güneﬂ
Günümüzde M›s›r’› ziyaret eden turistler
Gize’deki piramitleri gezerken bu görkemli
yap›lar karﬂ›s›nda hayretlerini ve be¤enilerini
gizleyemiyorlar. Gize’de bulunan piramitler
durduklar› yerde binlerce y›ld›r görkemli bir
uygarl›¤›n öyküsünü anlat›r gibidirler. 19.
yüzy›l›n baﬂlar›nda bu piramitlerin içine
giren kaz›bilimcilerin duydu¤u heyecansa
elbette turistlerinkinden çok daha farkl› çok
daha coﬂkundu. Önlerinde binlerce y›ll›k bir
tarih duruyordu, öyle ki bu tarih belki
uygarl›kla ayn› yaﬂtayd›. ‹lerleyen y›llarda
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bulunan kal›nt›lar, aç›¤a ç›kar›lan
mezarlar ve çözülen M›s›r yaz›s›, bu
uygarl›¤›n asl›nda düﬂünülenden de
daha görkemli oldu¤unu aç›¤a
ç›karacakt›. Bu bölgede paleolitik
ça¤›n sonundan beri yaﬂ›yordu
insanlar. Dünya taﬂ devrini yaﬂarken
Nil Nehri’nin çevresinde yaﬂayanlar
uygarl›¤› filizlendiriyordu. M›s›r
Uygarl›¤› gerek askeri, gerekse
kültürel yönden binlerce y›l dünyaya
öncülük etti; Eski Yunan, Hitit hatta

krall›¤›
Gökhan Tok

Roma uygarl›¤› üzerinde etkileri
vard›. Döneminin süpergücü olan
M›s›r ayn› zamanda bir kültür
merkeziydi. Kendilerine özgü üç
de¤iﬂik alfabe geliﬂtirmiﬂlerdi.
Gökbilimle u¤raﬂ›yorlard› ve
neredeyse kusursuz bir takvime
sahiplerdi. Tarihte bilinen ilk yaz›l›
antlaﬂmada onlar›n imzas› vard›.
Geliﬂtirdikleri mumyalama teknikleri
onlar›n öbür dünya inanc›na sahip ilk
uygarl›klardan biri oldu¤unu

gösteriyor. Günümüze dek dayanm›ﬂ, tarihin
y›k›c› etkisine karﬂ›n ayakta kalm›ﬂ görkemli
yap›lar› onlar›n mimarl›k alan›nda da ne
denli ileri oldu¤unun bir göstergesidir.
Frans›z araﬂt›rmac› Jacques Champollion
M›s›r yaz›s›n› çözdü¤ünde binlerce yaﬂ›nda
olan bu uygarl›k, yeniden konuﬂmaya
baﬂlad›. Hiyeroglifler, hayranl›k uyand›ran
öykülerini anlatmay› günümüzde de
sürdürüyor. Bu haliyle M›s›r Uygarl›¤›
binlerce y›l daha insanl›¤›n zihnindeki yerini
koruyacak.
May›s 2001 85 B‹L‹M ve TEKN‹K

nehrinin taﬂ›d›¤› ve Delta olarak an›lan topraklard›.
M›s›r, birbirinden kolayl›kla ayr›labilen iki k›sma bölünür: nehrin sa¤›nda ve solunda, dar ama verimli topraklardan oluﬂan "Vadi" ve tar›mla u¤raﬂanlar için gerekli her koﬂulun bulundu¤u sulak, bereketli "Delta".
M›s›r’›n bu ikiye bölünmüﬂlü¤ü ülkenin siyasi ve ekonomik yaﬂam›nda
etkili olmuﬂtur. Eski ‹mparatorluk dönemine ait efsaneler, merkezi Heliopolis'te bulunan tek devletin bölünmesinin ard›ndan birbiriyle mücadele halinde bulunan ve ancak kral Menes zaman›nda yeniden birleﬂebilen iki ayr›
devletten söz eder. Efsane ﬂöyle der:
Delta’n›n do¤usunda, Busiris’te, adil
bir kral olan Osiris hüküm sürüyordu.
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Ölümden sonraki yaﬂama inanan M›s›rl›lara göre, kiﬂinin bu dünyadaki davran›ﬂlar› Tanr› Osiris’in huzurunda
kurulan bir mahkemede de¤erlendirilir, günahlar› ve sevaplar› tart›l›rd›.

Ü
BATI ÇÖL

"M›s›r, Nil’in arma¤an›". Herodot’un bu ünlü deyimi bugün de geçerli. Çöllerin aras›nda s›k›ﬂm›ﬂ, ekilebilir bereketli topraklar… Bu topraklara bereket getiren, görkemli Nil nehri.
Eskiler nehrin kaynaklar›n› da, tropikal iklimini de bilmiyorlar ve bu nedenle amans›z kurakl›ktan sonra hazirandan ekime kadar sular› kabart›p
bereketli bir mil yayan taﬂk›n karﬂ›s›nda hayran kal›yorlard›. Onlara bak›l›rsa böyle bir mucizeyi ancak tanr›lar
gerçekleﬂtirebilirdi. Taﬂk›nlardan sonra oluﬂan gölcükler ve batakl›klar da
bal›k ve av hayvan› kayna¤›yd›. Bunun için tarih öncesinden baﬂlayarak
vadiye göçebe avc›lar yerleﬂtiler. Neolitik ça¤da yerleﬂik hayata geçen göçebeler, bu topraklar üzerinde unutulmayacak bir uygarl›k baﬂlatt›lar. Paleolitik ça¤da, gelecekte çöl olacak arazilerin kurumas›, henüz nehrin sa¤ ve
solunda, yani Arap ve Libya Çölü yak›nlar›nda yerli halk›n var olmas› için
gerekli koﬂullar› ortaya koyacak kadar
ilerlemiﬂ de¤ildi. Ad›m ad›m geliﬂen
ve bu arazilerin önce step, sonra da
kuru çöle dönüﬂmesiyle sonuçlanan
kuruma ﬂekli, burada yaﬂayan insanlar›, arazilerini b›rak›p zamanla Nil vadisine çekilmeye zorlam›ﬂt›. Bu aﬂamaya
neolitik ça¤›n baﬂlar›nda ulaﬂ›ld›¤› san›l›yor. Böylece Nil vadisinde yaﬂayan
halklar›n kökeni üç grupta aranabilir:
ilk baﬂlardan beri burada yaﬂayan yerli halklar; yaﬂam alanlar›n›n çölleﬂmesi nedeniyle do¤u çölünden göç eden
halklar; ve ayn› nedenle bat› çölünden
göç eden halklar. Do¤a bir yandan insan›n elinden yaﬂanacak bölgeleri al›rken, bir yandan da yenisini sunuyordu. Do¤an›n sundu¤u yeni bölge, Nil
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Yukar› M›s›r’da Ombos kenti tanr›s›
Set onun hasm›yd›; onu öldürdü ve
hakimiyeti ele ald›. Fakat Osiris’le
‹sis’in o¤lu olan Horus, giriﬂti¤i mücadele sonunda Set’i öldürdü ve babas›n›n intikam›n› ald›. Bunun üzerine
Heliopolis’teki tap›nakta toplanan tanr›lar ona, kral s›fat›yla tüm M›s›r üzerinde hakimiyet ba¤›ﬂlad›lar. Bu efsanede ayr›ca bir süre sonra Yukar› M›s›r ve Aﬂa¤› M›s›r olarak adland›r›lan
bölgeler aras›nda anlaﬂmazl›klar›n artt›¤›n› ve ülkenin yeniden ikiye bölündü¤ünü görüyoruz. ‹kinci birleﬂmeyse, tam tersi olarak güneyden geldi ve
Delta’y› egemenli¤i alt›na ald›.
Taﬂk›nlar› dizginlemek, batakl›klar›
kurutmak, kanallar açmak, köyleri
bentlerle korumak gerekmektedir. Bu
nedenle yerleﬂik duruma geçmiﬂ kabileler bir araya gelip daha geniﬂ birimler oluﬂtururlar. Birleﬂen kabileler bir
süre sonra iki krall›k görünümüne kavuﬂacakt›r: Tanr› Set’e ba¤lanan Güney Ülkesi ya da Yukar› M›s›r, tanr›
Horus’a tapan Kuzey Ülkesi ya da
Aﬂa¤› M›s›r. Kuzey ülkesi günümüz
haritalar›nda kuzeye yak›n olmas›na;
yani yukar›da görünmesine karﬂ›n ad›
Aﬂa¤› Ülke’dir; bunun nedeni bu iki
ülkeye Nil Nehri’nin ak›ﬂ› yönünde
isim verilmiﬂ olmas›. MÖ 4. biny›l›n
sonlar›na do¤ru "akrep kral" olarak
an›lan Güney hükümdar›, Kuzey’i kendi ülkesine katar. Ondan sonra tahta
ç›kt›¤› san›lan Narmer ad›ndaki bir
baﬂka kral, Güney hükümdar›n›n baﬂlatt›¤› birleﬂtirme iﬂini tamamlar. Güney’in hükümdarl›k sembolü olan ak

baﬂl›¤›n yan›na Kuzey’in k›rm›z› tac›n›
takar ve böylece iki ülkenin birleﬂti¤ini anlat›r. Bu birleﬂme eski M›s›r tarihinin baﬂlang›c› kabul edilir. Narmer
belki de efsanelerin sözünü etti¤i ilk
firavun Menes’tir. Böylece MÖ 3000
y›llar›nda Thinis Ça¤› (Narmer’in do¤um yeri oldu¤u varsay›lan Thinis
ad›ndan) baﬂlar ve o zamandan sonra
hiyeroglif yaz›tlar›n yard›m›yla M›s›r
tarihi belirginlik kazan›r.
Narmer, ya da Menes, MÖ 3000’e
do¤ru iki ülkenin efendisi olarak baﬂkent seçti¤i Thinis kentinde hüküm
sürmeye baﬂlar. Bununla birlikte karﬂ›s›na birçok sorun ç›kmaktad›r. Soylular aras›nda firavunu tan›mayanlar
vard›r ve s›k s›k ç›kan isyanlar› bast›rmak gerekir. Ülkenin ikinci baﬂkenti,
2. Sülale zaman›nda Güneﬂ’e tap›n›lankutsal kent Heliopolis yak›nlar›ndaki Memfis’tir. MÖ 2800 y›llar›nda firavun Kasekemui (bu ad "iki güçlü" anlam›na gelir, Horus ve Set’e
gönderme yapar) baz› kentlerin ayaklanmalar›n› bast›r›r ve yerel hükümdarlar yerine kentlere valiler atamaya
karar verir. Onun zaman›nda devlet
yap›s› ortaya konur ve bir de nüfus
say›m› yap›l›r. Mirasa dayal› soylu s›n›f karﬂ›s›nda devlet iﬂlerinde çal›ﬂanlar›n ve Firavunun gücü yükseltilir.
Bu dönem, yaz›n›n da evrimini tamamlad›¤› bir dönemdir. Belirtilmek
istenen nesneyi gösteren birer resim
olan ideogramlar yan›nda seslere karﬂ›l›k gelen ve Champollion’un çözmeyi baﬂard›¤› hecesel göstergeler de belirir. Arﬂivler yaz›c›lar taraf›ndan deriler üzerine ya da uç uca eklenen papirüs yapraklar› üzerine yaz›lmaktad›r. M›s›r tarihinin bilinen en eski
an›t›, kral Aha’n›n mezar›d›r. 3. bin
y›l›n baﬂlar›nda yap›lan bu mezar›n
bir kayaya oyulmuﬂ beﬂ odas› vard›r.
‹ki ülkenin tam olarak birleﬂmesi
ve tek M›s›r olmas› kolay kabul edilmiﬂ ve hemen gerçekleﬂmiﬂ bir olay
de¤ildi. Bunun en önemli göstergesi
1. Sülale döneminin sonlar›nda baﬂlayan ve 2. Sülale boyunca süren
ayaklanmalar. ‹ki ülkenin kaynaﬂmas›
tam olarak 3. Sülale döneminin baﬂlar›nda oldu. Bu dönemde hükümet
merkezi de yer de¤iﬂtirmiﬂ, ne kuzey ne de güney kenti olan
Memfis baﬂkent olarak belirlenmiﬂti. Kral Zoser’in baﬂkent yapt›¤›

M›s›rl›lar›n kulland›¤› hiyeroglifler asl›nda yaln›zca taﬂ tabletlere ve an›tsal yap›lara kaz›n›rd›.

kent, bu tarihten sonra "iki ülkenin
terazisi" lakab›n› taﬂ›maya baﬂlam›ﬂt›.
Beyaz surlarla çevrili oldu¤u için
Memfis kentine verilen adlardan biri
de Beyaz-duvarlar Kenti’ydi. Kasekemui’nin o¤lu Zoser, burada 3. Sülaleyi kurmuﬂtur. Heliopolis kentinin baﬂrahibi ‹mhotep onun "tatisi", yani
baﬂbakan›d›r. ‹mhotep, ça¤›n›n en büyük dehalar›ndan biridir; bilimsel bilgileri yenileyip zenginleﬂtiren baz› hekimlik ve astronomi incelemelerinin
yer ald›¤› "ahlak bilgileri"nin yazar›d›r. Bu dönemde Güneﬂ’in hareketi
incelenmiﬂ, gece ve gündüz on ikiﬂer
saate bölünmüﬂ, ilk aritmetik iﬂlemleKuzeyin k›rm›z› ve güneyin beyaz tac›n› takan
Firavun Menes böylece iki M›s›r’› birleﬂtirdi¤ini
anlat›yordu.

ri uygulanmaya baﬂlanm›ﬂ, yüzey ve
hacim hesaplar› için formüller geliﬂtirilmiﬂtir. Hekimlik, büyüyle yak›nl›¤›n› sürdürmektedir. Mumyalar üzerinde yap›lan incelemeler daha o zamanlar çürük diﬂlerin dolduruldu¤unu, iltihaplar› geçirmek için çenenin delindi¤ini gösteriyor. ‹mhotep’in, bütün
bu bilgiler yan›nda mimarl›k bilgisi de
vard›r. Sakkara’da bulunan ve basamakl› piramit olarak bilinen Zoser piramidini o yapm›ﬂt›r. 60 metre yüksekli¤indeki bu piramit, ölmüﬂ hükümdar›, Helipolis’in ›ﬂ›klar saçan
tanr›s› Ra’ya götürecek bir merdiven
oluﬂturmaktayd›. El eme¤ini böylesine seferber etmeyi, ancak Thinislilerin sa¤lamlaﬂt›rd›¤› mutlakiyetçi bir
krall›k göze alabilirdi. Bu piramit,
sonraki sülalelerin hükümdarlar›na örnek olacak, ve firavunlar öldüklerinde benzer dev piramitlerde
yatmak isteyeceklerdi.
Zoser’den sonra gelenler, iktidar›
4. Sülalenin kurucusu Snefru’ya b›rak›rlar.
Bu hanedan MÖ
2720’den 2560’a kadar sürer. Bu
dönem "piramitler dönemi" olarak
an›lacakt›r. Snefru iyi bir kral olarak bilinse de o¤lu Keops, kendisinden nefret edilen, zorba bir hükümdard›r. Memfis din adamlar› onu,
halk› vergilerle ezmekle suçlam›ﬂlard›r. O¤lu Kefren, daha yaﬂarken insanlar›n kendisine bir tanr› gibi tapmalar›n› sa¤lar; piramidi de neredeyse babas›n›nki kadar büyüktür. Buna karﬂ›l›k Mikerinos, daha alçakgönüllü bir yap›yla yetinecektir.
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Günümüzde turistlerin ilgisini en çok çeken yap›lardan biri olan Sfenks, Firavun Kefren’in piramit
kompleksinin bir parças›d›r. Sfenks’in yüzünün, firavunun yüzüyle ayn› oldu¤u san›lmaktad›r.

Eski M›s›r Dini
Herodot’a bak›l›rsa M›s›rl›lar›n
tüm inançlar›n›, t›pk› halk inançlar›
gibi Güneﬂ’e tapmaya dayanan resmî
din oluﬂturur. M›s›r dinine göre ölüm,

sonsuz yaﬂama ulaﬂmad›r. Her varl›k,
ölümlü maddeyle kendisinden sonra
da yaﬂayan ruhtan (Ka) oluﬂmuﬂtur.
Din ayn› zamanda dünya ve yarat›l›ﬂ›na iliﬂkin genel bir aç›klama getirmeye de çal›ﬂ›r. Buna göre baﬂlang›çta

kaos (nun) vard›r. ‹lk M›s›rl›lar bunu
s›v› bir kütle olarak tasarlam›ﬂ,
Ruh’un (Atum) bu kütleden s›yr›larak
sulardan ç›kan bir tümsek üzerinde
belirdi¤ini düﬂünmüﬂlerdir. ‹nsanlar›n
taﬂk›nlardan korunmak için adac›klar
üzerinde yaﬂad›klar› ilkel M›s›r’da çok
somut olan bu kozmik simgeler, yine
do¤a olaylar›na ba¤l› kalmakla birlikte, sonralar› daha da soyut bir hal alacakt›r. Baﬂ s›ray› Güneﬂ (Ra) tutar ve
›ﬂ›¤› getiren yarat›c› ruhu simgeler.
Her ﬂey Ra’n›n gözlerinden ve a¤z›ndan ç›km›ﬂt›r: hava ve su (ﬁu ve Tefnut), yer ve gök (Geb ve Nut). ‹yilik
tanr›s› Osiris’le kötülük tanr›s› Set
aras›ndaki çekiﬂmeyle somutlaﬂt›r›lm›ﬂ olarak ahlak›n da belirlendi¤i görülür. Yaﬂam› ve bereketi simgeleyen
Osiris’i kötü kardeﬂi Set öldürür, bedenini parça parça do¤rar. Ama Osiris’in kar›s› ‹sis ve o¤lu Horus parçalar› bulur ve bedene yeniden yaﬂam
verirler. Osiris mitosunun çok tutmas›n›n nedeni bitkilerde oldu¤u gibi insanlarda da ölümden sonra yeniden
diriliﬂ inanc›n› destekliyor olmas›d›r.

Mumya
Mumya sözcü¤ü çeﬂitli anlamlara gelir. 12. yüzy›l Arap seyyahlar›ndan
Abdüllatif, M›s›r’da mumyan›n ilaç olarak ucuza sat›ld›¤›ndan söz eder. "Mumiya" ya da "mumiyai" Arapça bir sözcüktür ve asfalt, yani zift, ya da
‹ran’da Derabgerd’deki mumya da¤›nda oldu¤u gibi kayalardan do¤al olarak
ç›kan madde anlam›na gelir. Arap seyyah› mumya için "katran ile mürrüsafinin kar›ﬂ›m›d›r" der. Mumya on yedinci ve on sekizinci yüzy›llarda Avrupa’n›n en kârl› ticaret metalar›ndan biriydi. Eczanelerde k›r›k ç›k›klar için
ilaç olarak sat›l›rd›. Ayr›ca, canl› birinden kesilmiﬂ t›rnak ve saçlara da mumya denirdi ki bunlar insan›n bir parças› olarak, efsun ya da büyü gibi iﬂlerde kiﬂinin yerini tutard›. Bugün biz mumya denince yaln›zca "tahnit" edilmiﬂ
insan ölülerini, özellikle eski M›s›rl›lar›n sa¤lam kalm›ﬂ bu türden ölülerini
anl›yoruz. Eskiden do¤al mumyalaﬂma ile yapay mumyalaﬂma da ayr›l›rd›.
Do¤al mumyalaﬂma, herhangi bir iﬂlem yap›lmadan, yaln›zca ölünün bulundu¤u yerdeki koﬂullar›n etkisiyle bozulmadan kalm›ﬂ cesetler için geçerli
olan mumyalaﬂma türüydü. Tutankamon mumyas›n›n incelenmesi göstermiﬂtir ki, yapay mumyalama da, tahnit sanat›n›n üstünlü¤ünden çok, Nil diyar›n›n kuru iklimi, havan›n ve kumun mikropsuz olmas›n›n sonucuydu. Do¤rudan do¤ruya kum içinde, tabutsuz ve iç organlar›n›n ç›kar›ld›¤›na iliﬂkin en
ufak bir iz taﬂ›mayan, sapasa¤lam kalm›ﬂ cesetler bulunmuﬂtur. Oysa ki
mumyalanm›ﬂ olanlar, reçineler, asfaltlar ve kullan›lan birçok kokulu ya¤ yüzünden zamanla çürümüﬂ ya da bunlara yap›ﬂarak ﬂekilsiz külçeler haline gelmiﬂlerdir.
Uzun süre M›s›rl›lar›n elinde özel gizli kimyasal
maddeler bulundu¤u san›l›rd›. Bugüne dek noktas› noktas›na do¤ru bir mumyalama tarifi ortaya ç›kar›lm›ﬂ de¤il. Fakat bugün biliyoruz ki kullan›lan
de¤iﬂik maddelerden çok, bunlar›n kullan›l›ﬂ›n› belirleyen dini töreler, mistik tasar›mlar, ço¤u zaman
malzemelerin kimyasal etkilerinden daha önemliymiﬂ
gibi görülüyordu.
Eski M›s›r’da mumyalama sanat› yüzy›llar boyunca de-
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¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂt›. Memfis’de bulunan mumyalar›n
siyah, kupkuru ve k›r›lgan,
Teb’de bulunanlar›nsa sar›,
parlak ve ço¤u zaman k›r›l›p bükülebilir olmas› bunu
gösteriyor. Herodot üç çeﬂit mumyalamadan söz
eder: Bunlardan birincisi,
ikincinin üç kat› pahal›yd›.
En ucuzu olan üçüncüyse
küçük memurlar›n keselerine uygundu. S›radan halktan olanlarsa mumyalanmaz, bedenleri zaman›n tahribat›na b›rak›l›rd›. En eski devirlerde vücudun
yaln›zca d›ﬂ ﬂekli korunabiliyordu. Sonralar› derinin büzülmesini önleyecek
yollar bulundu. Bu sayede yüzlerinin tan›nabilir oldu¤u mumyalar bulunabilmektedir.
Ölü genel olarak ﬂöyle haz›rlan›rd›: Önce beyin maden bir kanca yard›m›yla burun deliklerinden ç›kar›l›rd›. Taﬂtan bir b›çakla kar›n boﬂlu¤u aç›l›r,
iç organlar al›n›rd›. ‹ç organlar ad›na "kanope" denen çömlek ya da vazolarda saklan›rd›. Bu iﬂlemlerden sonra ölünün içinin ve d›ﬂ›n›n tertemiz olmas›
için y›kanmas›na ve tuzlanmas›na s›ra gelirdi. Ölü tuzda bir aydan fazla kal›rd›. Bundan sonra kurutulurdu. Baz› kaynaklarda kurutma iﬂleminin yetmiﬂ
günden fazla sürdü¤ü anlat›l›r. Tabutlama iﬂleminde çok defa birçok tahta
tabut (genellikle insan vücudu ﬂeklinde) taﬂ bir lahite konurdu. Eller gö¤üs
ya da kar›n üzerinde kavuﬂturulur ya da kollar vücut boyunca yana uzat›l›rd›. Kar›n, çökmemesi için kil, kum, reçineler, testere talaﬂ›, bez yumaklar›
gibi maddelerle doldurulurdu. Bunlara kokulu maddeler de kar›ﬂt›r›l›rd›.
Bundan sonraki aﬂamaysa keten sarg›lar ve bezlerle ölüyü sarmakt›.

Osiris, olgunlaﬂ›nca biçilip dövülen,
sonra yeﬂerip büyüsün diye yeniden
ekilen bu¤dayla özdeﬂleﬂtirilir. Eski
‹mparatorluk döneminde görülen bu
inanç, Orta ‹mparatorluk döneminde
yerleﬂir.
M›s›r’da uygarl›¤›n geliﬂti¤i dönemlerde Mezopotamya krallar› tanr›lar›n
temsilcisiydiler. Firavunlarsa tanr›lar›n; Osiris ve Ra’n›n o¤ludur. HorusRa ad›n› buradan al›r. Daha sonra Yeni ‹mparatorluk döneminde baﬂ yeri
Teb kentinin tanr›s› Amon al›nca, hükümdar Amon-Ra olacakt›r. Art›k yaﬂarken de ölünce de tanr›n›n kendisidir. Eylemleri insan› yaﬂat›r; Maat, yani tanr›laﬂm›ﬂ adalettir. Savaﬂta baﬂkomutand›r, orduya do¤rudan kumanda
eder, yasamay›, yarg›lamay›, yönetimi
üstlenmiﬂtir. Mutlakç›l›¤› s›n›rs›zd›r.
Saray›, "Büyük Ev" ("per aa": firavun
sözcü¤ü buradan gelir) merkez yönetimi de bar›nd›r›r. Ülkeyi yönetirken
emrinde kendisine yard›mc› olan baﬂbakan›, veziri (tati) vard›r.
Ülke, say›lar› otuz sekizi bulan yerel bölgelere (nom) ayr›lm›ﬂt›r. Bunlar
ilk zamanlarda tavﬂan eyalati, bal›k
eyaleti, köpek eyaleti, y›lan eyaleti gibi adlar taﬂ›rlar; ki büyük olas›l›kla bu
da bölgedeki kabilelerin totemlerinin

Büyük Tap›nak’›n iç avlusu (üstte) ve
tap›nak duvarlar›ndaki renkli kabartmalardan
bir detay (altta)

sonradan kurumsallaﬂarak tüm eyalete ad olmas›ndan kaynaklan›r.

Piramitler
Piramitler, büyük tanr› krallar›n,
ülkeyi tanr›sal güçleriyle koruyan firavunun ölümsüzlü¤ünü güvence alt›na
alman›n bir yolu olarak görülmüﬂtü.
Bunlardan önce Zoser’inki gibi "mastaba"lar; tu¤la ya da taﬂ kullan›larak
yap›lan basamakl› tepecikler vard›. Bu
mastabalar zamanla geliﬂtirilip, ﬂekillerindeki kusursuzluk artt›kça piramide dönüﬂmeye baﬂlad›lar. En sonunda
Gize’deki dev yap›lar ortaya ç›kt›. Firavun Hufu’nun, ya da Yunanl›lar›n

ona verdi¤i adla, Keops’un piramidi 5
hektarl›k bir tabana oturur ve yüksekli¤i 146 metreden fazlad›r. Herodot’a
göre haz›rl›k çal›ﬂmalar› için on y›l,
binlerce tonluk taﬂ kütleleri yerleﬂtirmek için de yirmi y›l gerekmiﬂtir. Bu
taﬂ bloklar e¤ik düzeylerden ve halatlara koﬂulmuﬂ iﬂçilerce çekilen tahta
araçlardan yararlan›larak yerlerine konulmuﬂlard›r. Bu taﬂ bloklar uzak taﬂ
ocaklar›ndan nehir yoluyla gemilerle,
ya da k›zaklar yard›m›yla karadan taﬂ›n›rlard›. Piramitlerde firavunun ölümden sonraki yaﬂam›nda gerek duyabilece¤i eﬂyalar da bulunurdu. Bu de¤erli eﬂyalar onun öbür dünyada da
al›ﬂkanl›klar›n› de¤iﬂtirmeden sürdürmesi içindi.
Piramitler s›v› kaostan ç›kan ilk
tümse¤i simgeliyordu. Tepelerinde
M›s›r’a ›ﬂ›k ve yaﬂam getiren Güneﬂ
gibi parlayan, alt›n renginde ç›k›nt›lar
vard›. Piramitlerin bir di¤er amac› da
öteki dünyadaki yaﬂam›nda firavunu
sayg›s›z mezar soyguncular›ndan korumakt›. Mezar soygunculu¤u firavunlar döneminden baﬂlayarak günümüze dek geldi. Öyle ki, kaz›bilimciler firavunlar›n mezarlar›na girdiklerinde mühürlerin çoktan parçalan›p
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Eski M›s›r’da Yaz› ve Rosetta Taﬂ›
Eski M›s›rl›lar›n kulland›¤› ve hiyeroglif olarak adland›r›lan resimyaz›,
en yayg›n olarak bilinen M›s›r yaz›s›d›r. Hiyeroglif M›s›r dilinde "tanr›n›n
sözleri" anlam›na gelir. Ne var ki yayg›n olarak bilinenin aksine M›s›rl›lar
bu yaz›y› çok az kulland›lar. Resimyaz› yaln›zca an›tlar›n, mezarlar›n ya da
devasa taﬂ bloklar›n üzerine yaz› yazmak için kullan›ld›. M›s›rl›lar yaz›ﬂmalar›n›, krallar›n emirlerini ve gündelik yaﬂama
iliﬂkin di¤er yaz›lar› "hiyeratik" yaz› denilen baﬂka bir yaz›yla, kam›ﬂ kalemler
kullanarak papirüs üzerine yazarlard›.
Bu yaz› da MÖ 660 y›l›nda yerini "demotik" yaz›ya b›rakt›. Hiyeroglif ve hiyeratik yaz›dan türetilen demotik yaz›,
eski M›s›r uygarl›¤›na giden yolu
açan Rosetta taﬂ›n›n üzerinde de
bulunuyordu. Rosetta taﬂ› olarak
bilinen taﬂ levha, siyah bazalttand› ve düzgün bir biçimi yoktu. 114 cm uzunlu¤unda ve
74 cm geniﬂli¤inde olan taﬂ›n
Antikça¤da k›r›ld›¤› san›l›yor.
5. Ptolemaios Epiphanes’in
tahta geçiﬂinin 9. y›ldönümünü kutlamak için haz›rlanan

land›¤›na
tan›k olmuﬂlard›. Baz› mezarlara yüzy›llar
içinde birçok kez girilmiﬂti. Piramitler
aﬂ›lmaz duvarlar›yla, içlerindeki labirentler ve baﬂka güvenlik sistemleriyle firavunu korumaya çal›ﬂ›yorlard›
ama bir yandan da ba¤›r›yorlard›:
Bende çözülmesi gereken bir s›r ve
de¤erli hazineler var!
‹ngiliz kaz›bilimci Howard Carter’›n buldu¤u ve günümüz dünyas›nda çok bilinen firavunlardan biri olan
Tutankamon döneminde art›k piramit
inﬂa edilmiyordu; onun mezar›, bir tepeye mezar odalar› kaz›larak yap›lm›ﬂt›. Carter mezara girdi¤inde birbirine
ba¤l› dört oda oldu¤unu gördü. Mezar
el de¤meden günümüze dek gelmiﬂti.
Çok de¤erli hazinelere dokunulmam›ﬂt›. Tutankamon’un 4 oda dolusu
hazinelerine bakt›¤›m›zda akl›m›za ﬂu
gelebilir: Günümüzdekinin aksine Tutankamon kendi döneminde hiçbir iz
b›rakmam›ﬂ, hatta çocuk denecek yaﬂta öldü¤ü için çok da önemli olmayan
bir firavundu. Bu durumda Hufu, Pepi ya da 2. Ramses gibi büyük firavunlar›n hazineleri kim bilir ne denli görkemliydi...
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levhada Yunanca, hiyeroglif ve demotik yaz› olmak üzere üç de¤iﬂik
yaz› türü bulunuyordu. 1799 y›l›nda Rosetta (Reﬂid) köyü yak›nlar›nda bulunan levhay›
Frans›z Champollion çözmeyi
baﬂard›. Champollion, o dönemde gizleri çözülmüﬂ eski
Yunan harfleriyle karﬂ›laﬂt›rma yaparak, taﬂtaki M›s›r yaz›lar›n›n baz›lar›n›n harflerin yerine,
baz›lar›n›n heceleri
belirtmek için, baz›lar›n›nsa tamlama niteli¤inde kullan›ld›¤›n› keﬂfedecekti.
Bu son derece büyük bir keﬂifti; bu sayede binlerce y›ll›k görM›s›rl› yaz›c›: Yaz›c›lar, papirüs üzerine hiyeratik
kemli bir imparatorluyaz›yla notlar al›r sonra bunlar› temize çekerlerdi.
¤un kap›lar› günümüze
aç›l›yordu.

Tutankamon'un mezar›n›n yerinin
çok uzun süre bulunamamas›n›n nedenlerinden biri de, onun Amon papazlar›nca lanetlenen bir soydan,
Amarna krallar› olarak bilinen firavun
Akhenaton'un soyundan geliyor olmas›d›r. M›s›r’da yerleﬂik din olan Amon
dinine ve di¤er tanr›lara karﬂ› ç›kan 4.
Amenofis, tek tanr› olarak gördü¤ü
Güneﬂ tanr›s› Aton’un dinini ülkede
tek din olarak ilan etmiﬂti. Ad›n› sonradan Akhenaton (Aton’a hoﬂ görünen)
olarak de¤iﬂtiren firavunun annesi kraliçe Tiyi, Fenikeli bir prensesti ve büyükannesi dolay›s›yla da Sami kan› taﬂ›yordu. Samilerde görülen tek tanr›
inanc›n› o¤luna aﬂ›lam›ﬂ olup olmad›¤›
tam olarak bilinemiyor bugün. ﬁu bir
gerçek ki, Akhenaton'un ölümünden
sonra baﬂa geçen Smenhkarre zaman›nda da Aton inanc› sürmüﬂtü; ancak
onun yerini alan çocuk kral Tutankamon, ilk ad› olan Tutankaton’u de¤iﬂtirmek zorunda kalm›ﬂt›. Onun zaman›nda Amon rahiplerine eski ayr›cal›klar› geri verilip Amon inanc›na geri dönüldüyse de Amarna krallar› olarak bilinen Akhenaton, Smenhkarre, Tutankamon ve Ay’›n adlar› ölümlerinden
sonra lanetlenerek firavunlar listesinden silindi. Bu, zamanla onlar›n unutulmas›na neden oldu.
Amarna krallar›ndan sonra devletin
baﬂ›na geçen 19. Sülale döneminde M›-

s›r en görkemli zamanlar›n› yaﬂar.
Devletin gücü firavun Usermare, di¤er
ad›yla 2. Ramses döneminde doru¤a
ulaﬂ›r. Ramses, Hititlerle yapt›¤› ve sonucunda Kadeﬂ anlaﬂmas›n›n imzaland›¤› savaﬂlar kadar, yapt›rd›¤› dev an›tlar ve tap›naklarla da an›l›r. Kadeﬂ anlaﬂmas›yla Hititlerle dostluk sa¤lan›nca Ramses, bütün dikkatini güneydeki
Nubye üzerine yo¤unlaﬂt›r›r, burada
görkemli an›tlar yükseltir. Buhen kalesi olarak bilinen yerin aﬂa¤›s›na Ebu
Simbel tap›na¤› inﬂa edilir ve cephesine Ramses'le kraliçe Nefertari'nin dev
heykelleri yontulur. Ramses’le Nefertari’nin alt› heykeli de tanr›ça Hathor’a
adanan ikinci tap›na¤› çevrelemektedir. UNESCO’nun baﬂlatt›¤› büyük
kampanya olmasayd› bu büyük eserler
bugün Assuan baraj›n›n sular› alt›nda
kalacakt›. Toplanan yard›mlar, dev
kumtaﬂlar›n›n birkaç tonluk kitleler biçiminde kesilerek tap›naklar›n altm›ﬂ
metre daha yukar›da kurulmas›n› sa¤lad›. Halk s›n›flar›yla memurlar›n yaﬂam›nda kesin bir iyileﬂme sa¤layan saltanat›n›n par›lt›s›na karﬂ›n, 2. Ramses,
ard›llar›n›n döneminde çöküﬂe yol açacak olan baﬂl›ca iki tehlikeyi; rahiplerin güçleriyle topraklar›n›n büyümesini ve yine ellerinde geniﬂ topraklar bulunduran asker aristokrasisinin geliﬂmesini önleyemeyecekti. Öte yandan
büyük an›tlar yapt›rmakla hazinenin

Firavunun Laneti
Bat› dünyas›nda firavun Tutankamon’un mezar›n›n bulunmas› büyük yank› uyand›rm›ﬂt›. Öyle ki,
Carter’in bu buluﬂu yaln›zca meslektaﬂlar›nca de¤il,
her kesimden insan taraf›ndan ö¤renilmiﬂti. Bunda
gazete, foto¤raf ve yay›na yeni baﬂlayan radyo programlar›n›n da etkisi oldu. 1926 y›l›nda Tutankamon’un mezar›n› ziyarete gelenlerin say›s› 12 300
olarak aç›klan›yordu. Dünyan›n ilgisini üzerine çeken
böylesi bir olay›n gazetelerde haber olarak geniﬂ yer
tutmas› do¤ald›r. Ne var ki gazeteler haberlerini ço¤unlukla bilim adamlar›yla yapt›klar› görüﬂmelere
göre de¤il, sansasyonel olaylardan yola ç›karak yaz›yorlard›. 1930’lu y›llara dek gazetelerde yer alan "firavunun laneti" haberleri, böyle bir sansasyon uyand›raca¤› düﬂünülerek baﬂlat›lm›ﬂ olabilir. Bunun yan›s›ra Tutankamon’un mezar›n› ortaya ç›karan ekipte yer alan Lord Carnavon’un bu tarihten k›sa bir süre sonra sivrisinek sokmas› sonucu aniden ölmesi bu
tür haberleri körüklemiﬂ olabilir. Bir süre sonra gazete manﬂetlerinde bu tür haberler dünyaya duyuruluyordu: Tutankamon lanetinin yeni bir kurban› daha…. Bu haberler böylece devam etti durdu, alt›nc›… yedinci… On dokuzuncu kurban ﬂöyle duyurul-

bütün kaynaklar›n› da kuruttu¤u, bir
baﬂka gerçektir. Ölümünden sonra bunal›m dönemi baﬂlayacakt›r. Yerine geçen o¤lu Meneptah döneminde sorunlar arkas› arkas›na gelecektir. Ekonomik s›k›nt›lara, bölgede baﬂ gösteren
"deniz halklar›" tehlikesi de eklenecektir. Bat›’dan gemilerle gelen, görkemli
Hitit devletini y›kan ve Ortado¤u’yu
ele geçirip s›n›ra dayanan Deniz halklar›yla savaﬂmak zorunda kal›nacakt›r.
Mücadele kazan›lsa da M›s›r’›n görkemli alt›n ça¤› sona ermiﬂtir. 20 sülalenin iniﬂli ç›k›ﬂl› saltanat›n›n ard›ndan savaﬂlarla dolu yeni bir dönem
baﬂlar; ki bu M›s›r uygarl›¤›n›n
kan kaybetmesi demektir.
Ülkesini Pers tehtidine
ve Babil tehlikesine
karﬂ› ayakta tutmaya çal›ﬂan firavun 2. Ahmose’nin

Firavun Keops,
Kefren ve Mikerinos’a
ait olan piramitler
birer mimari ve
teknoloji
ﬂaheseri.

muﬂtu: "Bugün 78 yaﬂ›ndaki Lord Westburry, Londra’da alt›nc› katta bulunan evinin penceresinden kendini atm›ﬂ ve hemen ölmüﬂtür. Lord Westburry’nin
araﬂt›r›c› Carter’›n sekreteri olarak Tutankamon’un
mezar›ndaki kaz›lara kat›lm›ﬂ olan o¤lu da, geçen
kas›m ay›nda evinde bir gece tamamen sa¤l›kl› bir
ﬂekilde yatm›ﬂken, ölü bulunmuﬂtu. Ölümün nedeni
tam olarak anlaﬂ›lamam›ﬂt›."
Archibald Douglas Reid bir mumyan›n röntgenle
resmini al›rken ve M›s›r uzman› arkeolog Arthur Weigall "ne oldu¤u anlaﬂ›lmayan bir hummadan" öldü¤ünde, gazeteler ﬂöyle yaz›yordu: "‹ngiltere dehﬂet içinde…" Bunu izleyen dönemde Carter’la birlikte mezar odas›n› açm›ﬂ olan A. C.
Mace öldü, ard›ndan Lord Carnavon’un üvey kardeﬂi bir buhran
geçirerek intihar etti. Ard›ndan
Lady Elisabeth Carnavon da bir
böcek sokmas› sonucu 1929 y›l›nda ölünce kaz› heyetinden geriye yaln›zca Howard Carter sa¤
kalm›ﬂt›. "Ölüm, firavunun rahat›-

ölümü ard›ndan Pers hükümdar› 2.
Kambyses MÖ 525’te M›s›r’› ele geçirir. MÖ 332 y›l›na dek Perslerin elinde
bir satrapl›k olarak idare edilen M›s›r’›
bu tarihte Büyük ‹skender ele geçirir.
‹skender’in ölümünden sonra komutanlar› aras›nda bölüﬂülen imparatorlu¤unun M›s›r bölümü general Ptolemaios’un egemenli¤i alt›nda kal›r. Ptolemaioslar M›s›r yönetiminde
oldukça köklü bir hanedan
kuracaklard›r. 12. Ptolemaios’un k›z› 7. Kleopatra, günümüzde en çok bilinen M›-

n› bozana h›zl› kanatlarla gelecektir!" Tutankamon’un mezar›nda yaz›l› oldu¤u söylenen lanet rivayete göre böyleydi. Gazetelerden biri bir gün Carter’›n da öldü¤ünü yazd›¤›nda, bilim adam› art›k dayanamad›. Bir kere, ölen kendisi de¤ildi ve olay yaln›zca isim benzerli¤inden ibaretti. "Araﬂt›r›c›," diyordu Carter "iﬂine, hiç ﬂüphesiz ciddilik ve kutsal bir
sayg›yla, fakat sansasyonlara susam›ﬂ kitlenin, esrarl› cazibesine kolayca kap›laca¤› o ürpertiden uzak
kalarak giriﬂir. Saçma sapan gevezelikte akl›n ve anlay›ﬂ›n yeri yoktur. Ama anlaﬂ›lan biz eski ça¤lardan pek de o kadar fazla ileri say›lmay›z…"
Carter’› k›zd›rp böyle bir aç›klama
yapmas›na neden olan lanet asl›nda yoktu; hiç olmam›ﬂt›. M›s›r geleneklerinde
yaﬂayanlar için böyle bir lanet yazma
adeti yoktu; tersine mezarlar›n duvarlar›na ölünün hayattayken yapt›¤› iﬂler yaz›l›r ve insanlar›n onun arkas›ndan dindarca hay›r dualar› etmesi istenirdi. Firavunun laneti o dönemin
"magazin" gazetecili¤inin uydurmas›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildi.

s›r hükümdarlar›ndan biridir. Roma
‹mparatorlu¤u Julius Caesar döneminde M›s›r’› iﬂgal etti¤inde, kendisine yak›n buldu¤u Kleopatra’ya taht›n› geri
verir. Kleopatra, Caesar’›n ölümünden
sonra onun komutanlar›ndan Marcus
Antonius’la evlenir. Antonius ve Kleopatra’n›n M›s›r’da güçlenmeye baﬂlamas›, Roma konsülü Octavius’un tepkisini çeker. Octavius’un emrindeki
Roma birlikleriyle Kleopatra’n›n Antonius’un emrine verdi¤i M›s›r birlikleri
savaﬂ›r. Savaﬂ›n sonunda Antonius ölecek, Octavius’un eline canl› geçmek istemeyen Kleopatra kendini bir y›lana
sokturarak intihar edecektir. M›s›r
bundan böyle Roma topra¤›d›r. Art›k
firavunlar dönemi sona ermiﬂtir.
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