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Öz: Eskiçağlarda krallar ve yöneticiler, tanrının yeryüzündeki temsilcisi olarak görülmüş, onları 

yücelten övgü ve ilahiler yazılmıştır. Tanrılar adına insanları yöneten krallar, üstün yeteneklere sahip 

kişiler olarak ve bazen de doğaüstü varlıklar gibi düşünülmüştür. Bu bağlamda, kutsal kişilikler 

olarak algılanan krallara, onları tanımlayan övgü dolu çeşitli unvanlar ve sıfatlar yakıştırılmıştır. İlk 

örneklerini Sumerce metinlerde gördüğümüz bu edebî anlatım tarzının, Akad, Babil, Asur ve Hitit 

kralları tarafından da kullanıldığı, kısacası gelenekselleşerek devam ettiği söylenebilir. 

 

Bu çalışmada, ağırlıklı olarak Eski Mezopotamya’nın çeşitli bölgelerinden ele geçen tablet ve 

kitâbelerde, kralları niteleyen unvanlar ve sıfatlar üzerinde durulmakta, konuyla ilgili yayınlanmış 

Hititçe çivi ve hiyeroglif yazılı belgelerden de örnekler verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mezopotamya, Çivi Yazılı Belgeler, Kraliyet Unvanları, Eski Krallar ve Sıfatları 

Abstract: This study examines titles and attributes of Ancient Mesopotamian kings as mentioned in 

tablets and inscriptions. The article presents that titles and attributes used by the Mesopotamian 

kings such as Sumerian, Akkadian, Babylonian, Assyrian, and Hittite helped to praise the kings and 

present them to public as glorified rulers. 

Keywords: Mesopotamia, Cuneiform Documents, Royal Titles, Ancient Kings and their attributes 

 

Eski Mezopotamya’da krallar, tanrıların yeryüzündeki temsilcisi olarak görüldükleri için 

doğaüstü güçlere sahip insanlar gibi algılanmıĢlar ve hatta bazen tanrısallaĢtırılmıĢlardır. 

Krallık görevinin tanrılar tarafından verilmesi, onları diğer insanlardan ayrı kılmıĢ, bir nevi 

onları seçilmiĢ kiĢiler statüsüne getirmiĢtir. Bu sebeple de kralları tanımlayan sıfatlar ve onlara 

yüklenen unvanlarda abartılı ifadelere rastlamak mümkündür. Krallar adına yazılan kitâbeler, 

hukuk metinleri, edebî belgeler, inĢaat kitâbeleri ve kral yıllıkları, onları yüceltici sözlerle 

doludur. Krallar, ülkelerinde yaptıkları askerî, sosyal, ekonomik ve siyasi icraatlarından 

bahsederken kendilerinden övgüyle ve gururla söz ederler. Bunu yaparken de yiğitliklerini, 

savaĢçı yönlerini, fiziki güçlerini abartarak ortaya koyarlar. Hâkimiyetlerinin sınırlarına iĢaret 

etmek amacıyla, “dört cihanın kralı”, “Sumer-Akad kralı” unvanlarını sıklıkla kullanırlar. Bu 

sıfatlar, krallarda bulunması gereken fiziksel ve manevi özellikler ile onların hükümranlık 

hırslarını yansıtmaktadır. 

Mezopotamya’nın eski yerleĢim merkezlerinde yapılan kazılarda tabletlerin yanında, tuğla 

veya kil üzerine yazılmıĢ kitâbeler de ele geçmiĢtir.  Bu yazıtların baĢlangıç kısımları, 

çoğunlukla adına kitâbe yazılmıĢ kralı Ģereflendiren sözlerle baĢlar.  Bu yazıtlarda krallar için 

“kuvvetli erkek”, “tanrıların seçtiği”, “tanrıların sevgilisi”, “ülkeler kralı”, “tanrıça Ġnanna’nın 

sevgili eĢi” “tanrı Ninhursag’ın öz sütle beslediği” “alçak gönüllü çoban” tanımlamaları sıkça 
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kullanılmıĢtır. Mesela, Uruk Kralı Lugalzaggesi’nin kitâbesi’nde, kral için tanrıların ensi’si,  

baĢ veziri ve yüksek görevlisi olduğuna vurgu yapan sıfatlar kullanılarak onun, tanrıların 

yeryüzündeki temsilcisi olduğu Ģöyle anlatılmıĢtır: 

 
1-13) 

Tanrı Enlil, ülkeler kralı Lugalzaggesi(ye), Uruk kralı, yurdun kralı, tanrı Anu’nun 

rahibi, tanrı Nisaba’nın büyük adamı, Umma ensi’si Ukuš’un oğlu, tanrı Nisaba’nın büyük 

adamı, (tanrılarca) öz gözle bakılan, 
14-24) 

ülkeler kralı, tanrı Enlil’in büyük ensi’si, tanrı 

Enki’nin anlayış verdiği, tanrı Utu’nun seçtiği, tanrı Enzu’nun baş veziri, tanrı Utu’nun yüksek 

görevlisi (šakkanakku), 
25-28) 

tanrıça İnanna’nın beslediği, tanrı Nisaba’nın doğurduğu evlat, 

tanrı Ninhursag’ın öz sütle beslediği, 
30-41) 

Uruk rahibinin koruyucu adamı, tanrı 

Ninabuhadu’nun büyütmesi, Uruk’un sahibesi (olan) tanrıların baş tapınak hizmetlisine, 

vaktaki ülkeler kralı tanrı Enlil, Lugalzaggesi’ye yurt krallığını verdiğinde...
1
 

Ġsin kralı Ġšme-Dagan’a ait tuğla üzerindeki bir kitâbede
 2

 Ġšme-Dagan’a ithaf edilen 

unvanlar arasında, onun cihan kralı olduğunu göstermek amacıyla, “Sumer-Akad kralı” 

tanımlaması kullanılmıĢ, Sumerce kitâbelerde sık rastladığımız “Tanrıça Ġnanna’nın sevgili 

eĢi” ifadesi ile Ġšme-Dagan’ın tanrılar tarafından da desteklendiği gösterilmek istenmiĢtir.  

Yine Ġsin kralı Lipit-Ġštar’a ait kilden yapılmıĢ koni formlu kitâbede benzer kayıtlar 

bulunmaktadır. Literatürde Lipit-Ġštar kanunları olarak bilinen hukuk kurallarının mimarı olan, 

Ġsin sülalesinin 5. kralı Lipit-Ġštar’ın, ülkesinde yaptığı icraatlar ve koyduğu hukuk kuralları 

sebebiyle, bu kitâbede
3
 onun bilhassa ülkede adaleti kuran kral olması öne çıkarılmıĢtır.  Bu 

amaçla, krala atfedilen unvanlar ve sıfatlar arasında  “Sumer-Akad kralı”, “Tanrıça Ġnanna’nın 

kalpte taĢıdığı adaletin kralı”, “Sumer ve Akad ülkelerinde adaleti kuran kral” “Nippur 

kentinin alçak gönüllü çobanı” tanımlamaları yer almaktadır. Krala yakıĢtırılan “alçak gönüllü 

çoban” sıfatı ile halkını yönetme ve idare etme yeteneği kastedilmiĢ olmalıdır. Metinlerde 

yöneticilere övgüler sıralanırken mütevazı yönleri de mutlaka belirtilmiĢtir.  

Eski Mezopotamya kavimlerinde tapınak inĢası ve kanal yapımı, kralların en önemli 

hizmetleri arasındaydı. Literatürde “Sumerce inĢaat kitâbeleri” olarak adlandırılan belgeler, adı 

geçen tanrı/tanrıçaya ithafen yapılan tapınak ve açılan kanallarla ilgilidir. Bu metinlerde 

krallar, tanrıları için tapınak ve kanal yaptırmakla gururlanırken kendilerinden de övgü dolu 

sözlerle bahsetmektedirler. Örneğin, Tanrı Nanna için yapılan “Temeli korku taĢıyan” adlı 

tapınağın yapımından söz eden, III. Ur dönemi krallarından Ur-Nammu’ya ait tuğla kitâbede,
 4
  

kral için “kuvvetli erkek”, “Ur kralı”, “Uruk’un beyi”, “Sumer ve Akad kralı” gibi 

Mezopotamya kralları için çok sık kullanılan, alıĢılagelmiĢ tanımlamalara yer verilmiĢtir.  

Tanrı Nanna için yapılan tapınağın anlatıldığı Gimil-Sin (Šu-Sin)’e ait bir baĢka inĢaat 

kitâbesinde
5
 de kralın, Sümer panteonunun önde gelen tanrılarından Enlil’in gözde evladı 

olduğu, tanrıların kalbinde yer ettiği edebî üslupla anlatılmıĢtır. Kitâbede kral için “tanrıların 

sevgilisi”, “kuvvetli kral”,  “Ur kralı”, “dört cihanın çobanı” sıfatları kaydedilmiĢtir. “Ülkenin 

ve dört cihanın çobanı” nitelemesi, kralın hâkimiyet sınırlarının büyüklüğünü göstermek ve 

onun bu geniĢ sınırlara kadar hükmedici, yönetici ve sınırların bekçisi olma özelliğine vurgu 

yapmak için kullanılan bir övgü ifadesi olmalıdır. Mezopotamya’da kralların 

kullandıkları sıfatları ve unvanları, hukuki metinlerde de görmek mümkündür. Krallar, 

ülkelerinde gerçekleĢtirdikleri icraatlardan bahsederken, mutlaka kendilerini öven sözler 

kullanmıĢlardır. Lipit-Ġštar kanunlarının prolog bölümü, kralın kendi ağzından kaleme alınmıĢ, 

                                                           
1  Mebrure Tosun- Kadriye Yalvaç, Sumer Dili ve Grameri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1981, s. 12-13. 
2  Kitâbenin transkripsiyon ve tercümesi için bkz. age, s. 19. 
3  Bkz. age, s.19-20. 
4  Bkz. age, s.16. 
5  Bkz. age, s.18-19. 
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kendisini yücelten ifadelerle doludur. Kral, Sumer panteonunun büyük tanrılarından olan Anu 

(Gök tanrısı) ve Enlil (Yeryüzü tanrısı) tarafından hükümdarlık görevinin kendisine 

verildiğinden büyük bir övgüyle bahseder. Kralların, yeryüzündeki insanları yönetmek için 

tanrı(lar) tarafından görevlendirildiği anlayıĢı övgü ifadelerinde açıkça hissedilir.  

33-55) 
Anu ve Enlil, memleketin prensliğine Lipit-İštar’ı tayin ettiklerinde 

38-45) 
O zaman 

(ben) Lipit-İštar, Nippur’un mütevazı çobanı, Ur’un sadık çiftçisi, Eridu’yu terk etmeyen, 
45-55) 

Uruk’un uygun beyi, İsin kralı, Sumer ve Akad kralı, Tanrıça İnanna’nın kalbine uygun (olan) 

ben, Enlil’in sözüne uygun olarak Sumer ve Akad’da adaleti tesis ettim (koydum)...
6
  

Benzer Ģekilde Hammurabi kanunlarının proloğ’unda kral kendisini Ģöyle tanıtmaktadır:  

1-5)
Krallığın ebedi tohumu, kuvvetli kral, Babil’in güneşi, 

6-13) 
Sumer ve Akad memleketleri 

üzerine nur çıkartan (yağdıran), dört cihana boyun eğdiren kral, İštar’ın sevgilisiyim ben...
7
 

Hammurabi kendisini “Babil’in güneĢi”, “Sumer ve Akad memleketleri üzerine nur 

çıkartan (yağdıran)” Ģeklinde, “güneĢ” misali doğadaki tek ve güçlü nesnelerin özelliklerini 

kendinde barındıran, adeta insanüstü niteliklere sahip olarak tanımlamıĢtır. Bu benzetmeler, 

krallık görevinin Mezopotamya halkı için ne kadar kutsal ve güçlü bir konum olduğunun 

kanıtıdır. Hammurabi, “Ġštar’ın sevgilisiyim ben” ifadesini kullanırken tanrı/tanrıçalara 

yakınlığı, tanrılar âleminde kralların sıradan insanlardan daha ulu görüldüğünü vurgulamak 

istemiĢtir. Kanunun epilog bölümü
8
 de kralın, kendisini öven sözleri ile sonlanır. Memleketine 

adaleti getirmekle ve iyi bir düzen kurmakla övünen kral, kendisi için “mükemmel kral” 

tanımını kullanmıĢtır. Bugün Louvre müzesinde sergilenen Hammurabi kanunlarının yazılı 

olduğu stelde de, kralın GüneĢ tanrısı Šamaš’dan adaleti ve doğruluğu teslim alıĢı tasvir 

edilmiĢ, böylelikle Hammurabi’nin âdil kral olma özelliği ön plana çıkarılmıĢtır.  

Hammurabi’ye ait kireç taĢı bir tablette
9
 de, Mezopotamya kralları için kullanılan 

bilindik, kalıplaĢmıĢ bazı övgü ifadeleri yanında, krala yüklenen sıfatlar arasında “Babil 

Ģehrinin baĢ tanrısı”, “Marduk’un kalbini tatlandıran (yumuĢatan) çoban” tanımlaması yer 

almaktadır. Bu tanımlama, Hammurabi’nin Tanrı Marduk adına Babil kentini yönetmesi, 

kentin bekçisi anlamında olmalıdır.  

Mezopotamya kralları arasında, belki de en sıra dıĢı özelliklere ve güce sahip kral 

GılgamıĢtır. Çünkü Ģu ana kadar çivi yazılı belgelerde hiçbir kral için “Üçte ikisi tanrı üçte biri 

insan” tanımlamasının kullanıldığına rastlanmamıĢtır.  Sumer kral listesine göre, tufandan 

sonra kurulan ilk üç Ģehirden biri olan (KiĢ, Uruk, Ur) Uruk kentinin 5. hükümdarı GılgamıĢ, 

doğaüstü bir varlık gibi görülmüĢ, ölümünden sonra tanrısallaĢtırılmıĢ, kendisinden binlerce yıl 

sonra bile Mezopotamya’da ve Anadolu’da Hititler’de bir kahraman olarak anılmıĢtır. 

GılgamıĢ destanının pek çok versiyonu olduğunu biliyoruz.
10

  Destanın en yeni ve en az 

zedelenmiĢ Ninive versiyonunun 1. tableti, kahramanın tanıtımı, erdemleri, kahramanlıkları ve 

kiĢiliği ile ilgili bilgilerin verilmesiyle baĢlar. Sözünü ettiğimiz üzere, Mezopotamya 

belgelerinde önemli Ģahsiyetler, tanrı ve tanrıçalardan bahsedilirken genellikle metinlerin 

giriĢinde bazen de ortasında, onların belirgin özellikleri sıralanır, onların yiğitlikleri ve fiziki 

güçlerinden söz edilir. Bu edebî ve süslü üslup, kralların övüldüğü metinlerde hemen hemen 

                                                           
6 Mebrure Tosun-Kadriye Yalvaç, Sumer, Babil, Assur Kanunları ve Ammi-Ṣaduqa Fermanı, Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara 2002, s. 61. 
7  age, s.185. 

8 Bkz. age, s.211. 
9 Bkz. Mebrure Tosun-Kadriye Yalvaç, Sumer Dili ve Grameri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1981, s. 22-

23. 
10 Destanın versiyonları için bkz. Jean Bottéro, Gılgamış Destanı Ölmek İstemeyen Büyük İnsan, Yapı Kredi 

Yayınları, Ġstanbul 2011. 
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aynıdır. GılgamıĢ destanında da aynı üslup kullanılmıĢtır. Metin, kahramanın tanıtımı ile baĢlar 

ve GılgamıĢ’ın erdemleri, ona yakıĢtırılan sıfatlar ile devam eder:  

[Tanıt]acağım cümle âleme her şeyi görmüş, t[üm dünyayı] tanımış (?) her şeyin sırrına 

ermiş olanı ve her yerde [gizli kalmış (her şeyi) keş]fedeni (?)!, [bil]gelerin (?) bilgesini, her 

şeyi [bir bakışta kav]rayanı: Seyreyledi karanlıkları O, açı[kladı] tüm gizleri (hatta) öğretti 

bize Tufan’dan önce [olup biteni]!. Dönünce çıktığı uzun yolculuktan bitkin fakat yatış[mış] 

olarak. [Ka]zıdı bir mezar taşının üstüne başından geçen her şeyi!...
11

  

Bu paragrafta kralın bilgeliğini öne çıkarmak amaçlanmıĢtır. Metnin devamında, kralın 

savaĢçı yönü ve yiğitliğini vurgulayan sıfatlar sıralanıyor: 

Uruk’un bir boğa kadar güçlü, ünlü, yiğit, [göz]de evladı, [eş]siz hükümdar. Düşer 

(adamlarının) önüne (ya da) peşlerinden giderek yüreklendirirdi (onları). Kahraman 

[sa]vaşçı, birliklerinin koruyucusu, taş duvarları (bile) yerle bir eden taşkın su [küt]lesi: 

(Böyleydi işte) Lugalbanda’nın oğlu, yüce inek: dişi Manda-Ninsuna’nın evladı. [(Böyleydi 

işte)] görkemli, göz kamaştırıcı Gılgamış...
12

   

Metnin ilerleyen satırlarında GılgamıĢ’ın kiĢiliği ve fiziki görüntüsünün ihtiĢamı ile ilgili 

bilgi veriliyor: 

Dünyaya geldiğinden beri saygın biriydi (bu) Gılgamış! Üçte ikisi tanrı, üçte biri insandı. 

mah
13

 ta[sar]lamıştı vücudunun ve yüzünün biçimini ve [   ] (ve de) eşsiz güc[ünü]!...
14

  

Metinde görüldüğü üzere, GılgamıĢ’ın doğaüstü bir varlık gibi algılanması, onun fiziki 

görüntüsünün tasvirinde de kendini göstermektedir. GılgamıĢ tanımlanırken “Üçte ikisi tanrı, 

üçte biri insandı” ifadesi ona yakıĢtırılan tanrısallığın bir iĢaretidir. GılgamıĢ’ın tanrısallığını 

gösteren diğer bir kanıt da, belgelerde GılgamıĢ ismi yazılırken, isminin önünde Sumerce 

“tanrı” anlamına gelen DINGIR ideogramının kullanılmasıdır.
15

 Destanda, kralın fiziki gücünü 

anlatmak için yapılan benzetmeler oldukça abartılıdır. Onun boğa ile eĢ tutulması ve taĢ 

duvarları dahi yıkabilecek kadar güçlü bir su kütlesine benzetilmesi bunun kanıtıdır. Hemen 

belirtmek gerekirse, tanrısallaĢtırılmıĢ bir kiĢiden bahsedilirken bu kadar abartılı ifadelere 

baĢvurulması doğaldır.  

GılgamıĢ destanının Hititçe versiyonunda
16

 da “kahraman” olarak adlandırılan GılgamıĢ’a 

tanrılar tarafından verilen güçten bahsedilmektedir. Tablette kayıtlı “Güçlü tanrılar, kendi 

Ģekillerinde Gılgameš’i yarattı” cümlesi, onun tanrısallığının kanıtıdır.  

Ġlk örneklerini Sumerce metinlerde gördüğümüz, onların krallarını fiziki ve ruhsal açıdan 

betimlerken kullandıkları edebî, abartılı ve süslü anlatım geleneği, daha sonraki devirlerde 

baĢka halklar tarafından da örnek alınmıĢtır. Adeta gelenekselleĢerek süren bu tasviri anlatım 

tarzını Akadca belgelerde de görmekteyiz. Akadlı Sargon’a ait otobiyografi tarzında yazılmıĢ 

bir metinde kral kendisini   “Ben kuvvetli kral, Akad kralı Sargon....”
17

  Ģeklinde tanımlamıĢtır. 

                                                           
11 age, s.63. 
12 age, s.65-66. 
13 Sumerce mah:  “kutsal, ulu, seçkin” anlamına gelmektedir. Bottéro’ya göre burada mah ile kastedilen, Enki/Ea ile 

iĢbirliği yaparak, insanın yaratılmasında baĢlıca etken olmuĢ eski Ulu Tanrıçadır ve bu destanda Aruru (Ana 

Tanrıçanın adlarından biri) ile özdeĢleĢtirilmiĢ olmalıdır. Bkz. age, s.67, dipnot: 2. 
14  Agy. 
15 dGIŠ-BÍL-GA-MEŠ, dGIŠ-GÍN-MAŠ/MEZ örneklerinde olduğu gibi. (bkz. Florence Malbran-Labat, Manuel 

D’épigraphie Akkadienne, Librairie Orientaliste Paul Geuthner,  Paris 1976, s. 137. 
16 Bkz. Güngör  Karauğuz, Hitit Mitolojisi, Çizgi Kitâbevi, Konya 2001, s. 188. 
17 Joan Goodnick Westenholz, Legends of the Kings of Akkade, Mesopotamian Civilization 7,  Library of Congress 

Cataloging-in-Publication Data, Indiana 1997, s. 38. 
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Sargon’un ünü ve askerî baĢarıları, ölümünden binlerce yıl sonra bile unutulmamıĢ, bir 

imparator hükümdarı olarak baĢarıları metinlere konu edilmiĢtir. Kültepe’de 1958 yılı kazı 

mevsiminde Ah-šalim adlı tüccarın arĢivinde ele geçen bir tablet (Kt j/k 97)
 18

, Sargon’un 

kahramanlıkları ile doludur. Tablet, “Akad kralı”, “dört (cihanın kralı)”, “kuvvetli kral”  gibi 

Sargon’un unvanları ile baĢlar ve askerî baĢarıları ile devam eder.  

Akadca belgeler arasında, tanrısallığın iĢareti olan boynuzlu tacı takarak kendisini 

ilahlaĢtıran Akadlı Sargon’un torunu Naram-Sin’e (Res. 2)
19

 karĢı yapılan ayaklanmanın 

anlatıldığı bir metnin Cenevre versiyonunda,
20

 krala atfedilen sıfatlar ve unvanlar,  onun 

ilahlaĢtırılması ile bağlantılı olarak oldukça güçlü ve etkileyicidir. Bilindik tanımlamaların 

yanında kralın, Mezopotamya’nın önemli tanrıları tarafından “dünyanın dört çevresinin kralı” 

ilan edilmesi, “Anum’un kutsanmıĢ rahibi” olarak adlandırılması ve “Enlil’in askerî komutanı” 

gibi kralın savaĢçılık ve cesaretini simgeleyen nitelemeler kullanılması, Naram-Sin’in 

tanrısallığına vurgu yapmak içindir.  

 “Dünyanın dört çevresinin kralı/cihan kralı” unvanı W. Hallo’ya göre, Naram-Sin ile 

ortaya çıkan bir kraliyet unvanıydı.
21

 Naram-Sin, bir adak kitâbesinde adını “kuvvetli, dört 

cihanın kralı, Armanum ve Ebla’nın fatihi” unvanları ile kullanmakta ve bu iki batı 

memleketine karĢı gerçekleĢtirdiği baĢarılarından söz etmektedir. Ġnsanoğlunun yaradılıĢından 

beri henüz kimsenin bu baĢarılara ulaĢamadığından bahsetmektedir.
22

 

A.  Orta ve Yeni Asur Dönemi Kral Yıllıklarında Geçen Kraliyet Unvanları ve 

Kralları Tanımlayan Sıfatlar 

Mezopotamya’da kralları tanımlarken kullanılan sıfat ve unvanların, edebî, süslü, abartılı 

ve coĢkulu bir anlatımla sunulmasının en güzel örneklerini Orta ve Yeni Asur Dönemi kral 

yıllıklarında görmek mümkündür.  ġüphesiz bu anlatım tarzı, kralların yıllıklarını kâtiplere 

yazdırırken kendilerini abartılı ifadelerle, adeta insanüstü varlıklara has özelliklere sahip olarak 

tasvir ettirmek istemelerinden kaynaklanmaktadır. Bu yıllıklarda kraliyet unvanları, kralların 

icraatlarını, soy ağacını ve aynı zamanda onların hâkimiyet sınırlarını da içine alacak Ģekilde, 

iç içe geçmiĢ tanımlamalarla verilmiĢtir.  Anlatımdaki güçlü benzetme sanatı, kralları 

tanıtırken ortaya çıkmaktadır. “Dev gibi güçlü”, “memleketin dağı”, “düĢmanları arasında 

(tanrı) Adad gibi gürleyen”, “bir ateĢin alevi gibi yakan”, “Ģiddetli alev”,  “sağanak bir yağmur 

gibi Ģiddetli”, “düĢmanlarını fırtına gibi aĢağı atan”, “alev yıldırımı ile kötüyü çarpan” gibi 

benzetmelerle, krallar kendilerini doğaüstü varlıklarla özdeĢleĢtirmiĢlerdir. 

Asur krallarının düĢmanlarına karĢı çok acımasız davrandıklarını ve onlara Ģiddetli 

cezalar uyguladıkları metinlerden bilinmektedir. Yıllıklarda, kralların acımasızlıkları ve 

düĢmanlarına korku salmaları “düĢmanı yakan”,  “bütün toprakların acımasızı”, 

“güvenilmezlere karĢı acımasız”,  “korkunç kimse” gibi sıfatlarla vurgulanmıĢtır. 

Asur krallarını tanımlayan unvan ve sıfatlar arasında, onların hâkimiyet sınırlarının 

geniĢliğine vurgu yapan, edebî dilin son derece etkili kullanıldığı ifadeler sıkça yer almaktadır.   

Bu ifadelerden bazılarını Ģöyle sıralayabiliriz: “Yükselen güneĢin büyük denizine (kadar), 

                                                           
18 Metnin iĢlendiği yer için bkz. Cahit Günbattı, “Kültepe’den Akadlı Sargon’a Ait Bir Tablet”, ArAn 3, Ankara 

1997, s. 136-155. 
19 Bugün Louvre müzesinde bulunan Naram-Sin stelinde, kralın Lullub/mi kabilesine karĢı kazandığı zafer tasvir 

edilmektedir. Naram-Sin’in, Sippar kentinde diktirdiği bu anıtta kralın, tanrısallık simgelerinden biri olan boynuzlu 

taç taktığı görülmektedir. 
20 Bkz. Westenholz, age, s. 240-241. 
21 William. W. Hallo, “Royal Titles from the Mesopotamian Periphery”, Anatolian Studies, Vol. XXX, Ankara 1980, 

s. 1. 
22 Paolo Matthiea, An Empire Rediscovered, British Libraray Catologing in Publication Data, London 1980, s. 60. 
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batan güneĢin büyük denizine onun aleyhinde olanları yenen”, “kuvvetli iktidarında dünyanın 

dört bölgesini yakıp kül eden”, “dünyanın dört bölgesi boyunca saltanatını güçlü kuran”, 

“bütün dağ bölgelerine boyun eğdiren”, “uzak ve yakın dağları ve dağlık arazilerin zirvelerini 

arĢınlayan”, “kuzey ve güneyde (yukarıda ve aĢağıda) yolları açan”, “dağları ve denizleri 

geçen”, “en zor yolları bulan”, “insanların çobanı”, “geniĢ alanlara yayılan milletlerin 

hükümdarı”, “memleketinin desteği (direği)”, “ülkelerin tamamını ayağında (önünde) boyun 

eğdiren”, “cennetin ve yeryüzünün ıĢığı”, “derinliklerin ortasına ıĢık veren”, “bütün insanların 

güneĢi”, “yeryüzünün ve cennetin son idaresine hâkim olan”, “suların ve okyanusların en 

dibinin kralı.” 

Krallarda bulunması gereken özelliklerden biri de iyi bir savaĢçı olmaktır. Kraliyet 

unvanları  arasında kralların savaĢçı ruhlarını tasvir eden “savaĢın kralı”, “düĢmanlarının 

hepsini deviren”, “bir kasırga gibi düĢmanlarını ezen”, “sınırsız güç”, “savaĢtaki saldırısı 

ölçülemeyecek olan”, “saldırısı fırtına gibi olan”, “düĢmanlarının toprağını alt eden”, “kuvvetli 

savaĢçı”, “ordularının gölgesi” gibi edebî sözler de bulunmaktadır.  

Yıllıkların yazılıĢında esas alınan formüle göre metin veya kitâbelerin giriĢi, kralları 

niteleyen sıfat ve unvanlarla baĢlar ve devamında onların icraatları sayılırdı. Bazı belgelerde 

ise, kraliyet unvanları baĢlangıçta sayıldığı gibi metnin ortasında ve bazen sonlarına doğru da 

söylenirdi.  

ÇalıĢmamızın bu bölümünde, Orta ve Yeni Asur dönemi krallarına ait her yıllık metni 

değil, bazı seçilmiĢ metinlerde geçen unvanlar ve sıfatlardan örnekler verilecektir. 

Orta Asur dönemi krallarından I. Adad-nirāri’ye ait bir kitâbede,
23

 kralın Asur ülkesinin 

sınırlarını kuzeyde ve güneyde geniĢlettiği ve bunun için savaĢtığı halkların adları 

sıralanmıĢtır. Kitâbede, I. Adad-nirāri’nin, “ünlü hükümdar”, “tanrının onuru”, “efendi”, 

“tanrıların Ģehir beyi”, “Ģehir kurucusu”, “sınırları geniĢleten”, “bütün kuzey ve güney 

düĢmanlarını yok eden”, “bütün düĢmanlarının üstesinden gelen” gibi geniĢ coğrafyalara 

hâkim olan bir kral olma özelliğini öne çıkaran unvan ve tanımlamalar dikkati çekmektedir. 

Kral, tanrının yeryüzündeki temsilcisi olduğuna vurgu yapmak için kendisinden bahsederken 

“Asur’un rahibi” unvanını kullanmıĢtır. Bu unvanı, diğer Asur krallarının yıllıklarında da 

görmek mümkündür. 

Yukarıda bahsettiğimiz üzere Mezopotamya’da kralların baĢlıca görevleri arasında 

tanrıları için yaptıkları tapınak inĢaları gelmektedir. I.Salmanassar döneminden Eharsagkurra 

adlı tapınağın yeniden inĢası ile ilgili kitâbede,
 24

 kralın icraatları ile bağlantılı olarak onun 

bayındırlık hizmetlerine önem veren ve tanrıları için kurbanlar sunan bir yönetici olduğu, 

“kültünü arındıran ve gönüllü (olarak) kurbanlarını sunan”, “kanlı kurbanları ve bütün tanrılar 

için adakları çoğaltan”, “muhteĢem Ģehirlerin kurucusu”,  “tanrıların ikametgâhı olan 

Eharsagkurkurra’nın mimarı”, “Asur için iyi iĢleri çoğaltan”  gibi ona ithaf edilen 

tanımlamalarda kendini göstermektedir: 

Orta Asur dönemi krallarından I. Tukulti-Ninurta/Urta’nın, Kar-Tukulti-Ninurta adlı 

kentinin kurulmasına iliĢkin kitâbesinde
25

 kral,  Sumer ve Akad krallarının, hâkimiyetlerinin 

sınırlarına vurgu yapmak için kullandıkları “cihan kralı”, “Sumer ve Akad kralı”, “dünyanın 

                                                           
23 Kitâbenin tercümesi için Bkz. Daniel, D. Luckenbill, Ancient Records of Assyria and Babylonia (ARAB),  The 

University of Chicago Press, Vol. I, Chicago 1926,  s. 27.  

24 Bkz. age, s. 38. 
25 I.Tukulti-Ninurta’nın bu kitâbesinin de yer aldığı, diğer Akadca yazıtların değerlendirilmesi hakkında bkz. 

Hecker, Karl, “Akkadische Inschriften”,  Band 6, Gütersloher Verlagshaus, München 2011, s. 23-56. 
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dört köĢesinin (bucağının) kralı” unvanlarını almıĢtır. Kralın, yöneticiliğine dikkat çekilerek 

“huzur veren asası ile ülkesini güven içinde yöneten”, “dünyanın dört bölgesi boyunca 

saltanatını güçlü kuran”, “yüce rahip”, “Sin’in sevgilisi”, “uzatılmıĢ (uzanmıĢ) asası ile 

insanları ve kabileleri doğru yöneten”, “güçlü ĢavaĢan”, “Adad’ın eseri”, “saltanat yıllarında 

(saltanatı boyunca) bolluk ve zenginliğe kavuĢturan”
 26

 gibi tanımlamalar, saltanatı boyunca 

ülkesini güven, adalet ve bolluk içinde yönettiğine iĢaret eden sıfatlardır.  

Yeni Asur dönemi krallarından II. Adad-nirāri’nin yıllığından bir pasajda,
 27

 kralın 

bilhassa savaĢçı yönü ve düĢmanlarına karĢı sergilediği tavır, “savaĢta güçlü”, “Ģehirleri 

yıkan”, “memleketlerin dağlarını yakan”, “ateĢ gibi yakarım”, “fırtına gibi aĢağı atarım 

(indiririm)”, “kötü, sağanak bir yağmur gibi Ģiddetliyim” Ģeklinde oldukça güçlü bir benzetme 

sanatı kullanılarak gösterilmiĢ ve kral, âdeta insanüstü özelliklere sahip bir varlık gibi 

tanıtılmıĢtır. 

Asur-nașir-pal’in yıllığından bir pasajda da kral, kendini üstün yeteneklere sahip, 

tanrıların katında ulu insan, karĢı konulamaz bir lider olarak tanıtmaktadır. Oldukça uzun övgü 

ifadelerinin yer aldığı pasajda “cennetin ve yeryüzünün son idaresine hâkim olan (idare eden)”, 

“Nudimmud’un ilk evladı”, “Igigi’nin kahramanı”, “güçlü, tanrıların prensi”, “Ekur’un dölü 

(evladı)”, “cennetin ve yeryüzünün kilidini tutan” sözleri, kralın kendisini  insanüstü bir varlık 

olarak gördüğünün kanıtıdır. Pasajın sonu “Ben muhteşemim, asilim, yüceyim, kuvvetliyim, 

onurluyum, ihtişamlıyım, seçkinim, güçlüyüm, yiğidim. Aslan gibi cesurum ve kahramanım”
 28

 

Ģeklinde kralın ağzından kaleme alınmıĢ övgü sözcükleri ile bitmektedir.
 
 

B. Hititçe Belgelerde Geçen Kraliyet Unvanları 

Mezopotamyalı krallar gibi Hitit kralları da tanrıları adına halklarını yönetirlerdi. Kral, 

tüm Hatti ülkesinin rakipsiz sahibiydi ve toprakları, Fırtına tanrısının yeryüzündeki temsilcisi 

olarak idare etmekteydi.
29

 Küçük bir ritüel parçasında (CTH 612= IBoT 20), “Ülkenin, göğün, 

toprağın ve insanların Fırtına tanrısına ait olduğu, Labarna’nın, Fırtına tanrısının vekili olduğu 

ve bütün Hatti memleketini ona verdiği” kayıtlıdır.
30

  

Hitit krallarının güç ve kudretlerini göstermek için çok da abartılı olmayan süslü ifadelere 

baĢvurdukları bilinmektedir. Hitit krallarının “LUGAL 
uru 

Kuššar/Hatti” “Kuššar/Hatti 

Ģehri/ülkesi kralı”; “LUGAL GAL” “büyük kral”; “
d
UTU

ši
” “GüneĢim”ve “L/Tabarna” 

unvanlarını
31

 kullandıkları anlaĢılmaktadır. Hitit krallarını tanımlayan sıfatlar da metinlerde 

kayıtlıdır. Bu sıfatlar
32

  arasında “NA-RA-AM 
d
x,y” “x,y tanrının gözdesi/tercihi”; 

“EN.KUR.KUR
hi.a

” “Ülkelerin beyi”; “UR.SAG” “kahraman”; “LÚ 
URU

Kuššar” “Kuššar Ģehri 

adamı” gibi tanımlamalar sayılabilir. 

I. Arnuvanda döneminden baĢlayarak ve sonra da daha sık olarak Ġmparatorluk 

döneminde Hitit kralı, “
d
UTU

ši”  
 “GüneĢim”

33
 sanıyla belirtilmekte; bu unvana Eski Krallık 

                                                           
26 Bkz. Luckenbill, age, s. 56. 
27 Bkz.  age, s. 110. 
28 age, s.138-140. 
29 Ahmet Ünal, Hititler Devrinde Anadolu 3, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Ġstanbul 2005a,  s. 105. 
30 Muhibbe Darga, Hitit Mimarlığı 1, Yapı Sanatı, Arkeolojik ve Filolojik Veriler, Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Yayınları, Ġstanbul 1985, s. 10-11. 
31 Hatice Gonnet, “La titulature royale hittite au IIe millénaire avant J.C”, Hethitica III, Louvin 1979, s. 14-22. 
32 agm, s. 23-26. 
33 Ünal,  age, s. 105’de, Hitit Ġmparatorluk döneminde, mutlak surette Eski Yakındoğu ülkelerinden ve Mısır’dan 

etkilenilerek kralın yetkileri ve otoritesinin haddinden fazla aĢdığını ve “GüneĢim” unvanının Mısır örnek alınarak 

kullanıldığını söylemektedir. Stefano de Martino ise, böyle bir unvanın kullanılmasında Mısır dünyasının etkili olup 

olmadığını bilediğimizi ifade etmektedir. Stefano de Martino, Hititler, Dost Kitâbevi, Ankara 2006, s. 77. 
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metinlerinde de yer yer rastlanmaktadır.
34

 Bu unvan, kral ile GüneĢ tanrısı arasındaki yakın 

bağı göstermektedir.
35

 Kral, yöneticilere gönderdiği mektuplarda kendisinden “GüneĢim” diye 

söz etmekte, yöneticiler de ona, “GüneĢim”, “Efendim” Ģeklinde hitap etmekteydiler.
36

 Bu 

tanımlama, günümüzdeki “majeste” kavramının karĢılığıydı ve Hitit krallarının armalarında, 

hiyerogliflerle ad yazılıĢları hemen hemen her zaman kanatlı güneĢin altındaydı.
37

  Hititler’in 

anlayıĢına göre, öldükleri zaman tanrı olan Hitit kralları kendilerini GüneĢ tanrısına 

bağlamaktaydılar.
38

  Hitit krallarının tanrılar ile olan bağları derinleĢtikçe, bu amaçla II. 

Muvattalli’den baĢlayarak krallar, kaya kabartmalarında ya da mühür resimlerinde koruyucu 

tanrısıyla kucaklaĢırken betimlenmiĢlerdir.
39

  

Eski Krallık ve Ġmparatorluk döneminde Hatti kralına tabarna/labarna unvanı verilirdi; 

Hitit kaynaklarında Labarna, özel ad olarak da belgelenmiĢtir ancak tabarna/labarna’nın 

baĢlangıçta bir unvan olduğunu ve sonra da bir özel isme dönüĢüp dönüĢmediği ya da bunun 

tersinin söz konusu olup olmadığı bilinmemektedir.
40

 LUGAL=haššu unvanı, daha ziyade dinî 

muhtevada kullanılırken, 
d
UTU

ši
, dünyevi anlamda ve yaĢamakta olan kral için kullanılırdı.

41
  

Hitit krallarının metinlerde kullandıkları unvanlar arasında, “Kahraman Büyük Kral”, 

“Hatti ülkesi kralı”, “Fırtına tanrısının sevgilisi”, “Arinna’nın GüneĢ tanrıçasının sevgilisi” en 

iyi bilinen kraliyet unvanlarıdır. Bu unvanlar sayılırken aynı zamanda kralın soy ağacı da 

verilmektedir. Bu anlatım tarzını  Asur kral yıllıklarından da biliyoruz. Hemen belirtmek 

gerekir ki, Hitit krallarına atfedilen unvanlar, Mezopotamya krallarını tanımlayan unvanlar 

kadar süslü ve abartılı değildir.  Hitit kralları, herhalde doğaüstü yetenekleri ve abartılı fiziki 

tasviri, sadece tanrılara yakıĢtırdıkları, belki de kendilerini tanrılarla eĢ tuttukları takdirde 

onların gazabına uğramaktan korktukları için, abartılı ve insanüstü tanımlamalar kullanmayı 

tercih etmemiĢ olmalılar. Hitit krallarının yaĢadıkları süre içinde kendilerini 

tanrılaĢtırmadıklarını da göz ardı etmemek gerekir. 

Hititçe metinlerin büyük bölümünde krallara ait aynı unvanlar sayıldığı için burada bazı 

metin yerlerinden örnekler vereceğiz.  

III. Hattušili’nin otobiyografi metninin giriĢ kısmında kral, babası ve dedesinin de ismini 

belirterek soy ağacını vermekte ve unvanlarını saymaktadır.
 42

 Hitit siyasi antlaĢma 

metinlerinin baĢlangıç kısımları da kraliyet unvanlarının sayılması ile baĢlar. Kurunta ve IV. 

Tuthaliia arasındaki antlaĢma (Bo. 86/299: &1 (Öy. I 1-5) kaydında, bilindik Hitit kraliyet 

unvanları ile birlikte IV. Tuthaliia’nın nesli sıralanmaktadır.
 43

 Benzer Ģekilde, Šaušga-muwa 

ve IV. Tuthaliia arasındaki antlaĢma (CTH 105): &1 (Öy. I 1-7) metninde de kral IV. 

Tuthaliia’ya “Arinna Ģehri GüneĢ Tanrıçası’nın sevgilisi” unvanı atfedilmiĢtir.
 44

 

Sadece çivi yazılı belgelerde değil, mühür baskıları ve yazıtlarda da giriĢlerin, kraliyet 

unvanlarının sayılması ile baĢladığı söylenebilir. Karaman’ın 55 km. kuzeyindeki Kızıldağ 

                                                           
34 Martino, age, s. 76. 
35 Agy. 
36 Sedat Alp, Hitit Güneşi, Tübitak Yayınları, Ankara 2011a, s. 16. 
37 Agy. 
38 Agy. 
39 Martino, age, s. 77. 
40 age, s.76. 
41 Ünal, age, s. 105. 
42 Bkz. Sedat  Alp, Hitit Çağında Anadolu Çivi Yazılı ve Hiyeroglif Yazılı Kaynaklar, Tübitak Yayınları, Ankara 

2011b, s. 134. 
43 Bkz. Güngör Karauğuz, Boğazköy ve Ugarit Çivi Yazılı Belgelerine Göre Hitit Devletinin Siyasi Antlaşma 

Metinleri, Çizgi Kitâbevi, Konya 2002a, s. 93-94.  
44 Bkz. age, s. 197-198. 
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üzerinde, kral Hartapuš’a ait bazı hiyeroglif yazıtlarda
45

 kralın unvanları baĢlangıç cümlesini 

oluĢturur. 

Kızıldağ 2 yazıtı:   

“Kudretli Fırtına Tanrısı(nın) sevgilisi (??), Güneş (Majeste), Büyük Kral Hartapuš”
46

 

Kızıldağ 3 yazıtı:  

“Kahraman, Büyük Kral, Muršili’nin oğlu, Fırtına Tanrısı(nın) sevgilisi (??), Güneş 

(Majeste), Büyük Kral Hartapuš, bu şehri inşa etti.”
47

 

Kızıldağ 4 yazıtı:  

“1  Kahraman, Büyük Kral, Muršili’nin oğlu, Fırtına Tanrısının sevgilisi, Güneş 

(Majeste), Büyük Kral, Kahraman Hartapuš, 

2a  Her tanrı(nın ve) Göğün Fırtına Tanrısı(nın) lütfuyla, 

2b  her ülkeyi fetheden (O) 

2c  Maška(na?) ülkesini de fethetti. 

3    Büyük Kral, Adam Tawani”
48

 

Boğazköy’de bir Bizans duvarı içinde taĢ blok olarak kullanılmıĢ olan IV. Tuthaliya’ya ait 

stelde de, Hitit metinlerinde sıkça rastlanılan tipik kraliyet unvanları kaydedilmiĢtir.
49

 III. 

Muršili’nin kilden bir bulla üzerindeki mühür baskısında da kral, soy ağacı ile birlikte “Hatti 

ülkesi kralı”, “Kahraman büyük kral” gibi kendi unvanlarını saymaktadır.
50

  

Mezopotamya’da baĢlayan, krallara birtakım unvan ve sıfatlar ithaf etme geleneğinin, 

sadece eskiçağ toplumlarında değil sonraki devirlerde farklı coğrafyalardaki halklar tarafından 

da sürdürüldüğü bilinmektedir. Sultanların ve padiĢahların, güç ve kudretlerini ve 

gerçekleĢtirmek istedikleri icraatlarını ifade etmenin bir yolu olarak kendilerinden bahsederken 

çeĢitli unvanlara baĢvurdukları anlaĢılmaktadır. Türkiye Selçuklu Sultanlarının kitâbelerinde 

kendileri için kullandıkları unvanlar buna bir örnektir.
51

 Benzer Ģekilde Kök Türkçe yazılı 

belgelerde de devlet yöneticileri ve üst düzey görevlilere ithaf edilen, onların askerî ve idari 

yönlerini ortaya koyan unvanlar oldukça fazladır.
52

 Daha geç devirlerde Osmanlı padiĢahları 

da fermanlarında, onları tanımlayan yüceltici unvanlar ve sıfatlar
53

 ile kendilerinin 

                                                           
45 Güngör Karauğuz-,Hasan Bahar-H.Ġbrahim.Kunt, “Kızıldağ Üzerine Yeni Bazı Gözlemler”, Türkiye Bilimler 

Akademisi Dergisi, S. 5, Ankara 2002b, s. 7-32. 
46 Agm, s. 8. 
47 Agy. 
48  Agy. 
49 Bkz. Alp, age, 2011b, s. 171.   
50 Bkz. age, s. 174. 
51 Selçuklu Sultanları, Abbasi halifelerinin koruyucusu olduklarını gösteren “Burhanu Emiru’l-mü’minin”, “Kasımu 

Emiru’l-mü’minin” ve “Nâsıru Emiru’l-mü’minin”gibi. unvanlar kullanmıĢlardır. (M.M. Hacıgökmen, “Türkiye 

Selçuklu Sultanlarının Kitâbelerde Geçen Bazı Unvanları ve Bunların Selçuklu Siyasetine Yansımaları”, Selçuk 

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 31, Konya 2012, s.182. Benzer Ģekilde Alaeddin Keykubat, Alanya 

kitâbelerinde “Sultanu’l-Berr-i ve’l-Bahreyn” “Kara ve Denizlerin Sultanı” ve “muhrizü’l-hâfikeyn” “iki ufkun 

muhafızı” unvanlarını almıĢtır. Agm, s. 184.  
52 Alp, Alpagu, Apa, Bilge, Ġlteber, Kagan, ĠlteriĢ, Kuylug, Külüg, ġad, Tarkan, Tigin bunlardan bazılarıdır. Bkz. S. 

Gömeç, “Kök Türkçe Yazılı Belgelerde Yer Alan Unvanlar”, Erdem, C. 12, S. 36, Ankara 2002. 
53 “Fermân-ı celîlü’l-kadr”, “fermân-ı sa’âdet-unvan”, “fermân-ı beĢâret-unvan”, “fermân-ı Ģeref-iktirân”, “fermân-ı 

vâcibü’l-iz’ân”, “fermân-ı vâcibü’l-imtisâl”, “fermân-ı kazâ-cereyân,” ,“fermân-ı cihan-muta”, “fermân-ı kadr-

tüvan”. Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, 

Ġstanbul 1998, s. 99-100. 
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büyüklüğünü, cihan kralı olduklarını vurgulamak istemiĢlerdir. Sultanların unvanlarını halka 

duyurmak için hutbe yanında sikke ve kendisinin veya devlet adamlarının yaptırdığı yapılara 

konulan kitâbelerin kullanıldığı bilinmektedir.
54

 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, metinlerde ve kitâbelerde, kralları tanımlarken kullanılan 

edebî üsluplar ve anlatımdaki güçlü benzetme sanatı, Mezopotamya kralları ve Anadolu’da 

Hititler tarafından benimsenmiĢ, gelenekselleĢerek devam etmiĢtir. Krallara ithaf edilen unvan 

ve sıfatlar,  kralların betimlenmesinde son derece etkili olmuĢtur.  Krallar, icraatlarını ve 

gerçekleĢtirmek istedikleri faaliyetlerini halka anlatırken, mutlaka süslü unvanlara 

baĢvurmuĢlar, böylelikle kendilerini yüceltmiĢlerdir. AĢağıda, Mezopotamya krallarının sık 

kullandığı, gelenekselleĢen unvan ve sıfatların Ģeması verilmiĢtir. 
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54 Hacıgökmen, agm, s. 181. 
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