Antik Mısır’ın Kutsal Kraliçesi; Nefertiti
Antik Mısır tarihi oldukça gizemli bir tarihe ve tarihi karakterlere sahip bir ülke olmuştur.
Antik Mısır, yazılı kaynaklar olarak hiyeroglif yazıları ile tarihe not düşmeye çalıştığı
görülmektedir. Her ne kadar hiyeroglif yazılar ile tarihe kaynaklık edilmeye çalışılsa da bu
kaynaklarda çalışmanın söz konusu olan Nefertiti ve eşi Akhenaton hakkında kesin bir bilgi
kaynağı sağlayamadığı anlaşılmaktadır. Bu çalışmada Kraliçe Nefertiti hakkında yazılı olarak
günümüze ulaşmış bazı önemli bilgilere değinilecektir.
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Tarih; iyi veya kötü, güzel veya çirkin ayırt etmeksizin kendisini şekillendirmek isteyeni
asla unutmaz ve mutlaka gün yüzüne çıkarır. Kraliçe Nefertiti’de tarihin gün yüzüne çıkardığı
bu kişilerden biridir. Ölümünden asırlar sonra bile ismini hatırlatan bu kraliçe, yaptığı
eylemler ile adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Dönemin şartlarına göre değerlendirme
yapıldığında Kraliçe Nefertiti’nin ve eşi Kral (Firavun) Akhenaton’un yaptığı bu eylemler
devrim niteliğinde olduğu söylenilebilir. Bu devrimin iki kahramanından biri olan Kraliçe
Nefertiti’nin doğumu, yaşamı, ölümü ve yönetimi hakkında günümüze ulaşmış kaynaklar
incelendiğinde tarihin nadir gördüğü kraliçelerden biri olduğu anlaşılmaktadır.
1.

Kraliçe Nefertiti’nin Hayatı

Tarih kaynaklarında Nefertiti’nin doğum ve ölüm tarihi hakkında kesin bir bilgi
bulunamamaktadır ancak bazı kaynaklar MÖ 1370–1330 yıllarını Nefertiti’nin doğum ve
ölüm tarihi olarak kabul etmektedir. Bazı kaynaklarda Nefertiti adını nefer bocuklarından
aldığını ifade edilir. Bazı kaynaklarda ise adının anlamı; “güzellik geliyor, güzel olan veya
güzelden gelen” demektir.1 Nefertiti’nin fiziki özellikleri incelendiğinde uzun boyunlu, iri
elmacık kemikli ve kulağında iki küpe deliği bulunan bir kadın olduğu anlaşılmaktadır.2
Nefertiti, altı kız çocuğunun annesidir. Nefertiti’nin soyu ve ailesi hakkında bazı kaynaklar
kesin bir bilgi verememektedir. Nefertiti’nin, Mısır firavununa ordu komutanlığı yapmış olan
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“Nefetiti: Kraliçe Mumyanın Esrarı”, y.y., https://www.dailymotion.com/video/x3og3xj, (e.t. 27.11.2020)

Ay ve “Kralın Yüce Eşinin Dadısı” unvanını taşıyan Tey’in kızı olma ihtimali de bulunabilir.3
Bir başka kaynakta ifade edilen bilgiye göre Nefertiti’nin Mitanni kökenli olduğu ve adının
Tadukhepa olduğu söylenir. Mısır’a ise evlilik sebebi ile geldiği ve güzelliğinden dolayı adı
Nefertiti olarak değiştirildiği ifade edilmektedir.4 Kraliçe Nefertiti’nin soyu, ailesi veya
hanedanı hakkında kesin bir bilgi elde edilemediği anlaşılmaktadır. Ancak kesin olan bir bilgi
var ki Nefertiti, Antik Mısır’ın güçlü kraliçelerinden biri olduğuydu.

2.

Kraliçe Nefertiti’nin Yönetimi

Nefertiti, Firavun Akhenaton’un (IV. Amonhutep) eşidir. Eşiyle birlikte yönetimi ele
alarak yaptığı devrimlerle de tarihe geçmiştir. IV. Amonhutep, abisinin ölümüyle tahta geçti
ve Nefertiti artık Mısır’ın kraliçesi oldu. Eşi öldükten sonra yönetimi kısa süreliğine tek
başına devraldığı bilinmektedir.5 Mısır’da bulunan duvarlara kazınmış kült resimleri
incelendiğinde eşi ile aynı konuma ve Kral Akhenaton gibi ülke yönetiminde büyük bir güce
sahip olduğu anlaşılmaktadır.6 Thebes ve Amarna döneminin önemli kişilerinden biri olan
Akhenaton’un eşi Kraliçe Nefertiti, Mısır krallığı içinde oldukça önemli bir konuma sahip
olmuştur. Kraliçe Nefertiti, kült resimlerinde bazen bir “kral” gibi, düşmanı öldürürken tasvir
edilmiştir. Bu tasvirler ile Kraliçe Nefertiti’nin güçlü bir firavun olduğu anlaşılmaktadır.

3.

Amarna

IV. Amonhutep ve eşi Nefertiti, Antik Mısır’ın iki bin tanrısına inanmak ve iman etmek
yerine Tanrı Aton’a inanmayı ve iman etmeyi tercih ettiler. Yapılan bu tercih O’nun ve
Nefertiti’nin Mısır tarihinde bir devrim ile sonuçlanmıştır. Akhenaton iktidara geçince Amon
başkâhinin siyasi ve idari gücüne meydan okudu. Saltanatının ikinci yılında ise tanrı olarak
Amon-Ra yerine Aton ismini kullanmıştır. IV. Amonhutep, Tanrı Aton’a taptığını ifade ederek
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saltanatının altıncı yılında ismini Akhenaton olarak değiştirmiştir.7 Akhenaton, iman ettiği Tanrı

Aton’a görkemli ve büyük bir şehir inşa ettirdi. Bu şehre Amarna adını verdi. Akhenaton,
başkenti Thebes’ten8 görkemli şehir Amarna’ya taşıdı. Amarna yeni Tanrı Aton inancının
başkenti olmuştu. Bu süreçte ise Nefertiti, Akhenaton’un yardımcı hükümdar görevini
üstlenmişti. Amarna’da göze çarpan bir özellik söz konusu olmuştur. Bu özellik; Mısır’ın
diğer şehirlerin de olduğu gibi Amarna’da zengin ve fakir ayrımı yoktu. Örneğin bu şehirde
işçilerin evleri zengin işverenin etrafında toplanmıştı. Akhenaton’un ölümünden sonra
Amarna tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı.9

4.

Tanrı Aton İnancına Yapılan Eleştiriler

Tanrı Aton inancı hakkında bazı kaynakların ifadeleri bir fikir ayrılığının oluşmasına sebep
olmaktadır. Bu fikir ayrılığının oluşmasının temel sebebi özellikle Tanrı Aton dininin
monoteist bir din mi yoksa monolatri10 bir din mi düşüncesinden kaynaklandığı
anlaşılmaktadır. Monolatri düşünceye göre tek tanrı inancından ziyade çoklu tanrılar
içerisinde Aton’un tapılması gereken tanrı olarak görüldüğü söylenmektedir. Zira Aton, kült
resimlerinde güneş tanrısı veya güneşi simgeleyen tanrı olarak tasvir edilmiştir. Fakat İslam
dininin bazı toplumlarında Akhenaton’un Tanrı Aton dini ile tek tanrıcılığı ve İbrahimi bir din
yaymaya çalıştığı ve bu dinin yayılmasında Mısır’da vezir olarak görev yapan Peygamber Hz.
Yusuf’un da etkisinin olduğu ifade edilmektedir. Elde edinilen kaynaklar incelendiğinde her
iki görüşünde haklılık payının olduğu söylenilebilir. Lakin gerçek olan bir şey var ki
Akhenaton’un ve Nefertiti’nin yaptığı din devrimi.

5.

Nefertiti Büstü

Nefertiti büstünü, Mısır’da antik tarih kazı çalışmaları yapan Ludwig Borkchardt ve ekibi
bulmuştur. Ludwig Borchardt, Nefertiti’nin renkli büstünü kesin bir bilgi olmamakla birlikte
Berlin’e gayri meşru yollardan götürdüğüne dair bazı ifadeler ve düşünceler söz konu olmuştur.
Kesin bir sonuç var ki Nefertiti’nin renkli büstü günümüzde Berlin’de sergilenmektedir. İlk kez
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1924’te sergiye açılmıştır.11 Günümüzde de Mısır ile Almanya arasında iadesi konusunda Mısır
tarafından çalışmalar devam etmektedir lakin olumlu bir sonuca ulaşılamamıştır.
Nefertiti, Amarna’ya geri dönmeli.....

Sonuç
Nefertiti, Mısır’ın güçlü kraliçelerinden biriydi. Hatta eşi ile birlikte yaptığı din devrimi
Nefertiti’nin en güçlü kraliçe olduğunu ispatlayabilir. Nefertiti, yapılan tasvir resimlerinde
Akhenaton ile eş değer konumda olduğu anlaşılmaktadır. Nefertiti, Antik Mısır’ın asırlardır
hüküm sürdüğü dine meydan okuyan güçlü bir kraliçe ve firavundur. Bu gün elimize ulaşan
büstünde gördüğümüz güzelliği zamansız bir güzelliğe sahip olduğunu gösterir. Nefertiti
tarihin hangi devrinde yaşarsa yaşasın bu güzelliği ile her zaman nesillerden nesillere
aktarılırdı. Yaptığı devrimlerden dolayı her ne kadar Antik Mısır onu tarihten silmeye çalışsa
da böylesine başarılı ve güçlü bir kadını tarih asla unutmayacaktır.
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