliklerinin yerleştiğini arkeolojik bulgulardan izleyebilmekteyiz.

2.3. Yukarı Mısır’ın Neolitik Kültürleri

Mısır’ın Neolitik yerleşmeleri Delta’dan çok Yukarı Mısır’da, Asyut’un güneyindeki
bölgelerde yoğunlaşmıştır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Delta’nın özellikle Fayyum
Bölgesi’ndeki kültür, yaklaşık MÖ 5. Binyıldan itibaren, açık bir şekilde Yukarı Mısır
Kültürü’nün etkisi altına girmiştir.
Yuları Mısır’ın açık bir şekilde izlenebilen Neolitik Kültürleri, nehrin doğu yakasında,
Badari Kasabası’nın çevresine yayılmış yerleşme ve nekropol alanlarından tanınır. Badari
Kültürü yaklaşık olarak MÖ 4400-3800 tarihleri arasına yerleştirilir. Bu dönemden sonra ise
Mısır’ın Sülaleler sürecinin belki de ilk adımlarının atıldığı Nakada Kültürü izleyecektir.
Söz konusu yerleşmeler çölün hemen kenarında, Nil’in oluşturduğu verimli alanlarda
kurulmuştur. Bu insanlar da kulübelerde yaşıyor, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Aynı
zamanda balıkçılık ve avcılık faaliyetlerini de sürdürüyorlardı.
Badari insanı Nil’in doğal seyrinde oluşan gölet ve su yollarından yararlanarak tarımsal
faaliyetlerini gerçekleştirebilmekteydi. Başlangıçta doğal yollarla sağlanan bu sulama biçimi
Mısırlılar tarafından geliştirildi ve yapay sulama olanakları sağlandı.
Bu kültüre ait en zengin buluntular yine mezarlıklardan gelir. İyi açkılanmış, parlak
görünümlü kırmızı ve kahve renkli çanak çömlekler ve vazolar oldukça yaygındır. Özellikle
ağız kenarı, siyah bant şeklinde bilinçli bir şekilde oluşturulmuş örnekler, dekoratif ve estetik
kaygıların da oluştuğunu gösterir.
Mezarlıkta ölüler hoker pozisyonunda, tek olarak gömülmüşlerdir. Büyük bölümü sol
yanları üzerine yatırılmıştır ve yüzler batıya dönüktür. Mezarlarda statü eşyaları da görülmeye
başlar.
Mezar armağanları Mısır'daki sosyal yapıdaki dönüşümün de habercisidir. Bazı
mezarlarda ölüye bırakılan armağanlarının zenginliği buna işaret eder. Üzeri figüratif bezemeli
kemik ve fildişinden yapılmış armağanlar yaygınlık kazanır. Taştan oyulmuş paletler, saç
tokaları ve iğneleri, kemik ve abanozdan oyulmuş bilezikler, turkuaz, deniz kabukları ve kimi
yarı değerli taşlardan yapılmış boncuk kolyeler bezar armağanlarındaki çeşitliliği de gösterir.
Bütün bunlar aslında daha sonra Mısır'lılar için belki "yaşamın" en önemli olgularından
biri hâline gelecek, ölüm ve onunla ilgili ritüellerin temelini oluşturur.
Badarian kültürünü mezarlardan çıkan buluntular noktasında değerlendirdiğimizde,
özellikle çanak-çömlek kültüründe güney etkisi, türkuaz boncuk ve bakır kullanımında da
Yakın Doğu coğrafyası ile kültürel yansımalar göze çarpar.
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Yukarı Mısır'da Badarian Kültürü kronolojik ve kültürel olarak Nakada Kültürü takip
eder. Nakada kültürü ise yine kronolojik ve kültürel süreç dâhilinde, Nakada I-III olarak alt
bölümlere ayrılmıştır. Naqada I Kültürü, Amratian kültürü olarak da adlandırılır. Nakada
kültürü daha geniş bir alana yayılmıştır. Yine Hanedanlar öncesi dönemden Hanedanlar
sürecine uzanan teknolojik, kültürel, siyasal ve toplumsal dönüşüm evrelerini yakın bir biçimde
izleyebilmemize olanak tanımıştır.
Nakada Kültürü, Badarian Kültürü'nün bir devamı niteliğindedir. Daha geniş bir alana
yayılması yanında kültürün Nil'in her iki yakası arasında bağlantıya geçmesi noktasında da
değişim göstermiştir. Bu şekilde doğu ile batı bölgeler arasında iletişim artmıştır. Abydos ve
Luxor arasındaki bölge bu ilişkinin en rahat gerçekleştirilebildiği coğrafi lokasyon gibi
görünmektedir.
Nakada kültürüne ilişkin veriler de daha çok nekropol alanlarından gelmektedir.
Öncelikle ağız kenarı koyu bir şerit hâlinde düzenlenmiş kırmızı açkılı çanak çömlekler daha
gelişiş bir üretim teknolojisini yansıtırlar. Ayaklı vazolar, iki ağızlı kaplar ve derin çömlekler
üzerinde krem boya bezek de görülür. Yine bu dönemde kırmızı astarlı çanak çömlekler
üzerindeki insan ve hayvan betimleri yeni bir özellik olarak karşımıza çıkarlar. Yine Nakada I
kültürü ile birlikte insan biçimli figürinlerin kullanımı da artar. Yakındoğu'da yaygın olarak
izlenebilen kadın veya ana tanrıça figürinleri Nakada I'in geç evrelerinde MÖ 4. binyılın ilk
yarısında yaygınlık kazanır. Yine aynı döneme ait sakallı erkek figürünü ise ilginç bir örnektir.
Bu tür örneklerin erkek mezarlarından gelmesi mezar sahibinin sosyal statüsü ile
ilişkilendirilmiştir. Bu açıdan söz konusu heykelciklerin tanrı, kıral veya rahip gibi kişilikleri
temsil ettiği de kimi zaman vurgulanmaktadır. Nakada I kültürü neredeyse Yukarı Mısır'ın
tümüne yayılmış homojen bir kültürel yapıyı gösteriri. Toplumsal ve politik dönüşüm birçok
alanda artık izlenebilmektedir. Ancak aynı zamanda avcı-toplayıcı gelenek de varlığını
korumaktadır.
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Fotoğraf 9: Nakada I Dönemi'ne (MÖ. 4. binyılın ilk yarısı) ait pişmiş toprak Ana tanrıça
figürini (1), Tanrı veya Kral idolü (2) ve çanak çömlekler (Schulz, R, Seidel M.(Ed.)
1998:12,13,14,15, 16)
Yukarı Mısır'da Nakada II Kültürü (Gerzean) 4. binyılın ortalarında belirgin olarak
kendini gösterir. Nakada I'in çanak çömlek kültüründe belirgin bir değişim gözlenir. Öncelikle
daha iri depolama kapların yapımı için saman katkılı, kaba, depolama kapları imal edilmeye
başlanmıştır. Çanak çömlekteki bir diğer değişim ise kireçtaşı karışımla elde edilen yeni bir
çanak çömlek hamurundan imal edilmiş bir çanak çömlek türünün ortaya çıkmasıdır. Bu yüksek
kalitede hamurdan üretilmiş çanak çömlekler ayrıca ince bir işçilikle bezenmişlerdir. Yapım
teknolojileri ve kullanılan malzeme daha çok sıvı maddelerin depolanması, konulması için
üretildikleri, kullanıldıklarını göstermektedir.
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Fotoğraf 10: Nakada Yukarı Mısır'ın kentleşme sürecinin ilk evrelerinin tümünü barındırır.
Özellikle nekropol alanından gelen buluntular Nakata I ve II kültürlerinin gelişiminin
tanımlanması için kullanılan en önemli arkeolojik bulgulardandır Kempt 1989:Fig.9).
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Fotoğraf 11: Nakada II Kültürü'ne ait bu türden çanak çömlekler özel bir tür kil ile
üretilmişlerdir. Bazı örnekler daha nitelikli ve yüksek statüye işaret eden taş kapları taklit
ederler. Aynı dönemde üzeri bitkisel ve geometrik bezekli çanak çömlekler de yoğunluk
kazanır. Av hayvanları ve insan betimlerinin yer aldığı örnekler yeni bir üretim ve anlayış
biçimini de göstermektedir (Seidlmayer 1998: fig.18, 21)

Fotoğraf 12: Nakada II Kültürüne özgü hayvan biçimli taş kaplar, sert yapıya sahip dokulu
taşlar kullanılarak üretiliyordu. Böylelikle estetik etkileri arttırılıyordu (Seidlmayer 1998:
fig.19).
Nakada II'ye özgü bir diğer kültürel özellik ise oldukça gelişmiş örneklerin görüldüğü
taş kaplardır. Oldukça sert taştan üretilmiş olan bu kaplar havyan biçiminde veya hayvan
biçimli dekoratif eklentiler ile biçimlendirilmişlerdir. Dönemin koşularında bu kalitede
üretilmesi oldukça güç olan bu türden kapların özel maddelerin konulması için kullanıldığı
anlaşılmaktadır. İbis, balık biçimli kaplar, kullanılan taşın doğal yapısından ötürü, boyalı kaplar
gibi dekore edilmiş izlenimi de vermektedirler.
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Fotoğraf 13: Yukarı Mısır'da 4. Binyılın ikinci yarısında oldukça ince işlenmiş çakmaktaşı
bıçaklar ve yine hayvan biçimli kozmetiğe ilişkin paletler standart bir üretimi gösterirler
(Davies-Friedman 1998: 23).
Nakada II kültürüne özgü diğer bir malzeme grubu hayvan biçimli, makyaj paletlerdir.
MÖ 4. binyılı ikinci yarısında oldukça yaygın görülen bu örnekler genellikle balık ve kuş
biçiminde üretilmişlerdir. Bunun yanında hipopotam, fil, kaplumbağa ve diğer hayvan
cinslerine ilişkin örnekler de bulunmuştur. Kozmetikle ilişkili bu türden örnekler yine değişen
sosyal yapıya, yeni statülere işaret eden buluntulardır.
Nakada II Dönemi'nde Mısır'da daha homojen bir kültürel yapının oluşmaya başladığını
daha önce de belirtmiştik. Delta Bölgesi'nden, Nubya'ya uzanan coğrafyada bu kültürün izlerini
gösrmek mümkündür. Yine bu dönemde Doğu Akdeniz'in doğu kıyıları ile etkileşimin arttığı
görülmektedir. Bu dönemde nüfusun artmasıyla birlikte yerleşme sayısı da artar. Bu
yerleşmelerden bazıları hem büyüklüğü hem de konumu açısından önem kazanmaya başlar. Bu
tür yerleşmeler daha sonra oluşmaya başlayacak politik merkezlerin prototiplerini
oluşturmaktadırlar. Sosyal yapıdaki farklılaşma, farklı statülerin oluştuğu özellikle mezar
armağanlarında görülmektedir. Lüks tüketim veya kullanıma dönük buluntular yoğunluk
kazanır. Yine mezarlardaki buluntular ve gömü biçimi öteki dünya inancının yaygın bir inanış
hâline geldiğini göstermektedir. Bu nekropol alanlarında ortaya çıka bir diğer olgu ise doğal
olarak mumyalanmış cesetlerin bulunmasıdır. Olasılıkla kızgın çöl kumuna gömülen kişilerde
anı su kaybı sonucu organlarda hızlı bir kuruma olabiliyor, bu da bozuşmayı
engelleyebiliyordu. Doğal bir süreçte gelişen ve cesedin korunduğu bu örnekler daha sonra
mısır olu gömme geleneğinin en önemli unsuru hâline gelecek olan mumyalama geleneğinin
esin kaynağı olmuş olabilir.
Bu dönem insanı kuşkusuz tarın faaliyetlerinde bulunuyordu. Ancak bu Nil'in periyodik
yükselme ve alçalmalarına dayanan, Nil suyunun doğal seyrine bağlı bir tarımsal faaliyetti.
Daha sonra oluşacak belki de Mısır'ın en büyük politik güç gösterisi olan Nil
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Fotoğraf 14: Hierakonpolis Mısır'da kentleşme sürecini ve bununla birlikte ortaya çıkan
politik güçlerin maddi kültür kalıntılarını barındırması açısından önemli bir yerleşmedir.
Sülaleler Öncesi kültürlerden Sülaleler sürecine uzanan süreci yerleşme alanlarında ve
özellikle mezar buluntularından izleyebilmek mümkündür. 100. Mezar duvarında ortaya
çıkarılan duvar resmi bir ilktir ve içerik açısından da daha sonraki örneklerin prototipini
oluşturur (Seidlmayer 1998: fig25-26; Kempt 1989:40'dan derlenmiştir).
Soyu'nun kontrolü ve yapay gölet ve kanallar ile dağıtımı ve daha geniş tarımsal araziler
yaratma kabiliyeti henüz oluşmadığı görülür. Sınırlı alanlara yürütülen tarımsal faaliyetler
yanında bu insanların avcılık ve toplayıcılık faaliyetlerini sürdürdükleri anlaşılmaktadır.
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Naqada Kültürü'nün erken evrelerinden itibaren varlığını gösteren Nil'in batı yakasında
konumlanan Hierakonpolis kenti Mısır'da bölgesel politik güçlerin nasıl ortaya çıktığına iyi bir
örnek oluşturur. Kentin anlamı Yunancada "Şahin Şehri" anlamına gelir. Aynı zamanda Yukarı
Mısır'ın başkenti ve Mısır panteonunun başı, şahin başlı Horus'un kült merkezi olarak bilinir.
Nil boyunca, yaklaşık 3 km. uzunluğunda ve 400 genişliğinde uzanan kentin erken dönemlere
ait buluntuları ise çölün 2 km kadar içlerine kadar girebilmektedir. Bu nehir kıyısındaki verimli
alanda olasılıkla çiftçilerin, kimi zanaatkarların, yeni oluşmaya başlayan yönetici sınıfın konut
ve atölyeleri yer almaktaydı. 1978'li yıllarda Hierakonpolis'de ortaya çıkarılan çömlekçi
atölyesi ve evi özellikle çanak çömlekte endüstriyel üretime geçildiğini göstermesi bakımından
oldukça önemli bir arkeolojik bulgudur. Aslında Eski Mısır'da MÖ 4. binyılın ortalarından
sonra görülmeye başlayan çanak çömlekler, taş aletler, kozmetik malzemeler ve diğer süsleme
öğeleri endüstriyel bir üretimin var olduğunu göstermektedir.
4x3.5 m. ölçülerindeki çömlek atölyesi Dal örgü, ahşap direkler ve çamur harçla
oluşturulmuştur. Kentin kuzey kesiminde bulunan pişmiş topraktan oldukça büyük kaplar bira
üretimi ile ilişkilendirilmiştir. Bu kaplarda mayalanan bira daha sonra, standart kaplara
aktarılmıştır. Kap ölçeklerinden yola çıkarak bu alanda günlük yaklaşık 1365 litre bira üretilmiş
olabileceği öngörülmüştür.
Yerleşmenin merkezinde ortaya çıkarılmış tapınak Yine Hierakonpolis'in Eski Mısır'da
Sülaleler Dönemi'nde oluşan kent modelinin prototipi olduğunun diğer bir göstergesidir.
Tapınağın cephesinin yaklaşık 12m. yüksekliğinde ahşap sütunla oluşturulduğu ve üç kutsal
bölümden oluştuğu öngörülmüştür.
Gerek Hierakonpolis gerekse Yukarı Mısır'daki benzer diğer yerleşmeler yeni bir
sürecin başlangıcına işaret eder. Bu coğrafi ve kültürel açıdan başlangıçtan beri iki farklı yapısal
karakter gösteren Yukarı ve Aşağı Mısır'ın birleşmesi, tek bir merkez, yönetici tarafından
yönetilme sürecinin koşullarının oluşmaya başladığını gösterir. Ancak bu birleşme süreci de
yine görece uzun bir kronolojide gerçekleşir. Mısır'ın politik ve kültürel birliği hakkında
arkeolojik veriler yanında mitoloji ve ilişkili kavramların yorumlanması dayalı yaklaşımlar da
sıklıkla kullanılır. Aslında arkeolojik verilerin birçok noktada mitolojik verileri desteklediği
görülmektedir.
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Uygulamalar
1. Neolitik kavramını araştırıp, Mısır ve Mezopotamya neolitik kültürlerini inceleyiniz.
2. Nakada kültü verilerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Mısır Neolitik Kültür verilerine örnek veriniz.
2. Yukarı Mısır Neolitik Kültürü hangisidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mısır’ın imparatorluk öncesi prehistorik dönemlerindeki gelişimi anlatıldı. Göçebe
topluluklardan Neolitik kültürlere geçiş gösterildi. Yukarı ve Aşağı Mısır Neolitik kültürlerinin
tüm özellikleri anlatıldı.
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Bölüm Soruları
1-Eski Mısır toplumunun ilk yerleşiklerine dair aşağıdaki alanlardan hangisinde son
yıllarda önemli bulgular elde edilmiştir?
a) Nabta Playa
b) Kızıldeniz
c) Teb
d) Sina
e) Doğu Çöl
2-Arkeolojik verilere göre Eski Mısır’ın Vadi bölümünde ilk yerleşmeler hangi
dönemde oluşmaya başlamıştır?
a) MÖ 6. binyılın başları
b) MÖ 5. binyılın başları
c) MÖ 8. binyılın başları
d) MÖ 7. binyılın başları
e) MÖ 3. binyılın başları
3- Yukarı Mısır’ın erken neolitik kültürü hangi isimle adlandırılmıştır?
a) Fayyum
b) Delta
c) Buto
d) Merimda
e) Badari
4- Eski Mısır’da Nakada kültürüne ilişkin veriler daha çok hangi alanlardan gelir?
a) Tapınakları
b) Nekropoller
c) Dağ yerleşmeleri
d) Piramitler
e) Yayla Yerleşmeleri
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5-Eski Mısır Prehistoryasında insan biçimli figürinlerin kullanımı hangi dönemde
artmaya başlar?
a) Badari
b) Merimda
c) I.Nakada
d) Fayyum
e) Maadi
6-Nabta Playa olarak tanımlanan çöküntü alanlarda oluşan mevsimsel göller çevresinde
Eski Mısırlıların oluşturdukları ev kalıntıları hangi plan anlayışındadır?
7-Nabta Playa olarak tanımlanan çöküntü alanlarda oluşan yerleşme alanlarının
yakınında saptanan yuvarlak taş halkaların işlevine dair en dikkat çekici görüş hangisidir?
8-Eski Mısır’da Nil nehir vadisinde yerleşme yoğunluğu hangi zaman sürecinde
artmıştır?
9-Aşağıdakilerden hangisi Aşağı Mısır’ın erken neolitik kültürlerindendir?
10- Yukarı Mısır'da Badarian Kültürü kronolojik ve kültürel olarak hangi kültür takip
eder?
Cevaplar
1)a

2)b

3)e

4)b

5)c
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3. MISIR’IN BİRLEŞMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Mısır’ın Sülaleler Öncesi ve Erken Sülaleler Dönemi olarak tanımlanan dönemleri
anlatılır. Bu dönemlerde ortaya çıkmış olaylar, tarihsel gelişim ve maddi kültür verileri
incelenir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Şahin başlı Horus’un Mısır açısından önemi nedir?
2. Narmer Paleti neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sülaleler öncesi Mısır
tarihi

Sülaleler öncesi dönemdeki
durum kavranır

Ders notları ve yardımcı
okumalar

Sülaleler öncesi mimari

Mezar tipolojisi anlaşılır

Ders notları ve yardımcı
okumalar

Erken Sülaleler Dönemi
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3.1. Sülaleler Öncesi Dönem-Nakada III

Aşağı ve Yukarı Mısır'ın ortak bir krallık altında birleşme sürecinin verileri arkeolojik
ve mitolojik öğelerden gelir. Nakada II Kültürünün geç evrelerinde Aşağı ve Yukları Mısır'da
büyüyen ve politik güce işaret eden kentler vayaş yavaş belirmeye başlar. Yukarı Mısır'da
Hierakonpolis, Nakada, Abydos gibi kentler ile Aşağı Mısır'da Buto ve Memphis gibi kentler
yerleşme alanları ve zengin buluntu içeren krali mezarlık alanları ile ön plana çıkarlar.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Mısır'ın iki ülke olarak tanımlanmasını coğrafi, kültürel
ve politik bir alt yapısı vardır. Erken Dönemlerde farklı kültürel etkileşim içindedirler. Delta
başlangıçta daha çok Önasya kültürleri ile iletişim hâlindedir. Yukarı Mısır ise güney bölgelerle
kültürel açıdan daha iç içedir. Coğrafi açıdan bakıldığında Delta'nın özellikleri oldukça
farklıdır. Nil'in burada birçok kola ayrılması ve geniş bataklık alanlar yaratması olasılıkla
yerleşme yoğunluğunu azaltmıştır. Yukarı Mısır'da ise yerleşme yoğunluluğu daha fazladır ve
yerleşmeler çöl kenarı ile Nil kıyısı arasında oluşan verimli alanlar çevresinde
konumlanmışlardır.
Nakada III olarak da tanımlanan Sülaleler öncesi dönmede, Yukarı Mısır'da ortaya
çıkarılan mezarlık alanları ve buluntular Mısır'ın birleşme sürecindeki dinamiklere ışık tutar.
Bu noktada Yukarı Mısır'ın öncü rol oynadığı ortadadır. Zaten Nakada kültürü ile birlikte MÖ
5. binyıldan sonra ve özellikle MÖ 4. binyılda Yukarı Mısır kültürün tüm havzaya hâkim olduğu
açık bir şekilde izlenebilmektedir. Ancak daha sonra oluşacak Sülaleler döneminin kuruluş
sürecini tanımlamak için çok açık veriler yoktur elimizde. Bazı buluntular üzerindeki
ikonografik anlatımların yorumlanması, Sülaleler dönemindeki kimi kral listelerindeki ipuçları
ve diğer arkeolojik bulgular bize kısmen bir resim çizmemize olanak tanımaktadır. Mısır'ın
politik olarak birleşmesine İkonografik veriler noktasında bakıldığında Aşağı Mısır'ı temsil
ettiği düşünülen Kırmızı Taç ile Yukarı Mısır'ı temsil ettiği düşünülen Beyaz Taç'ın kullanıldığı
kompozisyonlar önemli belgeler olarak kabul edilmişlerdir. Yine Mitolojik olarak Horus'un iki
bölgeyi birleştiren tanrı sıfatı taşıdığı genellikle kabul edilir. Bu noktada söz konusu kanıtlara
Şahin başlı Horus'un betimlendiği eserler ve buluntu yerleri de dâhil edilmektedir.
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Fotoğraf 15: Abydos'ta Sülaleler Öncesi veya "O" Sülaleler olarak adlandırılan döneme ait
mezarlar yönetici veya bir krala ait olmalıydı. Mezarlar sadece bir "mezar" olarak değil,
sembolik kapı ve pencereleri de olan bir ev biçiminde tasarlanmıştır (Davies - Friedman 1998:
37)

Fotoğraf 16: Nakada III veya "0" Hanedanlığa tarihlendirilen ve etiket olarak nitelendirilen
buluntular. Hiyeroglif yazısının en erken formunu oluştururlar. Bu etiketler üzerindeki bazı
ifadelerin de Aşağı ve Yukarı Mısır'ın birleşmesini ifade ettiği belirtilmiştir (Davies Friedman 1998: 37).
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Sülaleler Öncesi Dönem'den Sülaleler sürecine geçiş aşamasını Yukarı Mısır'ın Abydos
kentinde elde edilen arkeolojik veriler ışık tutar. Abydos'un "0" Sülaleler Dönemi'ne (3250)
tarihlenen kerpiçten, yer altına yapılmış çok odalı mezarların mimari kuruluşları ve içinden
çıkan buluntular İki Mısır'ın birleşmesine dair bazı kanıtlar sunar. Buradaki mezarlar mir mezar
olmanın ötesinde bir ev olarak düzenlenmişlerdir. Birçok oda bir birine, oda duvarlarına
işlenmiş sembolik kapılarla bağlanmıştır. Bu Sülaleler Dönemi Mısır'ın yaşam ve ölüm
arasındaki ilişkinin tanımlanmasının, maddi kültür kalıntılarında gösterilmesinin erken
biçimlerindendir. Öteki dünya inancı, ölüm ve yeniden doğuş çerçevesinde yapıla gelen
ritüeller Mısır kültürünü oluşturan en önemli kavramlardandır. Bu mezarlarda bulunan kare ve
dikdörtgen biçimli, köşesi delikli, kemik ve fildişinden üretilmiş etiketler Mısır resim yazısının
erken formlarını oluştururlar. Yine bu etiketler üzerindeki resimlerin belli ses değerleri içerdiği
ve bazı adlandırmaların Delta bölgesindeki kentleri tanımladığı öne sürülmektedir. Bu açıdan
söz konusu buluntular Mısır'ın iki ülkesinin birleştiğinin bir diğer kanıtı sayılmaktadır.
Yukarı ve Aşağı Mısır'ın birleşmesine dair önemli verilerden biri yine ikonografik bir
yorumdan gelir. 1898 Yılında Hierakonpolis'de bulunmuş olan "Narmer Palet"i Mısır'ın ilk
kralı Narmer ile ilişkilendirir. Bu aynı zamanda efsanevi kral Menes olmalıdır. Yine "0"
Hanedanlığa (MÖ3100) tarihlendirilen palet 64 cm yüksekliğinde ve 42 cm genişliğindedir.
Bugün Kahire Müzesi'nde sergilenen paletin her iki yüzünde de alçak kabartma biçiminde
işlenmiş kompozisyonların tarihsel bir olaya işaret ettiği genellikle kabul edilir. Bu hikâyenin
ana teması Yukarı Mısır'ın, Aşağı Mısır'ı ele geçirmesi ve her iki krallığın tek bir Krallık altında
birleşmesidir.
Palenin bir yüzünde Narmer ayakta durur vaziyette bir elinde topuz tutmaktadır. Diğer
eliyle ise önünde diz çökmüş olan düşmanın saçlarını elleriyle kavramıştır. Topuzuyla
düşmanını etkisiz hâle getirecektir... Narmer’in hemen karşısında Papirüs yaprakları üzerinde
Horus'u temsil eden Şahin oturmaktadır. Buradaki mesaj oldukça açıktır Mısır panteonunun baş
tanrısı Horus bu birleşmeye liderlik etmekte ve onaylamaktadır. Daha önce de vurguladığımız
gibi Horus Yukarı Mısır'ın baş tanrısıdır. Yukarı Mısır, Delta bölgesini de artık hâkimiyeti
altına alarak Aşağı Mısır ile birleşmiştir. Yine aynı yüzde Narmer'in arkasında sandal taşıyıcı
yer almaktadır. Aslında bu betim biçimi daha sonra klasik mısır sanatının da ana kurallarının
da ilk örneklerindendir.
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Fotoğraf 17: Narmer Paleti’nin ön ve arka yüzünün fotoğraf ve çizimi.
Narmer Paleti'nin diğer yüzü 3 panel hâlinde düzenlenmiştir. Üst bölümde gökyüzü
tanrıçası, yarı inek yarı insan biçimli Hator betimi her iki köşeye işlenmiştir. Ortasında yer alan
saray betimi içine "Narmer" in ismi yazılmıştır ki bu kompozisyon paletin diğer yüzünde de
tekrarlanmıştır. Bu kez Narmer Aşağı Mısır'ın kırmızı tacını takmış hâlde betimlenmiştir.
Arkasında sandal taşıyıcısı olan Narmer önünde sancak taşıyıcıları ve onlarında önünde iki sıra
hâlinde kafaları kesik biçimde betimlenmiş insan betimleri vardır. Bunlar olasılıkla Delta'da
savaşı kaybetmiş düşman askerleridir. Bu kompozisyonun hemen altında boyunları birbirine
sarıl biçimde tasvir edilmiş aslan betimi vardır. En altta ise bir boğanın tahkimli bir kentin
surlarını yıktığı görülür.
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Daha önce de belirttiğimiz gibi Kral Narmer'in her iki ülkenin de tacını takması, Mısır'ın
artık tek kralın yönetimi altında birleştiğinin ifadesi sayılmıştır. Yukarı Mısır'ın Beyaz Tacı ve
Aşağı Mısır'ın Kırmızı tacı bundan sonra bir gelenek olarak birlikte kullanılacak ve Mısır'ın
birliğinin bir sembolü sayılacaktır.

3.2.Erken Sülaleler-Tinit Dönemi (MÖ 3100-2780)

Mısır’da II Nakada Dönemi ile başlayan ve Nakada III ile devam eden süreçte bazı kent
devletlerinin ekonomik, sosyal ve politik alanda ön plana çıkmıştır. Hierakonpolis, Abydos,
Nakada gibi kentler bu gelişime yeni politik sürece öncülük etmişler ve olasılıkla kimi zaman
kendi aralarında da büyük güç çatışması yaşamışlardır. Bu aşamada Mısır’ın doğal
kaynaklarının ve bu kaynakların büyümekte ve kalabalıklaşmaya başlayan kentlerin ihtiyacının
ne kadarını karşılayabildiği de sorgulanmalıdır. Mısır birçok ürünü dışardan ithal etmek
durumundaydı. Erken dönemlerde genellikle lüks tüketim ihtiyacı çerçevesinde gelen ürünün
gelişen ekonomi ve sosyal yapı ile birlikte miktarı ve niteliği artmıştır. Örneğin daha büyük
binaların yapımı için ihtiyaç duyulan kereste Mısır’da yoktu. Güneye Nubya’ya veya doğu çöl
bölgesini aşıp Lübnana Dağları’ndan getirmeniz gerekmekteydi. Yine güney doğu çöl
bölgesindeki altın madenlerine ulaşabilmek için de uzun ve zorlu askeri seferler düzenlemeniz
gerekmekteydi. Bu türden örnekler çoğaltılabilir. Yukarı ve Aşağı Mısır’ın birleşmesi
devletleşme yolunda ilk adımda ancak dış kaynaklara ihtiyaç daha gelişmiş bir politik yapıyı
zorunlu kılıyordu.

Fotoğraf 18:
Yukarıda tanımlamaya çalıştığımız, iki ülkeyi birleştiren “Narmer” olgusu daha önce de
belirttiğimiz üzere birçok noktada belirsizliğini korumuştur. Yine Hierakonpolis’de Aşağı
Mısırlılar ile savaşan ve “Akrep Kral” olarak tanımlanan kişiliğin tanımı net değildir. Genellikle
Narmer ‘den önce yaşadığı ve Narmer’in onun halefi olduğu öne sürülür. Genellikle bu iki kral
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“0” hanedanlığın mensubu olarak gösterilmektedirler. Ancak bazı kronolojilerde Narmer aynı
zamanda I. Hanedanlığın kurucu kralı olarak da anılır.
I. Hanedanlı Dönemi’ne ilişkin bilgilerimiz oldukça kısıtlıdır. Kraonolojik olarak
Narmer ki daha önce de belirttiğimiz üzere “0” Sülaleler için de adı geçer, Aha, Zer, Za, Den,
Enezip, Semerhet, Ka’a gibi krallar onu takip eder. Narmer ve Aha’nın eşitliği konusunda da
bazı öneriler mevcuttur. Bu isimler daha çok anıtlardan elde edilmiş isimler olup Manethon’un
oluşturduğu kral listelerinde aynı biçimde yer almazlar.
Mısır’ın I. Hanedanlığı ile birlikte yönetim merkezinin de değiştiği öne sürülür. Bu yeni
merkez Eski Krallık Dönemi’nde yönetim merkezi niteliği daha da pekişecek olan Delta’nın
hemen güneyindeki Memfis kentidir. Deltanın hemen güneyinde, Nil'in batı yakasına
konumlanan kent Erken Sülaleler Mısır krallarının tahkimatlı ikametgâhlarını yaptıkları yerdir.
Memfis stratejik konumu nedeniyle Mısır tarihi boyunca önemini korumuştur.
Mısır’ın I. Hanedanlığının siyasi faaliyetleri hakkında ne yazık ki çok fazla bilgi sahibi
değiliz. Ancak doğuda Arap Çölleri ‘ne doğru, güneyde ise Nubya Bölgesi’ne sefer
düzenlediklerine dair kanıtlar vardır.
Bu döneme ilişkin Abydos ve burada geniş bir alana yayılan mezarlık alanı yine önemli
bilgi kaynaklarımızın başında gelir. Bu mezarlar Kralların yeni politik misyonunu yansıtan
daha gelişmiş bir mezar mimarisini yansıtırlar. Krali mezarlık daha çok I. Sülaleler tarafından
kullanılmıştır. Mezarlar çöl toprağına açılmış çukurlar içine tuğladan inşa edilmiş yan yana
sıralanmış dikdörtgen odalardan ve bu birimleri çevreleyen dış duvarlardan oluşmaktadır.
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Fotoğraf 19: Üstte I. Sülale krallarından Den'nin mezarı, aşağıda I. Sülale krallarının
mezarlarını vaziyet planları. Mezarlarda gözlenen genel özellik çevresinde bitişik sıralanan
küçük boyutlu mezar odası dizilerinin oluşturduğu alanın ortasında daha büyük boyutlu,
kompleks bir mimari yapıyı yansıtan kralın ana gömü yapısıdır (Wildung 1997:28;
Seidlmayer 1998: 41, 42'den derlenmiştir.
Mezarlık alanı Sülale üyelerinin aynı alana gömülmeleri açısından yeni bir geleneği
yansıtır. I. Sülale krallarının mezar anıtları birbirine yakın biçimde inşa edilmiştir.
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Kral Aha'nın mezarı, Narmer'in mezar kompleksinin batısında yan yana konumlanmış
iki dikdörtgen mezar odasından oluşur. Aha'nın mezarı ve buluntuları dönemin gömü adetlerini
yansıtması bakımından önemli bir örnektir. Olasılıkla Aha'nın ölümü ile birlikte hane halkının
da yaşamına son verilerek gömülmüştür. Bu öngörü mezarın doğusunda üçlü sıralar hâlinde,
bir birine paralel dizilmiş yine dikdörtgen biçimli birçok mezar odası ve içinden çıkan
gömülerin niteliği kuvvetlendirmiştir. Söz konusu mezarlarda hizmetkarlar, krali konutta
hizmetli statüsünde çalışması muhtemel, güney bölgelerden getirtildiği düşünülen kısa insanlar,
kadınlar ve köpeklere dair kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Yine Aha'nın bir grup genç aslanla
gömüldüğü tespit edilmiştir. Bütün bu gömü ritüelli ve biçimi Mısır'ın öteki dünya kavramını
açıklar niteliktedir.
Kral Djer'e ait mezar odası farklı mimari özellikleri ile kendinden sonraki kral mezarları
için örnek oluşturur. Çevresinde yine bitişik olarak inşa edilmiş çok sayıda mezar odası dizisi
olan ana mezar anıtı daha derine ve oldukça büyük boyutlu inşa edilmiştir. Kral tabutu arka
duvarda yer almıştır. Mezar odasının üstü ahşap hatıllar ile örtüldüğü ve belli bir yüksekliğe
kadar kumla kaplandığı anlaşılmaktadır.
Kral Den'e ait mezar odası da farklı karakteri ve daha kompleks yapısı ile dikkat çeker.
Diğer örneklerde olduğu gibi çevresi yine daha küçük boyutlu tuğladan yapılmış mezar odaları
ile çevrilidir. Bu kompleksin ortasında yine büyük boyutlu mezar odası yer alır. Bu kez mezar
odasına kuzey doğu yönünden açılmış basamaklı bir giriş koridoru ile ulaşılmaktadır. Ayrıca
mezar odası içinde oluşturulan bir bölümde kral heykeli yer almıştır. Bu yeni bir gömü
geleneğine işaret etmektedir. Açılır kapanır bir düzeneğe sahip mezar giriş, mezar odasının
gömüden sonra tekrar girişe olanak tanıyacak biçimde düzenlendiğini göstermektedir. Bu
ölümden sonra kral için düzenlenecek törenlerle ilişkilendirilmiştir ki bu daha sonra ki kral
gömütlerindeki uygulamalar ile örtüşmektedir.
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Fotoğraf 20: Kral Den'in Mezarı, Abydos'ta I. Sülale Dönemi'ne ait kral mezarlarında
gelişen yeni yapı strüktürü ve gömü adetlerine işaret eder ( Davies - Friedman 1998: 57).
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Fotoğraf 21: Kral Khasekhem 'ın mezarını çevreleyen payandalı duvarların, kralın yaşarken
kullandığı sarayın bir yansıması olduğu ve öteki dünya inancı çerçevesinde, ölümden sonraki
ikametgâhına da işaret ettiği öne sürülür. ( Davies - Friedman 1998: 57).
Mısır'ın II. Hanedanlığı'na ilişkin kral listeleri ve kendilerine ait anıtlara dayanarak
yapılan listede sırasıyla Hotepsekhemui, Reneb, Neneter, Senedi, Peripsen, Khasekhem ve
Khasekhemui'nin isimleri anılır. II. Sülale doğal olarak daha gelişmiş bir politik yapı ve
organize gücü temsil eder. Mısır'ın yakın coğrafyasındaki diğer bölgelere askeri sefer
yapabilme kabiliyeti daha da artmıştır. Bu dönemde Mısır kralları Sina Yarımadası'na ve
güneyde Nubya'ya seferler düzenlemişlerdir. Mısır'ın bürokratik yapısının da yavaş yavaş
oluşmaya başladığı görülür. Kral artık ülkenin mutlak hâkimidir. Daha sonra oluşacak
"Firavun" terimi birçok açıdan yerini bulur. Kralın siyasal konumu yanında dini karakteri de
belirginleşmeye başlar.
Erken Hanedanlar Dönemi aslında daha sonra monarşik bir krallığı her yönü ile yansıtan
Mısır'ın klasik çağının unsurlarının protipini yansıtmaktadır. Ancak bu süreçten "Devlet"
sistemine geçiş aşamalarının nasıl gerçekleştiğini ne yazık ki tam olarak bilemiyoruz. Yazının
özellikle bürokraside yaygınlaşmaya başladığı anlaşılmaktadır. Ancak yazılı belgeler de bu
süreç hakkında yeterli bilgi vermez.
II. Sülale krallarının Abydos yanında, Menfis ve Sakkara gibi Delta’nın güneyindeki
merkezlerde yönetim birimlerini ve mezarlarını yapmışlardır.
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II. Hanedanlığın son krallarından olan Khasekhem'in yine Abydos'ta bulunan mezarı
boyutları ve kuruluşu ile dönemin anıt yapıları için önemli bir örnektir. Aynı zamanda Eski
Krallık'ta oluşan mezar mimarisinin birçok noktada prototipini oluşturur. Yine aynı krala ait
bina kalıntıları Mısır'ın II. Sülale sonunda yükselen ekonomik ve politik gücünü
göstermektedir.

Fotoğraf 22: II. Sülale'dan Kral Khasekhem 'ın heykeli (2720). Belki de türünün ilk
örneğidir. Kral anıtsal mezar yapısı, sarayı yanında yine kendisine ait olduğu heykeliyle de
daha sonra "Firavun" imajı çerçevesinde oluşan maddi dünyanın sanki prototipini yansıtır (
Davies - Friedman 1998: 61).
Ülkenin tarımsal üretiminin artık daha kontrollü, organize bir şekilde gerçekleştirildiği
anlaşılmaktadır. Verimli, daha geniş tarım arazilerinin oluşturulması için, merkezi bir idare
denetiminde sulama kanallarının yapılması organizasyonun temel göstergelerindendir. Artık iş
kolları oluşmaya başlamış birçok alanda endüstriyel üretim yapan zanaatkârlar, atölyeler ortaya
çıkmıştır. Yönetim sisteminde de değişiklikler oluşmaya başlamıştır. Mısır'ın merkezi devlet
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sistemine -siyasi ve ekonomik açıdan- bağlı eyaletlere bölünmesi ve bu şekilde yönetilmesinin
ilk aşamalarının da bu dönemde oluşmaya başladığı öne sürülür.
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Uygulamalar
1. Hanedan öncesi ve Erken Hanedan dönemi mezar mimarisi örneklerini inceleyiniz.
2. Den Kral Mezarı’nı inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Hanedan öncesi ve Erken Hanedan Dönemi mezar mimarisine örnek veriniz.
Açıklayınız.
2. Den Kral mezarı hakkında bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mısır’ın Hanedan Öncesi ile Erken Hanedan Dönemleri hakkında bilgi verildi. Bu
dönemler tarihi ve kültürel tüm yönleriyle anlatıldı

61

Bölüm Soruları
1- Aşağıdaki hangisi Aşağı ve Yukarı Mısır'da büyüyen ve politik güce işaret eden
kentlerin belirmeye başladığı dönemdir?
a) Badari
b) Fayyum
c) Maadi
d) Merimda
e) Nakada II
2- Eski Mısır’da Sülaleler Öncesi Dönem'den Sülaleler sürecine geçiş aşamasını Yukarı
Mısır'ın hangi kentinden elde edilen arkeolojik veriler daha çok ışık tutar?
a) Buto
b) Teb
c) Abydos
d) Fayyum
e) Badari
3-Aşağıdakilerden hangisi Yukarı ve Aşağı Mısır'ın birleşmesine dair öne sürülen
görüşlerin dayandığı önemli arkeolojik buluntulardandır?
a) Abydos çanak çömleği
b) Ana tanrıça figürinleri
c) Narmer Paleti
d) Aton Güneş Kursu
e) Nakada taş bıçakları
4-Aşağıdakilerden hangisi Eski Mısır’da I. Hanedanlık krallarından değildir?
b) Den
a) Aha
c) Za
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d) Cozer
e) Semerhet
5- Aşağıdakilerden hangisi Eski Mısır’da II. Hanedanlık krallarından değildir?
a) Reneb
b) Neneter
c) Senedi
d) Khasekhem
e) Narmer
6-Erken Hanedanlık Dönemi’nde özellikle Abydos’da hanedan üyelerinin aynı mezarlık
alanlarına görkemli mezarlara gömülmesi anlayışı neye işaret eder?
7-Aşağıdaki yerleşmelerden hangisi Eski Mısır’da Nakada Dönemi ile başlayan
kentleşme sürecinde iskân edilmiş alanlardan, kentlerden biri değildir?
8-Narmer Paletindeki Yukarı ve Aşağı Mısır’ın birleşmesi olgusu hangi ikonografik
unsur üzerinden ortaya konmuştur?
9-Eski Mısır’da Yukarı ve Aşağı Mısır’ı birleştirerek ortak bir yönetim altına alınması
hangi kral döneminde olmuştur?
10-Yukarı Mısır’da I. Hanedan krallarının anıtsal mezar komplekslerinin bulunduğu
merkez hangisidir?
Cevaplar
1)e

2)c

3)c

4)d

5)e
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4. PİRAMİTLER ÇAĞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Mısır mimarisi içerisinde mastaba, basamaklı piramit ve piramitlerin gelişimi anlatılır.
Piramit kompleksleri örnekleri ile açıklanır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sakkara Coser Piramidi neden basamaklıdır?
2. Sfenks nedir?
3. Giza Piramitleri neden önemlidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Piramit mimarisi

Piramit mimarisinin gelişimi
anlaşılır

Ders notları ve yardımcı
okumalar

Mastaba

Mastaba mimari terimi kavranır.

Ders notları
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Anahtar Kavramlar


Memfis,



Giza,



Piramit,



Coser,



Sakkara,



Mastaba,



Keops,



Kefren,



Mikerinos,



Sfenks
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4.1. Piramtlerin Ortaya Çıkışı ve Genel Mimari Özellikleri

Eski Mısır'ın tanınmasını sağlayan en önemli anıtların Piramitler olduğunu rahatlıkla
söyleyebiliriz. Gerek yapıldıkları tarih gerekse boyut ve mimari kuruluşlarıyla daima insanların
ürettiği anıt eserler arasında ön sıralarda olmuşlardır. Bu arada bu anıtlar çerçevesinde yapılış
biçimlerinden kronolojilerine, kimler yaptı? soruları çerçevesinde oluşan geniş bir çalışma alanı
oluşmuştur. Anıtların yapım süreci üzerine bilimsel yaklaşımlar yanında bilimsel olmayan
birçok teorinin geliştirildiği ve bir hayli taraftar bulduğu söylenebilir. Ancak Sülaleler
öncesinden başlayan, özellikle mezar mimarisinde izleyebildiğimiz gelişimin Piramit yapım
teknolojisi ve mimari becerisine ulaşması çok da şaşırtıcı değildir. Tarihsel süreç ve özellikle
Mısır'ın öteki dünya algısının somut bir göstergesi, ilişkinin maddi kültürde ulaştığı son nokta
olarak kabul edebiliriz Piramitleri.
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Fotoğraf 23: Eski ve Orta Krallık Dönemlerinde Memfis Kral Mezarlığı; (Wıldung; 1997,
41)
Eski Mısır dünyasının bugüne kalan en etkileyici temsilcileri olan piramitler, kralların
ölümden sonra yattıkları yerler olma işlevi görmüştür. Ka olarak bilinen ruhu mumyalanmış
bedeni ile birlikte burada bulunmaktadır. Dolayısıyla piramitler, ölümünden sonra da iyi
kalması istenen ölü krallar kültünün odak noktası hâline gelmiştir. Bu sebeple; piramitler
ölümden sonra kralın ihtiyaç duyabileceği altın kaplar, yemek, mobilya ve diğer ikramlarla
doldurulmaktaydı. Bu zenginlik sadece kral için değil; akrabaları, devlet adamları ve rahipler
için de gömülürken sunulmaktaydı.
Bu mimari gelenek Eski Krallıkların üçüncü ve dördüncü hanedanlığı boyunca yani
Mısır’ın büyük ekonomik refah ve istikrar döneminde; kralın tanrılar ve insanlar arasında
toplumda özel bir noktada durduğu dönemde başlamıştır.

Fotoğraf 24: Giza Piramitleri; Eski Krallık, IV. Sülale, yak. MÖ 2500-2465. Yaklaşık 100 yıl
içerisinde basamaklı piramitten klasik piramit formuna ulaşılmıştır. Bu form ve ölçüler daha
sonraki dönemlerde geçilememiştir. Kefren Piramidi hâlâ orijinal kaplamasının bire kısmını
korumaktadır. Mikerinos Piramidi’nin yanında yardımcı piramitlerden biri görünmektedir.
(Wıldung; 1997, 40)
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Eski Krallık (MÖ 2650-2150), Eski Mısır’da piramit inşasının muhteşem dönemi
olmuştur. Bu devasa anıtlar yapıldığı dönem dikkate alındığında kayda değer mühendislik
başarılarıydı. Bu anıtlar Eski Krallığın gücünün ve kitlesel halk çalışma projelerini
destekleyebilecek teknolojik gelişiminin simgesiydi. Bu devasa yapılar batı çölünün eteklerine,
eski başkent Memphis’in yaklaşık 25 km açıklarına, uzak mesafelerden bile görülebilecek
şekilde inşa edilmişlerdir; Eski Mısır tanrı- kralların sosyal anlamdaki mesafeli duruşu politik
yapıya oradan da mimari formlara yansımış ve coğrafyaya da yerleştirilmiştir.

Fotoğraf 25: Giza Piramitleri, önünde Cenaze Tapınakları ve yolları ile Kefren
Piramidi, sağ tarafta Keops Piramidi yer alır. Keops Piramidi’nin batısında büyük mezarlık
alanı görünmektedir. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 62.)
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Fotoğra 26: Üstte Coser Basamaklı Piramit; Eski Krallık, III. Sülale, yak. MÖ.2650
(Wıldung; 1997, 29) Altta Sakkara Piramit Kompleksi;
A- Mezar Odası
b- Depo Odaları
1- Nişli Duvar
2- Giriş Holü
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3- Güney Mezarı
4- Piramit
5- Seremoni Avlusu
6- Güney Evi
7- Kuzey Evi
8- Tapınak
9- Altar
10- Avlu (Wıldung; 1997, 29)

Fotoğraf 27: Krali nekropolde bir mastaba, Sakkara, V. Sülale ortaları, yak. MÖ2450 (Ed.
Schulz-Seidel: 2002, 80.)
Mitolojik açıdan baktığımızda, Mısırlılar gece gökyüzünde devir yapan yıldızların
etrafındaki karanlık alanın cennete giden geçiş yolu olduğuna inanıyorlardı. Ana defin
odasından başlayıp Büyük Piramit’in tamamına genişleyen dar galerilerden biri doğrudan
gökyüzünün bu kısmını işaret etmektedir. Bu durum, piramitlerin, kralın ruhunun doğrudan
tanrılara doğru yol alabileceği şekilde tasarlanmış olabileceğini gösterir.
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Mısır erken dönem mezarları ana kayaya veya toprağa açılmış taş örgülü duvarlara sahip
mezarlardı. Zamanla, insanların ölüye saygılarını sunabilecekleri ek odaların da katılımıyla, taş
ve tuğladan yapılan, daha detaylı yapılar hâline gelmiştir. Bu yapılar, “mastaba” adıyla bilinir.
Erken dönem Birinci ve İkinci Hanedan kralları, mastaba’lara gömülmüşlerdir. Bu yapılar,
eğimli iç duvarlara sahip ve düz çatılı, tuğladan yapılmış büyük dikdörtgenler şeklindedir.
Mastabalar, Eski Mısırlıların şöhretlerinin en büyük sebeplerinden olan dev yapıların,
Piramitlerin öncüleridir. Bu mimari buluş, Üçüncü ve Dördüncü Sülale döneminde, Mısır
sosyal hayatındaki değişim ile eş zamanlı olarak gelişmiştir.
İlk piramit, Üçüncü Hanedan kralı Kral Coser’in ebedi istirahati için, yaklaşık MÖ
2630’da Sakkara’da tasarlanmıştır. “Basamaklı piramit” olarak da bilinen bu piramit,
geleneksel bir mastaba olarak başlamış ancak yapımı esnasından üst üste inşa edilen mastabalar
ile yaklaşık 62 metre yükseklik ve 6 teras ile çok iddialı bir yapıya dönüşmüştür. İlk kez bu
yapıda tuğla yerine taş kullanımı başlamıştır. Sakkara Piramit kompleksi Mısır'ın Eski Krallık
Dönemi'nin yeni tipinin erken formatını yansıtır. Aslında yaklaşık 6 yapım aşaması geçiren
basamaklı piramit, Erken Sülale krallarının krali mezar kompleksinin daha gelişmiş veya deyim
yerindeyse "yükseltilmiş" modelini oluşturur.
Bu anıtın yapımından sorumlu kişinin, kralın başvekili Imhotep olduğu söylenir ki
kendisi aynı zamanda mimar, hekim, heykeltıraş, yazar ve gökbilimci idi- sonraları bilgelik ve
tıp tanrısı olarak tanımlandı. Coser’in Basamaklı Piramit’i, zamanının en yüksek yapısıdır.
Piramit, yüksek kaliteli kireçtaşı bloklarla örülmüş 10 metre duvarla çevrelenen mezarlık
alanının içerişindedir. Bu taş duvarlarda 14 adet niş (sahte taş kapı) ve bir adet anıt giriş
bulunmaktadır. Bu anıt girişi, koridor ve sütunlu salon takip eder. Giriş yolu, tören alanına
çıkar.
Bu meydanın bir tarafı kral tahtlarını temsil eden basamaklı platform şeklinde
tasarlanmıştır, platformun doğu ve batı kısmında ise tapınaklar yer alır. Coser’den sonra
basamaklı piramit krali gömüler için norm hâline gelse de haleflerince planlanan piramitlerin
hiçbiri tamamlanmamıştır.
Daha önce de bahsettiğimiz gibi özellikle II. Hanedan'lığın son krallarına ait mezar
anıtları payandalı yüksek duvarlarla çevrili içine merdivenlerle inilen büyük bir gömü odası ve
daha küçük ve farklı işlevlere sahip yan birimleri ile büyük mimari komplekslere
dönüşmüşlerdir. Bu türden düzenlemeleri Mısır'ın ölü kültü ile ilişkilendirilmiştir. Mezar Kralın
ölümden sonra maiyeti ile yaşamına devam edebileceği alternatif bir yaşam modelini temsil
eder. Bu nedenle kralın yaşarken sunduğu ihtişamı taşır. Büyüklüğünün ve gücünün
göstergesidir.
Piramitler, Mısır’ın anıtsal mezar yapıları aslında Sülaleler Öncesi Dönem’ de
gördüğümüz “Mastaba” olarak tanımlanan tek platformdan oluşan ana mezar kompleksinin
yükseltilmiş halini yansıtır. Ancak mimarideki bu değişimi, beceriye ulaşmak çok da kolay
olmamıştır. Sakkara’nın basamaklı Piramidi ile başlayan sürecin, klasik piramit biçimlerini
yansıtan Giza piramitlerinin boyut ve biçimine ulaşması için birçok deneysel girişimin
gerçekleştirildiğini arkeolojik çalışmalar göstermektedir.
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Fotoğraf 28: Dahşur Eğik Piramit; Eski Krallık, IV. Sülale, yak. MÖ 2570 Snefru’nun
yaptırdığı ilk piramit. Teknik ve strüktürel problemler, eğiminin bozuk olmasına neden
olmuştur.

Fotoğraf 29: Dahşur Eğik Piramit plan ve Bölümleri (Wıldung; 1997, 39)

4.2. Dahshur: Bent Piramit ve Kızıl Piramit

Giza ve Sakkara’nın yanında bir diğer önemli piramit merkezi Eski Krallığın başkenti
Menfis’in hemen güneyinde yer alan Dahsur bölgesidir. Mısır’ın IV. Sülale döneminde ortaya
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çıkacak Giza piramitlerinin proto tiplerinin diğer bir değişle deneysel piramit yapım aşamaları
bu bölgede yer alan piramitler ile açıklanmaya çalışılmaktadır.
Sakkara basamaklı piramit dikkate alındığında gerçek piramitlerinin erken modellerinin
veya çekirdek konstrüksiyonlarının birbiri üzerine oturtulmuş ve yükseldikçe alanı daralan
platformlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu yapısal karakterleriyle Mezopotamya
ziguratlarından çok da farklı değillerdir. Bunlar da masif yapılardır ancak yapı malzemesi
olarak artık taş kullanılmaya başlanmıştır. Gerçek piramitte geçiş sürecinin temel karakteri
oluşan basamaklarının aralarının da doldurulmasıdır. Böylelikle dışardan daha estetik ve
etkileyici, üçgen prizma biçimli anıt yapılar oluşmuştur. Ancak başlangıçta üçgen prizma
biçimini oluşturmak, doğru, yapılabilir bir yükseklikte yapıyı bitirebilmek için kenar açılarının
hesaplanmasında kimi zorlukların yaşandığı anlaşılmaktadır. Açı doğru hesaplanmadığında
ciddi strüktürel sorunların oluştuğu görülmekte ve bunlarda yapının çökmesine neden
olabilmekteydi.
Kronolojik olarak III. Sülalenin son kralı veya IV sülalenin ilk kralı olarak kabul edilen
Snofru’ya atfedilen “Bent Piramit” veya “Eğik Piramit” klasik piramit formunun ilk
örneklerinden olduğu öne sürülür. Başlangıçta yer düzleminden yaklaşık 540 ‘lik bir eğimle
yükselen piramit kenarları olasılıkla sonradan oluşan strüktürel problemlerden dolayı 430
dereceye düşürülmüştür. Açının daraltıldığı bu noktada oluşan omurga nedeniyle de “Bent
Piramit” veya “Eğri Piramit” adını almıştır.
Bent Piramit’de yaklaşık 580 derece ile başlayan yükselme açısı devam ettirilseydi
yaklaşık 128 m. lik bir yüksekliğe ulaşılabilecekti. Bu noktada iki sorun nedeniyle açının
daraltılmış olduğu ön görülebilir. Birincisi dik açıyla yükselen yan duvarlardaki olası statik
problemlerinden doğacak, çökme ve kaymalar, ikincisi ise yine bu derecede dik eğimle
yükselen yan kenarların, piramit yüksekliğinin ön görülemez bir noktaya itmesi, inşaat
olanaklarını oldukça zorlu hâlâ getirmesidir. Eğimin azaltılması sonucunda piramit yüksekliği
105 m. ye düşürülmüştür.
Bent Piramidin biri batı bir diğeri ise kuzey yönde olmak üzere iki girişi bulunur. Batı
yönünde olan yer düzleminin yaklaşık 12 m. üstündedir. Bu noktada oluşturulan koridordan
mezar odasına ulaşılır.
Bent Piramid’in yaklaşık 2 km. Kuzeyinde yine Snofru’ya ait olduğu öne sürülen
“Kırmızı Piramit” yer alır. Yapı malzemesi olarak kullanılan kırmızımsı kireç taşından dolayı
bu ismi almıştır. Temelde 220 m2’lik bir alanı kaplayan piramidin yüksekliği 104 m. dir. Kenar
açıları 430 derece olan piramit daha sonra piramit “Gerçek Piramit” formunun yakalanabildiği
ilk örnek olarak da kabul edilmektedir.
Dahsur’da Orta Krallı k Dönemi’ne ait piramit külliyeleri de vardır. Bunlar tuğladan
yapılmışlardır. Piramitlerin yanında kraliyet ailesine mensup kişiler ile rahiplerin mezar yapıları
ile kraliçelere ait mastaba biçimli mezar yapıları da bulunmaktadır.
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Fotoğraf 30: Snefru’nun Kırmızı Piramidi; Kuzey Dahşur, IV. Sülale, yak. MÖ2605. (Ed.
Schulz-Seidel: 2002, 60.)

Fotoğraf 31: Snefru’nun Kırmızı Piramidindeki Mezar Odası; (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 60.)
Mezar Odası giriş salonunun üzerinde yaklaşık 9m. boyunca uzanır. Bu etkileyici alan
8.35X14.64m. boyutlarındadır ve bindirme tekniğindeki bir tonozla örtülüdür.
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Fotoğraf 32: Snofru Dönemi’ne tarihlendirilen Maydum piramidi ve restitüsyon önerisi
(Baines-Malek 1986)
Bu basamaklı piramit, Snefru tarafından yeniden dizayn edilerek daha doğru bir şekle
ulaştı. Eski Krallık, III/IV. Sülale, yak. MÖ. 2600-2550

4.3. Maydum
Snofru Dönemi’ne tarihlenen bir diğer piramit ise Maydum’dadir. Başlangıçta
basamaklı piramit olarak inşa edildiği daha sonra ise gerçek piramide dönüştürüldüğü öne
sürülmektedir. İlk piramitlerin inşasındaki yapısal sorunlar burada da kendini göstermektedir.
Eskiçağ ve Ortaçağda birçok kez çöktüğü anlaşılmaktadır. Örneğin Ortaçağ kaynaklarında
piramidin 7 basamaktan oluştuğu rapor edilmektedir. Ancak 3 basamak hâlinde günümüze
ulaşmıştır.
Maydum Piramidinin Dahşur Eğik/Bent Piramidiyle birlikte planlandığı da öne
sürülmektedir. Başlangıçta 7 veya 8 basamak hâlinde inşa edilen piramidin, basamaklarının
arasının doldurulmasıyla gerçek piramite dönüştürülmüştür. Bugün temel kısmına yakın
bölümlerde bu dış kaplama kalıntıları izlenebilmektedir. Ancak payanda duvarlarında oluşan
sorunlardan dolayı yapının dış kaplaması büyük oranda çökmüştür. Olasılıkla dik payanda
duvarları, strüktürel sorunlar doğurmuştur. Aynı sorun daha önce de belirttiğimiz gibi
Eğik/Bent Piramide de oluşmuş, eğim düşürülerek sorun çözülmeye çalışılmıştır. Maydum
piramidi yaklaşık 147 m2 lik bir alanı kaplamaktadır ve 93. 5 m yüksekliğindedir.
Maydum Piramidi’nin çevresinde IV. Sülale Dönemi’ne tarihlenen tuğladan inşa
edilmiş kraliyet veya soylu ailelere ait mastabalar bulunmaktadır. Bunlardan Re’hotpe ve eşi
Nofret ile Neferma’at ve eşi Itet’in, karı koca olarak gömüldükleri örnekler dikkat çekicidir.
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Fotoğraf 33: Keops Piramidi (Fabianis – Bourbon 2004: 138).

4.4. Giza Piramitleri
Giza piramitleri, Nil Nehrinin batı yakasında, Mısır’ın kuzeyindeki kayalık platoya inşa
edilmişlerdir ve bu alan günümüz Kahiresi’nin eteklerinde kalır. Bu yapılar, gizli geçitler
vasıtasıyla, platonun altından vadideki ölü tapınaklarıyla birbirine bağlanmıştır. Bu tapınakların
Nil’e bağlı kanallara iskeleleri bulunur. Giza piramitlerinin en eski ve büyük piramidi, Büyük
Pyramit olarak da bilinen Keops Piramidi, antik dünyanın yedi harikasından tek ayakta kalan
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yapıdır ve gerçekten de inanılmaz bir mühendislik harikasıdır. Nil’in yıllık taşkınlarında tarım
yapmanın imkânsız olduğu dönemlerde işi olmayan yüz bin insanın çalıştığı yapımı, yirmi yıllık
bir peryoda yayılmıştır.

Fotoğraf 34: Keops Piramidi; Eski Krallık, IV. Sülale, yak. MÖ2500.
Eski Mısır’ın en büyük piramidi. Yaklaşık 150m. Yüksekliğiyle insanoğlunun o zamana kadar
yaptığı en yüksek binalardan biridir. Bu binayla ilgili pek çok teknik ve lojistik sorular hâlâ
yanıtlanamamıştır. (Wıldung; 1997, 40)
Piramidin yan kenarları tabanda tabanda 230 m genişliğinde dört yönden yükselirler.
Kenarlar 51º 52’ açı üzerinde yükselmektedir ve orijinal yükseklikleri 147 metredir.
Yapımlarında, her biri 2,5 ton ağırlığında yaklaşık 2.300.000 kireçtaşı blok kullanılmıştır.
Dönemde dış yüzeylerinde pürüzsüz görünüm için kaplama taşları vardı ancak günümüzde iç
kısımdaki merkezi çekirdek yapısı görülmektedir.
Büyük Piramit’in içinde üç oda olduğu bilinmektedir. En alçağı, piramidin inşa edildiği
ana kayaya oyulmuştur. Kral ve kraliçenin odaları ise piramit yapısıyla koordineli olarak inşa
edilmiştir. Piramit içerisinde alçalan ve yükselen pasajlar bulunmaktadır. Diğer tüm piramitler
gibi Giza kompleksi de, biri piramide biri de Nil kıyısına yakın Keops onuruna adanmış iki
tapınağı ve Keops’un eşleri için tasarlanarak bir sıra hâlinde Büyük Piramit’in yanına inşa
edilmiş üç küçük piramidi de içine alan, binalar bütünüdür.
Ayrıca, annesi Kraliçe Hetepheres’in boş lahdini muhteva eden bir gömü yapısı da
bulunmaktadır. Tıpkı diğer piramitler gibi Keops piramidi de ayrıca kendisine ölümden sonraki
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hayatta eşlik edecek ve destek olacak akrabaları ve saray görevlilerinin mastabaları ile
çevrilmiştir.

Fotoğraf 35: Sfenks; Giza, Eski Krallık, IV. Sülale, yak. MÖ2550-2500, kireçtaşı
Aslan gövdeli insan başlı bir figür olan Sfenks, Kralı Ra’nın oğlu olarak gösterir. (Wıldung;
1997, 59)
Giza’daki orta piramit, Keops’un oğlu Kefren için inşa edilmiştir (MÖ 2558- 2532)
Kefren piramidinin özgün mimari karakteristiği ise; insan başı ve aslan bedeniyle kireçtaşı
oyma koruyucu heykel, Büyük Sfenks olmuştur. Yaklaşık 73 metre uzunluğu ve 20 metre
yüksekliği ile eski dünyanın en büyük heykelidir. XVIII. Sülale döneminde ( yaklaşık MÖ
1500) Büyük Sfenks Tanrı Horus’un sureti olarak görülmüş ve tapınım merkezi hâline
gelmiştir.
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Fotoğraf 36: Kefren Piramidi; Giza IV. Sülale, yak. MÖ.2550
(Ed. Schulz-Seidel: 2002, 66.)

Fotoğraf 37: Kefren Piramidi Mezar Odası, Giza IV. Sülale, yak. MÖ2550
(Ed. Schulz-Seidel: 2002,67.)
Giza’nın en kısa ve en güneydeki piramidi, Kefren’in oğlu Mikerinos için inşa
edilmiştir. ( MÖ 2532- 2503) Yaklaşık 66 metre uzunluğundaki bu kısa piramit, beşinci ve
altıncı sülale döneminde inşa edilen daha küçük piramitlerin de öncüsü olmuştur. Piramitlerin
yapım ölçülerindeki ve genel kalitelerindeki bu düşüş, kralların güç ve zenginliklerindeki
azalma ile bağlantılıdır. Kral UnaMs (MÖ 2375- 2345) ile başlayan Eski Krallık piramitlerinde,
inşa edenler kralın saltanatı döneminde gerçekleşen olayları gömü odası ve piramidin iç
duvarlarına yazma geleneğini başlattılar.
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Fotoğraf 38: Kral Unas’ın Lahit Odası; Sakkara Unas Piramidi, V. Sülale, yak. MÖ2350
(Ed. Schulz-Seidel: 2002, 73.)
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Fotoğraf 39-40: Solda: Mikerinos Piramidi; Eski Krallık, IV. Sülale, yak. MÖ2500.
Giza’daki üç piramitten en küçüğü olan Mikerinos Piramidi kırmızı granit ile
kaplanmıştır. Piramit tamamlanmış olduğu için, sadece giriş yüzeyindeki granit kısım
cilalanmıştır. (Wıldung; 1997, 56)
Sağda: Mikerinos Heykel Grubu; Eski Krallık, IV: Sülale, yak. MÖ2500, gri kumtaşı,
Kahire Mısır Müzesi
Bitirilmemiş Mikerinos Piramidi’nin içerisinde pek çok heykel grubu bulunmuştur. Bu
heykeller, Kral ile Cennetin Tanrıçası Hathor ve dünyayı şekillendiren yerel tanrılar arasındaki
yakın ilişkiyi gösterir. (Wıldung; 1997, 56)
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Fotoğraf 41: Abu Sir Piramit Kompleksi;
A- Kral Sahure Piramit Kompleksi
1- Vadi Tapınağı
2- Geçit
3- Cenaze Tapınağı
4- Piramit
B- Kral Nyuserre Piramit Kompleksi
1- Vadi Tapınağı
2- Geçit
3- Cenaze Tapınağı
4- Piramit
C- Kral Neferirkare Piramit Kompleksi
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1- Cenaze Tapınağı
2- Piramit
(Wıldung; 1997, 61)
Piramit yazıtları olarak bilinen bu metinler, Eski mısırın en erken dini
kompozisyonlarıdır. Büyük piramit inşa edenlerin en sonuncusu, küçük bir çocukken tahta
geçip 94 yıl tahtta kalan VI. Hanedanın ikinci kralı II. Pepi olmuştur. (MÖ 2278- 2184) Onun
dönemi geldiğinde, Eski Krallık refahı ve gelişmesi azalmaktaydı ve krallar, krali olmayan
yöneticilerin gücünün artmasıyla yarı-tanrı özelliklerinin bir kısmını kaybetmişlerdi. II.Pepi
piramidi Sakkara yakınlarında, saltanatı içerisindeki 30 yılda inşa edilmiştir ve yaklaşık 53
metrelik boyuyla Eski Krallıktakilere göre oldukça kısadır.
Pepi’nin ölümüyle krallık ve merkezi yönetim esas itibariyle çökmüş ve Mısır, Birinci
Ara Dönem olarak bilinen çalkantılı bir sürece girmiştir. Daha sonra, XII. Hanedan kralları,
Orta Krallık olarak anılan dönemde piramit inşasını devam ettirmişlerse de, hiçbir zaman Giza
Piramitlerinin ölçülerine geri dönülememiştir.
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Uygulamalar
1. Mısır piramitlerini inceleyerek gelişimi değerlendiriniz.
2. Sfenks kavramını araştırınız.

87

Uygulama Soruları
1. Giza Piramitllerini anlatınız.
2. Mastaba nedir?

88

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Piramitler Çağı anlatıldı. Bu dönemde ortaya çıkan piramitlerin gelişimi ayrıntılarıyla
anlatıldı.

89

Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi Eski Mısır’ın tanınmasını sağlayan en önemli mimari
anıtlardır?
a) Piramitler
b) Tapınaklar
c) Mastabalar
d) Barajlar
e) Kaya Mezarları
2- Sakkara’daki basamaklı piramidin mimarı, kralın başvekili, aynı zamanda, hekim,
heykeltıraş, yazar ve gökbilimci olarak da bilinen, sonraları bilgelik ve tıp tanrısı olarak da
kabul gören kişi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Snofru
b) Imhotep
c) Teti
d) Den
e) Narmer
3- Aşağıdakilerden hangisi Giza piramitleri arasında ölçüleri bakımından en büyük
olandır?
a) Mikerinos
b) Kefren
c) Unas
d) Cozer
e) Keops
4- Önünde “Büyük Sfenks” olarak tanımlanan heykel bulunan Giza piramidi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mikerinos Piramidi
b) Keops Piramidi
c) Kefren Piramidi
d) Sahure Piramidi
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e) Unas Piramidi
5- Giza piramitleri arasında ölçüleri bakımından en küçük kral piramidi hangisidir?
a) Keops
b) Kefren
c) Mikerinos
d) Snofru
e) Neferirkare
6-Eski Krallık Dönemi’nin son piramit yapımcısı kral kimdir?
7-Klasik piramit formunun ilk örnekleri olarak kabul edilen “Bent Piramit”, “Kırmızı
Piramit” gibi piramitler hangi kral dönemine tarihlendirilmektedirler?
8-Eski Mısır’da inşa eden kralın saltanatı döneminde gerçekleşen olayların gömü odası
ve piramidin iç duvarlarına yazma geleneğini hangi kral başlatır?
9-Eski Mısır’da piramit yapımı Orta Krallık Dönemi’nde de sürmüş müdür?
10-Eski Mısır Piramitlerinde mezar odası daha çok hangi bölümde oluşturulmaktaydı?
Cevaplar
1)a)

2)b

3)e

4)c

5)c
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5. ESKİ KRALLIK DÖNEMİ’NDE MISIR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Mısır’ın piramitler çağı olarak da bilinen bu dönemi hakkında detaylı bilgi verilir. Bu
dönemde yaşanmış askeri ve ticari seferler, ülke ekonomisinin gelişimi, yönetimde yaşanan
gelişim ve gerilemeler anlatılır. Birinci Ara Dönem hakkında bilgi verilir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Eski Krallık’ın diğer adı nedir?
2. Mısır neden ikiye ayrılmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Eski Krallık

Mısır’ın Eski Krallık Dönemi
kavranır.

Ders notları ve yardımcı
okumalar

Birinci Ara Dönem

Mısır’ın Birinci Ara Dönemi’ni
oluşturan nedenler anlaşılır.

Ders notları ve yardımcı
okumalar
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Anahtar Kavramlar


Koptos Hükümleri,



Palermo Taşı,



Eski Krallık,



Birinci Ara Dönem
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5.1. Eski Krallık

Eski Krallık Dönemi genel olarak III. Sülalenin ilk hükümdarı ile başlatılıp VI.
Sülaleden II. Pepi’nin saltanat döneminde sonlandırılır. Ancak bu dönemle ilgili bilgiler
oldukça yetersiz ve karanlıktır. Maddi uygarlık verileri hakkında etraflıca bilgiye sahip
olmamıza karşın siyasi tarih ne yazık ki yok denecek kadar azdır. Yine de eldeki bilgiler
dâhilinde bu dönem yaklaşık 500 yıllık bir süreci kapsar ve Mısır’ın güçlendiği yıllar olarak
kabul edilir. III. Sülalenin ikinci kralı Coser ile başlatılır.
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Fotoğraf 42: Eski Krallık Dönemi’nde Mısır ve Çevresi (Baines-Malek 1986)
Saltanat dönemlerini anlatan belgeler dönemi anlamak konusunda yardımcı
kaynaklardır. Bunlar arasında Palermo Taşı (Nil’deki taşkın seviyeleri ve Mısır’ın sığır
sayımlarından bahseder) ve Torino Papirüsü (III-VIII. Sülaleler arasındaki tüm kralların
Memfisli oldukları bilgisini verir.

Bu dönemin krali metinleri için birkaç kaynaktan söz edilebilir. Birincisi; kraliyet
anıtlarındaki yazıtlardır. Ancak tarihsel bilgileri kısıtlıdır. İkincisi; memur mezarlarında yer
alan yazıtlardır. Mezarlar sonsuza kadar var olmak üzere tasarlanmış olduklarından burada yer
alan tüm bilgiler etraflıca anlatılmış, mezar sahibinin kraldan aldığı armağanlar, ayrıcalıklar ve
takdirnamelerden bahsedilmiştir. Bu bilgiler ışığında kraliyet hükümleri anlaşılabilmektedir.
Koptos Hükümleri olarak adlandırılan yazıt bu tip belgelerin en önemlilerindendir. Kral adına
Nübye’ye seferler düzenlemiş Harknuf’un mezar anıtındaki yazıtta yer alan kararname
günümüze ulaşmıştır.
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Fotoğraf 43: Eski Krallığa, V. Sülaleye ait olduğu düşünülen "Palermo Taşı" üzerinde
Mısır'in sülaler öncesi dönemi krallarından bahseder. Ayrıca V. Sülale krallarının yıllıkları ile
Mısır'ın taşkınlarına dair kayıtlar da yazıt içeriğinde yer alır. 43 cm yüksekliğindeki yazıt
parçası Palermo Müzesi'nde yer almaktadır. (Schulz, R, Seidel M.(Ed.) 1998:29)
“Kralın şahsi mührü: ikinci yıl, birinci mevsimin üçüncü ayı, on beşinci günü. Kralın
yegâne dostu, okutman-rahip, keşif kollarının şefi Harknuf’a kararnamesi. Sarayda kral için
hazırladığın beraberindeki orduyla birlikte Yam’dan (Nübye) sağ salim döndüğünü bildiren
bir rapor dikkate alınmıştır. Raporunda, İmaau’nun kadını Hathor tarafından sonsuza dek
yaşayan Kral Neferkare’nin (II. Pepi) ka’sına verilen türlü güzel ve muazzam hediyeler
getirdiğini belirtiyorsun. Bu raporunda ufukta yaşayanların topraklarından mühüre taşıyıcı
Baverded’in Kral İsesi zamanında (V. Sülale)
Punt’tan getirdiğine benzeyen, tanrının
rakkaslarından bir pigme getirdiğini söylemişsin. Majestelerine Yam’a daha önce gidenler
tarafından onun gibisinin getirilmediğini anlatıyorsun.
Efendinin sevdiğini övdüğünü ve buyurduğunu nasıl takdir edeceğini bildiğin doğru.
Majesteleri senin oğlunun oğlu yararına sana nice kıymetli payeler bahşedecek, böylece
efendilerinin sana yaptıklarını haber alan herkese şöyle diyecek: Efendisinin sevdiğini,
övdüğünü ve buyurduğunu yerine getirmekte dikkat gösterdiği için Yam’dan döndüğünde
yegâne dost Harknuf’a yapılan iltifatların benzeri var mı?
Derhal kuzeydeki ikametgâha gel! Acele et yanında ufukta yaşayanların topraklarından
getirdiğin zinde, sıhhatli pigmeyi de getir, tanrı için raks etsin, yürekler hoş olsun, sonsuza dek
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yaşayan Kral Neferkare’nin yüreği ferahlasın! Seninle beraber gemiye binince, suya düşmesin
diye dürüst adamları güvertede yanından ayırma onun! Gece o yattığında, çadırının etrafında
dürüst adamlarını yatır. Gece on kere teftişe çık! Majesteleri madem topraklarından ve
Punt’tan gelen hediyelerden evvel bu pigmeyi görmeyi arzu eder! İkametgâha vardığında
yanındaki pigme canlı, zinde, sıhhatli olursa, majesteleri senin için, pigmeyi görme arzusuyla
aynı nispette, Kral İsesi zamanında tanrının mühür taşıyıcıs Baverded’e yapılanlardan
ziyadesiyle fazla şeyler yapacak. Yeni şehirlerin şeflerine ve dost başrahiplere her birinin mesul
olduğu istisnasız her ambardan, her tapınaktan ikmal yapmaları için emirler gönderildi.”
Eski Krallık Dönemi devlet örgütlenmesi, büyük arazilerin işleyişleri ve memuriyetin
yapısı hakkındaki en ayrıntılı bilgiler de yine memur mezarlarındaki öz yaşam öykülerinden
gelir. Bu metinlerde özellikle memurların sahip oldukları unvanlardan bahsettikleri bölümler
bu bilgileri edinmemizi sağlamaktadır.
Eski Krallık döneminde, Nübye Mısır tarihini aydınlatıcı bilgiler barındırır. Mısır,
Nübye’nin değerli taş ocakları ve madenleriyle özellikle ilgilenmiştir. Ayrıca insan gücü ve
sığırları da ilgi alanındadır. Ayrıca Afrika’nın abanoz, fildişi ve egzotik malzemelerine ulaşmak
için de Nübye önemli bir noktaydı. IV. Sülale zamanında bu bölgede Buhen’de bir koloni
kurdukları ve ticari ilişkileri güçlendirmek ve güvenceye almak için bu koloniyi kullandıkları
anlaşılmaktadır. Nübye ile Mısır arasındaki bu ilişki V. Sülale sonlarında Nübyelilerin küçük
beylikler kurmaları ile değişmeye başlar. Nübyeli C Grubu olarak adlandırılan bu beylikler
sonucunda Buhen kolonisi terk edilmiş ve Nübye kaynakları Mısır tarafından kullanılamaz
olmuştur.
Yine bu dönemde Mısır kereste ticareti için liman kenti Byblos ile yakın temas
kurmuştur. Tekne ve heykeller için ihtiyaç duydukları bu keresteyi Levant bölgesinden temin
etmişlerdir.
Eski Krallığın başlangıcı kabul edilen Coser’in iktidarda olduğu yıllardaki bilinen en
önemli olay idari merkezin Abidos’tan Memfis’e taşınmasıdır. Piramitlerin başlangıcı kabul
edilen ve bilinen en eski ve görkemli piramit onun mezar kompleksidir. İlk önce kendine
Abidos’ta bir mezar yaptırmıştır. Daha sonra Memfis yakınlarındaki Sakkara’da basamaklı bir
piramit inşa ettirmiştir. Bu piramitle birlikte mimari anlayışta köklü bir değişiklik yaşanır.
Tuğla ve ahşaptan yapılan mütevazı binalardan taştan yapılan anıtsal binalara doğru bir
evrilmeden söz edilebilir. Bu piramit dünyanın yaradılışı sırasında, dünya düzeninin temeli
olarak kaosun suları içinden yükselen ilk tepenin taştan yapılmış bir benzeridir.
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Fotoğraf 44: Eski Krallık Dönemi- Kral Coser Heykeli
Yine Coser zamanında Mısır tarihinde vezir olarak tanımlanabilecek bir mevki siyasi
hayatın içerisine girer. Genişleyen kraliyet yönetiminde krala yardımcı olan bu kurumun Coser
zamanındaki temsilcisi İmhotep’tir. Sakkara’daki piramidi yapan ve Nübye seferlerine çıkan
kişi olarak bilinen İmhotep daha sonraları tanrısallaştırılmış ve Ptah’ın oğlu olarak kabul edilip
tapınılmıştır. Değerli taşlar ve bakır ile önemli olan Sina bölgesine de askeri seferler
düzenlediği bilinmektedir. Mimar, hekim ve bir bilge olarak değerlendirilen İmhotep’in bir de
ne yazık ki kayıp olan bir bilgelik öğretisi yazdığı bilinmektedir.
III. Sülalenin Coser dışında neredeyse bilinen başka kralı yoktur. Bir kısmının isimleri
bilinse dahi haklarında bilgiye sahip değiliz. Yine hakkında herhangi bir bilgi olmamakla
birlikte Coser’in halefinin Sehemhet olduğu bir takım yan kaynaklardan anlaşılmaktadır.
Sehemhet de Sakkara’da Coser Piramidi’nin güneybatısına bir piramit inşaatına başlar, ancak
erken ölümü nedeniyle bitirilememiştir. Coser’inkinden daha küçük olmakla birlikte büyük taş
blokların kullanılmasıyla daha sonra inşa edilecek olan Giza piramitlerinin habercisi olmuştur.
Olasılıkla Huni’nin kızı ile evli olan Snefru ile birlikte IV. Sülale başlatılır. Bu dönem
büyük piramit inşaatlarıyla tanınır. Yukarıda bahsedilen Palermo Taşı’ndan Snofru’nun Nübye,
Libya ve Sina’ya seferler düzenlediği anlaşılmaktadır. Ayrıca Maydum ve
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Fotoğraf 45: Snefru Kabartması; Wadi Maghara, IV: Sülale, yak. MÖ.2620, kırmızı kumtaşı;
Kahire Mısır Müzesi, yük.112.5cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 40.) Snefru elindeki topuzla
sakallı Asyalı düşmanlarına vurur şekilde gösterilmiştir.
Dahşur’da yaptırdığı piramitleri için kereste temin etmek üzere Suriye ile iyi ilişkiler
içine girmiştir.
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Fotoğraf 46: Giza Piramitleri; IV. Sülale, yak. MÖ.2585-2511, Önde Mikerinos
Piramidi’nin güney cephesi arkada Keops ve Kefren Piramitleri. En önde küçük kült piramidi
ve iki tane kraliçelere ait basamaklı piramit. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 61.)
Snofru’dan sonra tahta geçen Keops, Kefren ve Mikerinos belki de siyasetlerinden
ziyade piramitleri ile daha çok tanınmışlardır. Yunanlıların yazdıklarından bu kralların diktatör
bir tutum içerisinde halkı ezdikleri anlaşılmaktadır. Ancak yine de bu bilgiye şüpheyle bakmak
gerekir. Bu kralların gömü kültleri sevilmeyen bir krala uymayacak bir şekilde süreklilik
göstermiştir. Bu muazzam piramitler güçlü bir iktidar ve gelişmiş bir uygarlık göstergeleri
olarak günümüze ulaşmış olmalarına rağmen bu dönemin siyaseti hakkında başka bir bilgiye
sahip değiliz. Sadece iktidar sıralarını bilebiliyoruz. Keops’un ikinci oğlu kardeşini öldürerek
tahta çıkmış, onun da öldürülmesiyle birlikte kral Kefren olmuştur.
Snefru’dan sonra oğlu Keops başa geçer ve kendi adına yaptırdığı Keops Piramidi ile
tanınır. Daha sonraki dönemlerde bu devasa yapının ancak bir köle ordusuyla inşa edilebileceği
iddia edilmiştir. 23 yıl tahtta kalan Keops dönemi despot yönetimiyle tanınsa dahi bu dönemde
Mısır’da kölelik diye bir kavram ya da kurumun olduğuna dair herhangi bir kanıt yoktur.
Muhtemel piramit yapımlarındaki iş gücü, Nil taşkınları nedeniyle tarımın durduğu dönemlerde
çiftçiler aracılığıyla sağlanmıştır.
Bu denli büyük ve etkileyici yapılar hiç şüphesiz sadece kralın yüceltilmesi için değil
aynı zamanda devletin refahının simgeleri olarak yapılıyordu. Eski Krallık döneminde piramit
inşaası dinsel bir kamu hizmeti olarak görülüyordu. Kralın düzeni koruyan yaratıcı güçlerinin
onun ölümünden sonra da korunması gerektiğine duyulan inanç bu inşaatların yapımında
önemli rol oynamıştır.
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Fotoğraf 47: Keops Piramidi, Kral Mezar Odası; (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 63.)
Keops’un ölümünün ardından tahta çıkan oğlu Recedef babasının aşılamaz olarak kabul
edilen piramidini aşmaya çalışmıştır. Giza yakınlarındaki kayalık bir tepe üzerine yaptırmayı
planladığı piramidi bulunduğu konum ile kendinden önceki piramitlere tepeden bakacaktı.
Ancak erken ölümü nedeniyle bu inşaat tamamlanamamıştır.
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Fotoğraf 48: Kefren’in Oturan Heykeli; Giza Kefren Tapınak Vadisi IV. Sülale, yak.
MÖ.2550; Kahire Mısır Müzesi, yük. 168cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 67.)
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Fotoğraf 49: Solda: Kefren Piramidi; Giza IV. Sülale, yak. MÖ2550 (Ed. Schulz-Seidel:
2002, 66.) Sağda: Kefren Piramidi Mezar Odası, Giza IV. Sülale, yak. MÖ2550 (Ed. SchulzSeidel: 2002, 67.)
Recedef’ten sonra tahta geçen kardeşi Kefren de Giza’nın ikinci büyük piramidini
yaptırır. Ardından iktidarı ele alan oğlu Mikerinos son piramidi yaptırır. Boyutlarıyla babası ve
dedesinin piramitlerinden çok geridedir. Bunda şüphesiz ekonomik, politik ve dinsel nedenler
etkin olmuştur.

Fotoğraf 50: Mikerinos ve Kraliçe Khamerernebty Heykeli; Giza Mikerinos’un Vadi
Tapınağı, IV. Sülale, yak. M.Ö:2520; Boston Güzel Sanatlar Müzesi, yük. 142cm., gri
kumtaşı (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 68.)
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Fotoğraf 51: Mikerinos Üçlü Grup Heykeli; Giza Vadi Tapınağı, IV. Sülale, yak.
MÖ2520,gri kumtaşı; Kahire Mısır Müzesi, yük. 96cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 77.)
Merkezi otoritenin zayıflamasıyla sona eren Eski Krallığın bu zayıflama belirtileri, bu
dönemde görülmeye başlanır. Taşradaki idareciler öldüklerinde görev bölgelerine gömülmeyi
tercih ederek yerel tanrıların koruması altına giriyorlardı. Kral tarafından atanmaktan çıkan bu
idarecilik sistemi miras yoluyla babadan oğula geçmeye başlamıştı. Bu da Mısır’da bir sorun
hâline dönüşen eyalet sisteminin oluşmaya başlamasına neden oldu.
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Fotoğraf 52: Sahura ve Koptos’un Yerel Tanrısının Grup Portresi; V. Sülale, yak.MÖ2490,
Tanrı Koptos’un iki şahinden oluşan yerel sembolü ile birlikte Sahura’ya eşlik eder. Kralı
yerel tanrılarla birlikte gösteren bu tip heykel grupları, IV. Sülaleden beri bilinmektedir. New
York Metropolitan Müzesi, yük.63.5cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 44.)
IV. Sülale’nin son bulmasının ardından başa geçen V. Sülale zamanında güneş-tanrı Re
büyük önem kazanmıştır. Bu önemde hiç şüphesiz V. Sülalenin Re’nin tapınım gördüğü
Heliopolisli olması büyük rol oynamıştır. Bu dönemden itibaren krallar “Re’nin oğlu” unvanını
taşımaya başlamışlardır. Bu dönemin bir diğer öne çıkan tanrısı Osiris olmuştur. Güneş
tapınaklarında tanrının kraldan yani babanın oğuldan önce geldiği vurgulanır. İki tanesi
günümüze ulaşabilmiş bu tapınaklarda; bir vadi tapınağı, geçit yolu ve kült tapınağından oluşur.
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Piramitlerden farklı olarak, bu kült tapınağı yüksek bir kaide üzerindeki bir sütun ve daha
sonraki yıllarda bir obelisktir.
Bu dönemde de kendilerinden öncekiler gibi Asya seferlerine çıkılmıştır.
VI. Sülalenin kralları hakkında diğer sülalelerde olduğu gibi çok az bilgiye sahibiz.
Bilinen krallarından biri I. Pepi’dir. Pepi de kendinden öncekiler gibi Nübye seferlerine çıkıp
kontrolü altına alır. Ayrıca bu dönemde birçok tapınak yapıldığı da kaynaklarda
belirtilmektedir.
I.Pepi’nin oğlu I. Merenre ondan sonra tahta çıkmış, ancak genç yaşta hayatını
kaybetmesi nedeniyle kısa bir iktidar dönemi olmuştur. Bu dönemde de Nübye’nin
sömürgeleştirilmesi politikası devam ettirilmiştir.
Merenre’nin ölümünün ardından altı yaşındaki kardeşi II. Pepi tahta çıkmış ve Mısır
tarihinin en uzun süreli saltanatının sahibi olmuştur. Tam 94 yıl. Uzun yıllar sonra ilk defa bir
çocuk kral tahta çıkmıştır.
Nübye’yle barış içerisinde bir ilişki devam ettirilmeye çalışılmış, Byblos ve Punt’a
seferler düzenlenmiştir. II. Pepi saltanatı Eski Krallığın çöküşüne sahne olur.
Kralın çocuk olduğu dönemlerde iktidarda etkin olan kral annesi ve eyalet yöneticileri
merkezi otoritenin zayıflamasına neden olmuş olabilir. Başarılı bir şekilde oluşturulmuş
örgütlenme giderek zayıflamaya başladı. Vergiden muaf tutulan kült vakıflarının sayısı giderek
arttı. Bu durum kral hazinesini derinden etkiledi. Ticaretteki istikrar da merkezi otoritenin
zayıflamasıyla birlikte bozuldu. Uzun saltanat süresi ve kralın ilerlemiş yaşı bu durumda
şüphesiz pay sahibidir. Merkezi yönetimin zayıflaması ve çökmesi sonucunda yerel güçler
kendi başlarına kaldılar. Yaşamı devam ettirmenin yolu olarak da komşu bölgelere seferler
düzenleyip talan politikası gütmeye başladılar. Köylülerden zorla yiyecek toplamaya
başlamalarının karşılığı olarak köylüler de silahlanmaya ve savunma gücü oluşturmaya
başladılar. Sonuç olarak ülkenin genelinde bir güvensizlik durumu oluştu.
Bu dönemde, Mısır iki ülkeye ayrılmıştı. Asvan’dan Memfis’in güneyine uzanan Yukarı
Mısır ve Aşağı Mısır. Bu iki bölgede çok sayıda nom vardı. Bölgesel yönetim birimi olarak
tanımlanabilecek nomlarda köyler, küçük çaplı şehirler ve kraliyet arazileri yer alırdı. Yukarı
Mısır’da güneyden kuzeye doğru sıralanmış yirmi iki nom vardı. Aşağı Mısır’da iki ülkenin
dengesi ve ilk nom kabul edilen Memfis ile başlıyor ve yirmi nomdan oluşuyordu.
Eski Krallık Dönemi’nde kral ve ailesi hiyerarşinin en üst noktasını oluştururdu.
Kozmik düzen ve onun dünyadaki karşılığı olan hukuk ve düzenin güvencesi kralın şahsında
vücut bulurdu. Doğruluk ve doğru davranış anlamına gelen ma’at kavramının güvencesi de
kraldı. Kral devlete ma’at doğrultusunda hükmeder ve onun buyruğu altında bulunur. Kral da
bir tanrı kabul edilmekle birlikte tanrıların kudretine sahip görülmezdi. Tanrılara bağımlılığı
mutlaktı.
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Halefinin ölümüyle birlikte tahta çıkan yeni kralın taç giymesi ve bu sırada düzenlenen
tören dünyanın yaradılışının simgesel bir karşılığıydı. Resmi mühürler yenilenir ve görevlilerin
makamları onaylanırdı. Kral birden çok kadınla evlenirdi ancak harem kavramı henüz yoktu.
Bu kavram Yeni Krallık’ta ortaya çıkmıştır. Babasından sonra tahta kralın eşlerinden esas kadın
olarak tanımlanan eşin en büyük oğlu geçerdi. Ancak kral isterse veliaht prensini kendisi
seçebilirdi.
Krala ait sarayda, Nehabit ve Vecit’e yani iki tanrıçaya ithaf edilmiş tapınaklar, kabul
odaları, hizmetçi odaları, atölyeler ve bahçeler vardı. Ancak bu saraylardan hiçbiri günümüze
ulaşmamıştır. Daha geç dönemde yazılmış olmakla birlikte Westcar Papirüsü olarak
isimlendirilen bir belgede yer alan bahçe tasviri Eski Krallık için de uygun görünmektedir.
“(bir gün Kral Snefru bütün odaları dolaştı) sarayda dinlenecek yer aradı bulamadı.
Şöyle dedi: Git bana baş okutman-rahip, kitap yazıcısı Caca-em-ankh’ı getir! Derhal çağrıldı.
Majesteleri onunla konuştu. Bütün odaları dolaştım, sarayda dinlenecek yer aradım ve
bulamadım. Caca-em-ankh ona yanıt verdi. Haşmetlim sarayın gölüne gidebilirler. Bir tekneyi
sarayın en güzel kızlarıyla doldurun. Majestelerinin yüreği onların sıraya girdiklerini, sırayla
aşağı yukarı yürüdüklerini görünce ferahlayacak. Gölünüzün en ala dinlenme yerini
gördüğünüz zaman, güzelim tarlalarla kıyılara bakarken yüreğinize neşe dolacak.”
alırdı.

Kralın ardından danışmanlar, memurlar ve valiler sıralanır en altta ise köylüler yer

5.2. Birinci Ara Dönem

Yerel iktidarların güçlenmesi ve merkezi otoritenin zayıflamasına bağlı olarak bazı
eyalet yöneticisi aileler krallığın dayatmalarına karşı çıkmaya başladılar. Merkezi otoritede
oluşan bu zayıflık, Eski Krallık Dönemi’nin sona erip Birinci Ara Dönem olarak isimlendirilen
bir dönemin başlamasına neden oldu. VI. Sülale zamanında başlayan bu dönem XI. Sülalenin
ilk yıllarında sona ermiştir.
Bu dönemde ekonomi giderek kötüleşti, merkezi denetim zayıfladı ve VII-VIII.
Sülaleler zamanında tamamen çöktü ve zaman zaman iç savaşlar görülmeye başlandı. IX. ve X.
Sülaleler zamanında merkezi otoriteyi temsil eden sülaleler Mısır’ın ancak bir bölümüne
hükmedebiliyorlardı. XI. Sülale zamanında Teb merkezli olarak gelişen güç yeniden Mısır’ı
birleştirmiştir.
IX/X. Sülalenin bilinen krallarından Merikare’nin babasının kendisi için hazırladığı
“Merikare’ye Talimatlar” bu karanlık dönemi aydınlatmaya ve kavramaya yarayan bilgiler
içerir. Bu talimatnameden anlaşıldığına göre; Doğu Deltası’na saldıran halklarla savaşa
girişilmiştir. Bu bölgede Herakleopolislilerin bulunduğunu gösteren bulgularla da karşılaşmak
mümkündür. Buna göre, Herakleopolisli krallar kuzeyde Delta’ya kadar uzanan bölgede askeri
eylemler yaparak etkin bir denetim alanı yaratmışlardı. Ayrıca Hatnub, Asyut, Cerastes Dağı
ve ihtimalle Hare’deki yerel yöneticiler tarafından kral olarak kabul ediliyorlardı.
Herakleopolisli kralların karşısında güney bölgelerde de Teb bir güç olarak vardı. Bu iki güç
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arasında bir iktidar ve güç savaşı yaşandığını gösteren bulgular yine Merikare
Talimatnamesinden anlaşılmaktadır.
“Askerler askerlere karşı savaşacak
Ataların kehanet ettiği gibi;
Mısır mezarlıkta savaştı,
Mezar taşlarını hınçla yıktı.
Ben de yaptım, oldu bitti,
Tanrının yolundan uzaklaşana yapılan bu.
Güney ülkesindekilere kötü davranmayın,
Konut bu konuda ne kehanette bulundu, bilirsiniz;
Bunlar yaşandığı gibi daha da yaşanabilir.
Onlar geçmeden önce…
Doğrudan Taut’taki güney sınırına saldırdım This’in (Abydos)
Sel suları gibi yuttum onu.
This ili harabeye döndü;
Benim yaptıklarım yüzünden oldu ama,
Ben bunu olup bittikten sonra öğrendim.”
Burada anlatılan Teb ile Herakleopolis arasında Abydos’ta yaşanan çatışmayı vurgular.
Teb Eski Krallık Döneminin sonuna kadar önemsiz bir bölge olmakla birlikte VIII. Sülale
döneminde mezar taşları ve steller görülmeye başlanır. VI. Sülale zamanında isimleri
görülmekle birlikte kral unvanı alamamışlardır.
Tebliler kuzey ve güneye yayılma sürecine girmiş, Elephantine’den Hu’ya kadar bir
bölgede hâkimiyet kurdular. Ardından This’i zapt etmişlerdir. Yukarıda bahsedilen
Herakleopolislilerle Teblilerin karşı karşıya gelmesi olayı budur. Bu savaşın ardından barış
sağlanmış görünmektedir. Ancak bu dönem çok uzun süreli olamamış, II. Nebhepetre
Mentuhotep saltanatının on dördüncü yılında Abydos ayaklanması yaşanmış ve bu
Herakleopolislilerin Teb karşısındaki mutlak yenilgisiyle son bulmuştur. Büyük olasılıkla bu
başarının ardından II. Mentuhotep Mısır’ı yeniden birleştirdiğini gösterir şekilde İki Ülkenin
Birleştiricisi unvanını almıştır.
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II. Mentuhotep ile birlikte yeniden merkezi otoritenin güçlendiğini işaret eden bilgileri
takip etmek mümkündür. Merkezi boşlukla birlikte maden ocaklarının çalışmaması, krali
binaların yapılmaması ya da ticaretin zayıflaması gibi bulgular II. Mentuhopte ve onu takip
eden dönemde yeniden canlanmaya başlamış görünmektedir. Nübye ile sıkı temaslar kurulmaya
başlanmış, Kızıldeniz’e uzanan yol yeniden ticarete açılmış ve Sina’daki madencilik çalışmaları
tekrar başlatılmıştır. Önemli mevkilerde Tebliler yer almış ama yine de Herakleopolislileri
destekleyen Orta Mısır’daki yerel yöneticiler yerlerinde bırakılmıştır.
Sadece Yukarı Mısır ile sınırlı olarak büyük mimari projeler dikkat çeker. Özellikle
Deyr el-Bahri’deki II. Mentuhotep’in mezar kompleksi dikkat çekicidir.
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Uygulamalar
1. Eski Krallık Dönemi’ndeki ticari ve askeri seferleri harita üzerinde inceleyiniz.
2. Yukarı ve Aşağı Mısır’ın ekonomik önemini harita üzerinde inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Eski Krallık Dönemi neden sona ermiştir?
2. Yerel yöneticilerin Mısır idaresindeki etkisi nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Eski Krallık Dönemi’nin tüm yönleri anlatıldı. Eski Krallık Dönemi’nin bitişi ve Birinci
Ara Dönem anlatıldı.
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Bölüm Soruları
1-Eski Mısır’ın Eski Krallık kronolojisi ve kralları hakkında bilgi verir yazılı
kaynaklardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Torino Papirüsü
b) Ölüler Kitabı
c) Amarna Mektupları
d) Luksor Hiyeroglifleri
e) Karnak Hiyeroglifleri
2-Aşağıdakilerden hangisi Eski Mısır kronolojisinde IV. Sülale’nin ilk kralı olarak
kabul edilir?
a) Cozer
b) II. Pepi
c) Unas
d) Mikerinos
e) Snefru
3-Aşağıdakilerden hangisi Eski Krallık Dönemi’nin en uzun süre tahta kalmış kralıdır?
a) I. Pepi
b) II. Pepi
c) Unas
d) Sahura
e) Keops
4-Eski Kralık Dönemi’nde, Yukarı Mısır’da güneyden-kuzeye doğru sıralanmış kaç
nom (eyalet merkezi) vardır?
a) 18
b) 20
c) 22
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d) 24
e) 26
5- Eski Kralık Dönemi’nde, Aşağı Mısır’da kuzeyden-güneye doğru sıralanmış kaç nom
(eyalet merkezi) vardır?
a) 18
b) 20
c) 22
d) 24
e) 26
6- Aşağı Mısır’ın ilk nomunun merkezi hangi kenttir?
7-“Eski Krallık Dönemi’nde Mısır’ın yönetim merkezi ve gelişme alanı daha çok Aşağı
Mısır Bölgesi’nde olmuştur” ifadesi doğru mudur?
8-Eski Mısır’da Eyalet Merkezleri hangi isimle tanımlanmışlardır?
9-Eskı Krallık Dönemi’nde Mısır’ın başkenti neresidir?
10-Eski Krallık Dönemi’nde hangi sülale zamanında Güneş-Tanrı Re önem
kazanmıştır?
Cevaplar
1)a

2)e

3)b

4)c

5)b
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6. ORTA KRALLIK DÖNEMİ’NDE MISIR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Orta Krallık Dönemi tüm siyasi, askeri ve kültürel yönleriyle anlatılır. Ardından
meydana gelen İkinci Ara Dönem veya Hiksoslar Dönemi olarak adlandırılan tarihsel süreç, bu
sürecin ortaya çıkışı ve sona erişi üzerinde durulur.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yukarı ve Aşağı Mısır’ın birleşmesi neden önemlidir?
2. Teb nerededir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Orta Krallık

Orta Krallık dönemindeki tüm
gelişmeler kavranır

Ders notları ve yardımcı
okumalar

İkinci Ara Dönem /
Hiksoslar Dönemi

İkinci Ara Dönemin oluşum
sürecinin gelişimi ve sonlanması
kavranır.

Ders notları ve yardımcı
okumalar
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Anahtar Kavramlar


Orta Krallık,



Teb,



Mentuhotep,



Sesostris,



Hiksoslar Dönemi
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6.1. XI. Sülale

XI. sülalenin kurucusu olan I. Mentuhotep “İki Ülkeyi Birleştiren - Aşağı ve Yukarı
Mısır’ın Kralı” unvanını alarak Mısır ülkesinde birliği yeniden tesis etmiştir. Teb kökenli
olduğu bilinen kral başkenti bu şehre taşımıştır. Kuzey ve Teb arasındaki ilişkileri geliştirmek
için Aşağı Mısır Müfettişi olarak tanımlanan bir memur görevlendirir, aynı zamanda sınır
güvenliğini de sağlar. Sınırlarda tehdit oluşturmaya başlayan göçebe saldırılarına karşı önlemler
alınarak sınırlar kontrol altına alınmıştır. Eyaletlerdeki özerk yönetim kısıtlanmış, merkezi
idare güçlendirilmeye çalışılmıştır. Ardından Nübye ülkesine ilerleyerek muhtemelen ikinci
şelaleye kadar ulaşılmıştır. Bu dönemde özellikle Yukarı Mısır’da krali imar faaliyetleri
gerçekleştirilmiştir. Deir el-Bahri vadisinde inşa edilen tapınak ve mezar kompleksleri bunların
en etkileyici örnekleri olarak gösterilebilir.
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Fotoğraf 53: Orta Krallık Dönemi’nde Mısır ve çevresi (Baines-Malek 1986)
I. Mentuhotep öldüğünde Teb kentinde yaptırılan anıtsal bir mezar kompleksine
gömülmüştür. I. Mentuhotep’in 51 yıllık saltanatının ardından oğlu II. Mentuhotep başa geçer
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(MÖ 1957-1945). Bu dönemde I. Mentuhotep zamanında sağlanan istikrar korunur, imar
faaliyetleri genişletilerek devam ettirilir. Tanrıların kült gereksinimlerini karşılamak üzere tütsü
elde etmek için Punt’a sefere çıkar.

Fotoğraf 54: II. Mentuhotep Heykeli; Deyre-l Bahri II. Mentuhotep Cenaze Tapınağı,
XI.Sülale, yak. MÖ.2020, boyalı kumtaşı; Kahire Mısır Müzesi, yük.47cm. (Ed. SchulzSeidel: 2002, 110.)
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Fotoğraf 55: II. Mentuhotep Gömülme Tapınağı
XI. sülalenin son kralı III. Mentuhotep (MÖ 1945-1938) meşru kabul edilmediği için
sonraki kral listelerine alınmamıştır. Meşruiyet problemine rağmen onun zamanında imar işleri
devam eder. Veziri Amenemhet’i Hammamat’taki taş ocaklarına büyük bir orduyla birlikte
gönderir. Buradan alınacak taşlarla kral mezarının lahti yapılacaktır. III. Mentuhotep ile ilgili
bilgiler sınırlıdır. Dikkat çekici husus Vezir Amenemhet’in 12. Sülalenin kurucusu Amanemhet
ile aynı kişi olma olasılığıdır. Fakat bu bilgi de bu dönemin diğer bilgileri gibi kesin değildir.

6.2. XII. Sülale

MÖ 1938-1909 yılları arasında saltanat süren I. Amenemhet XII. Sülalenin
kurucusudur. Propaganda amaçlı olarak muhtemelen kendi emriyle yeni bir kehanet öne
sürülmüştür. Snefru sarayında bulunan ve Neferti tarafından yazılan bu kehanete göre büyük
bir belirsizlik ve karmaşa döneminin ardından Mısır’ı kurtaracak birisinin geleceği
belirtilmiştir.
Gör bak kargaşa içindeki ülkeyi:
Zayıf olanın bileği bükülmüyor,
Selam verdikleri ona selam veriyor,
Gör en aşağıdakilerin üstünlüğünü,
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Yüz çevrilenler her şeyi alt üst ediyor.
İnsanlar mezarlıkta yaşayacak,
Dilenciler servet sahibi olacak,
Büyük adamlar yaşamak için soygun yapacak.
Yoksulların karnı doyacak,
Köleler göklere çıkarılacak.
Yeryüzünden giden On (Heliopolis) ismi,
Her tanrının doğum yeri.
Derken bir kral gelecek Güney’den,
Ameni, adından hak ettiği belli,
Ta-Seti’nin kadınının oğlu, Yukarı Mısır çocuğu.
Beyaz tacı alacak,
Kırmızı tacı takacak;
İki Kudretli’yi (iki ülkeyi) kavuşturacak
İki Efendi ne isterlerse hoşnut edecek onları (yani Horus ve Set’i yani iki ülkeyi)
Elinde tarlaları çeviren çit, sımsıkı avucunda kürek
Sevinin, bu devrin insanları,
İnsanoğlu adını sonsuzluğa yazdıracak!
Kötülerin, hainlerin,
Korkudan dilleri tutulacak;
Asyalılar kılıcına karşı koyamayacak,
Libyalılar ateşiyle yanacak,
Asiler gazabına uğrayacak, hainler kudretinde boğulacak,
Alnındaki yılan isyanları bastıracak.
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XI. Sülale zamanında başlayan istikrar, düzenli devlet yapısını sürdürür ve Mısır
tarihinin parlak dönemlerinden birini başlatır.
Asya ve Libya sınırlarını kontrol altına almak ve güvenliği tesis etmek için çalışmıştır.
Deltanın doğusuna Hükümdar Surları olarak tanımlanan surları inşa ettirerek Sina yarımadasına
giden geçidin güvenliğini sağlamıştır. Bu sayede Asyalı bedeviler hayvanları için su ihtiyacı
duyduklarında Mısır’dan istemek zorunda kalacaklardı. Aynı zamanda Sina yarımadasındaki
bakır ve turkuaz madenleri kontrol altına alınmıştır.

Fotoğraf 56: Amenemhat Mezarı; Beni Hasan, XII. Sülale, yak. MÖ.1930(Ed. Schulz-Seidel:
2002, 121.)
Ülkenin birleşmesi eyalet yöneticilerinin gücünü etkilememiş ve hatta daha da
ayrıcalıklı bir konuma gelmişti. Sadece kralın saltanat yıllarına göre yapılan tarihlendirmeyi
artık kendi iktidar yıllarına göre de yapabilme ayrıcalığını kazandılar. I. Amenemhet kendisine
bağlı eyaletlerde yöneticilerin mallarına dokunmadı ancak diğer eyaletlerdeki yönetici aileleri
değiştirdi.
Bu dönemde yapılan Buhen Kalesi, Mısır’ın bilinçli olarak sömürgecilik yapmaya
başladığının göstergesidir. Eski Krallık döneminde Aşağı Nübye’deki altın madenlerine ve taş
ocaklarına Mısır’ın içindeki üslerden askeri seferler yapılırken bu kalelerle bölge bulunduğu
yerden kontrol edilir olmuştur. Bu sömürge anlayışı Asya için geçerli olmamıştır. Çünkü bu
bölgede kaleler kurmak zordu. O nedenle Asya’nın Libya kabilelerine karşı güvenliği eskisi
gibi askeri seferlerle sağlanmaya devam etmiştir.
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Bu sülale zamanında ülkenin merkezi Teb’den taşınır. Eski merkez Memfis’in hemen
güneyinde günümüzde el-Lişt köyü olarak bilinen bölgede, iki ülkeye sahip Amenemhet isimli
yeni başkent kurulur. Bu dönemde bölgede bulunan eski piramitlerin de etkisiyle
olsa gerek piramit mimarisine geri dönülür. I. Amenemhet kendisi için bir piramit
yaptırır. Daha da eski dönemlere ait mastabalarda yeniden kullanılmaya başlanarak bu
piramidin yakınına tıpkı piramitte olduğu gibi kabartmalarla süslenmiş memur mastabaları
yapılır.

Fotoğraf 57: Buhen Kalesi; Orta Krallık, XII. Sülale, yak. MÖ.1900-1750 Hendek, bastion
ve duvarlarıyla Orta Krallığın İkinci Çavlan’daki kaleleri, Mısır’ın güney komşusu Kerma
Krallığı’nın zorlu saldırılarına karşı durur. Bu kale duvarları içinde küçük Mısır yerleşmeleri
oluşmuştur. (Wıldung; 1997, 85)
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Fotoğraf 58: I. Sesostris’in Oturan Heykeli (Detay); El-Lisht, Piramid Kompleksi, XII.
Sülale, yak. MÖ.1930, kireçtaşı; Kahire Mısır Müzesi, yük. 200cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002,
112.)
Teb siyasi gücünü yitirmiş olmakla birlikte Amon kült merkezi olarak önemini korur.
Bugün Karnak olarak bilinen bölgede yeni bir Amon tapınağı yapılmaya başlanır. I.
Amenemhet aynı zamanda Memfis’e de aynı ilgiyi gösterir. Memfis’in yaratıcı tanrısı Ptah
ülkenin genelinde etkili olmaya başlar. Amon, Ra, Ptah’tan oluşan bir lider tanrı üçlüsü
meydana gelir. Osiris öte dünyanın merkezindeki yerini korur.
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Standart

Düzeltilmiş

2040-1991

2023-1963

1991-1962

1963-1934

I. Sesostris

*1971-1926

1943-1899

II. Amenemhet

*1929-1892

1901-1867

II. Sesostris

*1897-1878

1869-1862

III. Sesostris

1878-1841

1862-1844

III. Amenemhet

*1844-1797

1843-1798

IV. Amenemhet

*1799-1787

1797-1790

1783-1783

1786-1787?

1783-1650?

1786-1650?

XI. HANEDANLIK
XII. HANEDANLIK
I. Amenemhet

Kraliçe Sobeknefru
XIII.
HANEDANLIK
* Ortak Hükümdarlık

Tablo 1: XII. Sülalenin Kronolojisi (Amelie Kuhrt, Eskiçağ’da Yakındoğu, s:213)
I.Amenemhet dokuz yıldan fazla bir süre ülke yönetimini oğlu I. Sesostris ile paylaştı.
Kendisinden sonra tahta geçecek veliahtın kral hayattayken yönetime ortak edilmesi anlayışı I.
Amenemhet ile başlayıp XII. Sülalenin bütün kralları tarafından uygulanmıştır.
Baba oğulun ortak yönetimi sırasında veliahd Libya’da sefere çıktığında bir başka prens
tahta geçirilmeye çalışılır. Kralın güçsüz bir anını kollayarak yapılan bir suikast ile kral
öldürülmüş ancak I. Sesostris’in duruma hızlıca el koyması ile suikastçilerin isteği
gerçekleşemeden engellenmiştir. Bu girişim bir anlamda; -kralın öldürülmesi- başarı kazanmış
ancak kendi istedikleri prensi başa geçirememeleri nedeniyle başarıya ulaşamamıştır.
Kral Amenemhet’in Öğretisi adlı edebi eserde, I. Sesostris’in hükümet açıklaması
olmakla birlikte aslında öldürülen kralın oğluna tavsiyelerini anlatan kurgusal bir eserdir. Bu
eserin önemi, kral ve krallığın rolü üzerine yapılan değerlendirmeler ve algıdaki değişikliği
gözler önüne sermesindedir. Krallar artık krallıklarını ispatlamak ve haklılaştırmak zorundadır,
insanüstü başarılar sergilemeli ve kararlı olmalıdır.
Tanrı gibi yükselmişken dediklerime kulak ver,
Ülkeye hükmedebilir, kıyılara hakim olabilirsin,
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Refahı da arttırabilirsin!
Tuzaklarından haberdar olamayacağın,
Önemsiz uyruklarından kolla kendini,
Kardeşine güvenme, kimseyi dost bilme,
Kimseyle canciğer olma, değmez.
Yatarken kalbini kendine emanet et,
Felaket günü kimsenin yandaşı olmaz,
Dilenciye sadaka verdim, yetim yetiştirdim
Yoksulları da zenginler kadar başarılı kıldım;
Ama ekmeğimi yiyen bana kafa tuttu,
Güvendiğim kişi güvenimi kullanıp tuzak kurdu.
Güzel kumaşlarımı kuşananlar muhtaç gibi gösterdiler kendilerini,
Kokulu balsam dökünenler üstüne su döktüler
Siz yaşayan soylular, insanlar arasındaki ortaklarım,
Eşi görülmemiş bir yas düzenleyin bana,
Böyle büyük bir savaş daha görülmedi çünkü!
İnsan geçmişini unutarak dövüşürse bu meydanda,
Bilmesi gerekenlerden kaçtığı için başarıyı yakalayamaz.
Akşam yemeğinden sonra gece bastırdı. Bir saat mola vermiştim, yatağımda
uzanıyordum, yorgundum. İçim geçmeye başlamıştı beni koruyan silahlar üsütüme
çevrildiğinde, çöldeki yılandan farkım kalmadı. Çarpışmalarla uyandım, tetikteydim,
muhafızların dövüştüklerini anladım. Silahlarımı bir hamlede elime alsaydım, ödlekleri tez
kaçırırdım. Ama geceleyin takat kalmaz; kimse tek başına savaşamaz; yardım almadan
başarıya ulaşamaz.
Bu kan sen yokken döküldü; tahtı sana teslim ettiğimi saraydakiler duymadan önce
döküldü; sana öğüt vermek için seninle tahtta oturmadan önce döküldü. Fakat hazırlıklı
değildim, bunu beklemiyordum, hizmetkarların ihanetini sezememiştim.
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Fotoğraf 59: I. Sesostris’in Beyaz Şapeli; Karnak Açık Hava Müzesi, XII. Sülale, yak.
MÖ.1925, kireçtaşı, 6.54X6.45m. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 136.)

Fotoğraf 60: Solda: I. Sesostris, Karnak, Amun Tapınağı, XII. Sülale, yak. MÖ.1950, Luksor
Antik Mısır Sanatı Müzesi, yük. 158cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 135.); Sağda: Amon I.
Sesostris’i Ağırlıyor; Karnak Beyaz Tapınak sütun kabartması, XII. Sülale, yak. MÖ.1925,
kireçtaşı (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 136.)
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I. Sesostris babası döneminde başlatılan Nubya üzerindeki Mısır hâkimiyetini
pekiştirmekle kalmamış üçüncü şelaleye kadar ilerleyerek önemli altın madenlerini ele
geçirmiştir. XII. Sülale döneminde tarımsal üretimin artırılmasına yönelik önemli tedbirler
alınmaya başlanmıştır. Bu amaçla drenaj kanalları yapılarak arazi ıslah çalışmalarının yapıldığı
kaynaklarda geçmektedir. Bu dönemde yerel yönetim merkezlerinin (Nom) kısmen kendi
bölgelerinde güçlerini korumasına ve kendi aralarında ilişkiler kurmasına da kısmen izin
verilmiştir. Bu durum belirli ölçüde servet ve güç sahibi olan bu “Nom”ların ortaya çıkardıkları
sanat eserlerin de de kendisini göstermiştir. Bunlardan en etkileyici olanı Hatnub’daki
kaymaktaşı ocaklarından temin edilerek getirilen “Nomark” II. Cehutihotep’in oturur
vaziyetteki anıtsal heykelidir. Nomark’ların etkilerinin III. Sesostris iktidarına kadar sürdüğü
ve bu dönemden itibaren ortadan kaldırılmış olduğu bilinmektedir.
Bu dönemde devlet yönetiminde kraldan sonra gelen en yetkili kişi yine vezirdir.
İdarenin başlıca görevi ihtiyaçların ve bütün faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gereken
kaynağın bulunması ve toplanması işiydi. Ayrıca asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik
önemli tedbirlerinde alındığı anlaşılmaktadır. Kralın arazileri, mezarlara sunulan hediyeler ve
vergi alınan özel topraklar en önemli gelir kalemlerinden sadece birkaçıdır. Vergilerin
toplanmasına çok özen gösterilmiş ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere tarlalarda,
madenlerde çalıştırmak gibi çok çeşitli cezalar verilmiştir.
Bu dönemde sınırları kontrol altında tutmak adına yeni savunma yapıları inşa edilmiştir.
Bunlardan en önemlisi, Nübye ülkesi ile Mısır sınırlarına inşa edilen büyük kalelerdir. Nübye
üzerindeki Mısır hâkimiyeti artarak devam etmiş ve Nübyeliler madenlerde çalıştırılmak üzere
ve orduda asker olarak kullanılmak üzere esir edilmiştir. Bu nedenle Nübye bölgesi hem işgücü
temini hemde sahip olduğu önemli altın, bakır, ametist, diorit ve taş madenlerinden dolayı
hammadde temini için oldukça önemliydi.
Orta Krallık Dönemi’nde tanrılar kültünün eskiye göre çok daha yaygınlık
göstermesinin nedeni, İlk Ara Dönem’de ortaya çıkan kargaşanın tam tersi olarak tanrıların
huzurlu yaşamına sığınılmasıdır. İnsanlar hatta krallar dahi başarısız olduklarında tanrılar
onlara huzur verir. I. Sesostris daha naipliği döneminde Karnak tanrılar için binalar yaptırmıştı.
Heliopolis’te güneş tanrısının tapınağını yeniletti. Bir kopyası bugün Berlin’de bulunan
Heliopolis tapınağı ile ilgili belgeye göre, muazzam bir bina yapılmıştı. Ancak günümüze tek
bir dikilitaş ulaşabilmiştir.
I. Sesostris öldükten sonra yerine tahta daha önceden ortak ilan ettiği oğlu II.
Amenemhet (MÖ 1877-1843) geçmiştir. Bu kral döneminde saldırgan olmayan bir dış politika
izlenmiş, ülke içerisinde ticaret ve tarımsal üretimin arttırılmasına yönelik faaliyetler
yoğunlaştırılmıştır.
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Fotoğraf 61: II. Amenemhet Tapınak Girişi; Hermopolis, Orta Krallık, XII. Sülale, yak.
MÖ1990 Hermopolis kalıntılarından olan bu tapınak merkezinin geniş sütunlu kısmı, Orta
Krallığın önemli tapınaklarından biri olduğunu gösterir. Muhtemelen Tanrı Thoth veya
Hermopolis’in sekiz tanrısına adanmıştır. (Wıldung; 1997, 83)
Mısır ülkesinin bu dönemde doğudaki Sina ve Levant bölgesi üzerinden Asya ve
Mezopotamya içlerine, Akdeniz’de ise Girit ve Anadolu kıyılarına uzanan geniş bir hinterlantta
yoğun ticari ve kültürel bir etkileşim içinde olduğu kaynaklardan bilinmektedir. Beni Hasan’da
bulunan bir mezar resminde Sina’dan gelenlerin valiye hediyeler sunduğu resmedilmiştir.
Gerektiğinde otlakları kullanmak üzere mısır ülkesine geçebilmek adına böylesi jestlere
başvuruluyor olmalıdır. Mısırlılarda bölgedeki önemli Turkuazdan yararlanmak istemesi
ilişkilerin sağladığı karşılıklı faydayı gösteriyor olmalıdır. Ayrıca mısırlılar Sina yarımadasında
yoğun olarak madencilik faaliyetleri gerçekleştirmeyi sürdürmekteydiler.
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Fotoğraf 62: Sina’da Orta Krallık Dönemi Tapınak Kalıntıları; Orta Krallık, XII. Sülale, yak.
MÖ1800. Erken Sülaleler ve Eski Krallık Dönemlerinde Sınai bölgesi Mısırlıların turkuaz ve
bakır depoları olarak değerlendirildi. Sarabit el-Khadim Tapınağı Mısır mimarisinin en erken
kaya tapınaklarından biridir. (Wıldung; 1997, 87)
Mısır’ın Asya ile ilişkisi her dönem olduğu gibi bu dönemde de her iki taraf için de son
derece önemlidir. Tod Hazinesi olarak adlandırılan bu döneme ait bir buluntu grubu Suriye’den
gönderilen malları gösterir. Tod’daki tapınağın temelinde bulunan bu hazinede dört bakır
sandık işlenmiş ve hammadde olarak bulunan değerli taşları içerir.
Mısır ile Filistin ülkesi arasında da oldukça yoğun ilişkiler vardır. Zaman zaman küçük
çaplı düşmanlıklar görüldüyse bile genel olarak karşılıklı çıkara dayanan diplomatik ilişkiler
sürdürülmek istenmiştir. Bu amaçla Kadeş ve Byblos gibi yerel hükümdarlara elçiler
gönderilmiş, bu sayede bölge üzerinden Mezopotamya’ya uzanan ticaret bağlantısı
sürdürülebilmiştir.
Kralın mezar kompleksi Dahşur’daki Snefru Piramidi’nin doğusundadır.
Babasının ardından tahta geçen kral naibi olan oğlu II. Sesostris (MÖ 1845-1837)
döneminde de ticari ilişkiler korunarak sürdürülmüştür.
Bu dönemde ilgi odağı olan Nübye dışında Fayyum da önem kazanmıştır. Fayyum
Libya Çölü’nün bir çöküntü vahasında yer alır. Burada yer alan Moiris Gölü ve bu göle dökülen
Bahir Yusuf nehri vardır. II. Sesostris ve kendisinden sonra başa geçen halefi buraya
yaptırdıkları baraj ve kanallarla suları kontrol altına almış ve düzenli sulamanın önünü
açmışlardı. Böylece bu alan XII. Sülale zamanında Mısır’ın en verimli alanlarından birine
dönüşmüştür.
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Bahir Yusuf’un tanrısı Sobek için yeni kült alanları kurmuş ve mezarını da Bahir
Yusuf’un dağları aştığı yere yaptırmıştır. Piramidinin çevresinde memurlar, rahipler ve
zenaatkarlar için yeni bir kent de kurdurmuştur. Bu kent Mısır’dan günümüze ulaşan az sayıdaki
kent kalıntılarından biri olması ile önemlidir. Yine burada ortaya çıkarılmış Kahun Papirüsleri
de bu dönemin dinsel ve ekonomik hayatına ait önemli bilgiler içermektedir.
Bu dönem piramitlerindeki yön kavramını değiştirir. Şüphesiz bu değişimde öte dünya
inancındaki farklılaşma rol oynamıştır. O zamana kadar kuzeye bakan girişler artık Osiris’in
yeraltı dünyasına giden yollar ve dolambaçlı koridorlara dönüşmüştür. Burada göksel ölüler
diyarından yeraltı ölüler dünyasına doğru bir dönüşüm gözlenmektedir. Yeraltında
gerçekleşeceğine inanılan yenilenmenin simgesi olarak scarabaeus son derece önemli bir tılsım
hâline gelir.
Eyalet yöneticileri güçlerini arttırarak korumaya devam etmişlerdi. Bu dönemde iki
yönetici diğerlerine göre daha fazla ön plana çıkmıştır. Birincisi Tavşan eyaletinin yöneticisi
II. Thothotep, ikincisi ise Antilop eyaletinin yöneticisi II. Kunumhotep’tir. II. Thothotep
yönetim bölgesi içinde kendisinin devasa bir heykelini yaptırmış; II. Kunumhotep ise Beni
Hasan Dağı’ndaki mezarını Bedevi şeyhinin silahlarla yüklü kervanını gösteren bir tasvirle
süslemiştir.
Eyalet yöneticilerinim güçlenmesi, II. Sesostris’in naibi III. Sesostris döneminde sona
erdirilerek merkezi idarenin güçlendirilmesi yönünde adımlar atılmıştır. Neredeyse krala yarışır
otoriteye sahip eyalet yöneticileri bu otorite karşısında çözülmeye başlarlar. Tavşan ve Antilop
eyaletlerinde babadan oğula geçen yönetime son verilir ve bu aileler ortadan kalkar. Eyaletler
üç birimle merkezi olarak yönetilmeye başlanır.
III. Sesostris haleflerinin aksine daha hareketli bir dış politika izledi. Nübye’nin 50km.
daha güneyine inerek buraları kalelerle güçlendirdi. Bu kalelerin yapımını hızlandırmak için
ikmal gemilerinin geçebileceği büyük bir kanal yaptırdı. Bu bölgeye önemli
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Fotoğraf 63: III. Sesostris’in Oturan Heykeli; Hierakonpolis, XII. Sülale, yak. MÖ.1860
Diorit, New York Brooklyn Müzesi, yük. 54.5cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 106.)
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Fotoğraf 64: III. Sesostris Semna Steli; Orta Krallık, XII. Sülale, yak. MÖ 1820, Berlin
Ägyptisches Müzesi. Bu uzun hiyeroglif metin, dünyanın en muhteşem yöneticisi Mısır
Kralını över ve korkak ve zayıf bir düşman olan Nubyelileri anlatır. Bu politik metin İkinci
Çavlan’ın yakınında yer almaktaydı. (Wıldung; 1997, 86)
Semna-Kumma Kalesi de yine aynı dönemde yapıldı. Saltanatının on altıncı yılında
Mısır ülkesinin ebedi bekçisi olduğunu kanıtlamak üzere Semna’da bir heykeli dikildi.
Nübye’de XVIII. Sülalenin sonuna kadar III. Sesostris’e tanrı olarak tapınılmaya devam edildi.
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Ayrıca Güney Filistin’de ticaret yollarının güvenliğini de sağladı. Kuzeydeki Biblos,
Mısır’ın yönetim memuru olduğunu söyleyen bir hükümdar tarafından yönetildi. Bu bölgede
Mısır yazısı ve takvimi kullanıldı.
Piramidi için tıpkı II. Amenemhet gibi Snefru Piramidi’nin yakınında bir yer seçer. İmar
işlerinde kendisinden öncekiler kadar başarılı olmamakla birlikte heykel sanatındaki
farklılaşmalarla dikkati çeker. Bu dönem heykellerinde yaşlılık gibi ifadeler heykelllerde
görülmeye başlanır. Bu ifadeler tanrı gibi gösterilen kraliyet mensuplarının daha insancıl
ifadeler kazanmasını ve bireysel görünümlere sahip olmalarının önünü açar. Bu üslup anlayışı
ancak XII. Sülalenin sonuna kadar varlığını devam ettirebilmiştir.
III. Amenemhet babasının ardından Mısır tahtına geçerek ülkenin sınırlarını korumaya
yönelik faaliyetler gerçekleştirdi. Filistin bölgesinde üsler kurarak Sina bölgesindeki bakır ve
turkuaz yataklarını rahatça kullanmaya devam etti. Babası zamanında oluşturulmuş güçlü iç ve
dış politikayı devam ettirdi. Hatta etkisini güneyde önemli bir ticaret merkezi olan Kerma’ya
kadar genişletti.
III. Amenemhet’in ölümünün ardından bu güçlü sülale zayıflamaya başladı. Ardından
tahta geçen IV. Amenemhet zamanında bu zayıflama görülmeye başlanmış olmakla birlikte var
olan durumun korunduğu anlaşılmaktadır. Sina’daki bakır ve turkuaz madenleri çalışmaya
devam ediyorlardı. IV. Amenemhet’in erkek varisi olmaması nedeniyle ölümünden sonra tahta
yaklaşık 4 yıl boyunca kız kardeşi Sobeknefru geçti ve Mısır’ı siyasal ve ekonomik açıdan
önceki dönemlere göre çok daha refah seviyeye çıkaran bu başarılı sülale dönemi sona erdi.

6.3. XIII. Sülale

Khutauire Ugaf’ın kurduğu XIII. Sülale kısa süreli iktidarlar, bunun getirdiği siyasi
istikrarsızlık, merkezi yönetimin zayıflaması, sınır güvenliğinin bozulması gibi olumsuz
durumlarla değerlendirilir.
XII. sülalenin başarılı politikaları sayesinde gücünü kaybeden merkezi otoriteye karşı
eyalet yöneticileri yeniden güçlenemese de bu dönemde yeni bir güç ortaya çıktı; vezirlik. Aşağı
ve Yukarı Mısır Vezirliği olmak üzere iki vezirlik oluştu.
Güney sınırları İ.Ö. 1750’de Semna’dan Buhen Kalesi tarafından korunan İkinci
Çağlayan’a kadar geri çekilirken bu dönemin sonunda Orta Krallık’ın başındaki noktasına
kadar geriler yani Elephantine eyaletine kadar. Kuzeyde ise başlangıçta Mısır gücünü korumayı
başarmıştı. Biblos hâlâ Mısır etkisini koruyordu. Ancak Mari arşivlerinde Mısır’dan hiç söz
edilmemesi bu dönemde Lübnan’ın kıyı bölgelerinden daha uzağa bir etki kalmadığını
göstermektedir. XIII. Sülale döneminin sonlarına doğru ise artık Filistin’de Mısır varlığından
söz edilemez.
Sınır güvenliğinin büyük oranda zarar görmesi sonucunda, Mısır ülkesi göçmenlerin
akınına maruz kalır. Sami göçmen kabileleri deltanın doğusuna yerleşirler. Hiksosların da
merkezi olan Avaris’te Baal için bir kült merkezi kurarlar. Bu göçmenlerin ardından Asyalı
köle ve azatlı kölelerin göçü başlar. Tüm bu göç dalgasıyla Mısır’a gelen toplulukların hemen
141

XIII. Sülale döneminde krallıkta söz sahibi güçlü kişiler çıkardıkları görülmektedir. Bu göç
dalgası sonucunda merkezi hükümetten bağımsız yaşayan topluluklar oluştu ve XIII. Sülale,
Yukarı Mısır’da Abidos ve Assuan’da ancak etkisini koruyabildi. Çeşitli küçük krallardan
oluşan bu grup XIV. Sülaleyi oluşturdu.
Kuzeyde ise Hint-Avrupalıların göç dalgası izlenebilmektedir. Mısırlılar bu göçmen
topluluk liderlerine hekau-kasut (yabancı ülkelerin hükümdarları) adını vermekteydiler. Antik
yazarlar ise bu tanımı Hiksos olarak değiştirmişlerdi. Hiksoslar aslında bir halk değil sadece
Suriye ve Filistin kabilelerinin liderliğini ele geçirmiş, güçlü silah ve savaş yöntemlerine sahip
yöneticilerdi.

Fotoğraf 65: Kraliçe Sobeknefru Heykelciği (Erik Hornung, Mısır Tarihi, İletişim Yayınları)

6.4. II. Ara Dönem ve Mısır’da Hiksos Hükümdarlığı (Yaklaşık 17201550)
İkinci Ara Dönem, Mısır Tarihinde Orta Krallık ile Yeni Krallığın kurulması arasında
geçen yaklaşık iki yüz yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde ilk olarak ülke genelinde
merkezi idare zayıflamış kontrol kaybedilmeye başlanmıştır. Son yüzyıllık periyotta ise
“Hyksos” olarak bilinen ve Mısır Ülkesine doğudan gerçekleşen kitlesel göç ve istila
hareketleriyle bağlantılı yeni yöneticiler egemen olmaya başlamıştır. XIII. Sülale Yukarı
Mısır’da varlığını sürdürmeye devam ettiği hâlde Aşağı Mısır’da Hiksoslar ilerlemektedir.
“Yabancı ülkelerin yöneticileri” anlamına gelen “Hiksos” terimi aynı zamanda Mısır
ülkesinde XV. Sülale’nin başlangıcının da adıydı. Hiksoslar, Mısır tarihinde ilk kez görülen ve
ülkeye dışarıdan gelen yabancı bir hanedandır. Bu yönetici sınıf başarılı bir strateji ve yeni
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savaş teknolojileri sayesinde deltayı ele geçirmeyi başarmıştır. Hiksoslar bu dönemde Memfis’i
ele geçirecek kadar güçlenmişlerdi. Daha sonra Doğu Deltasında yeni başkentleri olan Avaris’i
kurdular ve burada tanrı Baal için bir tapınak inşa ettiler.
Hiksos kralları aynı zamanda Mısır kültürünün önemli ölçüde etkisinde kalmıştır.
Birçok Mısır geleneklerini kendilerine uyarlamış, Tanrı “Ra” yı kendi unvanları arasına dâhil
ederek kullanmışlardır.
Hiksoslar Mısır ülkesine yabancı olan yeni savaş teknolojilerini de getirirler. Bunların
başında gelen atlı savaş arabası orduların hız kabiliyetini arttırarak sonraki dönemlerde Mısır
ordularının ana unsuru hâline gelmiştir. Ayrıca Mısır idarecilerini de kullanarak kendi yönetim
mekanizmaları içerisine dâhil etmişlerdir. Birlikte getirdikleri ile Mısır’ın yerleşik geleneklerini
birleştirerek aslında Mısır’ın kültürel anlamda oldukça zenginleşmesine katkıda bulundular.
Bu dönemde Levant ve Suriye bölgesinin zengin kültürel birikimi ile daha yakından
tanışan Mısırlılar sonraki dönemde kurulacak Yeni Krallığın kültürel altyapısını oluşturmuştur.
Ancak ülkeye dışarıdan gelerek idareyi ele geçirmeyi başaran Hiksoslar döneminde Teb’de yeni
bir sülale ortaya çıkar. XIII. Sülale ile akrabalık iddiasında bulunan bu yerel krallar başlarda
Hiksos idaresiyle dostane ilişkiler kurmaya çalışmıştır.
Ticareti sürdürebilmek ve zaman kazanabilmek adına bu durumu bir müddet
sürdürdükten sonra Teb kralı II. Sekenenre 1550 yılında Hiksos kralı Apofis’e karşı mücadeleye
başlayarak Hiksoslar ile Nübye arasındaki bağlantıyı kesmeyi başardı. Bu sayede ihtiyaç
duyduğu ham madde ve işgücü kapasitesini arttıran Tebli krallar güçler dengesini kendileri
lehine çevirmeyi başardılar. Bu mücadeleler sırasında Mısırlılar Hiksoslardan öğrenmiş olduğu
atlı savaş arabası teknolojisini de kendilerine karşı kullanmıştır.
Kral I. Amose döneminde Fayyum bölgesi ve Hiksosların başkenti Avaris ele
geçirilerek 1532 yılında Hiksoslar Filistin bölgesine kadar sürülmüş ve Mısır’da hüküm süren
bu hanedanlığa son verilmiştir.
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Uygulamalar
1. Orta Krallık Dönemi ticari seferlerini inceleyiniz.
2. Hiksoslar Dönemi’ni harita üzerinde inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Orta Krallık dönemi seferlerinin kültürel etkileri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mısır Uygarlığı’nın Orta Krallık ve İkinci Ara Dönemi hakkında bilgi verildi. Aşağı ve
Yukarı Mısır’ın birleşmesi, Orta Krallığın sonu, İkinci Ara Dönem’in başlangıç, gelişim ve
sona erişi anlatıldı.
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Bölüm Soruları
1-Orta Krallık Dönemi’nde Deyr-el Bahri’de yaptırılan anıtsal gömülme tapınağı hangi
Mısır kralına aittir?
a) I.Mentuhotep
b) III. Mentuhotep
c) II. Mentuhotep
d) I. Amenemhet
e) I. Sesostris
2-Orta Krallık Dönemi’nde Başkent Teb’de Karnak Tapınak alanında yaptırılan ve
“Beyaz Şapel” olarak adlandırılan yapı hangi krala aittir?
a) I.Mentuhotep
b) I. Amenemhet
c) II. Mentuhotep
d) I. Sesostiris
e) III. Mentuhotep
3-Hyksos’lar Delta Bölgesi’nde hangi kenti başkent olarak yeniden inşa etmişlerdir?
a) Memfis
b) Avaris
c) Buto
d) Sakkara
e) Teb
4-Özellikle XII. Sülale kralları tarafından uygulanan kendinden sonra tahta geçecek
veliahttı yönetime ortak etme anlayışı hangi kral tarafından başlatılmıştır?
a) I. Sesostris
b) I. Amenemhet
c) II. Amenemhet
d) II. Sesostris
e) III. Amenemhet
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5-Mısırı işgal ederek II. Ara Dönemi başlatan ve “yabancı ülkelerin yöneticileri” olarak
da adlandırılan halk aşağıdakilerden hangisidir?
a) Nubyalılar
b) Habeşler
c) Samiler
d) Hyksoslar
e) Tebliler
6-Hyksoslar tarafından Mısır Ülkesi ‘ne getirildiği öne sürülen en önemli savaş
teknolojisi/aracı hangisidir?
7-Eski Mısır Kronolojisinde Orta Krallık hangi sülale ile başlatılır?
8-Orta Krallık Dönemi’nde Nubya üzerine yapılan seferlerin ana amacı ne olmuştur?
9-Özellikle Orta Krallık Dönemi’nde kralların Sina Yarımadası ile Filistin bölgesi ile
yakın ilişki içine girmelerinin ana hedefi nedir?
10-Orta Krallık Dönemi’nde kralların Fayyum bölgesinde yaptırdıkları baraj ve sulama
kanallarının amacı daha çok ne olmuştur?
Cevaplar
1)c

2)d

3)b

4)b

5)d
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7. ESKİ MISIR YAZISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Mısır yazısının gelişimi hakkında bilgi verilir. Hiyeroglif yazısının gelişimi, yazım
kuralları, anlamları, semboller örnekler üzerinden açıklanır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Palermo taşı nedir?
2. Hiyeroglif ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mısır yazısı

Hiyeroglif yazısının gelişimi
kavranır.

Ders notları ve yardımcı
okumalar
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Anahtar Kavramlar


Yazı,



Hiyeratik,



Demotik,



Hiyeroglif,



Rosetta Taşı
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7.1. Mısır’ın Kutsal Yazısı: Hiyeroglif

Mezar taş anıtlarının formal yazı tipi olan ve diğer sanat formları kadar ayrıntılı
incelenmiş hiyerogliflerin oldukça uzun bir tarihi vardır ve MÖ 4. bin yıla tarihlenen Gerzean
çömlekçiliğindeki sembollere kadar uzanır. Erken dönem proto-hiyeroglif etiketler, MÖ 3300’e
tarihlenmiş Sülaleler Öncesi bir yöneticinin mezarından elde edilen tabletlerde izlenebilir.

Fotoğraf 66: Nakada III veya "0" Hanedanlığa tarihlendirilen ve etiket olarak nitelendirilen
buluntular. Hiyeroglif yazısının en erken formunu oluştururlar. Bu etiketler üzerindeki bazı
ifadelerin de Aşağı ve Yukarı Mısır'ın birleşmesini ifade ettiği belirtilmiştir (Davies Friedman 1998: 37).
Ancak ilk tam hiyeroglif cümle, İkinci Sülale dönemine tarihlenen, Umum elQa’ab’daki Seth-Peribsen mezarlığında bulunan bir damga izinde görülmüştür.
Yazının gelişip Mısır halkı arasında yayılması, Hiyeratik ve Demotik gibi
basitleştirilmiş (yazı tipi, fontların) formların oluşmasına yol açtı. Hiyeroglif, Eski ve Orta
Krallıklar döneminden elimize geçen birçok komünikasyon aracının yazı tipi olarak kullanılsa
da, Hiyeratik Eski Krallık döneminde çoktan günlük yönetimsel ihtiyaçlar için
kullanılmaktaydı. Papirüs üzerine yazılan dini yazılarda Hiyeratik tip kullanılırken, tapınak
duvarları ve stellere uygulanan dini yazıtlarda da tipik olarak hiyeroglifler kullanılmıştır.
Demotik yazı biçimi ise daha geç dönemde halk arasında kullanılmış daha sade ancak hiyeroglif
yazısının oldukça değişime uğramış/bozulmuş formunu oluşturur.
Bilinen en son hiyeroglif yazı, İS 394 yılına tarihlenir, yıllar içerisinde tapınak rahipleri
haricinde anlaşılması gittikçe zorlaşmıştır. MS 4. yyda Mısır resmen Hristiyan bir ülke
olduğunda, hiyeroglif çoktan tarih olmuş durumdaydı. Tabii ki Mısır dili konuşulmaya devam
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etti ancak o noktada Koptik denen alfabetik bir yazı ile yazılıyordu, ki bu durum
Champollion’un 2000 yıldır unutulmuş hiyeroglifleri çözmesine yardımcı olmuştur.
Bu resim yazı, Eski Mısırlılar tarafından “ilahi söz” olarak isimlendirilirdi ve yazma
bilgisinin, bilgelik tanrısı “thoth” yoluyla kendilerine verildiğine inanırlardı. Bu sebeple şekiller
de birçok büyülü güç ile doluydu. Örneğin, cenaze adaklarında gösterildiği gibi maddelere
hayat verebilirdi.
Hiyeroglif kelimesi ilk olarak Yunanlar tarafından mezar ve tapınaklarda gördükleri
sembolleri tarif etmek için kullanılmıştır ve “ mukaddes (kutsal, dini) oymalar/ işaretler”
anlamına gelmektedir.
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Fotoğraf 67: Bazı Mısır krallarının adlarının hiyeroglif yazılışları (Baines-Malek 1986)
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Sonuç olarak, Mısır tarihi boyunca yazı ve sanatsal sunumlar birbirinden ayrılamaz.
Hiyeroglifik yazının işaretlerine son şeklini verirken sanatçılar; heykel, resim ve
kabartmalardaki obje- kişi sunumları için geleneksel kuralları oluşturuyorlardı. Bunun sonucu
olarak da birçok Mısır sanat ürünü, hiyeroglif hallerinin daha büyük formudur. Örneğin;
heykelde ve resimde sıklıkla kullanılan “oturan adam figürü”, “adam” kelimesinin hiyeroglif
yazıdaki karşılığıdır. Dolayısıyla sanatsal bir ürünün sunumunda gösterilen özen, hiyeroglif
çiziminde de gösterilmiştir. Bu durum, Eski Mısır dilindeki “sekh” kelimesinin; aynı anda hem
“yazmak” hem de “çizmek” ve “resim” anlamlarına gelmesini açıklayabilir.
Mısır kâtiplerinin repertuarında 700’den fazla hiyeroglif işaret vardır. Görsel olarak tüm
hiyeroglifler, insan, kuş, ağaç ve yapıların geniş bir yelpazede gözlemlenmiş görüntülerinden
seçilmiş, gerçek ya da hayali elementlerin stilize edilmiş ve basitleştirilmiş, az çok figüratif
işaretleridir ve genellikle açık bir şekilde anlaşılabilir formda olmuşlardır.
Bir kelimeyi yazmak için kullanılan hiyeroglif işaretler, farklı içeriklerde farklı
amaçlarla kullanılabilir olmakla beraber, genellikle aşağıdaki rollerden birini uygular:
“ideogram” (fonetik karşılığı olmadan tek bir kavramı anlatan işaret; @ ya da & işareti gibi) ,
“phonogram” (ya da “fonetik işaret”) ya da “determinatif” (belirleyici).
Ancak anahtar soru şudur; sözü geçen işaret; kelime içinde okunmalı mıdır (fonetik bir
değer mi taşımaktadır) yoksa anlamı belirtmek için mi kullanılmıştır ( semantik- anlamsal bir
değeri mi vardır)?
Yaklaşık otuz hiyeroglif işaret, bir sesi temsil eden fonetik anlam taşımaktadır. Bununla
beraber, genelde cümlenin sonunda gösterilen, “belirleyici” işaretlerin telaffuzda bir karşılığı
yoktur. Fakat kelimenin anlamına dair az çok, hassas bir kesinlik katarlar. İdeogramlar, teoride
grafik olarak işaret ettikleri kelimenin kavram ya da nesne olduğu konusunda yeterli olmakla
beraber, nadiren yalnız yazılırlar.
Denebilir ki, Mısır hiyerogliflerinde bazı resimler; mevcut, fiili objeyi temsil ederler;
örneğin “toprak”, “sunu, adak”, “kraliyet asası” (saltanat) gibi… Ancak, “yaşam”, “güç”,
“adalet”, “anlayış” ve “korumak” gibi kelimeler, resimler ile gösterilememektedir. Bu gibi
kelimeleri yazmak için Mısırlılar, kelimelerin kendilerini temsil etmekten ziyade aynı şekilde
telaffuz edilen diğer kelimeleri ya da diğer kelimelerin parçalarını belirttiği Rebus Metodunu
kullanır. (Bu tip işaretlere ”phonogram” ya da “ses işareti” denir.) Örneğin; ördek gibi görünen
hiyeroglif, “oğul” anlamına gelen kelime ile sesteştir, sepet görünümlü hiyeroglife karşılık
çıkan ses “tanrı” anlamı taşır ve scarab böceği görseli “var olmak” anlamına gelen sesi temsil
eder. Bu görseller, sesi değil de gerçekten bir ördeği ya da sepeti temsil ettiğinde genellikle tek
bir çizgiyle devam ederler. “Belirleyici” denen işaretler ise birçok Mısır kelimesinin sonudur.
Bu işaretler, kelimenin anlamını açıklayan ideogramlardır. Örneğin; “hemet” (kadın eş)in
ardından oturan bir kadın figürü bulunur. Hiyerogrifler, sadece sessiz sesleri temsil ettiğinden,
belirleyici işaretler, aynı sessiz seslere ancak farklı sesli seslere sahip kelimeler arasındaki
farkları göstermek için kullanılır.
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7.2. Hiyeroglif Yazıların Düzenlenmesi

Genel olarak resmi bir Eski Mısır hiyeroglifi art arda sıralı olarak satırlara ya da
sütunlara iki yönde de yazılmış olabilir -tipik olarak sağdan sola doğru yazıldığı
düşünülmektedir. Karnak’daki I. Senusret’in Beyaz Şapeli’nde olduğu gibi, hiyeroglif
işaretlerin bazıları yatay olarak genişlerken, bazıları da dikey olarak genişlemektedir. Bu
genellikle iki yazıt arasında simetri ekseni yaratmak istediklerinde kullanılmıştır.

Fotoğraf 68: I.Senusret’in Karnak’daki Beyaz Şapel’i üzerindeki Hiyeroglifler. Şapel Teb’de
Orta Krallığa ait en özgün yapıdır.
Yukarıda belirtildiği gibi bitişik el yazıları sağdan sola yatay satırlar olarak papirüs
üzerine yazılmıştır. Her koşulda kâtipler, kullanılmamış geniş alanlar bırakmaktan kaçınmak
için çeşitli işaretleri mümkün olduğunca dörtlük düzlemler, (kareler veya dikdörtgenler)
içerisinde toparlamaya çalışmışlardır. Dörtlük düzlem sistemi özellikle dikey kolonlarda
düzenlemeyi kolaylaştırmıştır.
Hiyeroglif metnini okuyabilmek için dikkat etmek gereken nokta, metnin yatay
satırlarının canlandırma resimlerindeki figürün yüz döndüğü taraftan başladığı ve bakışlarına
ulaşana kadar devam ettiğidir.
Mısır yazılarında, yazıların normal yönü Arapça’da olduğu gibi sağdan soladır. Hangi
taraftan başlayacağınızı anlamak için hayvan ve insan figürlerinin baktıkları tarafı belirleyip ve
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o yönden figürlerin suratlarına doğru okumak gerekir. Örneğin, eğer bir hayvan sağ yöne
bakıyorsa, okumaya sağdan başlanmalıdır. Hiyerogliflerin satırları iki yönden de yatay veya
dikey olarak düzenlenebilir. Tüm bu çeşitlilikler sanatçıya yazıtları ve figürleri çok fazla şekilde
birleştirebilme imkânı verir.

Fotoğraf 69: Bugün British Museum’da bulunan Rosetta Taşı, üzerindeki 3 ayrı yazı ile Mısır
Hiyerogliflerinin çözümünde anahtar rol oynamıştır.
Rosetta Taşı; Hiyeroglif, Demotik ve Yunanca olmak üzere 3 paralel el yazısı ile Eski
Mısır yazılarının en iyilerinden biridir. Tarihsel olarak Ptolemaios Dönemi’ne (İÖ 196) ait olan
bu taş, şimdilerde British Museum’un en ünlü objelerinden biridir ve bu granit levha
hiyeroglilerin çözümlenmesinde anahtar nokta olmuştur. Taş aynı içeriğin 3 farklı alfabe ile
yazılmasıyla düzenlenmiştir; en üstte hiyeroglif, ortada demotik (Mısır yazısının sonraki bir
formu), en altta antik Yunanca. Hiyerogliflerin çözümlenmesine giden yol olarak taş; 1799
yılında Napolyon’un askeri birlikleri tarafından keşfedilmiştir. Yunanca metin Eski
hiyerogliflerin çözümlenmesinde uzmanlara asıl yardımcı olan kısım olmuştur. Rosetta Taşı
üzerindeki bazı hiyerogliflerde Ptolemy’nin adının geçtiğini gösteren ilk kişi Thomas Young
olurken, Fransız Jean-Francois Champollion da 1822 yılında tüm hiyeroglifleri deşifre etmiştir.
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Uygulamalar
1. Palermo Taşı’nı inceleyiniz.
2. Hiyeroglif sembolleri inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Palermo Taşı nerededir?
2. Hiyeroglif sembol ve anlamlarına örnek veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Eski Mısır yazısı olan hiyergolifin ortaya çıkışı ve gelişimi anlatıldı. Gelişimi, semboller
ve kuralları öğretildi.
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Bölüm Soruları
1- Eski Mısır’da Hiyeratik yazı tipi daha çok hangi alanlarda kullanılmıştır?
a) Uluslararası yazışmalarda
b) Günlük yönetimsel işlerde
c) Daha çok tapınaklarda dini yazıtlarda
d) Halk arasındaki yazışmalarda
e) Sadece dini içerikli şiirlerde
2-Mısır Hiyeroglif yazısının çözümünde anahtar rol oynayan Rosetta Taşı bugün hangi
müzededir?
a) British Museum
b) Louvre Museum
c) Altes Museum
d) Hermitage Museum
e) İstanbul Arkeoloji Müzesi
3-Aşağıdakilerden hangisi Hiyeroglif yazısının çözümünde anahtar rol oynayan üç dilli
yazıttır?
a) Palermo taşı
b) Torino Papirüsü
c) Topzawa Steli
d) Amarna Mektupları
e) Rosetta Taşı
4-Eski Mısır Hiyeroglif yazısında yaklaşık kaç işaret kullanılmaktaydı?
a) 350
b) 400
c) 800
d) 1000
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e) 700
5-Mısır yazısında “ideogramlar” hangi alanda kullanılmışlardır?
a) Fonetik karşılığı olmayan kavramları ses değerleriyle belirtmek için
b) Kelimeleri harf değerleriyle tanımlamak için
c) Fonetik karşılığı olmayan tek bir kavramı anlatmak için
d) Şahıs adları için belirleyici olarak
e) Kelimeleri hece değerleriyle göstermek için
6-Mısır yazılarında, yazıların normal yönü Arapça’da olduğu gibi sağdan soladır. Ancak
hangi taraftan okunması gerektiğini anlamak için dikkat edilen ana unsur hangisidir?
7-Hiyeroglif yazısının gelişip Mısır halkı arasında yayılması hangi basitleştirilmiş yazı
tiplerinin oluşmasına neden olmuştur?
8-Mısır yazısının çözümünde Mısır’da Hristiyanlık döneminde kullanılmaya başlanan
hangi alfabetik yazı sisteminin katkısı büyük olmuştur?
9-Eski Mısırlılar için Hiyeroglif yazısının kelime anlamı nedir?
10- Eski Mısır’da daha geç dönemde halk arasında kullanılmış, daha sade, ancak
hiyeroglif yazısının oldukça değişime uğramış/bozulmuş formunu oluşan yazı sistemi
hangisidir?
Cevaplar
1)b

2)a

3)e

4)e

5)c
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8. YENİ KRALLIK DÖNEMİ’NDE MISIR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Mısır’da Yeni Krallık Dönemi’nin III. Amenofis’e kadar olan bölümü hakkında bilgi
verilir. Mısır’ın kadın firavunu Hatçepsut anlatılır. Bu dönemde değişen mezar mimarisi
tanıtılır. Yeni Krallık Dönemi’nin bu bölümünde meydan gelen askeri ve siyasi gelişmeler
üzerinde durulur.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Krallar Vadisi nerededir?
2. Amenofis kimdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yeni Krallık

Yeni Krallık döneminin belirli
bir bölümü kavranır.

Ders notları ve yardımcı
okumalar

Hatçepsut

Mısır’ın kadın firavunu tanınır.

Ders notları ve yardımcı
okumalar

Mezar Mimarisi

Değişen mezar mimarisi tanınır.

Ders notları ve yardımcı
okumalar
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Anahtar Kavramlar


Yeni Krallık,



Amenofis,



Krallar Vadisi,



Vadi tapınağı,



Kraliçeler Vadisi,



Hatçepsut,



Tutmosis

169

8.1. Yeni Krallık (MÖ 1550-1070 veya 1552-1550 / 1069)

Bu dönem Mısır’ın gücünün doruğuna ulaştığı ve zenginleştiği dönem olarak kabul
edilmektedir. Sanat ve mimarlık alanında da bu zenginlik ve gücün göstergesi olarak en bilinen
ve çarpıcı anıtlar yine bu dönemde ortaya çıkmıştır. Çeşitli hanedan krizleri ve siyasi
karışıklıklar olmakla birlikte Mısır’ın geniş toprakları elde tutulabilmiştir.
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Fotoğraf 70: Yeni Krallık Dönemi’nde Mısır ve çevresi (Baines-Malek 1986)
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8.2. XVIII Sülale

Önceki dönemde başlamış olan Hyksos saldırılarının kapalı bir toplum olan Mısır’a
etkileri büyük olmuştu. On sekizinci sülaleden I. Ahmose başa geçtiğinde Hyksoslara karşı
saldırıya geçti ve zafer elde etti. Hyksoslar başarılı seferlerle ülkenin kuzeydoğu sınırından da
ötelere sürüldüler.
Bir diğer başarılı girişim Nübye üzerine oldu. Mısır’ın ekonomisine destek sağlayan bu
seferlere sınırlar daha da genişletildi. Ahmose’den önce hüküm sürmüş olan Kamose
zamanında başlamış olan Kuşi hükümdarına karşı başlattığı seferler Ahmose tarafından devam
ettirilmiş, Mısır’la mücadele hâlindeki Kuşi imparatoru yenilgiye uğratılmıştır. Bu dönemde
Levant ve Nübye’ye yapılan seferler bu bölgelerde güçlenen devletlere karşı sınır güvenliğini
sağlamayı amaçlayan başarılı girişimler olmuştur.
Yeni Krallığın başlangıcı kabul edilen bu sülale ile birlikte Mısır kralları büyük akınlar
ve zaferlerle anılmaya başladılar ve savaşçı krallara dönüştüler.
Savaşçı krallar olarak anılan bu krallardan I. Amenofis (MÖ1525-1504) –ki o da kendini
savaşçı kral olarak betimlerdi- zamanında Teb ve Nübye’de yeni tapınaklar yapılarak,
hammaddenin zenginleşmesiyle birlikte sanat yeniden canlanmaya başladı. Ahmose
zamanındaki seferlerin devamı olarak Semna’ya kadar genişleyen sınırlar çizildi ve Kuşi
ülkesine bir memur atanarak Nübye’deki Mısır hâkimiyeti güçlendirildi.
Halefi I. Tutmosis (MÖ 1504-1492) Yeni Krallığın büyük çaplı yeniliklerine imza attı
ve bu sayede devletin şeklini kalıcılaştırdı. Mitanni Devleti’ni mağlup etti ve Fırat Nehrine
kadar ulaştı, her dönemde olduğu gibi bu dönemde de Nübye üzerindeki denetimler devam etti.
Buna karşılık bu dönemde ilk defa Orta Afrika’nın zengin hammaddesinin taşındığı yolları
denetim altına aldılar. Nübye’deki altın madenleri ise tüketilene kadar iletildi ve Yeni
Krallık’tan sonra kullanılamaz hâle geldi.
I.Tutmosis krallık merkezini Teb’den Memfis’e kaydırdı ve bir kraliyet sarayı yaptırdı.
Yeni başkent askerlerin sefer öncesinde kral karşısında silah kuşandıkları yer oldu. Ancak yine
de Teb göz ardı edilmedi, sınırları büyütülerek büyük inşa faaliyetlerine sahne oldu. Orta
Krallık’ta gelişen Teb şehrindeki bu izler yok edilerek yeni bir görünüme büründürüldü. Amon
Tapınağı yüksek duvarlarla çevrilerek, dev bir kapı ve dikilitaşlarla donatıldı, tapınak yoluna
devasa kral heykelleri yerleştirildi ve Amon Tapınağı (Karnak) devlet tapınağına dönüştürüldü.
I.Tutmosis kralların gömü geleneklerinde de değişikliğe gitti. O zamana kadar Memfis
çevresindeki piramitlere gömülme alışkanlığı son buldu. Bu dönemden sonra krallar Teb’in
karşısındaki bir vadiye gömülmeye başladılar. İlk olarak I. Tutmosis bu el değmemiş vadiye
yapılan bir kaya mezara gömüldü ve ardından gelen krallar da bu yeni başlayan geleneğe sadık
kaldılar. XX. Sülalenin sonuna kadar tüm kralların gömüldüğü bu vadiye Krallar Vadisi adı
verildi. Kraliçeler, saray mensupları ve soylularda bu vadinin yakınındaki bir diğer vadiye
gömülmeye başlandılar. Bu vadi de Kraliçeler Vadisi olarak tanımlandı.
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Ardından tahta çıkan II. Tutmosis dönemi yaşanan değişimlerle önemli oldu. II.
Tutmosis dönemi kısa sürdü.

8.2.1. Hatçepsut

Bu dönemde üvey kardeşi ile evlenen I. Tutmosis’in kızı ve I. Amenofis’in kızı
Hatçepsut tahtı ele geçirdi. Evliliklerinden hiç erkek çocukları olmadı, II. Tutmosis’in bir başka
kadından olan oğlu babsının ardından tahta geçince yaşının küçük olması nedeniyle Kraliçe
Hatçepsut onun naipliğini üstlendi ve kısa bir süre sonrada I. Tutmosis’in asıl varisinin kendisi
olduğunu ileri sürerek tahtı ele geçirdi. Bu Mısır tarihi için bir ilkti. İlk defa bir kadın Mısır
yönetimindeki en büyük güç olarak ortaya çıkmıştı. Hatçepsut 20 yıl hüküm sürdü. Hatçepsut
bir kadın olmasına rağmen, kendisini Mısırlılara kabul ettirmek ve imgesini yenilmez kılmak
için pekçok kabartmada kendisini erkek olarak sundu. Kral unvanını almayı başardı, tören
sakalı takıp erkek giysileri giydi ve ayinlerde kraliçe olarak yanına kızı Neferure’yi aldı.
Heykellerinde kadın olduğu saklanmazken tapınak alanları gibi görece daha muhafazakâr
ortamlardaki kabartmalarda Hatçepsut bir erkek olarak betimlendi.
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Fotoğraf 71: Tahtta Oturan Hatçepsut Heykeli; Deyre-l Bahri, Hatçepsut Cenaze Tapınağı,
XVIII. Sülale, yak. MÖ.1470, parlak kireçtaşı, New York Metropolitan Müzesi, yük. 95cm.
(Ed. Schulz-Seidel: 2002, 187.)
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Fotoğraf 72: Deyre-l Bahri Vadisi (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 184.)

Fotoğraf 73: Hatçepsut Cenaze Tapınağı plan; (Wıldung; 1997, 132)
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1- Dış Avlu
2- Rampa
3- Aşağı Sütunlu Yol
4- Aşağı Teras
5- Yukarı Sütunlu Yol
6- Anubis Şapeli
7- Hathor Şapeli
8- Osiris Sütunu
9- Seremoni Avlusu
10- Güneş Tapınağı
11- Hatçepsut Şapeli
12- İç Bölüm
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Fotoğraf 74: Solda: Hatçepsut Heykeli; Yeni Krallık, XVIII. Sülale, yak. MÖ1470, granit,
New York Metropolitan Müzesi. (Wıldung; 1997, 132); Sağda: Diz Çökmüş Senmut Heykeli;
Armant, Yeni Krallık, XVIII. Sülale, yak. MÖ 1470, granit, Münih Staatliche Sammlung
Ägyptischer Kunst.(Wıldung; 1997, 132)

Fotoğraf 75: Hator Şapeli’nin Sütunu; Deyre-l Bahri, Hatçepsut Cenaze Tapınağı, XVIII.
Sülale, yak. MÖ1465, boyalı kireç taşı (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 186.)
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Fotoğraf 76: Diz Çökmüş Hatçepsut Heykeli; Deyre-l Bahri, XVIII. Sülale, yak. MÖ1460,
kırmızı granit, Berlin Ägyptisches Müzesi, yük. 75cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 142.)
Deyrü’l Bahri’de kendi adına yaptırdığı tapınakta kendini Amon’un oğlu olarak sundu
ve tanrısal asaletini ispatladı. Kapalı bir toplum olan Mısır için bu kabul edilmesi zor bir
değişimdi. Ancak Hatçepsut başarılı politikalarıyla yirmi yılı geçkin bir süre tahta kalmayı
başardı.
Nübye ve büyük ihtimalle Güney Filistin topraklarına seferler düzenledi ve Punt’a karşı
bir deniz seferine çıktı. Punt Seferi’nden büyük bir ganimetle geri döndü.
Onun döneminde ilk defa Orta Mısır üzerinde güçlü bir kontrol sağlanabildi, bu bölgede
pek çok tapınak inşa ettirildi. Hatçepsut bir başka başarılı girişimi sayılabilecek bir eylemle
kendini başmemuru Senenmut ile kutsadı. Senenmut saray çalışanlarına liderlik etmesinden –
ki bu konumda da başarılıydı- başka Hatçepsut için Deyrü’l Bahri’de Punt Seferi’nin
kabartmalarıyla bezeli bir anıt mezar ve tapınak kompleksi inşa ettirdi. Bu komplekste
Hatçepsut gömülü değildir ama mimarisi ile yine de dikkat çeken ve anılması gereken bir yapıt
olarak durmaktadır.
Sütunlarla çevrelenmiş bir teras dizisi I. Tutmosis, Amon ve Hator için yapılmış
tapınaklarla çevrilir ve yamaca yaslanan bir amfiteatra doğru uzanır. En sonunda da kapalı bir
mabet ile son bulur. Mısır mimarisinin yeni yüzünü göstermesi bakımından ilginç olan bu
komplekste geleneksel Mısır tapınak ve mezarlarının dışına çıkıldığı görülür.
Bu başarılı dönem ne yazık ki zaman içerisinde arşiv kayıtlarından silinmeye başlar.
Kadın hükümdar fikrinin benimsenmediğinin bir göstergesi olarak bu başarılı dönem
unutulmaya çalışılmıştır. MÖ 1458 yıllarında Hatçepsut kayıtlardan çıkarılmaya başlanır.
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Kraliçenin birinci adamı konumundaki Senenmut ona arkasını dönmüş ve III. Tutmosis’in tahta
çıkması için güç harcamaya başlamıştır. Bu koruyuculuktan da mahrum kalan Hatçepsut
dönemi hiyeroglifleri anıtlardan ve dikilitaşlardan silinmeye başlanmıştır.

8.2.2. III. Tutmosis
Sistemli bir itibarsızlaştırmanın ardından III. Tutmosis tahta geçti (MÖ 1458-1425). Bu
dönemde yeniden Mısır’ın düşmanlarla mücadele ettiği, sefer sayılarının arttığı ve istikrarı
koruma çabalarının yoğunlaştığı bir süreç olarak görülür. I. Tutmosis’in mağlup ettiği Mitanni
Devleti yeniden Mısır karşısında bir güç olarak ortaya çıkmıştı. Filistin kentlerini Mısır’a karşı
örgütlemeye çalışan Mitannilere karşı III. Tutmosis hiyerogliflerde belirtildiğine göre en az
onyedi sefere çıktı.

Fotoğraf 77: III. Tutmosis Heykelinin Baş Kısmı; XVIII. Sülale, yak. MÖ1450, granodiorite,
Viyana Kunsthistorisches Müzesi, yük. 45.5cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 144.)
Başarılı seferler sonunda Filistin kentleri kontrol altına alındı, Fırat’ı geçerek Mitanni
Devleti’ni yendi ve Nübye’ye egemenliğini kabul ettirdi. Bu savaşlarla birlikte Megiddo
ovalarının tahıl ürünleri de ele geçirildi.

179

Fotoğraf 78: III. Tutmosis Heykeli; Karnak Amon-Ra Tapınağı, XVIII. Sülale, yak.
MÖ1450, gri kumtaşı Luksor Antik Mısır Sanatı Müzesi, yük. 90.5 cm. (Ed. Schulz-Seidel:
2002, 159.)
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Bu dönemde Suriye’den kalay, Kıbrıs’tan bakır, Kilikya’dan gümüş hammadde olarak
ülkeye geldi ve sanatın gelişmesinde etkin oldu.
III. Tutmosis başarılı bir komutan olarak tarihe geçti. Bu dönemde ilk defa değerler
askeri bir devlet üzerine kuruldu. İlk defa askerler kendilerini kral için en önemli adamlar olarak
gördüler.
Bu duruma karşın III. Tutmosis aynı zamanda kültüre meraklı bir kral olarak da
tanınmaktadır. Antik kaynakların meraklı bir okuyucusu olduğu gibi kendisinin de çeşitli
metinler yazdığı bilinmektedir.

Fotoğraf 79: III. Tutmosis’in Mısır’ın Düşmanlarına Karşı Zaferi; Karnak Amon-Ra Tapınağı,
7. sütun, XVIII. Sülale, yak. MÖ 1450, kumtaşı (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 163.)
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8.2.3. II. Amenofis
Ardılı II. Amenofis (MÖ 1427-1400) savaş kahramanı olarak tanınmak istediyse de,
onun dönemi Mısır tarihinde yenilgi dönemi oldu. Mısır egemenliğini tanıması için Kadeş’e
baskı yaptıysa da Kuzey Suriye’nin büyük bölümünü kaybetti. III. Tutmosis’in fetihlerine
rağmen Levant bölgesindeki Mısır hâkimiyeti hâlâ oturtulamamıştı. Bu dönemde Filistin’de
büyük bir isyan çıktı. II. Amenofis bu isyanı kanlı bir şekilde bastırdı ve isyana karışan yedi
yerel hükümdarı öldürerek cesetlerini halka teşhir etti. Bu acımasız bastırmayla birlikte Levant
sakinleşti ve Mitanni, Babil ile Hitit kralları krala elçiler göndererek başarısını kutladılar.
Ardından tahta geçen IV. Tutmosis (MÖ 1400- 1390) kısa süren iktidarı döneminde
ülkeye barış ve istikrar getirmek için uğraştı. Mısır bölgede yayılmacı politikasını devam
ettirebilmek için Mitanni tehdidini ortadan kaldırması gerektiğinin farkındaydı bu nedenle
Mitannilerle barış sağladı. Bu barış ortamı IV. Tutmosis’in Mitanni Kralı’nın kızı Artatama ile
evlenmesiyle de taçlandırıldı. Uzun yıllar birbirlerine düşman olmuş bu iki devletin
saldırmazlık ilkesini benimsemesi şüphesiz önemli bir başarıydı. Barış ortamı takip eden krallar
zamanında da çeşitli evliliklerle sürdürülmüştür.
Mitannilerle barış kaçınılmazdı çünkü bu dönemde Mısır karşısında kaygı uyandıracak
yeni bir düşmen ortaya çıkmıştı; Hitit İmparatorluğu. IV. Tutmosis topraklarını elinde tutmaya
çalışırken asıl dikkatini bu yöne çevirdi.

8.2.4. III. Amenofis
Onun ardından tahta geçen III. Amenofis (MÖ 1390-1352) Mitanni Kralının kızıyla
evlenerek kalıcı barış sağlama yönünde önemli bir girişimde bulundu.
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Fotoğraf 80: Yeni Krallık Dönemi’nde Mısır, Doğu Akdeniz ve Anadolu (Baines-Malek
1986)
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Mitanni Devleti’nin özellikle Yeni Krallık Dönemi Mısır Kralları ile mektuplaşmaları
ve ilişkileri krallığın diğer bir siyasi yönünü ve önemini yansıtır. Amarna mektuplarından 13
tanesi Kral Tuşratta tarafından III. Amenofis’e, Tiye’ye ve IV. Amenofis’e yollanmıştır.
Tuşratta’nın Tuduhep’a adlı kızının III. Amenofis ile evlendirilmesini konu alan mektup, alınan
çeyizlerin listesini yapmak yanında iki devlet arasında daha önceki ilişkilere de değinir. Mısır
kralı IV Tutmosis (MÖ 1412-1403) ile Mitanni kralı Artatama arasında özellikle her iki ülkenin
Levant bölgesi üzerindeki ilişkilerini sağlamlaştırmak için yapılmıştır. Tuşratta’nın IV.
Tutmosis’ın halası ile evlenmesi, diplomatik evlilikler ile ilişkilerin sıcak tutulma noktasındaki
gayretin ürünüdür.
Burada özellikle Mitannili prenseslerin müttefiklere eş olarak gönderildiğini belirtmek
gerek. Tuşratta’nın Akhenaton’a kızının III. Amenofis’e eş olarak verilmesine dair yazdığı
mektuptaki ifadeleri ise oldukça ilginçtir.
…. Zaman , Nimmureya’nın (III. Amenofis) babası, dedem Artatama’ya mektup yazıp
(dedemin) kızını, babamın (kız kardeşini) istedi. 5, 6 kere yazdı ama dedem kızı vermedi.
Dedeme yazdığı yedinci mektuptan sonra, ancak o zaman, bu baskıyla kızı ona verdi. Senin
baban Nimmureya, benim babam Şuttarna’ya mektup yazıp babamın kızını, benim kız kardeşimi
istediği zaman 3 kere, 4 kere yazdı, ama babam kız vermedi. Ancak 5, 6 kere yazdığında, bu
baskıyla kızı ona verdi. Senin baban Nimmureya bana yazıp benim kızımı istediği zaman, ben
olmaz demedim. Daha ilk seferinde onun elçisine dedim ki: Elbette vereceğim kızı. …(Kuhrt
2007: 384).
Yine söz konusu yazıtlarda Mitanni krallarının kız vermede oldukça çekingen
davrandıkları görülmektedir. Ancak bunlar yazıtlarda kullanılan abartılı ifadeler de olabilir.
Mısır ile Mitanni arasındaki dostluğu gösteren bir diğer belge ise II. Şuttara’nın Ninova
tanrıçası Şauşga’nın heykelinin Mısır’a gönderilmesidir. Heykelin gönderiliş amacıyla ilgili
kimi varsayımlar öne sürülmektedir. Öncelikle dönemin geleneklerine göre kutsal kabul edilen
bu taşıma işlemi Şauşga’nın (İştar’ın Hurrice karşılığı), III. Amenofis’ın hastalığının
iyileştirmesi amacıyla yapılmıştır. Diğer taraftan Mitanni prensesi ile Mısır Kralu’nun evlilik
törenlerine eşlik etmesi maksadıyla da gönderilmiş olabileceği de öne sürülmektedir.
Ninovalı Şauşga (İştar), bütün toprakların sahibesi böyle der: Mısır’a sevdiğim ülkeye
gitmeyi, sonra da geri gelmeyi dilerim. Şimdi buna dayanarak onu sana gönderiyorum, yola
çıkmıştır.
Babamın zamanında… bu ülkeye gitti, daha önceki gibi orada kaldı ve saygı gördü;
şimdi biraderim, tanrıçaya eskisinin on katı saygı göstersin. Biraderim ona saygı göstersin. O
(tanrıça) dilediğinde gelmesi için onu bıraksın.
Göklerin sahibesi Şauşga, bizleri, biraderimi ve beni 100.000 yıl boyunca korusun,
tanrıçamız bize neşe bağışlasın ve biz dost olalım …(Kuhrt 2007: 384-385).
Bu dönem Yeni Krallığın zirveye çıktığı dönem olarak kabul edilir. Yaklaşık kırk yıl
tahtta kalan III. Amenofis dönemi genel olarak barış ve refah dönemi olarak kabul edilebilir.
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Fotoğraf 81: Timsah Başlı Tanrı Sobek ve III. Amenophis; Dahamsha, XVIII. Sülale, yak.
MÖ1360, Luksor Antik Mısır Sanatı Müzesi, yük. 256.5 cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 145.)
Bu dönemde Kral üç güçlü idari kanadı kontrol etmek durumundaydı. Bunlardan
birincisi kraliyet ailesiydi. Sınırsız yetkilere sahipken siyasi roller konusunda etkisizlerdi. Kral
aileden kişilerin siyasi aktör olmamaları konusunda hassas davranmış olmalı.
Ancak kadınlar tehlikeli veya etkili olabilirlerdi. Çünkü kralın en büyük kızı Amon’un
başrahibesi olurdu ve bu sayede tapınak hazinelerine erişebilirdi. Bu erişim krala hem büyük
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bir güç verir hem de kızının tehlikeli olacak girişimleri konusunda dikkatli davranmaya
yönlendirir.
İkinci grup Nübye ve Asya’daki toprakları idare eden yöneticilerdi. Mısırlılar yerleşik
yaşamaktan hoşlanırlardı. Bu yüzden de seferlerin ardından ele geçirilen topraklara bir yönetici
atanır ve orduyla birlikte tüm komutanlar ve kral ülkeye yaşadıkları coğrafyaya geri dönerlerdi.
Bu nedenle devletin örgütlenme modeli dolaylıydı vassal prensler ve valiler ile uzak topraklar
idare edilir ve vergilerini düzenli ödemeleri üzerinden kontrol edilirlerdi. Bu vergi ve
hammadde toplanma işi de valilerin birinci görevleriydi.
Üçüncü grup, içişlerinin yöneten gruptu. Kraliyetin mal varlığını korumak, ordu, din
işleri ve sivil hayatın idaresinden sorumlu bu grup krala yakın küçük bir grup tarafından idare
edilirdi.
Bu dönemde Mısır tarihinde ilk defa 15000-20000 kişilik bir ordu kuruldu. Düzenli ve
sabit bir ordunun sürekliliğini sağlamak başlı başına bir işti. Ordu piyade ve araba
sürücülerinden oluşuyordu ve büyük bir kısmı zorla toplanan askerlerdi. Askerlik pek de sevilen
bir meslek değildi.
III. Amenofis dönemi büyük bayındırlık projeleriyle birlikte anılır. Teb’de Amon ve
Mut adına tapınaklar yaptırmıştır ve bu eserler bugün Mısır mimarisinin en muhteşem
eserlerinin içerisinde kabul edilirler.
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Uygulamalar
1. Hatçepsut Tapınağı’nı inceleyiniz.
2. Krallar Vadisi ve Kraliçeler Vadisi’ni inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Hatçepsut tapınak kompleksinin planını anlatınız.
2. Krallar Vadisi’nde bulunan bir firavun mezarı örneği veriniz.

188

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yeni Krallık Dönemi’nin III. Amenofis’e kadar olan bölümünün tüm askeri, siyasi ve
kültürel gelişimleri anlatıldı.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdaki krallardan hangisi Mısır’da Hyksos istilasına son vererek XVIII. Sülale ile
birlikte Yeni Krallığı olarak tanımlanan dönemi başlatmıştır?
a) I. Ahmose
b) III. Tutmosisi
c) I.Amenofis
d) I. Sesostris
e) II. Ramses
2-Aşağıdaki Yeni Krallık Dönemi Mısır krallarından hangisi Mitanni Devleti’ni mağlup
edip Fırat Nehri’ne kadar sefer düzenlemiştir?
a) I. Ahmose
b) I. Tutmosis
c) I. Sesostris
d) I.Ramses
e) II. Sesostris
3-Yeni Krallık Dönemi’nde, Krallar Vadisi’nde, kaya mezarlarına gömülme geleneği
hangi kral tarafından başlatılmıştır?
a) I. Sesostris
b) Hatçepsut
c) I. Amenofis
d) III. Amenofis
e) I. Tutmosis
4-Mısır tarihinde yönetimde söz sahibi olan ve krallık unvanını kullanan kadın kimdir?
a) Hetçepsut
b) Nefertitit
c) Nefertari
d) Khamerernebty
e) Ankhesenamen
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5-Kadın Kral olarak Mısır tahtına çıkan Hatçepsut, kendisini kral olarak kabul ettirmek
için aşağıdaki yöntemlerden hangisini tercih etmemiştir?
a) Pek çok kabartmada kendini erkek olarak tasvir ettirmiştir.
b) Tapınakta kendini Amon’un kızı olarak ilan etmiştir.
c) Erkek giysileri giymiştir.
d) Tapınakta Amon’un oğlu olarak kendini ilan etmiştir.
e) Tören sakalı takmıştır.
6-Mitannilere karşı en az on yedi sefer yaparak onları mağlup eden, Filistin kentlerini
kontrol altına alan ve Nübya’ye egemenliğini kabul ettiren Mısır Kralı hangisidir?
7-Mitanni ile Mısır arasında diplomatik ilişkiler/yazışmalar hangi Mısır Kralı
zamanında artmıştır?
8-Yeni Krallığın başkenti Teb’de hangi Mısır kralı tarafından Amon ve Mut adına
tapınaklar yaptırılmıştır?
9-Yeni Krallık Dönemi’nde Mısır ve Mitanni arasında barışçıl ilişkiler sürdürmek için
kullanılan yöntemlerden dikkat çekici olanı hangisidir?
10-Özellikle Yeni Krallık Dönemi’nde Mitanni Devleti ile Mısır arasındaki dostane
siyasi ilişkilerin artmasının temel nedeni nedir?
Cevaplar
1)a

2)b 3)e

4)a

5)b)
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9. MISIR’DA BÜYÜK DEĞİŞİM, VI. AMENOFİS’İN ATON KÜLTÜ VE
XIX. SÜLALE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yeni Krallığın Yirminci Sülaleye kadar olan bölümü anlatılır. Aton Kültü ile Mısır’da
yaşanan büyük değişim üzerinde durulur. Tutankamon ve onun el değmeden günümüze ulaşan
mezarı anlatılır. On dokuzuncu Sülale ve Ramsesler dönemi hakkında bilgi verilir.

193

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Aton kültü nedir?
2. Tutankamon kimdir?
3. Ramasseum neresidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Aton kültü

Mısır’daki büyük değişim
kavranır

Ders notları ve yardımcı
okumalar

Tutankamon

Tutankamon Dönemi anlaşılır

Ders Notları ve yardımcı
okumalar

Ramsesler Dönemi

Ramsesler Dönemi’ndeki olaylar Ders notları ve yardımcı
kavranır.
okumalar
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Anahtar Kavramlar


IV. Amenofis,



Aton,



Ahenaton,



Nefertiti,



Tutankamon,



Ramses,



Kadeş
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9.1. IV. Amenofis ve Mısır’da Büyük Değişim (Aton Kültü)

III. Amenofis döneminde zenginlikleri artan tapınaklar ve rahipler krala rakip hâline
gelmeye başlamışlardı. III. Amenofis’in dahi bu büyümeden rahatsız olduğu ve kendini
Teb’den uzaklaştırdığı bilinmektedir. Onun oğlu ve ardılı IV. Amenofis (MÖ 1352-1336)
bilinen ismiyle Ahenaton (Aton’un dindar hizmetkârı) geleneksel tanrılar yerine Aton’u
merkeze alan tek tanrılı bir din yarattı. Bu Mısır için dinsel ve sosyal bir devrimdi.
Güneş tanrıya tapınma Mısır için alışılagelmiş bir anlayıştı. Ancak Ahenaton Aton’un
vurgusunu arttırmakla yetinmedi, Mısır’ın diğer tanrılarına ve özellikle de Amon’a karşı bir
mücadele başlattı ve bu mücadelede Aton ile halk arasındaki tek arabulucu olarak kendisini ilan
etti. Bu Mısır için alışagelmiş bir durum olmaktan çok uzak ve hatta tersine kabul edilebilir bir
durum değildi. Ahenaton Mısır’ın yerleşmiş bu inanışlarına karşı çıkarak büyük bir meydan
okumaya girişmişti. Birçok tapınağı kapattı ve kullanım haklarını kendisine devretti. Ekonomi
büyük bir sarsıntı geçirdi. Halk alıştığı festivallerden yoksun kaldı. Amon’u hafızalardan
silebilmek adına Amon adı ve tanrılara ilişkin herşey tapınaklardan silindi. Bu yeni din halk
tarafından benimsenmedi. Çünkü halkın hayatını kolaylaştıran ve geleneksel inanışlarından
kopmalarını sağlayacak anlayışlardan uzaktı. Farklı gereksinimleri karşılayacak tanrılar
grubundan vazgeçmek, yerine bir tek biçimi olan bir varlığı kabul etmek henüz Mısırlıların
kavrayabilecekleri bir din anlayışı değildi.
Ahenaton Teb’de Aton için bir tapınak inşa ettirdi. Fakat bu anlayış o kadar kabul
görmemişti ki bu tapınağın inşaatında çalışan işçiler bile bu anlayışa inanmıyorlardı.
Kabartmaların kalitesinden yeni dini benimsetmek için aceleyle yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Akhenaton Portresi; Amarna kuzey bölümü, Thutmose Atölyesi, XVIII. Sülale, yak.
MÖ1340, gri-beyaz alçı, Berlin Ägyptisches Müzesi, yük. 26cm., (Ed. Schulz-Seidel: 2002,
202.)
Akhenaton Portresi; Amarna kuzey bölümü, Thutmose Atölyesi, XVIII. Sülale, yak.
MÖ1340, gri-beyaz alçı, Berlin Ägyptisches Müzesi, yük. 26cm., (Ed. Schulz-Seidel: 2002,
202.)
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Fotoğraf 82: Akhenaton Portresi; Amarna kuzey bölümü, Thutmose Atölyesi, XVIII. Sülale,
yak. MÖ1340, gri-beyaz alçı, Berlin Ägyptisches Müzesi, yük. 26cm., (Ed. Schulz-Seidel:
2002, 202.)
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Fotoğraf 83: IV. Amenhotep’in Güneş Tapınağı (canlandırma) : Karnak (Wildung; 1997,
119)

9.2. Ahenaton’un Başkenti: Tell El-Amarna

Tahta çıkışının beşinci yılında Ahenaton başkentini Orta Mısır’da daha önce
kullanılmamış bir bölgeye taşıdı. Ahenaton adını verdiği bu yeni kent bugün Tell el-Amarna
olarak bilinir. Yaklaşık 30000 kişilik nüfusuyla görkemli bir kentti.
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Fotoğraf 84: Kuzey Sarayı; Amarna, Yeni Krallık, XVIII. Sülale, yak. MÖ 1348-1335.
(Wıldung; 1997, 120)
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Fotoğraf 85: Boyalı Zemin; Amarna, stukko üzeri boya, Yeni Krallık, XVIII. Sülale, yak. MÖ
1348-1335,

Fotoğraf 86: Berlin Ägyptisches Müzesi. (Wıldung; 1997, 121) Solda: IV. Amenhotep
Devasa Heykelinin Baş Kısmı; Yeni Krallık, XVIII. Sülale, yak. MÖ 1350.(Wıldung; 1997,
120) Sağda: Kral Akhenaton Heykeli; Amarna, Yeni Krallık, XVIII. Sülale, yak. MÖ 1345,
kireçtaşı, Kahire Mısır Müzesi. (Wıldung; 1997, 125)
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1870’li yıllarda ilk olarak bazı kaya mezarları, steller ve Akkad dilinde yazılmış kil
tabletler bulundu. İlginç olan ele geçirilen 350 tabletten oluşan arşiv belgelerinde hieratik ya da
Mısır yazısı değil de Akkad çiviyazısının kullanılmış olmasıydı. Bunun üzerine Alman ve
İngiliz arkeologlar tarafından yürütülen sistemli çalışmalarla kent ortaya çıkarıldı. Evler,
saraylar, tapınaklar ve bir zenaatkar mahallesi tespit edildi.
Kentin ortasında atlı savaş arabası yarışlarının yapıldığı bir meydan yer alıyordu ve bu
meydan kral yoluyla kentin kuzeyine bağlanıyordu. Kuzeyde ise surlarla çevrili saray vardı.
Bunun arkasında da yönetim binası ve ambarlar bulunuyordu. Ayrıca fresklerle süslenmiş bir
bina, sütunlu kabul salonları ve açık hava tapınağı vardı. Kentin doğu kıyısındaki uçurumların
ortasında bir geçit vardı ve bu geçit vadiye açılırdı. Bu geçitten bakılınca güneşin doğuşu
görülebiliyordu. Ana tapınak bu vadiye yapılmıştı ve geleneksel kapalı tapınakların aksine bu
tapınağın üzeri açık bırakılmıştı. 229x731 metre ölçülerindeki bu yapı devasa boyutlarıyla
dikkat çekicidir. Aton kültü gece yerine gündüz, ölüm yerine yeniden doğuş, karanlık yerine
aydınlık gibi olumlu kavramlarla özdeş kullanıldı.
Kuzey mahallesinde zenginlerin konutları ile aralara sıkışmış ufak kulübeler birarada
yer alıyordu. Zengin konutlarında kuyu, bahçe, ambar ve bir şapel vardı. Güneyde de buna
benzer bir başka mahalle yer alırdı. Bu mahalle bir heykeltraş atölyesi ile ünlenmiştir. Dünyaca
bilinen Nefertiti Büstü ve başka büstlerden oluşan Amarna Büstleri bu atölyede ortaya
çıkarılmıştır.
Kral yolunun sonunda kent merkezi bulunmaktaydı. Batıda ortasında Ahenaton’un
devasa heykelinin yer aldığı büyük saray yer alırdı. Salonlar ve küçük avlularla çevrili büyük
bir avlu ve güney uçta 544 sütunla donatılmış büyük salonun yer aldığı sarayın karşısında kral
evi bulunmaktaydı. Bu iki bina bir köprü ile birbirine bağlanmıştı. Resmi günlerde kralın
göründüğü “görünme penceresi”nin de yer aldığı kral evi çiçekli bahçelerin arasına inşa
edilmişti. Bu görünme penceresi (maru) kralı düşmanlarını tutsak alırken gösteren sahnelerle
bezenmişti. Pencerenin hemen altında da tutsakların başları gösterilmekteydi. Yine sarayın
avlusundan ana binaya doğru uzanan bir yol üzerinde düşmanları temsil eden iple bağlanmış
olarak gösterilmiş tutsak resimleri vardı. Bu simgesel anlatımda kral ne zaman sarayına yürüse
düşmanlarının hepsinin üzerine basarak onları çiğniyordu.
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Fotoğraf 87: Kral Ahenaton, çocukları ve Kraliçe Nefertiti, kreçteşı levha, Berlin Altes
Museum-Neues Museum

Fotoğraf 88: Kral Ahenaton ve Nefertiti, kireçtaşı levha, Berlin Altes Museum-Neues
Museum
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Fotoğraf 89: Nefertiti Büstü; Amarna kuzey bölümü, Thutmose Atölyesi, XVIII. Sülale, yak.
MÖ.1340, boyalı kireçtaşı, Berlin Ägyptisches Müzesi, yük. 50cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002,
203.)
Ahenaton’da kabartmalarında ışık saçan güneşin altında gösterildi, güneş ışınları
doğrudan kral üzerinden ona doğru akar ve kuşatır olarak gösterildi.
Zenaatkar mahallesi kaya mezarlarının yakınında yer alıyordu ve olasılıkla kent
terkedildikten sonra da kullanılmaya devam edilmişti.
Burada yer alan mezarlar Amarna tarzı olarak tanımlanan farklı bir tasvir geleneğinin
örnekleridir. Geleneksel Mısır tasvirlerinden uzaklaşılmış farklı oranlar ile grotesk görünümlü
bir tasvir ve heykel anlayışı benimsenmiştir. Figürler yuvarlak hatlı, çıkık karınlı, yuvarlak
omuzlu, çeneler yukarı kalkık ve dışa çıkık olarak betimlenmiştir.
Mezarlardan anlaşıldığı üzere, duvar resimlerinin konularında da değişikliğe gidilmiştir.
Daha önceki dönemlerde mezar sahipleri arazilerini dolaşırken, bataklıkta avlanırken
gösterilmiş olmalarına karşın burada kral ve ailesine bağlılıklarını gösterecek sahnelerde
canlandırılmışlardır.
Mezar resimlerinde ana tema kraldı. Bazen ailesiyle birlikte alışılmadık derecede
samimi sahneler içerisinde resimlenmişti. Kral ve onun tek tanrısı tüm resimlerin odak noktası
olarak göze çarpar.
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Aton tekerinden yayılan ışınlar doğrudan kralın üzerine gelir ve küçük ellerle kralın ve
bazen ailesinin de burun deliklerine uzanır.
Aton’un insan biçiminde değil de bir güneş kursu olarak gösterilmesi sayesinde tanrı
kralı kutsayan ve tüm betimlerin merkezine taşıyan bir rol üstleniyordu.
Bu kent kralın gücünü göstermesi bakımından dikkatlice tasarlanmış yapısıyla oldukça
ilginçtir. Ancak Ahenaton’un ölümünden sonra büyük oranda tahrip edildi.
Yeni dine bu olumsuz yaklaşım Ahenaton’un iktidarını sarsamadı. Tapınakların mal
varlıklarına el koyarak iktidarını güçlendiren kudretli bir kraldı.
Karısı Nefertiti ve ailesiyle birlikte geleneksel kral ve ailesi tasvirlerinden uzak bir duruş
sergiledi. Dil alanında da gelenekselin dışına çıkarak klasik ve halk deyimlerinin de yer aldığı
yeni bir dil ortaya çıkardı.
ATON’A İTHAF EDİLMİŞ İLAHİ
Yeryüzü ışıldar sen ışıklar ülkesinde ağarırken,
Gündüzün Aton’u olarak parlarken;
İki Ülke bayram eder,
Sen karanlığı kovarken
Işınlarını saçarken.
Uyanıp ayağa kalkarlar,
Sen uyandırırsın herkesi;
Bedenleri arınır, giyinir,
Senin görüntüne uzanır kolları.
Bütün ülke işe koyulur,
Hayvanlar gezinir otlaklarında;
Tomurcuklanır ağaçlarla bitkiler,
Kuşlar uçar yuvalarından,
Senin yaşam gücünü (ka) selamlar kanatları.
Sürüler sıçrar sekerek,
Uçan ve koşan her şey
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Sen onlara ışırken canlanır.
Gemiler kuzeye seyreder, güneye de yönelirler
Sen ışıdığında yollar görünür;
Sudaki balıklar senin önünde sıçrar,
Işınların denizin ortasına erişir.
Kadınlarda dölü büyüten,
Spermden insanlar yaratan;
Anasının rahmindeki oğlu besleyen,
Gözyaşları dinsin diye çocuğu yatıştıran.
Yarattığı her varlığı besleyen
Rahimde bakıcı,
Soluk verici.
Doğum günü gelip çatınca,
Soluk almak için rahimden çıktığında,
Ağzını iyice açarsın
Gereksindiklerini bağışlarsın ona.
Yumurtadaki civciv kabuğu tıkırdatınca,
Ona umut vermek için soluk aldırırsın;
Yumurtayı çatlatacak kadar
Büyümesini tamamlayınca,
Dışarı çıkar yumurtadan,
Büyüdüğünü gösterir
Bacaklarının üstünde dikilir.
Ne çok işin vardır,
Gözle görünmese de,
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Ey Ulu Tanrı, senden başkası yok!
Yeryüzünü yarattın dileğince tek başına,
Bütün insanları, hayvanları, kuşları;
Yeryüzünde yürüyen ne varsa,
Kanat açıp uçan her şeyi,
Khor (Suriye) ve Kuşi illerini,
Mısır ülkesini.
Her insanı yerine koyar,
Gereksinimlerini verirsin;
Herkes yemeğini alır;
Zamanı sayılıdır.
Dilleri farklı konuşur,
Karakterleri de öyle;
Tenleri ayrıdır,
Çünkü sen ayrı tutarsın onları.

9.3. Tutankamon
İÖ 1336’da Ahenaton ölünce Mısır büyük bir kaos ortamına sürüklendi. Yerine yaşı
küçük olan Tutankaton geçirildi ve ismi Tutankamon olarak değiştirildi, Tell el-Amarna’daki
başkent terk edildi.
Ahenaton döneminde ülkenin neredeyse bütün tapınakları terk edilmiş, tanrılar
küstürülmüştü. Mısır askeri yenilgiler ile yüzleşmek zorunda kalıyordu. Tutankamon
tapınakları yeniden canlandırdı, arazi ve personel ihtiyaçlarını karşıladı, tanrı heykellerini
yeniledi ve durumu düzeltmeye çalıştı.
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Fotoğraf 90: Tutankamon Mezarı Girişinin Kazı Sırasındaki Durumu; Krallar Vadisi, XVIII.
Sülale, yak. MÖ.1325 (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 229.)
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Fotoğraf 91: Soldan birinci Lahit; Krallar Vadisi, Tutankamon Mezarı, XVIII. Sülale, yak.
MÖ: 1325 Varaklı ve işlemeli ahşap, uzun. 224cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 232.); Orta
Tabut; Krallar Vadisi, Tutankamon Mezarı, XVIII. Sülale, yak. MÖ. 1325 Kahire Mısır
Müzesi, varaklı ve işlemeli ahşap, uzun. 204cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 232.);
Tutankamon’un Altın Maskeli Mumyası, Krallar Vadisi, Tutankamon Mezarı, XVIII. Sülale,
yak. MÖ. 1325 (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 232.)

Fotoğraf 92: Lahit; Krallar Vadisi, Tutankamon Mezarı, XVIII. Sülale, yak. MÖ. 1325,
boyalı kumtaşı, 275X147 cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 232.)
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Fotoğraf 93: Tutankamon’un Tahtı (detay); Krallar Vadisi, Tutankamon Mezarı, XVIII.
Sülale, yak. Ö.1325, ahşap – altın ve gümüş levhalar – opak – yarı değerli taşlar, Kahire Mısır
Müzesi, yük. 102cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 241.)
Kendi siyasi fikirleriyle ülkeyi yönetemeden 19 yaşında öldü. Krallar Vadisi’ndeki
mezarı 1922 yılında İngiliz Havard Carter tarafından bulunduğunda hiç bozulmamıştı. Bunun
nedeni de bir tünel çalışması sırasında çıkan toprağın bu mezarı örtmesi ve gözlerden uzak
olmasını sağlamasıydı. Tesadüfi koruma mezarın büyük bir keşif olarak ortaya çıkmasını
sağladı. Mezar buluntularının el değmemiş olması, kral mumyası bütün dünyada büyük bir
ilgiyle karşılandı. Bu mezardan çıkarılan buluntulardan en ilginç olanlarından biri
Tutankamon’un asasıdır. Asanın sapı ayakları birbirine bağlanmış bir Suriyeli ile bir
Nübyeliden yapılmıştır. Tıpkı Akenatonun saray tasvirlerinde olduğu gibi burada da simgesel
bir anlatımla kral asasını her eline aldığında idaresi altındaki iki halkı da avucunun içine
alıyordu.
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Fotoğraf 94: Organlar İçin Tabut; Krallar Vadisi, Tutankamon Mezarı, XVIII. Sülale. Yak.
MÖ. 1325, Kahire Mısır Müzesi, 39.5X11.5 cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 238.)
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Fotoğraf 95: Altın Maske; Krallar Vadisi, Tutankamon Mezarı, XVII. Sülale, yak. MÖ.1325,
Kahire Mısır Müzesi yük. 54cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 235.)

Fotoğraf 96: I. Seti ve Kurban Masası; Krallar Vadisi, I. Seti Mezarı, XIX. Sülale. Yak.
MÖ.1285 (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 218.)
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9.4. On Dokuzuncu Sülale

Tutankamon’un ölümüyle On sekizinci Sülale sona erdi. Ülke hâlâ büyük bir karmaşa
içindeydi. Bu karşıklıkta Horemheb isimli bir asker tahta çıktı. Kendini geleneksel düzenin
yeniden inşasına çalışan bir kral olarak lanse etti. Ahenaton ve ardıllarının isimlerini krallar
listesinden sildirdi ve kendini On sekizinci Sülalenin bir üyesi olarak yazdırdı. Aton tapınağını
yıktırdı. Ancak erkek varisi olmadığı için kendisinden sonra tahta yine bir asker olan I. Ramses
geçti. I. Ramses ile On dokuzuncu Sülalenin başladığı kabul edilir ve Mısır tarihinin son güçlü
sülalesi olarak görülür.
I.Ramses ile birlikte Teb yeniden önem kazandı, buradaki tapınaklar ve rahipler yeniden
değer kazandılar ancak bir daha eski güçlerine ulaşmalarına izin verilmedi.

Fotoğraf 97: Büyük Tapınak Sütunlu Salon; Abu Simbel, XIX. Sülale, yak. MÖ. 1260,
kumtaşı, (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 215.)
Bu dönem özellikle bayındırlık alanında yapılan önemli işlerle anılır. Günümüzde
Mısır’da hâlâ ayakta olan tapınakların büyük bir bölümü II. Ramses zamanında inşa ettirildi.
Bunlardan en ünlüsü Abu Simbel Tapınağı’dır. 1960’da Assuan Barajı yapılırken sular altında
kalma tehlikesi geçiren tapınak UNESCO tarafından kurtarılarak yeniden inşa edilmiştir. 21
metre yüksekliğindeki dört Ramses heykelinin arasından geçilerek girilen büyük salonda tanrı
heykelleri yer alır. Yılda iki kez güneş ışınları tapınak içine girerek dört tanrı heykelini
aydınlatır.
Büyük bir güç ve düşman olarak daha önceki dönemlerde kendini belli etmeye başlayan
Hitit İmparatorluğu bu dönemde Mısır’ın en önemli sorunuydu.
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I.Ramses ailesi krallık kanı taşımıyordu. Bu duruma oğlu I. Seti MÖ 1294’te tahta
çıktığında kalıcı bir çözüm buldu. Abydos Tapınağı’ndaki bir taş üzerine birleşik Mısır’ın
kurucusu kabul edilen Narmer’e kadar geriye götürerek altmış dokuz selefiyle birlikte kendi
portresini resmettirdi ve kendisini bu soya bağladı. Bu şecerede Hatçepsut ve Ahenaton ile
ardılları yok sayıldı.

Fotoğrafa 98: II. Ramses Büyük Tapınak; Abu Simbel, XIX. Sülale, yak. MÖ.1260, kumtaşı.
(Ed. Schulz-Seidel: 2002, 214.)

Fotoğraf 99: Kral Pe ve Nekhen’in Ruhları ile Birlikte; Krallar Vadisi, I. Ramses Mezarı,
XIX. Sülale, yak. MÖ. 1290. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 223.)
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I.Seti Levant’a kadar yayılmış Hitit İmparatorluğu’na karşı seferler başlattı. Pek çok
defa karşılaşan bu iki ülkenin en bilinen savaşı I. Seti’nin oğlu II. Ramses (MÖ y.1279-1213)
zamanında oldu. Bu savaş resmi olmasa da Mısır’ın kuzey sınırı olarak kabul edilen Kadeş
kentinde İÖ 1275 yıllarında gerçekleşti. Bu savaşın sonucu her iki ülkenin kaynakları açısından
belirsizdir. II. Ramses bu savaşı büyük bir zafer olarak tapınak duvarlarına resmettirdi. Fakat
Hitit kaynakları Mısırlıların Hititlerden güçlükle kurtulduğunu kaydetti. Ülkeden çok uzaktaki
bu savaş ve doğurduğu belirsizlikler, seferlerin tehlikesi göz önünde bulundurularak MÖ 1263
yıllarında Hititlerle bir ittifak imzalandı. Tüm belirsizliğine rağmen açık olan Mısır ile Hitit
sınırlarının büyük oranda korunmuş olduğudur.
Hitit metinlerde eşit iki hükümdarın antlaşması olarak gösterilen Kadeş Antlaşması
Mısır ideolojisi içerisinde değiştirilmiş ve Hitit’e merhamet eden Mısır imgesi vurgulanmıştır.
Antlaşmanın Mısır versiyonunda;
“bugün majesteleri Per-Ramses Meri-Amon kasabasında bütün topraklar ve bütün
yabancı ülkeler sonsuza dek ayaklarına kapanırken ona sonsuza dek yıldönümü kutlamaları
bağışlayan ve barış dolu sınırsız yıllar bahşeden babası Amon-Re; Herakhti; Atum, iki ülkenin
Efendisi, Heliopolisli; Ramses Meri-Amon’lu Amon; Ramses Meri-Amon’lu Ptah ve (Seth)
Yüce Güç, Nut’un oğlunun isteklerini yerine getirirken kraliyet elçisi atlı savaş
arabaları birliklerinin temsilcisi, Anti-hete) , kraliyet elçisi Kheta’nın ikinci elçisi Ramose ile
Karkamış’ın elçisi Piyassili elinde Kheta’nın yüce beyi Hattuşili’nin Firavun’a –uzun ömürlü,
refah içinde, sıhhatli yaşasın!- getirdiği gümüş tabletle geldiler –Re’nin oğlu, Setep-en-Re
Ramses Meri-Amon’dan tıpkı babası Re’nin her gün yaptığı gibi sonsuza dek hayatta kalacak
User-maat-Re, Yukarı ve Aşağı Mısır’ın kral majestelerinden barış dilediler.
yer alırken, Hitit versiyonu şöyle başlar;
“Mısır ülkesinin kralı, büyük kral Reamas (esa-Mai)-Amana ile büyük kral (Hatti
ülkesinin kralı), Mısır ve Hatti ülkesinin kardeşi Hattuşili tarafından sonsuza dek aralarında
yüce barış ve yüce kardeşlik kurulması için gümüş tablete yazılan antlaşma.”
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Fotoğraf 100: II. Ramses’in Devasa Oturan Heykeli; Luksor Tapınağı, XIX. Sülale, yak. MÖ
1260, siyah granit, yük. (yak.) 7m.(Ed. Schulz-Seidel: 2002, 181.)
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Fotoğraf 101: II. Ramses’in Mumyası; Batı Teb, Deyre-l Bahri Krali Mumyalar Deposu,
XIX. Sülale, yak. MÖ1213, Kahire Mısır Müzesi.(Ed. Schulz-Seidel: 2002, 243.)

Fotoğraf 102: Solda: Ramasseum Duvar Kabartması; Yeni Krallık, XIX. Sülale, yak.
MÖ1250. (Wıldung; 1997, 136); Sağda: Ramasseum Hipostilli Salon Duvar Kabartması; Yeni
Krallık, XIX. Sülale, yak. MÖ 1250. (Wıldung; 1997, 136)
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Bu iki büyük gücü birbirleriyle anlaşmaya iten olasılıkla başlarındaki diğer büyük
sorunlardı. Bu antlaşma ile birlikte iki devlet arasındaki barış havası uzun süre korunmuştur.
Kral ve kraliçeler birbirleriyle mektuplaşmaya başlamış ve son olarak 1256’da Hitit prensesi
Mısır sarayına gelin olarak gönderilmiştir. Öyle ki Hitit ülkesi bir dönem kıtlık tehlikesi ile
karşı karşıya kalınca Mısır hükümdarı onlara buğday göndererek yardım etmiştir. Sonrasında
da bir daha Hititlerle savaşılmamıştır.

Fotoğraf 103: Ramasseum Sütunlu Salon; Yeni Krallık, XIX, Sülale, yak. MÖ1250.
(Wıldung; 1997, 139)
Bu süreçte I. Seti zamanından beri devam eden Libyalıların Mısır’ın batısındaki
saldırıları artmış olmalıdır çünkü II. Ramses Batı Deltası’ndan el-Alameyn’e kadar olan alanı
surlarla kapatarak kontrol altına almaya çalışmıştır.
Mısır’da düzenin yeniden sağlayan kral da, gerçekte III. Ramses değil II. Ramses’tir.
Öyleki ondan başa geçen tüm hükümdarlar simgesel bir bağlılık ifadesi olarak Ramses adını
kullandılar.
On dokuzuncu sülale zamanında Mısır tarihinde ilk kez batıdan gelen Libyalıların
saldırılarından bahsedilir. MÖ 1200 yıllarında Deniz Kavimlerinin saldırılarıyla Akdeniz bir
kaos ortamına dönüşür.
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Uygulamalar
1. Akhenaton heykellerini inceleyiniz.
2. Tutankamon’un mezarını inceleyiniz.
3. Kadeş Antlaşması’nın metni hangi müzededir araştırınız ve ziyaret ediniz.
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Uygulama Soruları
1. Aton kültü Mısır heykjelini nasıl etkilemiştir?
2. Kadeş Antlaşması hangi iki ülke arasında imzalanmıştır, içeriği nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yeni Krallığın Yirminci Sülale’ye kadar olan bölümünde Akhenaton ile oluşlan Aton
kültü, Tutankamon Dönemi ve On Dokuzuncu Sülale’nin tüm askeri, siyasi ve kültürel gelişimi
anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1-IV. Amenofis krallığı döneminde Mısır başkentini aşağıdaki yerleşmelerden
hangisine taşımıştır?
a) Teb
b) Memfis
c) Amarna
d) Abidos
e) Buto
2-IV. Amenofis’in Aton Kültü aşağıdaki kavramlardan hangisiyle özdeş tutulamaz?
a) Gündüz
b) Yeniden doğuş
c) Aydınlık
d) Güneş
e) Ölüm
3-IV Amenofis ve Aton Kültü dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi “Amarna
tarzı” olarak bilinen tasvir anlayışına uymaz?
a) Av sahneleri en çok işlenen konular arasındadır.
b) Figürler yuvarlak hatlıdır.
c) Groteks anlayışı vardır.
d) Aile ilişkileri betimlenmiştir.
e) Kral ve onun tek tanrısı tasvirlerin odak noktasını oluşturur.
4-IV. Amenofis’in ardılı XVIII. Sülalenin son kralı aşağıdakilerden hangisidir?
a) III. Amenofis
b) Tutankamon
c) I.Amenofis
d) I. Tutmosis
e) II. Amenofis
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5-Hitit ve Mısır kaynakları açısından değerlendirildiğinde Kadeş Savaşı için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Hitit kaynakları Mısırlıların, Hititlerden güçlükle kurtulduğunu kaydeder.
b) Anlaşmanın Mısır versiyonunda daha çok Hitit’e merhamet eden Mısır İmgesi
vurgulanır.
c) II. Ramses Kadeş savaşını büyük bir zafer olarak tapınak duvarlarına resmettirir.
d) II. Ramses Kadeş Savaşı’nın Mısır için büyük sonu getirdiğini yazıtlarında ifade eder.
e) Hitit metinlerinde savaşın tarafları iki eşit hükümdar olarak gösterilmiştir.
6-II. Ramses tarafından inşa ettirilen ve 1960’da Assuan Barajı yapılırken sular altında
kalma tehlikesine karşın UNESCO tarafından aynı bölgenin daha yüksek bir noktasına taşınan,
önünde 21 m yüksekliğinde dört Ramses heykelinin bulunduğu tapınak hangisidir?
7-Geleneksel tanrılar yerine Aton’ merkeze alan tek tanrılı bir din yaratan ve Ahenaton
isimini alan Mısır kralı hangisidir?
8-Amarna Mektupları olarak bilinen arşiv belgelerinde Mezopotamya’nın hangi yazı
sistemi kullanılmıştır?
9-Mısırlılar ve Hititler arasında gerçekleşen Kadeş savaşı ve daha sonra imzalanan
Kadeş antlaşması hangi Mısır Kralının egemenlik sürecinde olmuştur?
10-Kadeş Savaşı’nın tarafları hangi ülkelerdir?
Cevaplar
1)c

2)e

3)a

4)b

5)d
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10. BÖLÜM: YENİ KRALLIĞIN SONU, MISIR’IN ALTIN ÇAĞININ
SONU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yeni Krallğın sonunu hazırlayan nedenler anlatılır. Deniz Kavimleri ve bunların Mısır
üzerindeki etkisi ortaya konur. Üçüncü Ara Dönem açıklanır ve Mısır’ın çöküş süreci anlatılır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Deniz Kavimleri kimdir?
2. Mısır’ın çöküşünü hazırlayan faktörler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yeni Krallğın sonu

Yeni Krallığın sonunu
hazırlayan etmenler kavranır.

Ders notları ve yardımcı
okumalar

Deniz Kavimleri

Deniz Kavimlerinin kim olduğu
ve etkileri anlaşılır.

Ders notları ve yardımcı
okumalar
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Anahtar Kavramlar


Üçüncü Ara Dönem,



Deniz Kavimleri
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10.1. Yirminci Sülale ve Yeni Krallığın Sonu

Yirminci Sülalede adı öne çıkan sadece III. Ramses (MÖ 1184-1153) olmuştur. III.
Ramses Mısır’a karşı yapılan bu beklenmedik saldırılara karşı birkaç önemli başarı elde etti.

10.1.1.Deniz Kavimleri
Daha önce de kısaca tanımladığımız üzere MÖ 1200 lerde Anadolu ve Doğu Akdeniz
havzasına istilacı halk topluluklarının, kabilelerin göçleri ve bu göçlerin hareketiyle dönemim
merkezi krallıklarının ortadan kalktığı kabul edilir. Mısır bu kavimleri geri püskürtmüştür,
ancak Anadolu’nun ilk merkezi devleti Hititler yıkılmıştır. Yine Levant Bölgesi’nde yeni gelen
halklar yeni siyasi oluşumlara gitmişlerdir. Mezopotamya’da da yeni gelen halk grupları
demografik yapıyı değiştirmiştir.
Söz konusu göçün yazılı kayıtları Mısır’dan iki kaynaktan gelir. Mısır Kralı
Merneptah’ın hâkimiyetinin beşinci yılında Delta bölgesine girmeye çalışan Libyalılara karşı
vermiş olduğu mücadelenin anlatımıdır. Libyalılar arasında “dört bir yandan gelen kuzeyliler”
ve “deniz ülkelerinden gelenler” olarak tanımlanan toplulukların bulunduğu ifade edilmiştir.
Aynı kayıtlar “deniz kavimleri”nin sadece erkeklerden oluştuğunu, Libyalıların ise aileleriyle
birlikte hareket ettiklerini belirtmektedir.

Fotoğraf 104: III. Ramses Cenaze Tapınağı; Yeni Krallık, XX. Sülale, yak. MÖ 1150.
(Wıldung; 1997, 140)
Deniz Kavimleri’ne dair ikinci kaynak yine Mısır’dan gelir III. Ramses’ın Medinet
Habu’daki görkemli gömülme tapınağının cephesinde olay resimler ve hiyeroglif yazıtlarla dile
getirilmiştir.
…yabancı ülkelere gelince, bunlar kendi aralarında bir komplo düzenlediler. Bir anda
ülkeler harekete geçti, savaşlar başladı. Kuvvetleri’nin önünde hiçbir ülke duramıyordu. Hatti,
Kode (Kilikya) , Karkamış, Arzava ve Alasiya( Kıbrıs). Bunların kolları kanatları kesildi.
Amurru’nun (Kuzey Suriye) bir yerinde bir karargâh kurulmuştu. İnsanlarını perişan ettiler
ve toprakları hiç varolmamış gibiydi. Onlar Mısır’a ilerlerken onları yangın bekliyordu. İttifak
Prst, Skrs, Dnn ve Wss arasında kurulmuştu. Yeryüzü turuna turuna çıktıkları ülkelere el
koydular, yüreklerinde inanç ve güven vardı: “Planımız başarılı olacak”.(Kuhrt 2007: 7)
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Çizim 1: III. Ramses'in Medinet Habu Tapınağı'nın kuzey duvarında yer alan Deniz
Kavimleri" sahnesi (Sandars 1978: fig.80-2).
Buna karşın bugün birçok bilim adamı bu abartılı anlatıma şüpheyle bakmaktadır. Zira
söz konusu göç hareketinin oldukça şiddetli biçimde kitlesel olarak ve sanki kısa bir süre
zarfında gerçekleştiği anlamı çıkmaktadır ki bugün arkeolojik veriler aynı yönde bilgiler
sunmamaktadır bize. Bu yazıtlardan çıkarılabilecek basit sonuç Mısır’ın muhtemelen delta
bölgesinde bir deniz savaşı, Libya kıyıları dolayında ise bir kara savaşının yapılmış olduğudur.

Fotoğraf 105: III. Ramses Vahşi Hayvan Avlıyor; Medinet Habu, III. Ramses Cenaze
Tapınağı, Güney Sütunlu Kulenin Arka Duvarı, XX. Sülale, yak. MÖ1160 (Ed. Schulz-Seidel:
2002, 198.)
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Fotoğraf 106: Medinet Habu İlk Sütun üstündeki kabartma; Yeni Krallık, XX. Sülale, yak.
MÖ 1150. (Wıldung; 1997, 144)
Kara savaşının anlatıldığı panoda betimlenen öküz arabaları çarpıcı yorumlara açıktır.
Zira aynı türden sahneler özellikle Assur tarafından göçe zorlanan toplulukların betimlendiği
kabartmalarda da dikkati çeker. Burada öküzlerin çektiği iki tekerlekli kağnı türünden
arabalarda kadınlar ve çocuklar da bulunur. Bu savaş arabalarına benzemeyen araçlar içindeki
kadınlı çocuklu grupların Mısır’dan göçe zorlanan topluluklar olması muhtemel görünmektedir.
Bu noktada yorumlar bizi oldukça değişik noktalara götürebilir. Gerek III. Ramses’in Deniz
Kavimleri olarak tanımladığı toplulukların giyim kuşamı gerekse yazıtlarda geçen topluluk
isimleri “istilacı” olarak gösterilen bu toplulukların aslında Mısır dünyasına çok uzak
olmadıkları hatta bazen onlar için paralı askerlik yaptıklarına dair düşünceler bugün daha çok
kabul görmektedir. Bu aşamada kısa bir sürede bir noktadan Mısır’a düzenlenen saldırılardan
çok Doğu Akdeniz dünyasında belli zaman dilimlerinde kara ve deniz yolu ile ulaşan ve bu
alanları kısmen yurt edinen, bazen bölgedeki egemen güçler için paralı askerler olarak görev
üstlenen kabileler söz konusudur. Yine söz konusu yazıtlardaki bazı yorumlardan zaten bu
toplulukların bir bölümünün Mısır’da veya yakın çevresinde ikamet ettiği ve olasılıkla bir
huzursuzluk ve kargaşa veya isyana neden olduklarından Mısır’dan uzaklaştırıldıkları
anlaşılmaktadır. Gerek Yakındoğu arşivlerinden gerekse Kutsal kitaplardan özellikle
Mısır/Doğu Akdeniz Havzası’nda bu türden göç hareketlerinin yaygın olduğu anlaşılmaktadır.
Bu açıdan III. Ramses Dönemi’ne tarihlenen ve kralın Mısır tapınaklarına yapmış
olduğu bağışlardan bahseden Harris Papirüsü önemlidir:
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Mısır'ın bütün sınırlarını genişlettim. Kendi topraklarından oraları istila edenleri dışarı
attım. Dnn'i kendi odalarında kılıçtan geçirdim, Tjkr ile Prst'i küle çevirdim. Bir zamanlar
tutsak alınmış, Mısır' a tutsak getirilmiş, varolmamak üzere yaratılmış denizlerdeki Srdn ile
Wssi sahildeki kumlar gibi kendi adımı taşıyan kalelere yerleştirdim. Yüz binlerceydiler.
Hepsini her yıl kilerlerinden ve ambarlarından kumaş ve haraç vermeye mahkûm ettim...
Piyade ve atlı savaşçıları kendi devrimde [yurtta] ikamet ettirdim; Srdn ile Khk (Libyalı
bir topluluk) kendi şehirlerinde sırtüstü yatıyordu; korkuları yoktu, çünkü Kuş'tan [ne de]
Suriye'den gelecek düşman vardı. Oklarıyla silahları cephaneliklerinde, onlarla neşe içinde
cümbüş yaparak içiyorlardı. Karıları, çocukları yanlarındaydı, [çünkü] ben de onları korumak
ve kollamak için oradaydım. (Kuhrt 2007: 9)

Harita 1: MÖ 13-12. Yüzyıl, Balkanlar, Akdeniz ve Yakındoğu'da olası göç güzargahları
(Sandars 1978: fig.2)
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Mısır kaynakları göz önüne alındığında dikkati çekilen baksa bir nokta da olasılıkla
Anadolu’nun güneyinde yaşayan bazı toplulukların, Kilikya, Adana/Çukurova Bölgesi’ndeki,
bazı toplulukların Mısır ve Libya için paralı asker olarak çalıştıkları iddiasıdır. Burada söz
konusu dönemde Hitit gibi merkezi güçlerin çökmesinin de sosyo-ekonomik çöküşe işaret
ettiğini belirtmekte yarar var. Devletin yıkılmasına yol açan ekonomik sıkıntının toplum
üzerinde daha yıkıcı bir etkisinin olabileceği yadsınamaz. Bu durumda özellikle Anadolu’nun
güneyindeki topluluklar gerek karadan hareket ederek gerekse, kıyı boyunca hareket ederek,
küçük gruplar hâlinde korsanlık faaliyetlerini sürdürmüş olabilirler. Yine bu noktada söz
konusu dönemde ekonomik olarak daha güçlü bir profil gösteren Mısır’ın fakirleşmiş ve
oldukça agresif olan bu toplulukların kendi ülkesini yurt edinmesine izin vermiş, uygun
bulduklarını da paralı asker olarak bünyesinde barındırmıştır.
Aslında özellikle Eskiçağ Tarihçileri için Son Tunç Çağı’nda, Yakındoğu’da gelişen
siyasi hareketliliği ve Anadolu’da Hitit Devletinin yıkılması karanlık çağın başlaması ve bu
süreçte, Demir Çağı’nda yeni merkezi devletlerin ortaya çıkma süreci hep “Deniz Kavimleri”
olgusuyla tanımlanmaya çalışılmıştır. Bir nevi her şeyin sorumlusu onlardır. Ancak aslında
Mısır kaynakları dışında bu durumu kanıt sayılabilecek veri neredeyse yok gibidir. Bu noktada
III. Ramses’in Yakındoğu ve Doğu Akdeniz’de apansız düşmanlarını yok eden isyancıların
nasıl başarılı bir şekilde engellendiği ve Mısır topraklarına sokulmadığını belirten kendini öğen
ağdalı dilinin ne kadar objektif olabileceğini sorgulamamız gerekmektedir. III. Ramses’in diğer
tüm Mısır krallarının da kullandığı kendini öven dili kuşkusuz olayın gerçekliğini bize
yansıtamamaktadır. Ancak kuşkusuz içinde bazı tarihsel gerçeklikleri de barındırmaktadır.
Özellikle Hititler kapsamında düşünüldüğünde, Deniz Kavimlerinin istilasına yönelik somut
kanıtlar yoktur. Buna karşın Hititlerin kuzeyinde kuruluş sürecinden beri Hititlere karşı
kışkırtıcı ve saldırgan bir politika güden Kaşkalara dair ortada daha çok somut kanıt vardır.
Hititlerin Kaşka saldırıları sonucu, ekonomik olarak da güçsüz olduğu bir sırada yıkılış sürecine
girdiğine dair daha sağlam kanıtlar olmakla birlikte Mısır kaynaklarındaki birkaç ifadeden
“Deniz Kavimleri”nin yıkıma neden olduğunu öne sürmek oldukça iddialı bir görüştür.
Yine aynı dönemle ilgili Hitit Krallığı’nın büyük bir kıtlık yaşadığı ve hatta Merneptah
saltanatı döneminde Mısır’dan tahıl gittiğine dair bulgular olduğu nu da belirtmek gerek.
Bütün bunların yanında Deniz kavimleri olgusunu Son Tunç Çağı’nda oluşan sosyoekonomik düzenin doğal sonucuna bağlayan kimi görüşler de bugün tartışılmaktadır. Buna göre
Son Tunç Çağı’nda özellikle toplumun üst yapısındaki bazı grupların zaten ekonomik anlamda
zayıflamaya başlayan merkezi ekonomiden yeterince nemalanamamaları, bu nedenle ekonomik
refahı baksa alanlarda arama çabası, Deniz Kavimleri olgusunu tanımlamaktadır. Korsanlar,
topraksız kalmış çiftçiler, haydutlardan oluşan birbirinden bağımsız gruplar kontrolsüz olarak
çeşitli yönlere hareket ettiler. Bu aşamada önlerine gelen bütün üretim kaynaklarını yine şiddet
kullanarak ele geçirmeye çalıştılar. Belki de bu noktada bazı merkezi krallıklar ve prensler
tarafından kullanıldılar. Bu noktada özellikle Doğu Akdeniz’deki bu siyasal gerilimin odak
noktasını Anadolu ve Levant bölgesinde oluşan sosyo-ekonomik çöküş süreci oluşturmaktadır.
Merkezi devlet yapısı ile birlikte daha küçük egemen güçlerin, toprak ağalarının yeterli artı
ürüne ulaşamamaları, toplumun daha aşağı sınıflarını daha fazla etkilemiş görünmektedir.
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Merkezi sistemlerin çöküşüyle devlete bağımlı olan sistemler de çökmeye başlamış, kırsal
nüfus ta aslında çıkarlarını korumak veya hayatta kalma içgüdüsüyle belki başka bölgelerden
gelen topluluklarla hareket etmek durumunda kalmışlardır.
III. Ramses Medinet Habu’da muhteşem bir tapınak inşa ettirdi ancak devletin
parçalanma sürecine engel olamadı. Amon tapınaklarının gelirleri iyice azalmıştı. Ekonomideki
olumsuzluklar iç kargaşaya neden oluyordu. Kral mezarlarının inşaatında çalışan işçilere bir
aksaklık nedeniyle ödenmesi gereken tahıl miktarı ödenemeyince tarihte bilinen ilk grev
gerçekleşti.
Onun iktidarından sonra başa geçen krallar çöküşe engel olamadılar. Başa geçtiklerinde
var olan sorunlarla iktidarlarına bir adım geriden başlıyorlardı. Dolayısıyla da tahtta kalma
süreleri kısalıyor, bir umutla bir başka kral tahta geçiriliyordu. On sekizinci sülalede ortalama
yirmi yıl olan tahtta kalma süresi bu dönemde iki yıla kadar düşmüştü. Sadece IX. Ramses 19
ve XI. Ramses 29 yıl iktidarda kalmayı başardılar.
Nübye’deki altın madenleri tükenmişti, Feyyum gibi uzun yıllardır işlenen zengin
topraklar Libyalılara karşı savunmasız kalmıştı. Kaynakların giderek azalmasıyla birlikte
imparatorluk çözüldü. IV. Ramses Dönemi’nde (MÖ 1143 – 1136) Asya kaybedildi.
Nübye’deki altın madeninin tükenmesiyle birlikte nüfus burayı terk etti ve eyalet yönetimini
bırakıldı. Kral mezarlarındaki soygunlar giderek arttı. Tapınaklardaki tahıl stokları yağmalandı,
Teb’in yoksul halkı mezarlardaki değerli eşyaları çalmaya başladı. Rüşvet yaygınlaştı. Mezar
soygunlarından geri alınan eşyalar arasında altın gümüş gibi değerli madenlerin yanında keten,
yağ vazoları gibi eşyalar da vardı. Bu durumu engelleyebilmek için Nübye’den askerler
getirildi. Kral mumyaları yağmalardan kurtarılarak on dokuzuncu yüzyılda yeniden rotaya
çıkarılacakları güne kadar korundukları Deyrü’l Bahri’deki yeni yerlerine taşındılar.
XI. Ramses’in iktidarının 19.yılında (1080) Yukarı ve Orta Mısır’da askeri güçle
ekonomik açıdan önemli olan Amon rahipliği makamını bünyesinde barındıran Herihor fiilen
gücü ele geçirdi. Bu durum ciddi bir siyasi karşıklık yaşandığının göstergesidir. Herihor bu
karışıklıkların sonu ve yeni bir dönem müjdeleyerek bu dönemi “Rönesans çağı” ilan etti. Böyle
çağlar yalnızca krallar tarafından duyurulurdu. Duyurunun Herihor tarafından yapılmış olması
da kralın çaresiz ve güçten düşmüş olduğunu ortaya koymaktadır. Bu tarihten sonraki
metinlerde hem XI. Ramses’in krallık yılları hem de Rönesans çağının yılları birlikte yer alarak
çifte tarih kullanılmaya başlandı. Herihor iktidarını Herakleopolis’e kadar genişletmeyi
başarmış, buradan güneydeki Aswan’a kadar olan bölgenin güvenliğini de kendi kontrolüne
almıştı. Bu sıralarda Aşağı Mısır’ın idaresinde de Herihor’un akrabası ve kesin olmamakla
birlikte kralın kızıyla da evli olan Smendes yer alıyordu.
XI. Ramses’in bu yaşananlar sırasındaki rolü açık değildir. Sadece bilinen
tarihlendirmede onun krallık yıllarının da kullanılmış olmasıdır ki bu durum ondan
vazgeçilmediğinin göstergesidir. Herihor 1074’te öldüğünde bu çifte tarihli takvimden
vazgeçilmiştir. Bu durum kralın tahtından ayrılmadığını gösterir. Ancak ölümünün ardından
varisi olmadığı için Smendes tahta geçmiştir.
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Smendes ile birlikte kraliyet sarayı Tanis’e taşındı. Bu kent Ramseslerin kenti PerRamses’ten sökülen taşlarla inşa edilmişti. Teb kralların mezar alanı olmaktan çıkarılmış yerine
Tanis geçmiştir.

10.2.Üçüncü Ara Dönem XXI- XXV Sülaleler (1069-664)

XX. Sülalenin sonunda oluşan Tanis’teki kral ve Teb’deki Amon rahibi tarafından
yönetilme düzeni yüz yirmi yıl sürdü. Libyalıların çok öncelerden başlayan saldırıları bu
dönemde çok ciddi bir soruna dönüşmüştü. Tebli hükümdarlar ve Libyalı reisler arasında
kurulan evlilik ilişkileri ile bazı Libyalı gruplar Mısır’a dahil olmaya başladı.
Piye stelinde Nübye Hükümdarları’nın Mısır’a yaptıkları seferler anlatılır (yak. MÖ
727)
XXII ve XXIII. Sülaleler Libyalılar ile akrabaydı ve XXIV. Sülale Libyalıydı. Fakat en
büyük değişim Libyalıların tahtta hak iddia etmeleriyle başladı.
715’te Mısır Nübyeliler (Napatalılar) tarafından ilhak edildi. Ardından Assur Mısır’ı
istila etti ve Nübyeliler buralardan sürüldü. Psammetikhos Mısır’ın Assur’a bağlı hükümdarı
kendini tek hakim olarak ilan etti.
Son derece karmaşık bu dönemi anlamak için birkaç stel ve metin yol gösterici olabilir.

Fotoğraf 107: Nübye’de Cebel Barkal’daki Piye Steli bunlardan biridir. Burada Nübye
hükümdarının tarih kesin olmamakla birlikte olasılıkla 727’den önce Mısır’a başlattığı
seferler anlatılır.
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Fotoğraf 108: Prens Osorkon’un Kronoği.
Diğer bir belge, Prens Osorkon’un Kroniği’dir. XXII. Sülaleye mensup olan Osorkon
aynı zamanda Amon yüksek rahibidir. Karnak Tapınağı’nın duvarına kazınmış bu yaşam
öyküsünde Teb ve çevresindeki siyasal durum anlatılır. Özellikle II. Takelot’un (yaklaşık 850825) zamanında Teb’de patlak veren iç savaştan bahsedilmektedir.
Bu iki önemli belgenin yanı sıra krallar, kraliyet ailesi ve bunların yaşam öykülerinin
yer aldığı Teb mezarlarındaki yazıtlarda bilgi vericidir. Ayrıca Mısır dışından gelen ve özellikle
Napata devletini anlatan metinler de önemlidir. Levant’tan gelen I. Şeşonk dönemine ait
Megiddo’da bulunmuş stel, Eski Ahit ve Assur yıllıkları da yine karmaşayı çözmeye yardım
eden metinler olarak görülürler.
XXI. sülale zamanında başkent hâlâ Tanis’ti. Libyalı krallar Doğu Deltası’ndaki
Bubastis’ten geliyorlardı. Anlaşılan odur ki Tanis’i de ele geçirmişlerdir. XX ve XXI. Sülaleler
zamanında Libyalılar Mısır’ın kuzeyindeki Herakleopolis’ten Delta’ya uzanan topraklara
yerleşmiş ve adapte olmuşlardı. XXII. Sülale kurulurken Libyalıların artık siyasal bir özerkliğe
sahip oldukları görülmektedir. Büyük reis oğlu için Mısır ölü kültü kurabiliyor, Teb’deki Amon
kahinini ziyaret edebiliyor ve çeşitli ricalarda bulunabiliyordu.
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Fotoğraf 109: Üçüncü Ara Dönem ve Mısır’ın çöküş süreci (Baines-Malek 1986)
Libyalı I. Şeşonk’un nasıl iktiddara geldiği bilinmemektedir. Yalnız Teb’in onun kral
tanımasının bir iki, yıl dışında gecikmesinden öte herhangi bir muhalefetle karşılaşmamış
olduğu anlaşılmaktadır. Yüksek rahipler ile ilişkilerini geliştirdikleri ve Tanis kralları ile evlilik
ilişkileri kurdukları ve çeşitli ittifaklar geliştirdikleri görülmektedir. Muhtemelen bu ilişkiler
sayesinde XXII. Sülale başa geçebilmişti. I. Şeşonk tahta geçer geçmez oğlunu Amon yüksek
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rahibi olarak atadı ve Teb iktidarını daraltma girişimlerinde bulundu. Teb idari bölgesinin
güneyindeki Asyut ile Memfis arasındaki bölgede Herakleopolisli general diye bilinen birine
verilmişti. Bu düzen sağlandıktan sonra sülalenin başarılı bir dönem yarattığı görülür. Byblos
ile ilişkiler düzeltilmiş, Filistin ile varolan saldırgan tutum yerini diplomatik ilişkilere
bırakmıştı.
Fakat II. Takelot’un krallığı sırasında bir iç savaş çıktı ve huzur ortamı bozuldu. Bu
olayın ardından tek hükümdar ilkesi son buldu. 818’de III. Şeşonk döneminde Pedubast kendini
kral ilan etti. Pedubast iktidarının on beşinci yılında oğlu I. İuput’u ortak naip atadı. Yeni bir
kraliyet soyunun kurucusu oldu. Sonuç olarak 804 yılından itibaren eş zamanlı üç kral ortaya
çıkmıştı. XXIII. Sülale bu sayede oluştu ve XXII. Sülaleye göre daha güçlü bir iktidar
sergilediler.
770’te Sais’te yeni bir aile ortaya çıktı. XXIV. Sülaleyi kuran bu aile Libulu büyük
reisler olarak tanınır. Uzun yıllardır Batı Deltasında yaşayan bu aile 727’te Mısır krallık
unvanlarında hak iddia etmeye başladı. XXV. Sülale zamanında bu iddialarına son verilmiş
olmasına rağmen Büyük Sais Hanedanı olarak yani XXVI. Sülale olarak yeniden sahneye
çıktılar. Nübyelilerin Mısır üzerine yaptıkları seferlerde Sais resilerinin gücüne başvurulduğu
anlaşılmaktadır. Bu destekle birlikte Nübyeliler Mısır egemenliğini ele geçirmiş ve kırk yıl
korumuşlardır.
Bu dönemde Mısır’ın parçalanmış idari yapısını anlamaya çalışalım:
Batı Deltası’nın merkezi Sais’ti ve Tefnakht idaresi altındaydı. Bu bölgedeki Libyalı
kabileler de büyük ihtimalle ona bağlıydılar.
Orta Delta’da Sebennytos, Busiris ve Athribis’in kendi kralları vardı.
Doğu Deltası’ndaki Tanis ve Bubastis XXII. Sülalenin merkeziydi. Tüm Mısır üzerinde
hak iddia eden bu sülale aslında Leontopolis’teki XXIII. Sülalenin baskısı ve gölgesi altındaydı.
Herakleopolis’in yerel hükümdarı, Tefnakht ile müttefiki Hermopolis hükümdarı
Namart’ın baskısı altındaydı.
Aswan ile Asyurt arasındaki bölgede Teb Tapınağı’nın gücü hâlâ kendini koruyordu.
Bu güce karşın Teb Napatalıların elindeydi.
Napatalılar Herakleopolis’e saldırdıklarında Namart Tefnakht’a ihanet etmişti. Bunun
üzwerine Tefnakht Teb ve ötesindeki topraklara müdahale etmeye başladı. Tefnakht ve
müttefiklerine karşı Piye bir ordu toplayarak saldırdı ve başarılı oldu. Fakat Namart Napatalılar
tarafından kuşatıldı. Karşılıklı istilalarla geçen bu süreçte Hermopolis ele geçirilene kadar Piye
kazanmış sayılmadı. Piye, Napata’daki törenlere ve Opet şenliklerine bizzat katılarak ibr güç
gösterisinde bulunup sonrasında saldırma kararı verdi. Sonrasında Hermopolis’in düşüşü ile
birlikte Herakleopolis’te Piye’nin eline geçti. Fakat Memfis’te Teknakht tarafından durduruldu.
Yine de Piye zafer kazanmayı bildi, Teknakht kaçtı ve Delta’daki bütün liderler teslim oldu.
Piye bu zaferin ardından Napata’ya geri döndü ve bir daha Mısır’a gitmedi. En azından Mısır’a
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döndüğüne dair herhangi bir belge günümüze ulaşmadı. Belirsiz olmakla birlikte genel düşünce
Teknakht’ın bu savaştan sonra da Mısır tahtında hak iddia ettiği yönündedir. Piye’nin halefleri
ile birlikte bu hak iddia etme durumu ortadan kalktı. 715-671 arasında Napatalılar Mısır’da sıkı
bir denetim kurdular. Teb hiyerarşisini sıkı denetime aldılar ve burada yaptıkları ayinlerle kral
rolüne soyundular. Assur kayıtlarına göre yerel krallar, Napata kralının uyruğu olarak, vergi
vererek ve işgücü sağlayarak yaşamaya başlamışlardır.
Tek bir hükümdarın iktidarında gibi gözükmekle birlikte Mısır yaklaşık dört yüz yıl
süren bu dönemde çeşitli bağlar ve yükümlülükleriyle birbiriyle ilişki içerisinde olan küçük
devletlerden oluşan karmaşık bir yapıya sahipti.
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Uygulamalar
1. Medinet Habu’ya haritadan bakınız.
2. Deniz Kavimlerini araştırınız.

240

Uygulama Soruları
1. Medinet Habu’daki tapınak hakkında bilgi vweriniz
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yeni Krallığın Sonu, Deniz Kavimleri’nin Mısır üzerindeki etkisi ve sonucunda yaşanan
Üçüncü Ara Dönem anlatıldı. Mısır’ın çöküş sürecine değinildi.
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Bölüm Soruları
1-Yirminci Sülalede adı geçen ve daha çok Deniz Kavimleri istilasıyla ilişkilendirilen
kral aşağıdakilerden hangisidir?
a) I. Ramses
b) II. Ramses
c) IV. Ramses
d) V. Ramses
e) III. Ramses
2-Aşağıdakilerden hangisi Deniz Kavimleri Göçü ile doğrudan bağlantılı tarihsel
olaylardan sayılmaz?
a) Son Tunç Çağı’nın sonlarında Doğu Akdeniz’deki birçok yerleşmenin istilaya
uğraması
b) Phryglerin atalarının Orta Anadolu’ya göçü
c) Levant’da Filistinlilerin gelişi
d) Hitit Devleti’nin yıkılması
e) Urartu Devleti’nin kurulması
3-Deniz kavimlerini püskürttüğünü öne süren Mısır kralı aşağıdakilerden hangisidir?
a) II. Ramses
b) III. Ramses
c) IV. Ramses
d) V. Ramses
e) VI. Ramses
4-Eski Mısır kronolojisinde 3. Ara Dönem olarak tanımlanan süreçte Mısır’da hangi
ülke krallarının egemenliği söz konusudur?
a) Arami
b) Mari
c) Libya
d) Hitit
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e) Mitanni
5-Aşağıdakilerden hangisi 3. Ara dönem ve Mısır’ın çöküş süreci hakkında bilgi veren
kaynaklardan değildir?
a) Piye Steli
b) Prens Osorkon Kronoği
c) Teb mezarlarındaki kimi yazıtlar
d) Eski Ahit Metinleri
e) Amarna Mektupları
6- Üçüncü Ara Dönem’de Mısır’da egemenlik kuran Libyalı XXII. Sülalenin kurucusu
kimdir?
7-Eski Mısır’da 3. Ara Dönem’de XXVI. Sülale hangi isimle Mısır’da egemenlik ilan
etmiştir?
8-Yakındoğu tarihinde Deniz Kavimleri olayına ilişkin yazılı belgeler daha çok hangi
kaynaktan gelir?
9-III. Ramses Dönemi’ne tarihlenen ve firavunun Mısır tapınaklarına yapmış olduğu
bağışlardan bahseden Harris Papirüsü hangi olay hakkında önemli bir kaynaktır?
10-Deniz Kavimleri’ne ilişkin III. Ramses’e ait hangi yapı üzerindeki kabartmalar bilgi
veriri?
Cevaplar
1)e

2)e 3)b

4)c

5)e
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11. MISIR’DA ASSUR İSTİLASI VE SAİS EGEMENLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Mısır Uygarlığı’nın Assur istilası yaşadığı dönem anlatılır. Ardından kurulan Sais
Dönemi ve onu sonlandıran Pers istilasından bahsedilir. Mısır’ın Pers eylaeti olma süreci
anlatılır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Assur Kimdir?
2. Pers İmparatorluğu nerede kurulmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Assur İstilası

Mısır’ın yaşadığı Assur
saldırıları kavranır

Ders notları ve yardımcı
okumalar

Sais Dönem

Sais dönemi kavranır.

Ders notları ve yardımcı
opkumalar

Pers saldırıları

Mısır’ı ortadan kaldıran
etmenler kavranır

Ders notları ve yardımcı
okumalar
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Anahtar Kavramlar


Assur,



Sais,



Pers
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11.1. Assur İstilası

MÖ 674 yılında Eserhaddon Mısır istilası ile ilgili ilk girişimi yaptı fakat başarısız oldu.
MÖ 671’deki bir diğer kuşatma ile Memfis’e dek uzanan toprakları ele geçirmeyi başarmıştı.
Assur’un Mısır fetihleri kendi ülkesinin sınırlarının sağlamlaştırılmasıyla ilgili seferler olarak
göze çarpar. Sam’al’da bulunan bir zafer stelinde Assur kralı, kral, ailesi ve bütün Nübyelilerin
kökünü kazıdğından bahseder. Kral Taharka burnuna takılan bir halkayla götürülürken
remedilerek, küçük düşürülmüş ve Assur gücü vurgulanmıştır. Eserhaddon 669’da Mısır fethini
pekiştirmek için bu topraklara yeni bir sefere çıktığında öldü. Onun ölümüyle Kuşi hükümdarı
Taharka Memfis’i geri aldı ve yerel kralları Assur’a karşı ayaklanmaları için kışkırttı. Assur’un
yeni kralı Assurbanipal MÖ 667’de bu girişimi engelledi, Taharka’yı yenerek Memfis’i geri
aldı ve isyanı bastırdı. Taharka Teb’e kaçtı. Bu olayların ardından Taharka öldü. Yeğeni ve
halefi Tantamani Assur’a karşı gelerek Mısır’ı yeniden alabilmek için bir ordu topladı. Ancak
664’te Assurbanipal tekrar Mısır’a gelerek Tantamani’yi geri püskürttü. Teb’e doğru giden
Tantamani’yi kovaladı ve Teb’i yağmaladı. Bu savaşın ardından Kuşilerin Mısır’daki
hakimiyetleri son buldu. XXVI. Sülale veya diğer adıyla Sais hanedanı dönemi başladı.
Asuur’un daha önce merhamet ettiği Nekho’nun oğlu Psammetikhos ilk kral olarak tahta çıktı.

11.2. XXVI. Sülale / Sais Hanedanlığı (MÖ 664-525)

Sais dönemi Mısır’da geç dönemin başlangıcı kabul edilir. Bu dönemde ortaya çıkan
sosyal, sanatsal ve kültürel gelenekler MS100’e kadar etkinliğini korumuştur.
Pers Kralı Kambyses’in Mısır’ı fethetmesiyle son bulan bu dönem Mısır’ın istikrarı
yakaladığı dönem olarak gözükür.
Sais döneminde yaşanan önemli bir kültürel dönüşüm, demotikos yazısının ortaya
çıkmasıdır. Demotikos yazısı Yunan ve Roma dönemine tarihlense de en erken örnekleri
Napata ve Sais dönemlerine aittir. Demotikos Hiyeroglifin şemalaştırılmış hâli olan
hieratikostan geliştirilmiştir. Heykel ve bina yazıtlarında Yeni Krallık’ta geliştirilen Orta Mısır
hiyeroglif yazısı kullanılmaya devam edilirken; hukuk metinlerinde ve mektuplarda demotikos
kullanılmaya başlanmıştır.
Sais Dönemiyle ilgili en ayrıntılı bilgileri Herodotos verir. Burada şüphesiz Yunan
çıkarlarına hizmet eden bir yazar olan Herodotos’u dikkatle ve şüpheyle okumak gerektiğini de
belirtmek gerekir. Yine de onun ayrıntılı anlatımıyla birlikte dönem kısmen de olsa anlaşılır
olmaktadır. Herodotos, Mısır’ın Yunan devletleriyle ilişkilerini, Mısır ordusundaki Yunan
askerlerini anlatmakla kalmayıp, Mısır’ın iç siyasal gelişmeleri ve koşulları hakkında da bilgiler
verir.
Sais Hanedanının kabul edilen ilk kralı I. Nekho’dur. Assurbanipal’in canını bağışladığı
ve destek verdiği bu kral, Assur’a bağımlı bir kral olarak görünür. Oğlu ve halefi I.
Psammetikhos ise hem Assur hem de Kuş’tan bağımsız olmaya çalışmış ve Mısır’ı yeniden
birleştirerek tek hükümdar olmaya çalışmıştır. Bu konuda başarılı olduğu anlaşılmakla birlikte
bu bağımsızlığı nasıl elde ettiği açık değildir.
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I.Psammetikhos, Lydia, Yunan kentleri, Karia ve Suriye-Filistin bölgesinden asker
toplamayı başarmış ve bu güçle Delta’daki muhtemel rakiplerine karşı üstünlük sağlamış ve
Nitokris’in Evlat Edinilme Steli’nden anlaşıldığına göre MÖ 656’da Yukarı Mısır’a kadar etki
alanını genişletmişti. Stelde, I.Psammetikhos’un kızı Tanrı Amon’un karısı kral Taharka’nın
kız kardeşi Amenirdis tarafından evlat edinilmek üzere Teb’de yapılacak şenliğe yaptığı
yolculuk anlatılır. I.Psammetikhos’un Teb idaresinin yetkisini kısıtlamak ve ülkedeki
denetimlerini sıkılaştırmak için kullandığı araçlardan biri olarak görülür.
Petriese’nin Ricaası adı verilen daha geç tarihli bir demotikos metinde ise,
I.Psammetikhos’un aile tarihi anlatılır. Metinden anlaşıldığına göre aile, Fayyum,
Herakleopolis ve Memfis gibi bölgelerde idari yetkiye sahiptir. I.Psammetikhos’un kendisini
destekleyenlerin yetkilerini kısa süre sonra daralttığı ve bu sayede tek merkezli bir idare sistemi
yarattığı da anlaşılmaktadır. Ayrıca tapınakların gelirlerinin yeniden düzenlendiği, yerel
beylerin elindeki toprakların alınıp tapınaklara verildiği görülmektedir. Amasis dönemine
tarihlenen aşağıdaki metinden de anlaşılacağı üzere kent sakinlerinin gömülme masrafları yeni
oluşturulan gelir kaynakları ile karşılanmaya başlanmıştı.
Khentamenti (Osiris) tapınağının giderlerini karşıladım,
Gelirini arttırdım,
Gündelik ikmal malzemeleri tahsis ederek
Ambarlarını erkek ve kadın kölelerle doldurdum.
Oraya bin aroura (yaklaşık 2735 m2) büyüklüğünde,
İnsanları ve her türlü sürüleri içinde,
Taver (Abydos nomu) kırsal bölgesinde,
İsmi Osiris kasabası anlamına gelen
Bir arazi bağışladım ki,
Orada her zaman tanrıya bağış yapılsın.
Tanrıya bağışlanan ekmek, bira, öküz ve kümes hayvanlarını tazeledim,
Eskisinden daha fazlasını verdim.
Orası için bir bostan yaptım,
İçine meyve ağaçları ektim,
Bahçıvanları yabancılar oldu,
Orada mahkumdular.
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Oradan her gün on dört litre şarap
Her zaman adak olarak
Çıkardı Khentamenti sunağına.
Harabeye dönen Hayat Evi’ni (tapınak okulu) yeniledim,
Osiris’in rızkını sağladım,
Bütün kuralları düzene koydum.
Akasya ağacından (onun) yapıldığını anladığım
Tanrının teknesini çam ağacından inşa ettim,
Taver’de suçun önünü kestim,
Efendisi namına Taver’e göz kulak oldum,
Bütün insanlarını korudum.
Yerel beyin ellerinde olduğunu anladığım
Taver’in çölünden tapınağa gelir aktardım,
Ki Abydosluların mezarları olsun.
Taver teknesini (herhalde gelirini)
Yerel beyden alarak tapınağa bağladım,
Yaptıklarımın karşılığında majestelerinden övgü aldım.
I.Psammetikhos, Memfis’i sıkı denetim altında tuttu. Sais krallarıyla yakın ilişkili
tanrıça Neith’in tapınağını onardı, geliştirdi. Krallar bu tapınağa gömülmeye başlandı.
Sais hanedanlığı süresince, Mısırlıların komutasında olmak koşuluyla yabancı
askerlerin de orduda yer aldığı anlaşılmaktadır. Ege’den gelen Yunanlılar, Suriye-Filistin
bölgesi, Libyalılar, Asyalılar ve Yahudiler ordu içerisinde yer almıştır. Sais hanedanının tüm
Yakındoğu’daki nüfus potansiyelini kullandığı görülmektedir. Ayrıca muhtemelen
Fenikelilerin uzmanlıklarının yardımıyla oluşturulmuş donanma da bu dönemde kurulmuştu.
Hem savunma hem de ticari amaçlara hizmet eden donanmanın Afrika çevresinde dolaştığı
bilinmektedir.
Mısır ordusu geleneksel olarak yayılmacı bir politika izler. Her fırsatta istila
girişimlerinde bulunulur. Aynı zamanda sınır bölgelerinin korunması ve denetim altında
tutulması da önemlidir. Batıda Bahriye, Dahla, Harge ve Siva vahaları denetim altındadır.
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Güneyde sınır Aswan’dı. Napata Krallığıyla komşu olan bu bölgede büyük bir karargâh vardı.
Her ne kadar Napata ile savaştan kaçınılmış olsa da zaman zaman çarpışmalar olduğu
anlaşılmaktadır. II. Psammetikhos zamanındaki bir çatışma ve zafer Karnak ve Aswan
kayıtlarına girecek kadar önemsenmiştir.
Levant bölgesinde Assur’un çöküşüyle birlikte Mısır yeniden hâkimiyet kurmaya
çalışmıştır. Fakat bunu sürekli olarak başarabildiği söylenemez. Ayrıca Mısır, Babil’e karşı
Assur’a yardım ederek etkisini kuzeye doğru yaymaya çalışıyordu. Karkamış’a kadar ilerlemiş
ve yerleşmişlerdi ve buradan ancak MÖ 605’te II. Nebukadnezzar ile yaptıkları savaşta
yenilinceye kadar çıkmamışlardı. Ardından Babil ile Mısır sürekli savaş hâlinde olmuşlardır.
MÖ 601’deki son savaştan sonra Babil ile Mısır bir tür anlaşma yaptılar. Buna göre El Ariş
Vadisi Babil’e bırakıldı. Barış dönemi etkin ve kalıcı değildi. Özellikle Mısır her fırsatta Babil’e
saldırmayı sürdürmüştür.
Bu dönemin diğer önemli olayı Amasis’in tahtı bir anlamda gasp etmesidir. Amasis’in
bilinçli olarak düzenlediği ve yenilgiyle sona eren bir Mısır saldırısı sonucunda askerler isyan
ettiler. Amasis bu durumu iktidarı ele geçirmek için kullandı. Apries sürgüne gönderildi. Ancak
Apries tahtını geri alabilmek için iki defa girişimde bulundu. Fakat anlaşıldığı üzere bunda
başarılı olamadı. Apries başarısız girişimlerinin ardından Babil’e sığındı ve II.
Nebukadnezzar’dan yardım istedi. Babil eğer başarabilirse büyük bir güç elde edecekti. Ancak
iki devlet arasındaki savaş Mısır’ın yani Amasis’in zaferiyle sonuçlandı. Bu savaşta Apries’te
ölmüştü. Amasis bu ölümü başarılı bir politika ile yönetti. Apries için kalabalık bir krali cenaze
töreni düzenledi ve kendisine karşı oluşan muhalefeti kırmayı başardı.
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Fotoğraf 110: Kral Amasis Heykeli Baş Kısmı; Sais, XXVI. Sülale, yak. MÖ550, Berlin
Ägyptisches Müzesi, yük. 24cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 286.)
En sonunda da gelişen bir başka büyük tehlike karşısında Mısır ile Babil birbirlerine
yaklaştılar. Bu büyük tehlike Pers İmparatorluğu idi.
Amasis’in ardından tahta geçen oğlu III.Psammetikhos, iktidarını sağlamlaştırma fırsatı
bulamadan Kambyses’in saldırısına uğradı. Apries’in öcünün alınması kisvesi altında
gerçekleşen bu saldırıyı Persler organize etmişti. Ülkenin kuzeyi kısa süre içerisinde sarsıldı ve
Kral’ın memurlarının pek çoğu Persler’in tarafına geçti. Pers kralları Mısır isim ve unvanlarını
benimsediler ve Mısır tanrılarına ayinler düzenleyerek kendilerini meşru krallar olarak
gösterdiler. Bu durumun ardından Mısır artık bir Pers eyaletine dönüştü.
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Uygulamalar
1. Assur ile Mısır devletlerinin sınırlarını haritada bulup, inceleyiniz.
2. Pers İmparatorluğu hakkında bilgi edininiz.
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Uygulama Soruları
1. Assur ile Mısır uygarlıklarının benzer yönleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mısır’da Assur istilası ardından oluşan Sais hanedanı anlatıldı. Pers saldırılarıyla
Mısır’ın Pers vilayeti olma süreci üzerinde duruldu.
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11. Bölüm
Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi Tharka’yı yenerek Mısır’da yeniden Assur gücünü pekiştiren kraldır?
a-Eserhaddon

b-Sanherib

c)IV. Adad Nirari

d)II.Asurnasirpal e)Assurbanipa

2- Aşağıdaki sülalalerden hangisi döneminde Mısır Kronolojisinde “geç dönem” başlar?
a)XVIII. Sülale/Yeni Krallık

b-)XXVI. Sülale/ Sais Hanedanlığı

c)XI. Sülale/Orta Krallık

d) IV. Sülale/Eski Krallık

e)XX.Sülale/Yeni Krallığın Sonu

3-Aşağıdaki bölgelerden hangisi Sais Hanedanı I. Psammetikhos Mısır’daki etkinliğini arttırmak
için asker topladığı bölgelerden değildir?
a)Libyayılar

b)Basra

c) Asyayılar

d)Yahudiler

e)Suriye-Filistin

4-Aşağıdakilerden hangisi I.Psammetikhos’un aile tarihini anlattığı metindir?
a) Petriese’nin Ricaası

b)Piye Steli

c) Prens Osorkon Kronoği

e) Torino Papirüsü

d) Khurk Monoliti

5-Aşağıdaki krallardan hangisi Mısır ile II. Nabukadnezzar yönetimindeki Babil arasındaki
savaşta Mısır yönetimindeydi?
a)Amasis

b)I. Nekho

c)Tharka

d)I. Psammetikhos

e) II.Psammetikhos

6-MÖ. 6. Yüzyılda Mısır ve Babil devletlerinin varlığına tehdit oluşturmaya başlayan siyasi güç
hangisidir?
7-Mısır’a karşı Assur’un ilk istila girişimi hangi Assur kralı zamanında olmuştur?
8-Assur’un Mısır istilası sırasında Mısır’da yönetim hangi hükümdarın elindedir?
9-Sais Hanedanlığı’nın kabul edilen ilk kralı kimdir?
10-Sais Hanedanlığı Dönemi’nde, Mısır donanmasının kurulmasında hangi topluluğun
uzmanlığından yararlanıldığı öne sürülür?

Cevapler
1)e

2)b

3)b

4)a

5)a
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12. YENİ KRALLIK DÖNEMİNDE MISIR’IN ANITSAL MİMARİSİ VE
PLASTİK SANATLARINDAN ÖRNEKLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yeni Krallık döneminde ortaya çıkmış mimari yapılar ve bu yapılarda görülen değişim
örnekler üzerinden anlatılır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Luksor Tapınağı nerededir
2. Krallar Vadisi’nde Kaç Mezar bulunur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yeni Krallık Dönemi
mimarisi

Yeni Krallık Dönemi mimarisi
tüm yönleri ve örnekleriyle
tanınır.

Ders notlaRI ve yardımcı
okumalar
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Anahtar Kavramlar


Mimari,



Heykel,



Teb,



Luksor,



Karnak,



Deyr-el Bahri,



Medinet Habu,



Kraliyet Mezarları,



Özel Kişi Mezarları,



Krallar Vadisi,



Kraliçeler Vadisi
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12.1. Başkent Teb

4. Yukarı Mısır eyaleti içerisinde yer alan Teb coğrafi konumuyla önemli bir kentti.
Ayrıca Nübye ve her zaman karışıklığa neden olan kuzey bölgelerinden de uzaktı. XII. Sülale
zamanından itibaren Teb, Yukarı Mısır’ın idari merkezi oldu ve XVIII. Sülale zamanında
başkent oldu. Mısır’ın en zengin ve önemli tapınakları buraya yapıldı. Batı yakasına zenginler
için mezarlar yapıldı. XVIII. Sülale sonunda krallık merkezi ve yerleşim yerleri kuzeye doğru
kaydığı hâlde Teb tapınakları gelişmeye devam etti.
Kentin ilk yerleşim alanları ve önemli tapınakları doğu yakasına inşa edildi. Batı
yakasında ise nekropolis ve gömü tapınakları yer aldı.
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Fotoğraf 111: Yeni Krallığın başkenti Teb ve yakın çevresi (Baines-Malek 1986)

12.1.1. Doğu Yakası

Fotoğraf 112: Eski Mısır’da Teb; (Wıldung; 1997, 118)

12.1.1.1. Luksor Tapınağı

Günümüze ulaşan Luksor Tapınağı’nın yerinde XVIII. Sülale veya daha erken
dönemden kutsal bir yapının varlığı bilinmekle birliktedir. Bugünkü tapınağın iç kısımları III.
Amenofis, dış kısımları ise II. Ramses tarafından yaptırılmıştır. Bu iki kral dışında,
Tutankamon, Haremhab’ın da yapıya bir takım eklemeler yaptırdıkları bilinmektedir.
Luksor Tapınağı Amon’a adanmıştır ve Karnak’taki Amon Tapınağı, le yakın ilişki
içindedir. Nil taşkınının ikinci ve üçüncü aylarında burada bir festival düzenlenirdi ve festival
sırasında Karnaklı Amon, Luksorlu Amon’u ziyaret ederdi.
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Fotoğraf 113: Luksor Tapınağı Cephesi; Yeni Krallık, XIX. Sülale, yak. MÖ. 1280-1220.
(Wıldung; 1997, 113)
Yapı Roma İmparatorluk Döneminde askeri garnizona dönüştürüldü. 19.yy.’da dahi bir
takım süsülemeleri var iken günümüze ulaşmamıştır. Daha sonra Eyyubiler döneminde II.
Ramses Avlusu’na bir cami yaptırılmıştır ki günümüzde de hâlâ mevcuttur. I.Nektabo’nun
yaptırdığı 3km.lik sfenksli yol Karnak ile Luksor’u birbirine bağlardı. Tapınağın ön avlusunda
yapıya sonradan eklenmiş bir takım yapılar vardır. Bunlar; Tharka’nın Hator Tapınağı,
Hadrianus’un Sarapis Tapınağı’dır.Tapınağının ön dış yüzünde II. Ramses tarafından
yaptırılmış bir kapı yer alır ve bu kapı üzerindeki kabartma ve metinlerde Kadeş Savaşı anlatılır.
Kapının önüne yerleştirilmiş iki kırmızı granit sütundan bugün sadece bir tanesi mevcuttur.
Diğeri 1835-36 yılllarında Paris Concorde Meydanı’na taşınmıştır. Yine II. Ramses’e ait ikisi
oturur durumdaki birkaç heykel girişi süsler. Kapının arkasında çift sıra sütunlarla çevrili II.
Ramses Avlusu yer alır. 74 adet sütun, papirüs biçiminde yapılmış ve kralı tanrılar karşısında
gösteren süslemelere sahiptir. Bu avlu Hatçepsut ve III. Tutmosis tarafından yaptırılıp II.
Ramses’in onarttığı bir simgesel mezar ile kesilir. Bu mezarda Amon, Mut ve Hons için
yapılmış üç küçük tapınak yer alır. Avlunun güney tarafında kral ayakta durur şekilde tasvir
eden heykeller yer alır.
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Fotoğraf 114: Luksor Tapınağı Planı (Wildung 1997)
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Fotoğraf 115: II. Ramses’in Heykeli- Yeni Krallık

Fotoğraf 116: Luksor Tapınağı-Yeni Krallık
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III. Amenofis tarafından yaptırılan kemerli tören geçidinde, iki tarafta yedişer sütun yer
alır. Girişte II. Ramses, kuzeyde Nefertari, güneydeAmon ve Mut heykelleri yer alır. Sütunlar
ve duvarların süslemeleri Tutankamon ve Haremhab tarafından yaptırılmıştır ve Opet
Festivali’ni anlatırlar. Batı duvarında karnak’tan Luksor’a yapılan sal töreni, doğu duvarında
ise bu törenden eve dönüş anlatılır.
III. Amenofis’in avlusu, sütunlu salona bitişiktir. Tapınağın iç kısmındaki ilk üstü
tavanla kapatılmış odadır. Bu oda, yan odaları da olan dört ön odaya açılır. İkinci ön odanın
doğusunda Doğum Odası yer alır ki bu odanın duvarlarında III. Amenofis’in annesi
Mutemvia’nın Amon ile birleşmesi ile gerçekleşen sembolik doğum kabartmaları
bulunmaktadır. Büyük İskender bu ön odalardan üçüncüsünde bir kayıkhane yaptırmıştır. III.
Amenofis’in Tapınağı ise ana tapınağın ekseni üzerinde yer alan son odadır.

12.1.1.2. Karnak Tapınağı

Karnak Tapınak Bölgesi üç guruba ayrılabilir. Bu gruplar tuğla duvar kalıntılarıyla takip
edilebilir. En büyük ve önemli olanı Amon Tapınağı’nın yer aldığı orta surdur. Kuzey suru
Montu’ya aittir. Güneyde ise Mut suru yer alır. Koç başlı sfenks geçidiyle Amon suruna
bağlanır.
Orta Sur, Amon’un büyük tapınağını, birkaç küçük toprak ve bir gölü içine alarak iki
eksenli olarak uzanır. Surun doğusunda günümüze ulaşmayan IV. Amenofis Tapınağı yer alır.
Çevresinde ise yine günümüze ulaşmayan Ptolemaioslar döneminde yapılmış iki küçük yapı
bulunmaktaydı.
Büyük tapınak, çeşitli dönemlerde yapılmış kapılar, bu kapıların arasında ana mabede
açılan avlular ve geçitlerden oluşan bir plan şemasına sahiptir. Başta I. Tutmosis tarafından IV.
ve V. Kapılar yapılmış daha sonra güney ve batıya ekler yapılmıştır.
I.Ana kapıdan önce bir rıhtım ve koç başlı sfenksli yol bulunur. Bu yolun güneyinde,
Psammuthis ve Hakoris’in kutsal kayıkhaneleri ile XXV. ve XXVI. Sülale zamanından kalma
Teb üçlüsünün çanaklarını yeniden doldurma törenlerini anlatan duvarlar bulunmaktaydı. I.Ana
kapının yapılış tarihi kesin olarak bilinmese de XXX. Sülale zamanı olduğu düşünülmektedir.
Kapının ardındaki ön avluda I. Sethos’un üçlü kayıkhanesi yer alır ki burada Amon, Mut ve
Hons tapınakları yer alır. Avlunun ortasında Taharka’nın yaptırdığı köşkün sütunlarından biri
ayakta kalabilmiştir. III. Ramses’in küçük tapınağı ise avluya güney yönünden bağlanır.
Haremhab tarafından yaptırıldığı düşünülen II. Kapının önünde birinde Prenses
Bent’anta ile birlikte gösterilmiş olarak II. Ramses’in anıtsal heykelleri bulunur.
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Fotoğraf 117: Karnak Tapınak Alanı

Fotoğraf 118: Amon Tapınağı-Yeni Krallık
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Fotoğraf 119: Amon Tapınağı- Yeni Krallık

Fotoğraf 120: Amon Tapınağı Plan
271

Fotoğraf 121: III.Ramses Tapınağı- Yeni Krallık

Fotoğraf 122: Yeni Krallık Dönemi Obeliskler
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Kutsal Tekne Bölümünün
önündeki Sütunlar; Karnak,
Yeni Krallık, XVIII. Sülale,
yak. MÖ.1450.(Wıldung;
1997, 106)

Fotoğraf 123: Karnak- Yeni Krallık
Kapının arkasında ise sütunlu salon yer alır. 134 adet papirüs biçimli sütuna sahip bu
salonun çatısı günümüze ulaşmamıştır. Dış duvarlarında I. Setos ve II. Ramses’in Filistin ve
Suriye’ye yaptıkları seferler anlatılır.

Fotoğraf 124: Karnak-Yeni Krallık
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III. Amenofis tarafından yaptırılan III. Ana kapının sundurmasındaki süslemeler I.
Sethos ve II. Ramses dönemine aittir. I. Senvosret tarafından yapılan Beyaz Mabed, I. Amenofis
ve II. Hetçepsut’un Kırmızı Mabedi, IV: Tutmosis’in anıt meydanı ve sütunlu bir revak yer alır.
Kapının arkasına yerleştirilmiş dört obelisk tapınak girişini belirler ve I. Ve III. Tutmosis
zamanında yapılmışlardır.
I.Tutmosis tarafından yaptırılan IV. ve V. Kapıların arasında tapınağın korunabilmiş ilk
bölümleri yer alır ve 14 papirüs sütun ile Hatçepsut’un iki obeliskini barındırır.
III. Tutmosis’in yaptırdığı VI. Kapı ile avlunun arkasında üzerlerinde Yukarı ve Aşağı
Mısır’ın simgeleri yerleştirilmiş iki granit sütun bulunur. Buradaki kutsal kayıkhane III.
Tutmosis’in simgesel mezarının yerine Philip Arrhidaios zamanında yaptırılmıştır. Ortadaki
avlunun arkasında, duvarları çiçek, kuş ve hayvan tasvirleriyle bezeli Botanik Bahçesi isimli
odayı da barındıran II. Tutmosis’in Festival Tapınağı yer alır.
Amon Tapınağı’nı güney yönüne doğru genişleten geçit üzerine dört kapı daha
yapılmıştır. VII. Kapının kuzeyinde Mühür Avlusu yer alır. Bu avluda eski dönemlere ait yapı
kalıntıları ile aslında tapınağa ait olan binlerce heykel bulunmuştur. III. Tutmosis tarafından
yaptırılan VII ve VIII kapıların arasında bu krala ait bir sal durağı vardır.
Haremhab tarafından yaptırılan IX ve X. Kapıların arasında II. Amenofis’in Sed Festival
Tapınağı yer alır.
Tapınak kompleksi içerisinde yer alan kutsal gölün kuzeybatı ucunda III. Amenofis
tarafından yaptırılmış bir Scarabe heykeli yer alır.
Amon bölgesi içerisinde yer alan Hons Tapınağı surun güneybatı ucundadır ve II.
Amenofis’in koçlarının bulunduğu yoldan ulaşılır. Süslemelerinde çeşitli zamanların izlerini
takip etmek mümkündür. Opet Tapınağı’da Hons Tapınağı’nın yakınına inşa edilmiştir. Ayrıca
ana tapınağın kuzeyinde Ptah Tapınağı ile kuzeydoğusunda Osiris Hekacet Tapınakları yer alır.
Kuzey suru kare biçimli olup bu bölgeler içerisinde en küçük olanıdır. Montu Ana
Tapınağı ile Harpre ve Maat’a ait tapınakları ile kutsal bir gölü içinde barındırır. Ana tapınağın
önünde bir rıhtım ve yapıya kuzeyden bağlanan insan başlı sfenkslerin yer aldığı bir yol vardır.
Farklı dönemlerde yaptırılan kapıya karşın tapınak III. Amenofis dönemine aittir. Ancak
Taharka yapının planı üzerinde değişiklikler yapmıştır.
Güney surları içerisinde, hilal biçimli bir göl, bu göl ile çevrelenmiş Mut Tapınağı,
Honspehrod Tapınağı, III. Ramses Tapınağı ve küçük yapılar yer alır.
III. Amenofis tarafından yaptırılan Mut Tapınağı’nda yine aynı kral tarafından tapınağa
adanmış Tanrıça Sahmet’in siyah granit heykeli bulunur.
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Fotoğraf 125: Yeni Kralık başkenti Teb ve Nil’in batı kıyısında Krallar Vadisi ile Kraliçeler
Vadisi Yer almaktaydı (Wildung 1997)
Eski Mısır’ın “ipet-isut”u yani bütün yerlerin en seçkini olarak tanımlanan Karnak, Teb
üçlüsüne tapınılmasının yanı sıra pek çok konuk tanrıya da ev sahipliği yapıyordu. Orta Krallık
döneminde Teb kralları etkin olmaya başladıktan sonra yaklaşık 2000 yıl boyunca Karnak
tapınakları yapılmış, genişletilmiş ve onarılmıştır. Amon Tapınağı Mısır’ın hem ideolojik hem
de ekonomik olarak en büyük tapınak kompleksiydi.

12.1.2. Batı Yakası Tapınakları

Kentin batı kıyısına yapılan tapınakların büyük bir bölümü Yeni Krallık Dönemi krali
mezar tapınaklarıydı. Ama yine de tanrılara adanmış tapınaklar da yapılmıştı. Bu tapınaklar
içinde en önemlileri; Deyr el-Bahri, Ramesseum ve Medinet Habu’dur.
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12.1.2.1.Deyr El-Bahri
Hator ile ilişkili olan Deyr el-Bahri bölgesi Karnak’ın tam karşısındadır. Bu bölgede XI.
Sülaleden Mentuhotpe ile XVIII. Sülaleden Hatçepsut’un gömülme tapınakları yer alır. III.
Tutmosis bu iki yapı arasına Amon için bir tapınak grubu, Hator için bir dua evi ve Mentuhotpe
Tapınağı’nın avlusuna bir köşk yaptırdı.

Fotoğraf 126: Mentuhotpe gömülme tapınağı

Fotoğraf 127: Hatçepsut’un gömülme tapınağı

12.1.2.1.1.Mentuhotpe Tapınağı

Mentuhotpe’nin tapınağında; tapınağın farklı bölümlerini farklı yüksekliklerdeki
teraslar üzerine inşa etme biçimi Eski Krallık’ta ilk defa denenmişti. Yine bu tapnakta terasın
arkasına bir revak yapılmıştı. Tapınağın ön kısmına günümüze ulaşmayan 46m. Enindeki bir
geçitle ulaşılıyordu. Üç tarafı surlarla çevrili avluya ulaşıldıktan sonra, avlunun arkasında güneş
tanrı kültü ile ilişkilendirilen mastabanın yer aldığı terasa geçilir. Ön avlunun doğusunda yer
alan bir açıklıktan bir yer altı geçidiyle sembolik kraliyet mezarına ulaşılır ancak bu mezar
tamamlanmamıştır. İlk yapıldığı dönemde ön avlunun batısındaki terasa ulaşan rampanın iki
yanında ılgın ve incir ağaçları vardı. Ön avlunun batı ucundaki revakın arkasında ve terasta, av
sahneleri, seferleri ve tekne geçit törenlerini betimleyen kabartmalar vardır.
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Mastaba her yönden sütunlu bir yol ile çevrilmiştir. Batı duvarında Mentuhotpe dönemi
kraliyet kadınlarını gösteren altı heykel bulunur. Biraz daha batıya ilerlendiğinde, bu kadınların
mezarları yer alır. Tapınağın iç kısmında, girişin doğu ve batısında sütunlu birer avlu ve direkler
tarafından taşınan bir çatısı olan bir avlu daha yer alır. Buradan bir yer altı geçidiyle asıl mezara
ulaşılır. Fakat ne yazık ki bu bölümde kraliyet gömülme törenlerine dair çok az kalıntı ele
geçirilmiştir.

Fotoğraf 128: Orta Krallık Dönemi Kralları’ndan II. Mentuhotpe’nin gömülme tapınağı.
Plan, restitüsyon ve kuzeyden görünümü (Wildung 1997)
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Fotoğraf 129: Hatçepsut Cenaze Tapınağı

12.1.2.1.2.Hatçepsut Gömülme Tapınağı

Bu tapınak kısmen kayaya oyulmuştur. Kendisinden önce yapılan tapınağın hemen
kuzeyine inşa edilen bu tapınak eskisinin geliştirilmiş bir mimari yansımasıdır. Hatçepsut ve
III. Tutmosis’in saltanatının 7 ve 22. yıllarında yapılmış ve Senenmut’un da aralarında yer
aldığı yüksek rütbeli devlet görevlileri yapımında rol oynamışlardır.
Vadi tapınağının varlığı ancak kalıntılarından takip edilebilmektedir. 37m.lik anıtsal
geçidinin iki yanında sfenksler yer alır ve kutsal kayıkhane de burada yer alır. Bu geçit farklı
düzeylere yapılmış üç avluya ulaşır. Geçitten avluya rampalar vasıtasıyla geçilir. Avlular
birbirlerinden revaklarla ayrılmışlardır. Bu bölümlerde ünlü kabartmalar yer alır. Bu
kabartmalarda; Karnak’taki Amon Tapınağı’na Asvan’dan getirilen obeliskler için yapılmış
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mavnalar, Hatçepsut’un taç giyme töreni, kutsal doğum sahneleri ve Punt ile yapılan ticaret
tasvir edilmiştir. Yukarı avlunun önünde Hatçepsut’un heykelleri ile süslenmiş Osiris
sütunlarından oluşan kemer yer alır. Yukarı avlunun kuzey ve güneyine yapılmış tonoz örtülü
odalar I. Tutmosis, Re ve Amon’a adanmıştır. Salonun arkasındaki nişler içerisine Kraliçenin
heykelleri yerleştirilmiştir ve burada yer alan bir giriş ile asıl tapınak bölümüne geçilir. Anubis
ve Hator’un simgesel mezarları ise ikinci avludan gidilir şekilde inşa edilmişti.

Fotoğraf 130: Hatçepsut Tapınağı Genel Görünüm

12.1.2.2. II. Ramses Gömülme Tapınağı

II. Ramses’in Ramesseum olarak bilinen mezar kompleksi Diodorus tarafından
Osymandyas’ın mezarı diye yanlış olarak tanımlanmıştır.
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Fotoğraf 131: Ramasseum Cenaze Tapınağı
II. Ramses’in mezarı krallar vadisindedir. Burada tapınak ve onu çevreleyen tuğla
ambarlar ile başka yapılar yer alır. Tapınağın iç düzeni bilinen plan şemasını korumakla birlikte
düzenleniş şekli muhteşemdir. İki avlu, bir sütunlu salon, bir dizi ön oda, yan odalar, kayıkhane
ve ana evi şeması bilinen plan şemasıdır. II. Ramses’in annesi Tuya’ya adanmış bir tapınak
yapısı nedeniyle kompleksin dikdörtgen değil paralel kenar olarak konumlandırıldığı görülür.
Tuya’nın tapınağı sütunlu salonun kuzeyine konumlandırılmıştır.
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Fotoğraf 132: Ramasseum Cenaze Tapınağı

Fotoğraf 133: Ramasseum Sütunlu Salon-Yeni Krallık
Ramesseum’um I ve II. kapıları, Karnak, Luksor, Abidos ve Abu Simbel’de olduğu gibi
Kadeş Savaşı’nı anlatan kabartmalarla bezenmiştir. Sütunlu salonun önüne yapılmış bir
platform üzerinde II. Ramses’in iki adet granit heykeli yer almaktaydı. Bir heykelin başı
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Ramesseum’da yer alırken diğerinin üst kısmı bugün British Museum’dadır. Sütunlu salonun
arkasında yer alan ilk oda mutemelen tapınağın kütüphanesi olarak kullanılmış tavanı gök bilim
ile ilgili olan odadır. Asıl tapınak sarayı ise ilk avlunun güneyine yapılmıştır.

12.1.2.3.Medinet Habu
Luksor’un karşısına denk gelen bu bölge Teb bölgesinde Amon ile ilişkilendirilen en
eski bölgedir. Hatçepsut ve III. Tutmosis burada Amon için tapınak yaptırmışlardır. Bunun
yanına III. Ramses gömülme tapınağını yaptırdı. Bu iki yapının çevresine de masif bir tuğla
duvar inşa ettirdi. Bu duvarların içinde, ambarlar, işlikler, idari binalar ile rahip ve görevlilerin
evleri yer alıyordu. Medinet Habu birkaç yüzyıl boyunca Teb’in idari ve ekonomik odak noktası
olarak önemini korudu.

Fotoğraf 134: Medinet Habu Tapınak Kompleksi Rekonstrüksiyonu
Hatçepsut ve III. Tutmosis tarafından yaptırılan Amon Tapınağı yaklaşık 1500 yıl
boyunca çeşitli değişikliklere uğradı ve genişletildi.
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Fotoğraf 135: Medinet Habu Tapınak Planı, Wildung, 1997, 140
III. Ramses’in mezar tapınağı bir kanal ile Nil nehrine bağlıydı. Bu özelliği ile tekne
geçit törenleri ve dini festivallerde tercih ediliyordu. Ayrıca sur dışında da bir rıhtım
bulunuyordu. Tapınak surlarına doğu ve batıda yerleştirilen iki kapıdan giriliyordu. Mimari ş
eması alışılmış düzeni korur ve Ramesseum’a çok benzer. I. Avlunun güneyinde bugün harap
durumda olan tuğla saray yer alır. Sarayın iç duvarları aynı dönemde deltada yapılan
saraylarınkine benzer olarak çinilerle süslenmiş ve saray görüntü pencereleriyle tapınağa
bağlanmıştır.
Medinet Habu’da yer alan kabartmalar sanatsal açıdan olduğu kadar tarihi belge olarak
da önemlidirler. Burada III. Ramses dönemindeki olaylar anlatılır. I. Kapının dış tarafında kral
Amon ve Re’nin önünde esirleri öldürürken gösterilmiştir. İstila edilen ülkelerin isimleri
insanların başına bir çember içinde yazılmıştır. II. kapının güney dış yüzüne ise kralı esirleri
Amon ve Re’ya sunarken gösterir betimler yapılmıştır.
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III. Ramses Cenaze Tapınağı; Yeni Krallık, XX. Sülale, yak. MÖ.1150. (Wıldung; 1997, 140)

Fotoğraf 136: III. Ramses Cenaze Tapınağı- Yeni Krallık

Medinet Habu İlk Sütun
üstündeki kabartma;
Yeni Krallık, XX. Sülale, yak.
MÖ.1150.
(Wıldung; 1997, 144)

Fotoğraf 137: Medinet Habu
İç kısımlarda ve avluda Sokar ve Min festivali tasvirleri vardır. Tapınağın dış kuzey
duvarında Libyalı, Asyalı ve Deniz Kavimlerine karşı düzenlenen seferler anlatılır. Tapınak iç
kımındaki odalarda ise daha çok dini konulara yer verilmiştir.
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12.1.3.Batı Yakası Kraliyet Mezarları
Et-Tarif
II. sülale krallarının mezarlarının yer aldığı bu bölge Teb nekropolisinin kuzey ucudur.
Biçimsel olarak dönemin taşra mezarlarına benzeseler de devasa boyutlarıyla dikkaty
çekicidirler. Bu mezarlar kayaların içine doğru girer ve burada 300m. Uzunluğunda ve 60m.
Genişliğinde bir avlu oluşturan bir çukurdan ibarettir. Avlunun arkasındaki bir dizi açıklık
sütunlu bir bina çağrışımı doğurur. Bu, mezarlara Arapça sıra anlamına gelen saf mezarlar
denmesine neden olmuştur. Mütevazi ölçülü gömülme odası ve diğer odalar ön yüzün
arkasındaki kayaya oyularak yapılmıştır. Yapı topluluğunu tuğladan yapılmış bir vadi tapınağı
tamamlar.
Dra ‘Abu el-Naga’
XVII. sülalenin mensupları et-Tarif ile Deyr el_bahri arasında kalan Dra ‘Abu elNaga’daki görece mütevazı mezarlara gömüldüler. Küçük tuğla piramitlerden oluştuğu
düşünülen mezarların mimarisi hakkında çok az şey bilinmektedir. 1860’dan önce Maritte’nin
kazıları sırasında yazılı bazı nesneler, sandukalar, silahlar ve mücevherler bulunmuştur. Burada
gömülü kişilerin kimlikleri de Abbott Papirüsü olarak bilinen bir papirüsten yola çıkılarak
tahmin edilmektedir.
Krallar Vadisi

Fotoğraf 138: Gizli-İç Vadi
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XVIII. sülale, kendilerine Mısır’ın soylu krallarına yakışacak mezarlar yaptırmaya
başladılar. I. Tutumosis Deyr el-Bahri’nin arkasındaki ıssız vadiye kendi mezarını yaptırdı. Bu
vadi Krallar Vadisi olarak tanındı. Kayalara oyularak yapılan bu mezar Krallar Vadisi’nin ilk
mezarı olarak kabul edilir. Vadi doğu ve batı olmak üzere iki bölümden oluşur. Tüm bölgenin
hakim noktası ise El Kurn (boynuz) Doruğu olarak bilinen bölgedir. Mezarların büyük bir
bölümü doğu kısmında yer alırken, batıda III. Amenofis ve Aya’nın mezarları yer alır. Vadide
bulunan mezarların tamamı krallara ait olmamakla birlikte kime ait oldukları konusu
tartışmalıdır. En son bulunan Tutankamon’un mezarı ile birlikte 62 adet mezar bulunmuştur.
Tarım alanlarının yanına kurulan gömülme tapınakları ile mezarlar birbirlerinden
ayrıdırlar. Bunun nedeni dini ve mimari olduğu kadar aynı zamanda güvenliktir.
Krallar Vadisi’nde bulunan XVIII-XX. Sülale krallarına ait mezarların planı aynıdır.
Bazen sütunlu olarak yapılmış bir ya da daha fazla salonlu, uzun eğimli kayaya oyulmuş bir
koridor ve bu koridorun sonunda gömülme odasından ibarettirler. Uzun koridor başlangıçta
kıvrılarak ilerlerken XVIII. Sülalenin sonunda düz hâle geldi. Uzunluğu VI. Ramses mezarında
83 metre iken Haremhab’ın mezarında 105 metredir.

Lahit; Krallar Vadisi, Tutankamon Mezarı, XVIII. Sülale, yak. MÖ. 1325,
boyalı kumtaşı, 275X147 cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 232.)

Fotoğraf 139: Tutankamon Mezar Lahdi
Bu mezarların süslemeleri tamamen dini içeriklidir. Çeşitli dinsel yazılar ve bunlara
eşlik eden resimler en çarpıcı süsleme grubunu oluşturur. Başlangıçta büyük bir papirüs grubu
gibi gösterilen bu süslemeler XVIII. Sülaleden sonra kabartma olarak yapılmaya başlanmıştır.
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Bu dinsel içerikli kitap görünümlü süslemelerin en ünlüleri Amduat Kitabı, Kapılar Kitabı,
Mağaralar Kitabı’dır.

12.1.4. Deyr el-Medine İşçiler Köyü

Krallar Vadisi’ndeki mezarların yapımında çalışan işçilerin yaşadıkları köydür. Deyr elMedine’de Kurnet Mura’i tepesinin arkasında yer alan bu köyden, I. Tutmosis zamanından işçi
ve ailelerin yaşadığı 70 ev ve çevre duvarı bulunmuştur. Ayrıca işçilerin mezarları ve yerel
tanrılarına adadıkları tapınakları da mevcuttur. Bu bölgedeki günlük yaşam ve işleyiş hakkında
çanak çömlekler üzerindeki süslemeler ve papirüsler bilgi verir.
60 veya daha fazla işçiden oluşan bu işçiler iki gruba ayrılmışlardı. Her grubun bir
ustabaşısı, vekili, bir ya da daha fazla yazıcısı vardı. Ustabaşılardan sonra vezir gelirdi. Vezir
bazen kendisi bazen de kraliyet kâhyalarını göndererek işleri denetlerdi. İşçiler çalışma
haftasında Krallar Vadisi’ndeki çalışma alanlarında kalır, ancak dinlenme günleri ve dini
festivallerde köylerine dönerlerdi. İşçilerin maaşları mal olarak ödenir ve bu genellikle tahıl
olurdu. Zaman zaman balık, şarap, et, sebze ve tuz verildiği de olurdu. XX. Sülale zamanında
bu ödemelerin gecikmesi durumları yaşanmaya başlamış ve işçiler gösteriler yaparak hak
ettiklerinin kendilerine verilmesini istemişlerdir. III. Ramses’in saltanatının 29. Yılında tarihte
bilinen ilk grev de yine bu nedenle yapılmıştır.

12.1.5.Batı Yakası Özel Kişi Mezarları

Teb mezarlarının büyük ve önemli olanları batı yakasında yer alırlar. Nil’in kuzeyinden
başlayarak Dra’Abu en-Nagae, Deyr el Bahri, el Hoha, Asasif, Şeyh Abd el-Kurna, Deyr el
Medine ve Kurnet Mura’f’ta 490 mezar tespit edilerek numaralandırılmış daha sonra bunlara
beş mezar daha eklenmiştir. Bu mezarlar VI. Sülaleden Yunan-Roma dönemine kadar uzanan
geniş bir dönemi temsil ederler. Ancak çoğunluğu Yeni Krallık dönemine aittir. Bu mezarların
bir kısmı büyük ve süslüyken bir kısmı da küçüktür.
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Fotoğraf 140: Sennedjem’in Mezar odasında ölüler Kitabı
Bu mezarların büyük bir bölümü kayalara oyulmuştur, küçük bir grup ise ayrı olarak
yapılmıştır. Farklı dönemlerde yapılmış olmalarıyla çok çeşitlilik gösteren bu mezarları genel
hatlarıyla sınıflandırmak mümkündür. Geç Eski Krallık Döneminde düzensiz biçimli bir ya da
birkaç odaya sahip, eğimli geçitlerle birden fazla gömülme odasına ulaşılan bir plan şeması
görülür. Orta Krallık’ta ise, açık bir ön avlu, bu avlunun arka duvarının yüzünü oluşturduğu bir
mezar bulunur. Uzun bir koridor, bu koridorun ucunda eğimli bir geçitle ulaşılan bir dua odası
ve gömülme odası yer alır. Yeni Krallık Dönemi’nde içinde genellikle dikilitaşların bulunduğu
açık bir ön avlu ve arkasında kozalak biçimli cenaze vazolarının bulunduğu duvar yer alır. Dar
duvarlarında dikilitaşların yer aldığı çapraz salon, bu salonun ardında mezarın orta eksenini
oluşturan uzun bir salon. İç odalar genellikle sütunlu olarak yapılır. Genellikle ön avluda kesilen
bir geçitle ulaşılan gömülme odası. Geç Dönemde ise planlar karmaşıklaşır. Çoğunlukla
sütunlu, tuğla kapılar ve açık avlular, gömülme odasına ulaşan bir dizi yer altı odasından oluşur.
Süslemeler ise çoğunlukla resimdir zaman zaman kabartma da görülmektedir. Konular günlük
olaylar ve Ramses döneminden itibaren dinsel konulardır.
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Fotoğraf 141: Sennefer Mezarı
Bu mezarlar arasında en önemlileri Deyr el Medine’nin güneyinde yer alan Kraliçeler
Vadisi’nde yer alır. Kraliçeler Vadisi’nde kraliyet ailesi mensupları ile kraliçeler ve özellikle
Ramses prenseslerinin mezarları yer almaktadır. Bugün hazineleri New York Metropolitan
Müzesi’nde bulunan, Kubbanet el-Kirud (Maymum Mezarları) Vadisi’nde III. Tutmosis
dönemine ait üç prenses mezarı da bu grupta kabul edilir. Dey el Bahri’nin güneyinde Şeyh
Abd el-Kurna’da bulunan mezarların bir bölümü Hatçepsut’un ünlü veziri Senenmut ve ailesine
aittir. Ayrıca içinde 30 sandukanın bulunduğu gizli bölmesi ile Galler Prensi Mezarı olarak
bilinen bir mezar ve Hadrianus dönemine ait 14 sandukalı bir başka mezarda bulunmuştur.
Bu bölümde toplu mezarların bulunduğu gizli bölümlerden de bahsetmek gerekir. 1858
yılında Montu Rahipleri’nin gizli bölümünü buldu. Ardından 1881’de bu bölümlerin en
önemlisi kabul edilen Dey el bahri’nin güneyindeki 320 numaralı mezardaki ortaya çıkarıldı.
Burada XVII. Sülaleden XX. Sülaleye kadar olan en ünlü kralların sanduka ve mumyaları
bulunmuştur. 1891’de yine Dey el Bahri’de III. Ara Dönem’e ait Amun Rahiplerinin gizli
sandukaları bulundu.
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Fotoğraf 142: Nefertari Mezarı
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Uygulamalar
1. Krallar Vadisi’ni inceleyiniz.
2. Luksor Tapınağı’nı inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Krallar Vadisi mezarlarına örnek veriniz<.
2. Özel kişi mezarlarına örnek veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yeni Krallık döneminde gelişen mimari örnekleri açıklanarak anlatıldı.
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Bölüm Soruları
1-Teb’de yer alan Karnak Tapınak Kompleksi’ndeki en büyük ve en önemli tapınak
hangisidir?
a) Bes Tapınağı
b) Aton Tapınağı
c) Anubis Tapınağı
d) Amon Tapınağı
e) Isis Tapınağı
2-Aşağıdakilerden hangisi XVIII. Sülale krallarından Hatçepsut’un anıtsal gömülme
tapınağının bulunduğu yerdir?
a) Karnak
b) Luksor
c) Abu Simbel
d) Amarna
e) Deyr el-Bahri
3-Yeni Krallık Dönemi’nde XVIII. Sülale krallarının mezarlarının bulunduğu alan
hangi isimle adlandırılmıştır?
a) Krallar Vadisi
b) Fayyum
c) Asuwan
d) Abydos
e) Sakkara
4-Aşağıdaki Eski Mısır firavunlarından hangisinin mezarı krallar vadisinde bulunmaz?
a) II. Ramses
b) Tutankamon
c) I. Seti
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d) I. Ramses
e) Snofru
5-Teb kentinin karşısında, Nil’in batı kıyısında, kraliyet ailesi mensupları ile kraliçeler
ve özellikle Ramses prenseslerinin mezarlarının bulunduğu bölge hangi isimle tanımlanır?
a) Kraliçeler Vadisi
b) Krallar Vadisi
c) Deyr el Medine
d) Medinet Habu
e) Sakkara
6-Luksor Tapınağı hangi kente yer alır?
7-Luksor Tapınağındaki yapılar daha çok hangi firavunlar tarafından inşa edilmiştir?
8-Teb’in karşısında, Nil’in batı yakasında Medinet Habu bölgesinde bugün büyük
bölümü hala ayakta olan gömülme tapınağı hangi firavuna aittir?
9-Krallar Vadisi’ndeki mezarların yapımında çalışan işçilerin yaşama alanları ve
mezarları hangi bölgede yer alır?
10-Yeni Krallık başkenti Teb’in ana yerleşme, iskân karakteri nasıl biçimlenmiştir?
Cevaplar
1)d

2)e

3)a

4)e

5)a
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13. BÖLÜM: ESKİ MISIR HEYKELCİLİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Mısır uygarlığında gelişen heykel, duvar kabartmaları ve resim sanatı dönem üzerinden
açıklanır. Bu sanat eserlerinin yapımında kullanılan malzemeler, teknikler, kurallar ve konular
örneklerle anlatılır. Gelişim çizgisi ortaya konur.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Nefertiti Büstü nerededir?
2. Sfenks nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mısır Heykeli

Heykel sanatında yaşanan
gelişme kavranır

Ders notları ve yardımcı
okumalar

Mısır Kabartmaları

Kabartma konusu kavranır

Ders notları ve yardımcı
okumalar

Mısır Resmi

Resim sanatındaki gelişme
kavranır

Ders notları ve yardımcı
okumalar
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Anahtar Kavramlar


Heykel,



Materyal,



Heykel çeşitleri,



Sfenks,



Kabartma,



Resim
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13.1. Karakteristik ve Tanım

Eski Mısır heykelleri genellikle bulundukları tapınak ve mezar alanları ile ve
mimarlarıyla bağıntılı olmuştur. Tapınaklar, heykelleri birbirini izleyen yakın salonlara
yerleştirilmiş tanrılar, krallar ve kraliçeleri için ebedi istirahat yerleridir. Bu heykellerin
materyalleri ve boyutları kişilerin sosyal statüleri ile yakından ilişkilidir. Tanrılar, krallar ve
kraliçeler daha değerli materyallerden, yekpare ve büyük ölçeklerde yapılırken diğerleri daha
belirsiz ve küçük tasvir edilmiştir. Bu heykeller vefat edenin vücudunun zarar gördüğü
durumlarda, Ka’nın taş portreyi kullanabilmesi için, sözü geçen kişinin bedeninin yerine
geçecek bir vekil olarak da yapılmıştır. Eski Mısır Heykelciliği ayrıca, kral sfenkslerini,
mühürlü yazıtları, kral, kraliçe ve tanrıların portrelerini, kral maskelerini ve Kanopik çömlek
ve testileri de kapsar.

Büyük Tapınak Sütunlu
Salon; Abu Simbel, XIX.
Sülale, yak. MÖ. 1260,
kumtaşı, (Ed. Schulz-Seidel:
2002, 215.)

Fotoğraf 143: Abu Simbel Tapınağı

13.2. Materyal
Mısır sanatı için, işlenmemiş tüm materyal içerisinde en sık taşlara rastlanır. O kadar ki
Evers, Eski Mısır’ı “taştan şehir” olarak betimlemiştir. Eski Mısır hanedanları döneminde farklı
krallar tarafından, Greko-Romen ve Arap dönemine kadar, çeşitli miktar ve boyutlarda yapı ve
heykel yapımında kullanılan bu taşlar, Nil havzasının jeolojik ünitelerinin hediyesidir. (klemm
&klemm, 2001: 631) Nil’ in her iki yakasındaki yamaçlardan, güneyde Edfou ve ötesinden,
sağlanan bu geniş materyal yelpazesi mimari ve heykel yapımı için kullanıldı. Bununla beraber
granit, kırmızı granit silttaşı, kuarzit, kum taşı, kaymaktaşı(su mermeri) gibi kaya tipleri de
ayrıca erken dönem heykeltıraşlar tarafından tercih edilen malzemeler olmuştur. Kral lahitleri
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ve heykellerini daha kalıcı yapmak amacıyla bazalt, diyorit ve granit ile beraber erken mısır
heykelciliğinde, fildişi, abanoz, demir, gümüş ve altın gibi ithal malzemeler de kullanılmıştır.

Fotoğraf 144: Kahire Mısır Müzesi’nde bir Katip heykeli

13.3. Uygulama Teknikleri
Heykelde “ Eski mısır stili” karakteristik özellikleri, geç II. ve erken III. Sülaleler
döneminde oluşturulmuş ve ayakta duran ya da oturan figürlerin sert (metanetli, katı) ve açık
(dosdoğru, direk) görünüşleri Ptolemaios dönemine kadar çok az değişiklikle devam etmiştir.
Heykellerinin yapım tekniğini anlamak zor olsa da; bitmemiş eserler, eserlerin yapımını konu
edinen resimler ve kabartma sanatı, yapım tekniği ve süreci konusunda kullanışlı ipuçları
vermektedir.
Başlangıç olarak öncel bir skeç temin edilirdi. İkinci olarak yapılacak objenin kaba
formu kullanılacak malzemeden oyulurdu. Bu, çalışılan parçanın etrafından insan boyutunda
trençler açılarak yapılabilen bir işti. Gerçekten de 30m, tek parça bir obelisk söz konusu
olduğunda oldukça büyük bir iş olduğu söylenebilir. Bu blokların esas alana taşınmasının
ardından taş, kabaca şekillendirilir ve figür en azından ön ve yan kısımlarının görüntüleri
oluşturulacak şekilde çizilirdi. Sonra, kareleme (grid)
sistemi kullanılarak heykelin
proporsiyonunun Sülaleler Döneminde oluşturulmuş kurallara uyuyor olduğuna emin olunurdu.
British Museum’da bulunan alçı kaplamalı tahta çizim paneli gibi günümüze kalan ana çizimler,
öngörülen metotlar için kaynak oluşturmaktadır.
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Önce kırmızı skeç hâlinde çizilmiş, sonra siyah ile dış çizgileri belirginleştirilen III.
Tuthmosis’in oturan figürü ( 1504- 1450 BCE) , dikkatle diğer küçük karelere ayrılmış kareli
bir yüzeye çizilmiştir. Usta sanatkârlar yıllar süren çalışmasının ardından sezgisel
çalışabilirlerdi ancak tecrübesiz heykeltıraşlar, referans alabilmek adına bu tip çizimleri
bulundurmalıydılar. Bir sonraki aşama ise bakır ya da bronz işaretleyiciler ve keski ile ince
detayları vermektir.
Arman’ daki bir atölyede bulunan, BC 1360 a tarihlenen, muhtemelen Kraliçe
Neferiti’ye ait kuartz baş, süreci daha iyi anlatabilir. Bu heykelin yüz kısmı bitmeye yakın olup
sadece son pürüzsüzleştirme ve boyama işlemi kalmıştır. Ancak saç çizgisinin kılavuz çizgileri
ile göz ve kaş bölgesinin ana hatları etrafındaki daha kalın çizgiler, ileri çalışmanın
planlandığını göstermektedir. Bu bölgeleri oyup tamamen çıkartarak başka taşlar gömmeyi
istemiş olabilirler.

Fotoğraf 145: Nefertiti Büstü; Amarna kuzey bölümü, Thutmose Atölyesi, XVIII. Sülale,
yak. MÖ.1340, boyalı kireçtaşı, Berlin Ägyptisches Müzesi, yük. 50cm. (Ed. Schulz-Seidel:
2002, 203.)
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Fotoğraf 146: Abu Simbel-II. Ramses Heykeli
Daha sert taşlardan yapılmış heykeller parçalanmış kum taşı ve zımpara ile büyük bir
özenle perdahlanırken, yumuşak taşlar sıva ile kaplanarak boyanmıştır. Renk vericiler rastgele
(keyfi, planlı olmayan) ya da konvansiyonel uygulanabilir.
Son aşama, yapım sürecinden kalan alet izlerini perdahlama yöntemiyle yok etmektir.
Ancak bazı heykellerde, özellikle II. Ramses’in Abu Sibel tapınağında bulunan heykeli gibi
devasa yapılarda, boru tipli delgiler tarafından açılan izler hâlâ görülebilmektedir.
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Fotoğraf 147: III. Tutmosis Heykeli; Karnak Amon-Ra Tapınağı, XVIII. Sülale, yak.
MÖ.1450, gri kumtaşı Luksor Antik Mısır Sanatı Müzesi, yük. 90.5 cm. (Ed. Schulz-Seidel:
2002, 159.)
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Fotoğraf 148: Nefertiti Büstü, Yeni Krallık XVIII (MÖ. 1340-1335), Amarna, Quartz, Berlin
Neues Musem, https://www.pinterest.com/pin/17310779792341313/

13.4. Kurallar
Eski mısırda heykelcilik katı kurallar ile belirlenmiştir ve devam eden 300 yıl içinde çok
az değişiklik ile uygulanan bu teamüllere kesin boyun eğen heykeltıraşlar da genellikle
hiyerarşik şekilde sıralanmıştır.
Mısır heykeline esas figür boyutlarıyla diğerlerinden ayrılmaktadır; tanrılar insanlardan,
krallar tebaasından ve ölüler canlılardan daha büyük tasvir edilirdi. Heykeller çoğunlukla kaide
üzerinde, diz çökmüş, oturur ya da ayakta, ön yüzden yapılırdı. Ön yüz genellikle her zaman en
önemli olan kısım olur ve ayakta ya da oturan figür tam olarak ileriye bakar. Erkek heykeller
genellikle kadın heykellerinden daha koyu renk materyallerden yapılır. Ancak tüm bu heykeller
sıklıkla canlı renklere boyanır. Grup şeklinde düzenlenen heykellerin tamamı düz ve önden
görüntü vermek için tasarlanmışlardır.
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Sepa ve Nesa’nın Ayakta Heykelleri; muhtemelen Sakkara, III. Sülale, yak. 2670;
Louvre Müzesi, kireçtaşı yük. 159-165-152 cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 97.)

Fotoğraf 149: Sepa ve Nesa Heykelleri- Louvre Müzesi
Ayakta duran figürler sol ayak önde, baş dik ve gözler ileri bakan pozisyonda betimlenir.
Bu heykellerde fark yaratmanın tek yolu kolların duruş pozisyonunu değiştirmektir. Oturur
pozdaki figürlerde başın duruşu yine aynı, kollar daha düşük gösterilir. Ancak bazen, diz
üzerindeki pozisyonlar ya da çömelme pozisyonları küçük farklılıklarla oluşturulabilir. Tanrı
heykellerinde ise sunum farklıdır, yüklü sembolik ifadelerle gösterilirler. Tanrılar, insan
vücuduyla betimlenir ancak her birinin kendine özgü bir sembolü vardır ve bu sembol genellikle
sanatsal formda tasvir edilen spesifik bir hayvan başıdır. Örneğin; Horus için şahin; Anubis için
çakal; Khnum için koç; Thoth için balıkçıl kuşu; Sebek için timsah.

13.4.1 Eski Krallık

Bu dönemden kalan tapınak olmadığı için yalnızca mezarlardan bulunan heykeller söz
konusudur. Eski krallık döneminden gelen en tanıdık ve etkileyici örnek, Gizeh’de bulunan,
kaya oyma sfenks anıtıdır. Bu heykel, muhtemelen Dördüncü Sülale döneminden bir kralın,
Kefren’nin başının; uzanan bir aslanın gövdesine yerleştirilmiş halini göstermektedir. Yaklaşık
19.81 metre yüksekliğe ulaşır. Bir diğer yapıt ise Kefren’in oturur pozisyondaki portresidir.
Kral, dik ve dikkatli, oturur pozisyonda gösterilmiştir; vücudu katı, gergin ve sert görünürken
baş ve yüz bölgesi daha canlı bir ifadeye sahiptir. Takip eden periodlara göre, bu dönemdeki
natüralist eğilim, heykellerin gözlerinde döneme özgü bir uygulama ortaya çıkartmıştır.
Gözbebekleri, kristal taş ya da mineye yerleştirilmiş bir parlak gümüş çivilerle temsil edilirken,
koyu renk kirpik bronzdan yapılmıştır. Vücutlar minyon ve kısa ve bazen kaslı vücutlar
sıklıktadır. Kadın ve erkeklerin çoğu orta yaşlarında ve mutlu yüzlerle betimlenmiştir.
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Mikerinos ve Kraliçe Khamerernebty Heykeli;
Giza Mikerinos’un Vadi Tapınağı, IV. Sülale,
yak. MÖ:2520;
Boston Güzel Sanatlar Müzesi, yük. 142cm., gri
kumtaşı
(Ed. Schulz-Seidel: 2002, 68.)

Fotoğraf 150: Mikerinos ve Kraliçe Khameremebty Heykeli

Fotoğraf 151: IV. Veya V. Sülale- Katip Heykeli
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Fotoğraf 152: Kefren’in Oturan Heykeli; Giza Kefren Tapınak Vadisi IV. Sülale, yak.
MÖ.2550; Kahire Mısır Müzesi, yük. 168cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 67.)

13.4.2. Orta Krallık

Bu dönem heykelleri iki alt başlığa ayrılabilir; Theban Dönemi (yaklaşık BC XV. yydan
XIyya) ve başkentin Memphis’den Teb’e taşınmasıyla Hyksos dönemi (yaklaşık XV- XVIII.
yy BC) . On ikinci Sülale, Mısır yaratıcılığının yeniden doğuşuna şahit olmuştur. Bu dönem
heykelleri Memphis stilinin devamlılığı gibi görünse de gövde, kol ve bacakların daha ince
betimlendiği büyük boyutlu kral heykellerine bir yönelim söz konusudur. Aynı zamanda duvar
kabartmaları da önceki dönemler ile benzer objelere yoğunlaşmıştır ancak bireyselleşme ve
doğallıktan uzaklaşma söz konusudur. Bununla beraber çoğu noktada duvar resimleri,
kabartmaların yerini almıştır.
Bu dönem heykellerinin çoğu Hyksos işgalcileri ve halef krallar tarafından yok
edilmiştir. Ancak, günümüzde Louvre Müzesinde bulunan, XIII. Sülale’den III. Sebekhotep’e
ait heykel, heykel sanatında yeni bir hareketi ortaya çıkarmaktadır. VII. Sülale döneminde
başlayarak XIII. Sülale döneminde devam eden artistik Rönesans XIV ve XV. Sülale
döneminde Hyksos işgalleri tarafından durdurulmuştur. Bu dönem süresince sfenks heykelleri
gri ya da siyah granitten yapılmıştır. Bu dönemde dikkate değer en büyük Hyksos etkisi Mısır
sitilinden uzak küçük göz yapılı, yüksek elmacık kemikli, yoğun yuvarlak kesim saçlı, çengel
burunlu, bıyıksız üst dudağa sahip güçlü ağızlı ve kısa sakallı yüz tipleri olmuştur.
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Fotoğraf 153: Büyük Sfenks; Giza, IV. Sülale, yak. MÖ.2590, kireçtaşı

Fotoğraf 154: II. Mentuhotep Heykeli
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Fotoğraf 155: III. Sesostris’in Oturan Heykeli-Hierakonpolis

Fotoğraf 156: III.Amenemhet’in Dua Eden Heykeli
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13.4.3.Yeni krallık

XVIII ve XX. Hanedanlar döneminde kendisini Hyksos işgalinden kurtaran Mısır
uygarlığı, krallığı kuzeyde Assur, Küçük Asya ve Kıbrıs’a; güneyde Nubia ve Etiyopya
bölgelerine kadar genişletmiştir.
Bu dönemde inşa edilen büyük ölçekli tapınaklar, yoğun bir heykel ihtiyacı doğurmuş
ve sonuç olarak Teb’de bulunan 15.84 metre uzunluğundaki III. Amenophis heykeli, 21.3327.43 metre uzunluğundaki II. Ramses heykelleri gibi devasa heykeller yapılmıştır. XII ve
XVIII. Sülaleler dönemindeki narin, ince vücut tasviri, Yeni krallık döneminde, özellikle yarıkabartmalarda, devam etmiştir. Bu dönemde basit elbiseler yerini daha zengin kıyafetlere ve
ayrıntılı takılara bırakmıştır. Eşlik eden hayvan ve bitkiler ile konuyla ilgisi olmayan/ bağlam
ile ilgisiz kadın ve erkekler daha öncekinden daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Bunun
haricinde ana konu/kişi aynı kalmıştır. Yapılarla ortaya çıkan heykel ve kabartmalara yönelik
bu ihtiyaç açığı, Yeni Krallık Kraliyet mezarlarındaki sanatsal standartlarda belirgin bir düşüşe
sebep olmuştur. Mısır, bu dönemin son yıllarında kademeli bir düşüş yaşamaya başlamıştır.

Fotoğraf 157: Akheneton-IV Amenofis heykelinin baş kısmı
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II. Ramses’in Devasa Oturan Heykeli;
Luksor Tapınağı,
XIX. Sülale, yak. MÖ.1260,
siyah granit, yük. (yak.) 7m.
(Ed. Schulz-Seidel: 2002, 181.)

Fotoğraf 158: II.Ramses-Luksor Tapınağı

Fotoğraf 159: Teb-Çeşitli dönem Heykelcikler
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13.2. Mısır Kabartmaları/ Duvar Kabartmaları

Eski mısır duvar kabartmaları bazen heykellerinden zorlukla ayırt edilir. Bunlar üç
grupta incelenebilir. Eski Mısır’ın her döneminde oldukça yaygın olan yarı-kabartmalarda Yeni
Krallık döneminde figürlerin arka plan ile daha mesafeli olduğu örnekleri öne çıkmıştır.
Buradaki figürler de heykelcilikte kullanılan sunum şekillerine sahiptir, özellikle tam
kabartmalarda yine sol ayak önde ayakta duran, dizleri üzerinde ya da oturan, başları kalkık ve
ileri bakan figürler burada da kullanılmaktadır. Ancak yarı-kabartmalarda durum farklıdır;
kişiler, baş profilden, gözler önyüze gelir şekilde (Profil yapısına uymayacak şekilde) omuzlar
tamamen ön formda fakat 4/3 dönük, bacaklar ise yine profilden görüntüleriyle sembolize
edilmiştir. Bu figürler genellikle sıva ile kaplanır ve renkli boyanır. Kabartmalar, tapınakların
iç ve dış duvarlarında, mezarların galeri ve duvarlarında görülür.

Fotoğraf 160: Sakkara Nekropolü
Mısır kabartmalarında tanrılar, krallar, kraliçeler ve sivil görevliler düz bir çizgi hâlinde
tasvir edilir. Gruplamaya asgari ölçüde özen gösterilmiştir. Genellikle iki kişi ayakta yan yana
ya da bir kişi ayakta diğeri oturur şekilde betimlenmişlerdir. Karakterler yan yana
pozisyonlandırılan tanrı ve kral ya da eşler olabilir. Nadir olarak çocuklu aile gruplarına da
rastlanır. Tanrılar, diğer sanat dallarında olduğu gibi bu alanda da yoğun bir sembolizm ile
işlenmektedir. Tapınakların iç duvarlarına yerleştirilen kabartmaları yatay bir çizgide özenli bir
şekilde konumlandırılırken, dış mekânlara yerleştirilen kabartmalarda belirli bir düzenleme
özelliği izlenmez.
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5. Sülale Vezirlerinden Ptah-Hotep’in mezarından bir alçak kabartma. Vezirin
gündelik yaşamına dair de sahneler içerir (Fabianis – Bourbon 2004: 134-135).

Fotoğraf 161: Ptah-Hotep Mezar

Kabartması

Bu kabartmalar sadece görüntü olarak değerlendirilmemelidir; kimi zaman bir hikâye
anlatımı ya da kayıt amacı taşıyan genişletilmiş hiyeroglif yazılar ve ya bir olayın sunumu
olabilirler. Sözü geçen kompozisyonlarda esas kişi, figürlerin büyüklüklerinden anlaşılabilir;
zira burada da tanrılar insanlardan, krallar diğer insanlardan, ölüler yaşayanlardan daha büyük
tasvir edilmektedir. Figürlerin tamamı, bant şeklinde düz formda yerleştirilir ve boşlukların
hiyeroglif ve başka figürler ile doldurulması tipiktir. Oymacı/heykeltıraşlar sahneleri sahada
(arazide, alanda) yaşandıkları (oluştukları) gibi değil, izleyiciye açık bir şekilde durumu
anlatacak imgeler olarak tasvir etmeyi tercih eder. Bu sistemde pound dikdörtgen şekli ve su
içeriği zig zag imgesi ile ifade edilir ve etrafını çevreleyen ağaçlar da dikdörtgenin çevresini
oluşturur; ordu üs üste yatay çizgiler hâlinde simgelenir.
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Iunu Stel Levhası; Giza, IV. Sülale, yak. MÖ.2590, boyalı kireçtaşı; Hildesheim Pelizaeus Müzesi,
yük. 39cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 81.)

Fotoğraf 162: Iunu Stel Levhası

Keçi Otlağı ve Ağ Balıkçılığı; Sakkara, Nefer ve Kahay Kaya Mezarı Doğu Duvarı, V. Sülale ortaları,
yak. MÖ.2450 (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 84.)

Fotoğraf 163: Sakkara, Nefer ve Kahay Kaya Mezarı
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Antef Steli;
Dra Abu el-Naga, IX. Sülale, yak. MÖ.2125,
kireçtaşı; Kahire Mısır Müzesi,
yük. 106cm. (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 127.)

Fotoğraf 164: Antef Steli

317

Amon I. Sesostris’i Ağırlıyor;
Karnak Beyaz Tapınak sütun kabartması,
XII. Sülale, yak. MÖ.1925,
kireçtaşı (Ed. Schulz-Seidel: 2002, 136.)

Fotoğraf 165: Karnak Beyaz Tapınak sütun kabartması
Bazı örneklerde perspektif algısı görülse de bu örneklerin sayısı oldukça azdır. Bu
kabartmalar sadece yapısal dekorasyonlar olamamakla beraber, nasıl ki heykeller Ka için vefat
edenin kalıcı bedenini sembolize ediyorsa, duvar kabartmaları da Eski Mısırlı insanların
sonsuzluğa uzanan yaşayan, bedenlerini simgeler. Bu figürler, çarpıcı bir kontrastla canlı
renklere boyanmıştır.
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Fotoğraf 166: Karnak Amon-Ra Tapınağı

Papirüs Bot Yapımı;
Sakkara, Vezir
Ptahhotep Mezarı, V.
Sülale sonu, yak. MÖ.
2350
(Ed. Schulz-Seidel:
2002, 91.)

Fotoğraf 167: Sakkara, Vezir Ptahhotep Mezarı
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Bunun durumun sanatsal kaygılar taşımaktan öte tamamen fonksiyonel olduğu ve
natürel bir tablo yaratmaktansa figürler arasında belirgin farklılıklar yaratma amacı taşıdığı
söylenebilir. Boyalar nadiren yuvarlak formdadır ve tamamen geleneksel yöntemler ile
uygulanır. Erkek yüzleri kırmızı- kahve, kadın yüzleri sarı renklere boyanırken tanrıların
yüzleri çeşitli renklere boyanabilir.
Duvar kabartmaları gibi tahtadan ve yumuşak taşlardan yapılmış kabartmalarda da aynı
tarzda alçı ve boya uygulamaları kullanılmıştır.

13.3. Mısır Resmi

Her önemli veya varlıklı kişinin mezarı boyanmış kabartmalar ile süslenmekteydi.
Resim ayrı bir sanat türü olarak; kaya mezarların oldukça sert duvarlarına kabartmalar oymanın
zor ve maliyetli hâle gelmesi ile Orta Krallık döneminde ortaya çıkmıştır. Şanstır ki; bu
resimlerin çoğu aşırı kuru iklim sayesinde varlığını sürdürmüştür.

Fotoğraf 168: Beni Hasan- II. Khnumhotep Mezarı
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Fotoğraf 169: II. Sarenput Mezarı
Eski Mısır’daki diğer görsel sanatlar gibi duvar resimleri de geçmişe etkileyici bir bakış
sunar. Ölünün ruhunu korumak, mezarlardaki duvar kabartmaları gibi, ölünün ressamın da
göreviydi. Mısırdaki diğer birçok mezar sanatı gibi resimler de kullara bağlıdır ve Eski
Mısırlılar için özel anlamlar taşımaktadır.
Yaşam sonrası yolculuğu yansıtmakta veya koruyucu tanrıların ölüyü Osiris gibi yeraltı
dünyası tanrılarına takdim edişini betimlemektedirler. Aynı zamanda bazıları da ölü kişiyi
günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirirken gösterir. Bu resimler bazen de Eski Mısır
krallarının bahçelerinin ve saraylarının temsilini de içerirler.
Duvar resimlerini yapmak için, ressamlar öncelikle yüzeyi alçı ile pürüzsüzleştirirlerdi.
Alçı kuruduktan sonra, sıvanmış duvarın üzerine bir dizi yatay şeritler çizilirdi. Daha sonra,
genellikle bir hikâye veya ölümlü dünyaya ait beklenmedik bir olayı anlatmak için figürler ve
hayvanlar dikkatli bir şekilde bu şeritler boyunca yerleştirilirdi. Çizimler daha sonra kırmızı ve
sarı tonları ile zengin bir şekilde renklendirilirdi. Sonrasında zıtlık yaratmak için mavi-yeşil
renkleri eklenirdi.
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Fotoğraf 170-171: III. Khnumhotep Mezarı
Küçük gölgelendirmeler kullanıldığından figürler sanki kâğıttan koparılmış ve duvara
yapıştırılmış gibi düz gözükmekteydi. Kullanılan boyalar çoğunlukla mineral kaynaklı olup,
güçlü güneş etkisiyle solmayacak özellikte seçilir.

Fotoğraf 172: IV. Tutmosis Mezarı
Boyanın ardından bir cila ya da reçinenin koruyucu kaplama olarak kullanılışı
yaygındır. Resimlerdeki esas renkler; kırmızı, mavi, siyah, dore ve yeşildir. Bu renkler doğal
olmalarından ziyade anlam taşıyan renklerdir. Örneğin, kırmızı renkli deri bronz, dinç, zinde
gençliği simgelerken sarı renk ile boyanmış deri genelde kadınların ya da iç mekânda çalışan
orta yaşlı erkeklerin tasvirlerinde kullanılır. Mavi ve dore, doğal olmayan görünüşü ve değerli
materyeller ile ilişkilendirilmesi sebebiyle daha ilahi/ tanrısal özelliklere işaret eder. Siyahın
krali figürlerde kullanılması ise Mısır’ın doğduğu Nil nehrinin doğurganlığını temsil
etmektedir.
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Güneş Kursunun Yükselişi; Krallar Vadisi, VI. Ramses Mezarı, XIX. Sülale, yak. MÖ. 1135
(Ed. Schulz-Seidel: 2002, 226.)

Fotoğraf 173: VI. Ramses Mezarı

Fotoğraf 174: Nebamun Mezarı’ndan duvar resimleri (Parkinson 2009)
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Fotoğraf 175: Nebamun Mezarı’ndan duvar resimleri (Parkinson 2009)
Mısır resmi, sanatın tüm diğer formları gibi, insan vücudunun sunumu konusunda,
bakan en eğitimsiz gözün dahi resmi derhal anlayabilmesine izin veren, kesin geleneksel
kurallara itaat etmek durumundadır. Bu geleneksel kurallar, kölelerden tanrılara kadar tüm
figürlerin yapımına uygulanabilir. Hayvan ya da insan, tüm figürlerin, profilden ve önden
görünüşleriyle tasvir edilmesi karakteristik bir durumdur. Hem profil hem de ön görüntünün
tek bir formda gösterilmesinin sebebi, dünyayı gördükleri şekilde, yaşam ve ölüm, sel ve
kuraklık, iyi ve kötü gibi ikililiklerin bileşik formda belirtilmesidir.
İnsan vücudunun en tanınabilir parçaları olan karakteristik ögeleri, bu bileşik
görüntülerde gerçekçi olmaktan ziyade, mezar sahibine ait KA’nın (ruhun) kendi vücudunu
anlamasına yardımcı olmak adına detaylandırılır. Ayrıca zaman zaman mekânlar ve bahçeler
de çizimlere dâhil edilmiştir.
Yeni Krallık döneminden, rahip Nakht mezarının içine bakıldığında:
Nakht ve eşinin portreleri, rahibin topraklarında çeşitli av ve balık tutma aktiviteleriyle
oldukça meşgul olan hizmetlileriyle çevrili şekilde yorumlanmıştır. Bu resimdeki portreler de
heykel sanatındaki gibi standart kurallara bağlı kalınarak yapılmıştır; rahip ve eşinin figürleri,
diğer figürlerden oldukça büyüktür.
Duvar resimlerinden ayrı olarak bazı papirüs resimler de ele geçirilmiştir, kurallar
burada da aynen uygulanmıştır.
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Fotoğraf 176: Nakht Mezarı- Batı Teb

Fotoğraf 177: Nakht Mezarı- Batı Teb
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Fotoğraf 178: Ölüler Kitabı
Eski Mısır papirüs resimlerinin en önemli örneklerinden biri de “Ölüler Kitabı”dır. Bu
eser ayrıca Yeni Krallık döneminin de en meşhur eserlerinden biridir. Resim, hiyeroglif büyüler
(heceler?) ve papirüs üzerine boyanmış illüstrasyonlardan oluşur. Eser, öte dünyada yol
göstermesi amacıyla defnedilen bir kişiyle beraber gömülmüştür.
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Uygulamalar
1. Mısır heykel örneklerini bularak inceleyiniz.
2. Mısır mezarlarındaki resim ve kabartmaları inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Yeni Krallık dönemi heykjeline örnek veriniz.
2. Mısır resmine örnek veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mısır uygarlığı içerisinde gelişmiş tüm plastik sanat örnekleri, resim, heykel ve
kabartmalar örnekleri ile anlatıldı. Kullanılan malzemele, teknikler, kurallar ve konular
açıklandı.
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Bölüm Soruları
1- Mısır tasfir sanatındaki geleneksel anlayış dikkate alındığında aşağıda verilen tanrı
ve sembol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
a) Thoth – Aslan
b) Horus – Şahin
c) Sebek – Timsah
d) Anubis – Çakal
e) Khnum – Koç
2- Aşağıdakilerden hangisi Eski Krallık döneminde heykel örneklerinin görüldüğü
firavunlardan birisidir?
a) IV. Amenophis
b) Kefren
c) I.Sesostris
d) II. Tutmosis
e) Mentuhotep
3- Eski Mısır resminin özgün bir sanat türü olarak ortaya çıkması aşağıdaki
dönemlerden hangisinde gerçekleşmiştir?
a) Eski Krallık
b) Yeni Krallık
c) Hiksoslar
d) Erken Hanedanlar
e) Orta Krallık
4- Mısır resim sanatında aşağıdaki renklerden hangisinin kullanıldığına dair örnek
yoktur?
a) Mavi
b) Kırmızı
c) Gri
d) Siyah

330

e) Yeşil
5- Mısır heykelciliğinin üretim yelpazesi göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi
bu grup içinde değerlendirilemez?
a) Kral sfenksleri
b) Mezar kabartmaları
c) Tanrı portreleri
d) Ana kaya kabartmaları
e) Piramitler
6- Eski Mısır yontu sanatı örnekleri daha çok hangi alanlarda görülebilmektedir?
7- Heykelde ‘Antik Mısır Stili’ karakteristik özellikleri hangi dönemde oluşmaya
başlamıştır?
8- Eski Mısır’da Hiksos istilasından sonra gelen hangi sülaleler döneminde heykel ve
kabartma sanatı gelişmiş ve üretimi artmıştır?
9- Mısır resim sanatında krali figürler hangi renkle belirtilirdi?
10- Defnedilen kişiye öte dünyada yol göstermesi amacıyla yazılan ‘Ölüler Kitabı’
hangi dönemde ortaya çıkmış ve yoğun olarak kullanılmıştır?
Cevaplar
1)a

2)b 3)e

4)c

5)e
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14. ESKİ MISIR DİNİ VE MİTOLOJİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Eski Mısır Dini ve buna gelişen ritüellerin neler oldukları anlatılır. Dinin tarihsel
gelişimi ve firavunların oynadıkları role değinilir.
Mısır tanrılarının kimler olduklarından bahsedilir ve belli başlı tanrılar tanıtılır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Mısır dini inancının temel noktası nedir?
2. Tek tanrı inancı olarak tanımlanabilecek inanç sistemi ne zaman gelişmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mısır dini

Mısır dini hakkında genel bilgi

Ders notları, yardımcı
okumalar

Mısır tanrıları

Mısır tanrıları kimdir ve
özellikleri nelerdir bilgisi
kavranır

Ders notları ve yardımcı
okumalar

335

Anahtar Kavramlar


Mısır Dini,



Firavun,



Tanrı,



Osiris,



Seth,



Isis,



Horus,



Sekhmet,



Thoth,



Hator,



Anubis
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14.1. Mısır’in İnanç Sistemi

Eski mısır dini karmaşık çok tanrılı inançlar ve Eski mısır kültürünün ayrılmaz kısmını
oluşturan ritüellerden oluşmaktadır. Eski Mısır dini, güçleri elinde tutan çeşitli tanrıların ve
doğa elementlerinin etkileşimi sonunda oluşmuştur. Eski mısır ritüel uygulamaları tanrılarına
dua etmek ve onları memnun etmektir. 3000 yıllık uzun tarihi boyunca inançları ve
uygulamaları; farklı tanrıların önemlerinin değişmesi, reddedilmesi ve ilişkilerinin değişmesi
sonucunda evrilmiştir. Diğer bir deyişle; bazı tanrıların diğer tanrılara göre daha önemli hâle
gelmesi ile dini inançların detayları zaman içinde değişime uğramıştır. Bu kaymalar Eski
Mısırlıların eski inançları yenileriyle direkt olarak değiştirmek yerine onları kaynaştırma
yatkınlıklarının sonucudur. Bu yatkınlık çok fazla veri olmasına rağmen Eski inançların tam
olarak anlaşılmasını zorlaştırmaktadır ve hâlâ bir kısmı gizemini korumaktadır.
Mısır dini nihayete kadar bütün bir teoloji yerine farklı kültlerin birleşimi olarak
varlığını sürdürmüş, krallar sayesinde devletleri gibi dinleri de bir bütünselliğe ulaşmıştır. Yani
krallar olmadan Mısır devletleri ve Mısır dini atomlarına ayrışmış gibi olurdu. Bu bağlamda
dini uygulamaları tanrılardan sonra gelen ve insanoğlu ile tanrılar arasında aracı sayılan krallar
çevresinde şekillendirilmiştir. Krallar ritüeller aracılığıyla tanrıların varlığını sürdürmekteydi
ve böylece onlar da tüm evrenin düzenini sağlayabilmekteydiler. Krallar Mısır dünyasının
“varlığını” korurken, bireyler de daha çok direkt olarak günlük hayatlarıyla ilgili dini
uygulamalarda bulunuyorlardı. Krallar devletinin Mısır tarihinde zayıflamaya başlamasıyla,
halkın dini geleneği daha belirgin hâle gelmeye başladı. Fakat resmi kültler çoğunlukla Mısır
popülasyonunun varlıklı kesimi tarafından uygulandığından, bu din kültürü daha az gözle
görülür hâle geldi.
Fakat Eski Mısır, XVIII. Sülale’de IV.Amenofis (Amenhotep) yönetimi altında kısa bir
tek tanrılı dönem yaşamıştır, kendisi “tek doğru tanrı” saydığı güneş tanrısı Aten dışındaki diğer
tanrıların kültlerini yasaklamıştı. Önceki tanrılara tapınma hâlâ devam ederken, Amenhotep
adını Akhenaten olarak değiştirdi ve hükümdarlığının 7 yılı boyunca Mısır’ın başkenti olan
Akhetaten (Amarna) şehrini inşa etti. Bu durum ona geleneksel tanrıların etkisinden uzak
kalabilmeyi, tektanrıcılığa odaklanabilmeyi ve siyasi gücü birleştirebilmeyi sağladı. Ve
dokuzuncu sene itibariyle diğer bütün tanrılara umumi ya da kişisel olarak ibadet etmeyi
yasakladı. Tüm çabaları sonrasında, ölümüyle beraber Mısır tekrar çoktanrılı hâle dönüş yaptı.

14.2. Mısır Tanrıları

Mısır tarihi boyunca yaklaşık olarak 2000 tanrı ve tanrıçaya tapınım olmuştur. Bu tanrı
ve tanrıçaların bir kısmı tüm ülke genelinde inanç konusu olurken bazıları lokal kalmıştır. Eski
Mısırlılara göre Tanrının ruhu her şeye işlemiştir, dolayısıyla doğanın gücü ilahidir ve zaman
zaman doğal elementler, zaman zaman insan ya da hayvan olarak karakterize edilirler. Bu tanrı
ve tanrıçalar insanlara; yaşadıkları hayat ve öte dünya sürecinde yardımcı olur. Aslen güneş,
Nil Nehri gibi doğal elementler olan bu tanrılar ya da bugün ki adıyla animizm dolayısıyla bu
tanrı ve tanrıçalar sıklıkla hayvan formunda temsil edilir ve formal olarak zoomorfik tapınma
olarak adlandırılır. Sonuç olarak; hayvanın gücü ya da doğadaki karakteristik özellikleri
Mısırlılar tarafından takdir edilmiştir. Bir aslanın vahşiliği, yırtıcılığı, bir timsahın gücü ya da
bir ineğin buzağısına karşı şefkatli ilgisi zaman içerisinde tanrı ya da tanrıçalığa dönüşmüştür.
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Süreçte doğal ögeler azalarak Mısır tanrı ve tanrıçaları zoomorfikten antropomorfik bir yapıya
evrilmiştir. Dolayısıyla tanrılar resim ve heykellerde yarı-insan ya da yarı-hayvan formlarda
temsil edilmeye başlanmıştır.
En önemli tanrı ve tanrıçalar aşağıda açıklanmıştır:

14.2.1.Osiris
Mısır yeraltı dünyası- Duat’ın hakimiyetinde bulunduğu tanrıdır. Kral Djedkara Izezi (
V. Sülale) dönemine tarihlenen blok üzerine, onaylanmış ilk görünümünde insan formunda
tasvir edilir ki burada Osiris ismine karşılık gelen hiyeroglif sembollerin üst kısmında tanrının
üst gövdesinin bir kısmı ile başı gösterilmektedir. Daha bütün ikonografisinde mumya
bandajlarıyla sarılı olarak ve saltanat alametlerine (asa ve gürz) uzanır şekilde portrelenmiştir.
Kendisinin ayırt edici tacı- “Atef”; temel olarak koçboynuzundan oluşur ve konik merkezi
kısım, kenarlarda bulunan kuş tüyü süslemeleri destekler. İsminin yazılışı, Osiris’in orijinini
konusunda kesin kanıt sunabileceği umuduyla birçok etimoloğun ilgisini çekmiştir.

Yeraltı dünyasının hakimi, ölümsüz yaşam için diriliş
tanrısı, kural koyucu, koruyucu; ölülerin yargıcıdır.
Osiris, Set, ve İsis’in kardeşi, aynı zamanda İsis’in
kocasıydı. Horus’da , İsis'ten olma oğludur.

Fotoğraf 179: Tanrı Osiris
Çok az teori, minimum ortak kabullerde buluşabilmiş ancak çoğunluğu şüpheli
kalmıştır. Osiris’in kökleri; Göz ve taht sembolleriyle, Nil nehrinin hem doğusuna hem de
batısına atfedilmiştir.
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Fotoğraf 180: Tanrı Seth-Set

Fotoğraf 181: Tanrı Isıs
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14.2.2. Isis
Muazzam büyülü güçlerin tanrıçası ve kralın sembolik annesi. Tanrıçanın ismi
hiyerogliflerde tahtı temsil eden bir bir sembolle gösterilir ki bu durum Mısır’da krallıkların
değişiminde oynadığı kat’i rolü temsil etmektedir. Isis, eserlerde başı üzerinde taht sembolü ya
da inek-boynuzlu taç ve güneş diski ile kraliçevari bir pozisyonda gösterilir. Eski Krallık
döneminde kutsal olarak kabul edilmiş olan ‘tyet’ tılsımı (muska. nazarlık) , Yeni Krallıktan
itibaren Isis’in özel sembolü olmuştur. Bu tılsım, ön kısmında bir düğüm ya da ilmek ile
kıvrımlı bir formda olup, ilahi ve krali gücün sembolü olan “ankh”- yaşam işareti ile bağlantılı
görünmektedir. Ölüler Kitabında tyet, kırmızı akikten yapılır şekilde tasvir edilir ve bu durum,
ikincil işlevinin tanrıçanın kanı olarak yorumlanmak olduğunu ima eder. Anne rolü dolayısıyla
kendisini zaman zaman dişi domuz olarak gösterebilir- özellikle “ Heliopolis’in Büyük Beyaz
(dişi) Domuzu” olarak. Ayrıca, Memphis’in kutsal boğasını doğurmuş Isıs-inek olarak da
formları bulunur.

14.2.3. Horus
Şahin-tahrı, “ gökyüzünün tanrısı” ve ilahi krallığın sembolü. İsmi, (mısır dilinde ‘Har’)
muhtemelen “yüksek” ya da “çok uzak/uzakta” şeklinde yorumlanır. yaklaşık İ.Ö. 3000 yılında,
Sülaleler Döneminin başlarında, hiyerogliflerde krali portokol içerisinde görünmeye
başlamıştır. Tam-şahin görüntüsüyle Horus’un tahkimatlı kalelerin duvarlarında bulunan ve
tuğla istifleyen kutsal yaratıkları gösteren paletler gibi anıtlarda yer alması, Sülaleler Öncesi
Dönemde gerçekleşmiştir. Tüm Mısır tarihi boyunca tamamen şahin formunda temsil edilmiştir
ancak insan formlu olup şahin başı ile gösterilen formu, en yaygın formu olmuştur.

Fotoğraf 182: Tanrı Horus
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14.2.4. Sekhmet
Aslanın vahşiliği, genelde aslan başı ve kadın vücuduyla simgelenen bu tanrıçaya
önderlik etmiştir. Sekhmet, Eski Mısırlıların tanrılara karşı olan görevlerini yerine
getirdiğinden emin olmaktan sorumludur. İsmi, basitçe, karakterinin yıkıcı yönüne uygun
olarak “güçlü, kudretli” anlamına gelmektedir. Dişi aslan kafası ve kadın vücudu ile temsil
edilir. Zaman zaman, giydiği keten elbisenin göğüs uçlarında, aslanların yelelerindeki
şekillerde gözlemlenebilir, aslana dair Eski bir motif olan rozet desenleri bulunur. Güneş-tanrı
Ra’nın kızıdır ve süreç içerisinde (kesinlikle Yeni Krallık tarafından) “Anktawy’nin (iki
yurdun/toprağın hayatı) sahibesi/ kraliçesi” olarak lokal kültüre dahil edilmiştir ve Ptah’ın eşi
olarak kabul edilmeye başlanmıştır.

Fotoğraf 183: Tanrı Sekhmet
Thoth: Öğrenmenin ve bilginin tanrısı. Babun ya da balıkçıl şeklinde temsil edilir,
zaman içerisinde bu hayvanlardan birinin başını taşıyan bir adam vücuduyla da temsil
edilmiştir. Ay- tanrı; bilgiye ve yazarlara başkanlık eder. Thoth iki formda temsil edilebilir:

Kutsal balıkçıl: Thoth ile ilişkilendirilen balıkçıl, Geç Sülaleler Öncesi
periyoddan itibaren paletlerin standart bir parçası olmuştur. Eski Krallık döneminde tanrı ve
kuş arasındaki ilişki kesin olarak şekillenmiştir: sonraki hayatta eğer sandalcı gönülsüz ise kralı
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Thoth’un kanatları kutsal nehirde taşıyacaktır. Buna ilaveten, kral, tüyleri “en yüce tanrı”
Thoth’un tüylerine sahip bir kuşa dönüşebilir. Balıkçıl ayrıca saray mensuplarının mezar
yazıtlarında da görülebilir ve ölü için adaklar, Thoth Festivali süresince düzenli olarak buraya
bırakılır.

Babun: I. Sülale ile beraber babunun çömelmiş pozisyonu Thoth’un formal
sembolü hâline gelmiştir.

Fotoğraf 184: Tanrı Thoth

14.2.5. Hathor
Sevgi ve doğumun tanrıçası, güzel bir kadın tanrıça figürüne önderlik etmiştir ancak
aynı zamanda kralun memelerinden süt emdiği bir inek ya da inek kulakları ve boynuzlarına
sahip bir kadın olarak gösterildiği de olur. Evrensel inek-tanrıca; kralun da sembolik annesidir.
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Fotoğraf 185: Tanrı Hathor
Hathor isminin kendisi, Mısırlılarında bu karmaşık tanrıçanın özünü tanımlamakta
zorlandıklarını kesin bir şekilde ortaya koymaktadır. İsim, tanrıçayı tanrı Horus ile direk bir
ilişki hâline sokmaktadır; öyle ki tam olarak “Horus’un evi” anlamına gelmektedir. Ancak
Hathor, “rahmi şahin tanrıyı korumuş olan gökyüzünün kadını” olarak sembolize edilir. Güneştanrı Ra’nın kızıdır. Sanat ve mimaride ise tanrıçanın aşağıdaki başlıca formları alır:
a.

Perukası inek boynuzu ve güneş diski olan kıvrak kadın

b.

Tamamen büyükbaş görüntüsüyle ‘büyük yabani inek’.

c.

Sütünlarda; insan yüzü, kıvırcık görünümlü peruka ve inek kulakları.

Hathor, ayrıca dişi aslan, “wadjet” ile gülen” yılan ya da çınar ağacı (kralinciri ağacı)
olarak da temsil edilebilir. Yabani ineklerin habitatı da Nil Nehri bataklıkları olduğundan
papirüs, onun kutsal bitkisidir. Papirüsün yuvalarından toplanması ritüeli onun onuruna yapılır.
Doğası genelde iyi huylu ve sevecen olmakla beraber Hathor’un “Ra’nın gözü” olarak insan
ırkını neredeyse yok etmesini kapsayan efsanede görüldüğü üzere, tamamen yıkıcı bir tarafı da
vardır. Sülaleler Öncesi Dönemde inek-tanrıçalara duyulan büyük saygı gösterildiği
düşünülmektedir. Ancak Narmer Paletinde (yaklaşık İ.Ö. 3000) yer alan inek boynuzlarının
Hator kültü ile ilişkisi çok açık değildir.
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14.2.6. Anubis
Ölülerin yargıcı ve mumyalama tanrısı. Çakal, kral köpeği ya da çakal başlı adam olarak
temsil edilir ve mumyalamanın baş uygulayıcısının Anubis’i taklit eder bir maske takarak tüm
cenaze sürecini denetlediği kesindir. Dönemde tanrı ve tanrıçalarla özdeşleştirilen hayvanlar
tapınaklarda tutularak lüks ve bakımlı yaşatılırdı. Bu yolla mısırlılar, kemirgenleri öldürmesi
için kediyi evcilleştirmiştir.

Fotoğraf 186: Tanrı Anubis
Mezarlıkların ve mumyalamanın köpeksi tanrısının en genel formu; kulakları dik,
kuyruğu rahat, büyülü bir güç tasması takmış çömelmiş pozisyondaki çöl köpeği şeklindedir ve
Osiris’in kamçısını bedeninin merkeziyle destekler. Anubis köpeği muhtemlen çakaldı ve bu
sebeple erken metinlerde “sab” ismi altında refere edildi. Ancak pas renkli sokak köpeği gibi
diğer köpekler, prototipler olabilir. Belki de Anubis, bu çöl tazılarının toplam bir özetidir.
Anubis köpeği siyah olmayıp bu durum kesinlikle semboliktir. Cesedin sodyum karbonat ile
yapılan işleminden sonraki renk değişimini ve mumyalama esnasındaki reçineli maddenin
sargılar üzerinde yol açtığı kararmayı temsil eder. Bu durum ölümün ardından yaşam fikrini
desteklemektedir. Ayrıca siyah, bereketli hasatlar sağlayan Nil alüvyonunun rengi olması
sebebiyle, Mısırlılar için doğurganlığı çağrıştırmaktadır- bu yüzden ölünün bedenini hayat ile
doldurma kavramı Anubis’in koyu renk tüylerine hastır.
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14.2.7.Sobek
Erkek gövdeli, timsah başlı olarak betimlenen tanrı Eski Krallık’tan Roma Dönemi’ne
değin Mısır’da tapınım görmüştür. Kral cesareti, gücü yanında Nil nehri ile de
ilişkilendirilmiştir. Nilin olası tehlikelerine karşı koruyucu niteliği olana bir tanrıdır.

Fotoğraf 187: Tanrı Sobek

14.3.Mısır Üçlü Birliği: Osiris, Isis ve Horus

Eski Mısır’ın inanışının belki de en önemli noktası; Osiris, İsis ve Horus üçlüsüne olan
tapınımdır. Osiris ve İsis hem Karı-koca hem de kardeştir. Osiris’e, hacıların mumyalanmış
başını ziyaret ettiği ve zaman zaman mucizelerin gerçekleştiği Abydos’da ibadet edilir. Açıktır
ki, Osiris; makamının sembolleri olan kuş tüyleriyle süslü tacı, asası ve gürzüyle ilk mumya
olarak kabul edilir. O, sadece Nil’in ya da yeniden dirilişin tanrısı değildi; kendisinin ölümü ve
dirilişi de eski Mısırlılar için ölümsüzlük vaadiydi. Her yıl ölürdü ve Karısı İsis tarafından tekrar
hayata döndürülürdü. Osiris ile birlikte ona inananlar da her yıl ölümü yenmiş ve sonsuz hayata
sahip olmuş olurdu. Bu mit ile ilişkili hikâyeler oldukça değişken ve komplekstir ancak ana
tema her zaman Osiris’in şeytani kardeşi Seth tarafından öldürülmesi, İsis’in her yeri arayarak
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Osiris’in bedeninin parçalarını bulması ve bir araya getirmesi üzerinden şekillenir. Ancak ne
yazık ki, genital organları kayıptır. Bunun sonucu olarak İsis, kanatlarını etrafına sarar ve
kusursuz bir şekilde oğulları Horus’a gebe kalır. Isis, Eski Mısır inanışında baş tanrıçadır; çeşitli
güçlerini ve görevlerini temsil eden çok sayıda sembole rastlanır. Bazen başında çınar
(firavuninciri ağacı) yapraklarından bir taç ile gösterilir ki bu durum, kralların meşru
sayılabilmek için Isis’ten izin alması gerekliliğine işaret eder. Diğer zamanlar başında, inek
boynuzlarıyla çevrili güneş diski bulunur. Isis’in kanatları, sanat tarihçilerine göre bilinen
melek ikonografisinin temeli olmuştur. Ayrıca yine bu akademisyenlerin iddasına göre, bebek
Horus ile ilgilenirken gösterilen temsilleri bebek İsa’yı tutan Bakire Meryem imajının öncelidir.
Eski Mısır’da Isis, bir çok başka konunun da temsilcisiydi: tarımı öğretmek, iyileştirme sanatı,
evliliklerin tayini, büyü sanatı, ve belki de en önemli rolleri olan kederli eş, kendini adamış
anne… Efsanelere göre, parçalanmış eşi için döktüğü gözyaşları; her yıl Nil Nehri’nin
taşmasının sebebidir. Mısır’ın düşmesinden sonra Yunanistan, Roma ve Akdeniz’in genelinde
birçok tapınak Osiris ve Isis’e, ancak çoğunlukla Isis’e adanmıştır. Ünlü Philae adasında
bulunan Isis tapınağı, Roma İmparatoru Trajan saltanatı döneminde inşa edilmiş olsa da ilk
inşası yaklaşık 2500 B.C.E. yılında gerçekleştirilmiştir.
Osiris ve Isis’in oğlu Horus, bazen tam-şahin formunda bazen de şahin başlı erkek
formunda gösterilir. Şeytani amcası Seth yüzünden gözünü kaybetmiştir ve şuanda modern
eczacılığın sembolüdür. Krallar, yaşarken oğul Horus ile; ölümlerinin ardından da baba Osiris
ile özdeşleştirilir.
Eski Mısır inanışında Kralların da yeri oldukça önemlidir. Yeni Ahit emirlerinden
“Sezar’ın hakkı Sezar’a; Tanrı’nın hakkı, Tanrı’ya” kavramı muhtemelen Mısırlılar için hiç bir
şey ifade etmezdi. Kral, güneş-tanrı Ra’nın oğlu ve insan formunda Horus olarak kabul edilir.
Kral, sadece tanrılar ve mısırlılar arasındaki arabulucu değil aynı zamanda tanrıların onlara
karşı şefkatinin garantisiydi.

14.4. Ritüeller ve Tapınaklar

Tanrıların süreç içerisinde değişiyor olmasına rağmen gelenekler kolay kolay
değişmiyordu. Bu kurallar Mısırlıların hayatlarının tüm noktalarında etkiliydi. Mısır
toplumunun her yönü gibi dini yönü de ağırlıklı olarak tapınakları ve mezarları üzerinden
bizlere bilgi vermektedir. Tapınaklar tanrıların evleri olarak her yere inşa edilmişti. İnsanların
tanrılarla iletişime geçebileceği kozmik merkezler olması amacıyla her şehirde o şehrin tanrısı
için inşa edilmiş bir tapınak bulunmaktaydı.
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Fotoğraf 188: Luksor Tapınağı
Rahipler güçlendikçe, mezarlar da büyük tapınakların parçası hâline geldi. Bu
tapınakların çoğu okulları, atölyeleri, kütüphaneleri, ambarları ve depoları bulunan küçük
şehirlerdi. En önemli oda tanrının yaşadığı ibadethaneydi. Rahiplerin en önemli görevi tanrılara
özen göstermek ve ihtiyaçlarını karşılamaktı. Her sabah dini nedenlerle bakir kalmış ve sünnet
edilmiş bir rahip, yeni tıraş olmuş ve yıkanmış şekilde ibadethaneye girerdi. Tanrının heykelini
mabedinden alır, üzerine su serpiştirir, kıyafetlerini değiştirir, yiyecek ve içecek sunar ve sonra
tekrar mabedine geri koyardı. Akşama kadar öyle kalmak üzere kapıları açtıktan sonra çıkardı.
Kadınlar yarı zamanlı rahibeler olarak hizmet ederlerdi ve hatta rahiplerle aynı işlevleri
görürlerdi. Çoğunlukla rahibeler, insanları belirli bir tanrı için şarkı söyleyerek, müzik
enstürmanı çalarak ve dans ederek, sistrum veya kastanyet sallayarak ibadet etme konusunda
teşvik ederlerdi. İnsanlar tanrılara çeşitli adaklar getirirlerdi, bunu da üzerine kulak çizimleri
yapılmış tabletler ile yaparlardı ki tanrılar onların dualarını duyabilsinler. Tüm bunların yanı
sıra rahipler cenaze törenleri, okullarda öğretmenlik, sanatçıları ve çalışmalarını
izleme/denetleme ve sorunları olan insanlara önerilerde bulunma gibi çok başka göreve de
sahiplerdi.
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Fotoğraf 189: Luksor Tapınağı
Mısır inancının en önemli yönü ölümden sonra yaşam inançları ve cenaze
uygulamalarıydı. Ölümden sonra ruhun varlığını sürdürebilmesi için büyük çaba harcıyorlardı,
ölünün vücudu ve ruhu kendini koruyabilsin diye mezarlar sağlıyor, eşyalar ve adaklar
gömüyorlardı. Tanrılar insanoğluna hem bu dünyada hem de öteki dünyada yardımcılık
ediyorlardı. Mısırlılar için ölüm öteki dünyadaki daha iyi yaşama bir geçiş süreciydi. "Ölüler
Kitabı" Eski Mısır dini ile ilgili temel fikirler ve inançları içermektedir. Dinleri ölümden sonra
yaşam inancına sahip olduğu için, Mısırlılar da öteki dünyada yaşama hazırlık için çok fazla
zaman ve servet harcarlardı.
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Fotoğraf 190: Nefertari Mezarı, Batı Teb- II. Ramses Dönemi
Kendi potansiyellerinin tamamına sadece ölümden sonra ulaşabileceklerine
inanıyorlardı. Her kişinin 3 ruhu olduğuna inanılıyordu; “ka”, “ba” ve “akh”. Bunların en iyi
şekilde işlevini görebilmesi için bedenin bozulmamış olarak kalabilmesi elzem görülüyordu.
Ölümden sonra yeniden doğuş inançları cenaze uygulamalarının öneminin artması ile
sonuçlandı. Fiziksel beden Khat olarak isimlendirilir ve ölümden sonra mumyalanırdı. Khaihit
genellikle “gölge” olarak çevrilir, fakat kelimenin genel anlamda gölge anlamı taşımadığı
aşikârdır. Khaibit bedene bağlıydı fakat mezarın yakın çevresinde dolanabiliyordu. Fiziksel
olmamakla birlikte bir maddeden oluşuyordu, insan görünümüne sahipti ve yemeklerden
beslenmesini sağlıyordu. Ka çok önemli bir özdü. Cennette yaşardı ve kişi hayattayken onu
korurdu, öldüğünde ise “kendi Ka’sına giderdi.” Ölümden sonra maddeleşir ve dolaşırdı ya da
bir heykelin içinde var olurdu. Kişinin tam anlamıyla bir kopyasıydı (İkizi) ve tam olarak onun
doğasına sahipti. İki yüksek özü taşıyan manevi bedendi. İsim ve Güç de ona aitti ve hepsi
birlikte bedenin ölümünden sonra kişinin ruhani varlığını oluştururdu. Bu altı öze ek olarak,
insan başka önemli özelliklere ve güçlere de sahipti. Ab (kalp) , birçok dizede “vicdan”
anlamındayken; yine bazılarında “irade” olarak kullanılmıştır. Kalp aynı zamanda varoluşun
nihai nedenidir ve “kalbim, sayesinde varolduğumdur” değişmez bir söylemdir.
“dönüşümlerimin kalbi” ruhların göçüne, reenkarnasyona olan inancı ima eden ve Mısırlılar
tarafından sıklıkla kullanılan bir deyiştir. Sekhem, “güç”tür ve cennetsel bir atıftır. Bu güç
bahşedildiğinde “karşı konulamaz” olmaktadır. “Ren”, kişinin özünü anlatan gerçek ismi, bir
nevi onun kendisiydi. Bir insanın veya bir tanrının adını bilmek onun üzerinde güç sahibi
olmaktı; kişinin bu önemli bölümünü koruyabilmek için birçok önlem alınmaktaydı. Mısırlılar
fiziksel bedenin tekrar dirilişi ile ilgili şüphe taşımıyorlardı.
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Fotoğraf 191: Papirüs üzarinde bir ritüel sahnesi

14.5.Mumyalama
Bir kişi öldüğünde, rahipler dualar okur ve ölüyü hayata döndürmek için son bir
girişimde bulunurlardı. Daha sonra vücut yıkanır ve ibu adı verilen özel bir yatakta arındırılırdı.
Ardından vücut mumyalayıcının atölyesi olan wabet’e götürülürdü.
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Fotoğraf 192: Nefertari Mezarı Güneş Tanrının Mumyası
Sol taraftan bir kesik açılır ve tüm organlar çıkartılıp kanopik kavanoz olarak bilinen
kaplarda saklanırdı. Daha sonra vücut 40 günlük bir süreç için tuzla bulanırdı. 40 gün geçtikten
sonra, içleri keten veya talaşla doldurulur, reçinelenir ve sodyum karbonatlar. Vücut aralara
mücevherler ve muskalar konularak bandajlara sarılırdı. Anubis’i temsilen çakal maskesi giyen
Baş Mumyalayıcı tarafından bir portre maskesi ölünün başına yerleştirildi. Sarmalanmış vücut,
ya da mumya, bir tabuta konulurdu. 70 günlük bir zaman sonrasında, mumyalama işleminin
gerçekleştiği süreç, mumya dekoratif bir tabuta yerleştirilirdi. Mobilya, oyma heykeller,
oyunlar, yemek ve sonraki hayatta işe yarayacağı düşünülen başka malzemeler mumya ile
gömülmek üzere hazırlanırdı. Rahip tarafından mumya üzerinde yapılan son uygulama törensel
olarak ölünün ağzını açma uygulamasıdır (“Opening of the Mouth”). Bu merasim ölüye büyülü
bir şekilde tekrar konuşabilme ve yiyebilme yeteneği vermekte ve vücudunu tekrar tamamen
kullanabilmesini sağlayabilmekteydi. Mumya lahitin içine yerleştirildikten sonra, mezar
mühürlenirdi.
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Fotoğraf 193:Papirüs üzerinde bir Mumyalama sahnesi
Dikkate alınması gereken nokta; mumyalama geleneği aynı vücudu tekrar
kullanacaklarını düşünmelerinden dolayı oluşmamıştır fakat; büyülü merasimlerle bağlantılı
olduğu görülmektedir. Asıl neden özü ikiye katlamak ve kendini dünyada ve ölümden sonra var
edebilir olmasını sağlamaktır.

Fotoğraf 194: II.Ramses’in Mumyası
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Öteki dünya “Tuat” olarak isimlendirilmişti. Ölümden sonra hepsi oraya giderlerdi
ancak henüz doğmamış olanlar ve hâlâ dünya üzerinde olanların ruhları da oraya gidebilirdi;
aslında orası hem ölüler, hem yaşayanlar hem de doğmak üzere olanlar için özgür bölgeydi.
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Uygulamalar
1. Mısır Tapınaklarını inceleyiniz.
2. Mısır heykkelrini inceleyerek bölgenizde Mısır sanatına dair örnek olup olmadığını
araştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Çakal başlı ölüm tanrısı kimdir? Heykellerini inceleyiniz.
2. Mısır tapınakları kaça ayrılır? Örneklerini inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mısır dininin temel dayanak noktalarını, firavunların bu dindeki rolünün ne olduğu
öğrenildi. Mısır tanrıları ve genel özellikleri hakkında bilgi verildi. Mısır dininde kullanılan
ritüeller ve tapınaklar tanındı.
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Bölüm Soruları
1-Mısır mitolojisinde “şahin tanrı”, “gökyüzünün tanrısı” unvanlarını taşıyan ve şahin
başlı olarak tasvir edilen tanrı hangisidir?
a) Sekhmet
b) Hator
c) Anubis
d) Isıs
e) Horus
2- Mısır mitolojisinde “ölülerin yargıcı” ve “mumyalama tanrısı” olarak kabul gören
ve çakal başlı olarak tasvir edilen tanrı hangisidir?
a) Horus
b) Hator
c) Anubis
d) Set
e) Isıs
3-Mısır mitolojisinde kadın vücudu ve aslan başlı olarak temsil edilen tanrıça
hangisidir?
a) Isıs
b) Hator
c) Sekhmet
d) Ptah
e) Anubis
4-Erkek gövdeli, timsah başlı olarak tasvir edilen Mısır tanrısı hangisidir?
a) Sobek
b) Anubis
c) Hator
d) Horus
e) Sekhmet
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5-Aşağıdaki unsurlardan hangisi Mısır inancının vazgeçilmez unsurlarından sayılır?
a) Tek tanrıcılık
b) Ölümden sonra yaşama inancı ve cenaze uygulamaları
c) Sadece tanrıların egemen olduğu bir panteon (tanrılar birliği)
d) Ortak merkezde tapınım gören devlet tanrıları
e) Ana tanrıça inancı
6-Mısır dininde ölünün ruhunu hangi kavram temsil ederdi?
7- Eski Mısır’da cenaze uygulamalarında ölen kişinin vücudunun daha iyi korunması
için yapılan uygulamanın adı nedir?
8- Eski Mısır’da diğer tüm tanrıları reddederek “Tek Tanrılı” inancı benimseyen kral
kimdir?
9-Mısır mitolojisinde yer altı dünyasına egemen tanrı hangisidir?
10-Eski Mısır dininde üçlü birliği oluşturan tanrı/tanrıçalar hangileridir?
Cevaplar
1)e

2)c 3)c

4)a

5)b
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