
1 
 

 

Joan Goodnick Westenholz, Legends of the Kings of Akkade; the 

Texts, Eisenbrauns Winona Lake, Indiana, 1997 (s. 410) 
 

                                                                                               Abdullah Şahin1 

 

 
Westenholz tarafından kaleme alınan bu eser Akkad İmparatorluğunun kurucusu 

olarak kabul edilen Sargon ve torunu Naram- Sin’e ait efsaneleri içermektedir. Eser, yazarın 

teşekkürler kısmında da ifade ettiği gibi, 1984 yılında Chicago Üniversitesi’nde 

Mezopotamya kahramanlık destanları araştırma çalışmasında tasavvur edildi ve 1985- 86 

yıllarında başlandı. Yazar, teşekkürler kısmında eserin oluşmasında katkı sağlayan kişi ve 

kurumlara ayrı ayrı teşekkür etmektedir. Eser uzun bir zaman diliminde ve pek çok uzmanın 

katkılarıyla hazırlanmıştır. Eserde hem latinize edilmiş metin (çivi yazılı orijinalinden) hem 

de İngilizce karşılığı bulunmaktadır. Gerekli görülen yerlerde (hem latinize edilen metin hem 

de İngilizce tercüme kısmında) dipnotlarla açıklama ve ek yapılmıştır. Kırık olan kısımlar 

tırnak işareti içinde üç nokta ile belirtilmiş, karşılığı bilinmeyen kelimelerin sonuna parantez 

içinde soru işareti konulmuş ve latinize edilen çivi yazılı metinde tashih eden kişi tarafından 

unutulan ya da yanlış yazılan kısımlar parantez içinde belirtilmiştir. Sargon ve Naram- Sin’e 

ait efsaneler yazıldıkları döneme göre kronolojik olarak ele alınmış ve karşılaştırma 

yapılmıştır. Her bir metin, sunum, keşif şartları imla ve dil, şiir sanatı açısından incelendikten 

sonra verilmiştir. Dizinde ise: Özel isimler, ihahî isimler, coğrafî, topografik, edebî metinler 

dizini, tartışmalı kelimeler dizini, genel dizin ve çivi yazılı tabletlerin fotoğrafları ek olarak 

verilmiştir. 

Sargon ve Naram- Sin Akkad İmparatorluğunun iki önemli ismine ait efsaneleri içeren 

böyle bir çalışma şüphesiz Akkad tarihi çalışmaları ve Akkad tarihi üzerine çalışan tarihçiler 

için önemlidir. Bu şekilde derlenen bir çalışmanın önemi, Akkad tarihi çalışmalarının zorluğu 

göz önüne alınca daha iyi anlaşılmaktadır çünkü Akkadlar’a ait bilgiler, sonraki dönemlerden 

kalan kopyalardan elde edilmektedir. Kısa süren imparatorluk tarihi içinde bu iki imparator 

hakkında sayısız efsaneler bulunmaktadır. Sargon’un hayatı ve imparatorluğun kuruluşu ile 

ilgili ve İmparatorluğun ikinci kurucusu sayılan Naram-Sin’in hayatı, siyaseti 

düşünüldüğünde Akkad tarihi bu iki imparator etrafında toplanmaktadır. Bu açıdan olsa gerek 

yazar bu iki imparator hakkındaki efsaneleri içeren bir eser kaleme almıştır. Bu tür eserlerin 

Türkçeye kazandırılmasının ya da Türkçe’de bu tür çalışmalar yapılmasının önemini ifade 

etmeye bile hacet yoktur. 

Eser çeşitli ön bilgilendirmeden sonra A ve B olarak iki ana bölüme, on kısma 

ayrılmıştır. A bölümünde Sargon, B bölümünde Naram- Sin ele alınmıştır. Birinci kısımda 

giriş, ikinci ve beşinci kısımlar Sargon’a, altıncı ve onuncu kısımlar ise Naram- Sin’e 

ayrılmıştır. Toplamda yirmi iki metin kullanılmıştır: On bir metin Sargon için, on bir metin 

Naram- Sin için ayrılmıştır. Yazarın Sargon bölümünde ağırlıklı olarak üzerinde durduğu 
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kısım Res Gestae Saganis başlığı altındadır; Naram- Sin bölümünde ağırlıklı olarak durduğu 

kısım ise The Great Revolt against Naram- Sin başlığı altındadır. 

 

 

İçindekiler kısmında yazar, III. Binyılda Akkad hanedanlığının birkaç on yıl içinde 

ortaya çıkışına değinerek başlamakta ve bu hanedanlığının gücünün sadece Mezopotamya 

üzerinde olmadığını aynı zamanda da Yakındoğu’da kendisini göstermeye başladığına vurgu 

yapıyor. Akkadlar’ın askeri seferlerini, Suriye’den İran’a uzanan bir bölgede ve ticarî 

bağlantılarını kuzeyde Anadolu’nun dağlık bölgelerine, batıda Akdeniz’e ve doğuda İndus 

Vadisi’ne uzattığını ifade etmektedir. 

Akkad Hanedanlığı’nın Mezopotamya’nın kültür ve dili üzerinde belirleyici bir öneme 

sahip olduğuna vurgu yapılmaktadır. Yazar, Akkad toplumunu şekillendiren periyodunu, bazı 

açılardan, Yunan ve Teutonic kahramanlık çağına benzetmektedir (Şüphesiz bu benzetmenin 

temel dayanaklarını da yazar belirtmesi gerekirdi. Çünkü farklı coğrafyalarda farklı etkenler 

altında gelişen iki çağ karşılaştırılıyor ise bunun temellendirilmesi ve muknî şekilde izah 

edilmesi gerekir). Burada ayrıca, Akkad monarşi sistemine değiniyor ve Akkadlar’ın kurmuş 

oldukları hanedanlık sistemine ve bu sistemin getirdiği yeniliklere yer vermekte. Daha sonra 

yazar, eserin hazırlanmasında istifâde edilen kaynaklara değinmekte: Sümer kral yıllıkları, 

çeşitli kronikler ve kehanetler, Sargon ve Naram- Sin’e ait çivi yazılı metinleri ve telif kitap 

listesi vermektedir.    

A bölümünde ( birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü metinlerde) Sargon’un hayat 

hikâyesine değinen yazar, Sargon’un doğumuna dair efsane ile başlar ve Sargon’un bizatihi 

kendi ağzından Annesini, babasını ve doğumundan sonra gerçekleşen hadiseleri anlatır. Bu 

anlatıda Sargon, kendisinin tanrı tarafından seçildiğini ve hâkimiyetinin doğumundan beri dinî 

bir meşruiyet ile olduğunu ifade eder. Bu efsane siyasî bir propaganda niteliğindedir. Bu bilgi 

bize Eski Babil dönemine ait fragmandan gelmektedir.  Birinci ve ikinci tabletler Sargon’un 

doğumuna dair efsaneye değinirken dördüncü tablet Sargon’un gücünün doğuşunu, Ur- 

Zababa ve Lugalzagesi arasında meydan gelen savaşta komutanlık yapan Sargon’un savaşı 

kazandıktan sonra kendi kralına karşı bir darbe ile yönetimi devralıp, Mezopotamya’da daha 

önce gerçekleştirilmemiş olan bir yönetim şeklini ihdas etmesini içerir. Beşinci tablet ise 

Sümerce ve Akkadça iki dilde yazılmış bir alıştırma metnidir. Burada yeri gelmişken 

değinmek gerekirse, Sümercenin çözülmesinde büyük öneme sahip olan bu iki dilli alıştırma 

metinleri Sümer ve Akkad toplumlarının birbiri ile olan bağlantılarının seviyesini ve değerini 

belirtmesi açısından gayet önemlidir. 

Res Gestae Sargonis adlı dördüncü kısım (altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu 

metinlerde), Fetheden kahraman Sargon, Sargon yabancı topraklarda, Aslan Sargon, Savaşın 

kralı (bu metin, Amarna düzeltmesi, Amarna fragmanı, Assur fragmanı, Nineve düzeltilmesi 

alt başlıklarını içerir). Sargon, iktidarı ele geçirir geçirmez hâkimiyetini öncelikli olrak 

içerdeki rakiplerine tanıttıktan sonra sayısız seferler yapmıştır. Bu seferleri doğuda Medler’e, 

batıda Anadolu’ya yönelik olmuştur. Yazar, Sargon’un yaptığı fetihleri anlatan metinleri 
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aktardıktan sonra bu seferlerden elde ettiği kahramanlıklara ve unvanlara ait metinleri 

aktarmıştır. Sargon, kısa sürede Akkad devletinin sınırlarını genişletince hakkında sayısız 

efsane ve mitler oluşmuştur. Yukarıda geçen metinler de bunlardan bir kaçıdır.  

Beşinci kısım (onuncu, on birinci metinlerde), Sargon’a ait mektubu, Nippur mektubu 

ve Ur mektubu başlıklı metinleri içerir. Sargon bu mektupları adları sadece Ur mektubunda 

var olan çeşitli bilinmeyen kişilere gönderilmiştir. Bu mektupların içeriği Sargon’un çeşitli 

siyasî ve askerî faaliyetleri hakkındadır. 

B bölümün de ise Naram- Sin’e ait metinler mevcuttur. Naram- Sin’in önemine 

yukarıda değinilmişti. Altıncı bölüm (on ikinci metin) : Naram- Sin ve Apişal lorduna ait 

başlığı içerir. Hikâyemsi bir dili olan bu metin, Naram-Sin ile adı bilinmeyen Apişal şehri 

yöneticisi arasında gerçekleşen bir anlaşmazlığı içerir. Bu anlaşmazlık kehanet geleneğinden 

ve kroniklerden biliniyor. 

Yedinci kısım (on üçüncü metin) Naram- Sin ve Erra başlığını içermektedir. Bu 

tablette pek çok boşluk olmasına rağmen, Hikâye tanımlanabiliyor ve detaylandırılabiliyor. 

Tanrı olan Erra ve kral olan Naram- Sin, adlandırılmamış ve Enlil tarafından desteklenen 

düşmanla savaşmak için güçlerini birleştiriyor Bu konu Erra’ya adanmış bir tapınağın 

dikilmesine bağlanıyor. 

Sekizinci kısım (on dördüncü metin), Naram- Sin’in ölümü üzerine ağıt başlığını 

taşımaktadır. Bu yegâne yapıt bir prizma üzerine yazılıdır. Naram- Sin’in muhteşem 

eylemlerinin hikâyesi methiye şeklinde, belki de bir kraliyet ilahisinde krala yönelik, 

nutuktur. Bu metinde Naram- Sin tanrılaştırılmamış daha ziyade halkının güneşi olarak 

resmedilmiş. Burada üzerinde durulan husus Naram- Sin’in halkı için ne anlam ifade ettiği 

üzerine yazılmış olan bir hikâye olması. 

Dokuzuncu kısım (on beşinci, on altıncı, on yedinci, on sekizinci, on dokuzuncu 

metinler) Naram- Sin’e karşı büyük isyan, Naram- Sin tahta çıktığı sırada dedesi Sargon 

tarafından genişletilen imparatorluğun sınırları içerisinde pek çok ulus bulunuyordu. Sadece 

sınırlara katılmış topraklar değil siyasî ve askerî olarak Akkad İmparatorluğuna bağlı devletler 

de mevcuttu. Sargon’un ölümünden ve oğlunun pasif yönetiminden (Sargon’a nazaran) fırsat 

bulan bu uluslar ve devletler Akkad İmparatorluğuna karşı birlikler kurup isyan etmişlerdir. 

Bu isyan edenlerin başında Medler, Sümer şehir devletleri ve Anadolu’daki krallıklardır. 

Anadolu’da gerçekleştirilen isyanı bizatihi Naram- Sin’in ağzından okuyoruz: Cula- An ve on 

on yedi krallığın isyanı. Yazarın da en çok üzerinde durduğu bu başlık Naram- Sin dönemi 

için çok önemlidir. Naram- Sin döneminde yazılan ve daha sonra kopyaları ile bize ulaşan 

metinlerden elde ettiğimiz bilgilerden de bu dönemin devletin en kritik dönemi olduğunu 

anlıyoruz.  

Onuncu ve son kısımda (yirminci, yirmi birinci, yirmi ikinci metinler) Naram- Sin ve 

düşman göçebe topluluklar: Naram- Sin’in Guthean efsanesi başlığını taşımaktadır. Bu 

metnin Eski Babil baskısı, Yeni Babil düzeltilmiş metni ve standart Babilce düzeltilmiş metni 

bulunmaktadır.  Bu efsane okunmuş yazılı bulgulara göre bütün efsaneler içinde en popüler 

olanındır. Bu metin iki eski Babil el yazmasında korunuyor. Akkad formu Boğaz köyde, geç 
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bir versiyon, altı kopya içinde Nineve’den, biri Sultan Tepe’den diğeri de Kiş’ten elimize 

geçmiştir. 

 

Eserde dikkat edileceği üzere bütün versiyonlar verilmeye çalışılmış ve detaylı 

açıklamalar yapılmıştır. Eserde okunmayan, anlaşılmayan yerler belirtilmiştir. Dipnot 

kısmında tabletler hakkında genel bilgi vermektedir. Dipnotlarda değerlendirilen kelime, 

dilbilgisi ve tarihî bilgilerin verilmesi tabletlerin ve metinlerin anlaşılması için kolaylık 

sağlamaktadır; benzer konuyu içeren başka bir tablet var ise o tablette yazılan yerler 

belirtilmiş ve karşılaştırılmıştır. Özellikle ihtisası Eskiçağ olan öğrencilerin zorlanmadan 

okuyabileceği rehber niteliğinde bir eser. Akkad tarihi, bilhassa Sargon ve Naram- Sin 

dönemini çalışanlar için önemli yadsınamayacak bir eserdir.  

 

    

 


