
UGARİT .KIRALLARININ TARİ~İ

Füruzan KINAL

Ugarit, kuzey' Suriye'de Lazkiye'nin 12 km. kuzeyiiıde bugünkü Ras-
Şamra harabelerinin yerinde, Eski Çağların en önemli ticaret merk~zlerinden
biri idi. Ugarit gerçi liman değildi, fakatAttalig, Gib'ala ve denizin ortasın-
daki,yani küçük bir adadaki Himuli limanlarına hakimdi. Ugarit'in önemi,
o zamanlar bir zahire anbarı olan Mukişmemleketinin (Anıik ovasımn)toprak
ürünlerinin ba~ıya naklinde ticaret aracılığı yapmasından ileri geliyordu.
Ugarit kazılarında 7 muhtelif dilde (Akkadca, Asurca, Hititçe, Hurrice, Mısır
ve Kenan dillerinde ve nihayet Yunanca) ile 4 çeşit yazılı (çivi yazısı, çivi
alfabe yazısı, Hitit Hieroglif ve Mısır Hieroglif yazısı) tabletleri ihtiva eden
arşivler, o zamanki Ugarit şehrinin yaşantısı ve karakteri hakkında fikir ver-
meye yeterlidir. Bu vesikalar sayesinde M.'Ö. II. Bin yılda en zengin çağını'
yaşayan hu küçük kırallığın tarihi aydınlanmıştır.

F. A. elaude Schaeffer'in haşkanlığınd~ hir Fransız heyeti tarafından
1929 dan heri yürütülen Ugarit kazılarıı, Ugarit'in dünya yazı tarihinde özel
hir yeri olduğunu ortaya koymuştur: İlk kez Ugarit'te çivi yazı işaretleri al~
fahe harfleri olarak kullanılmıştır. Bu işaretler Proto Fenike dilinin ifadesind.e
kulIamlmış, sonra daha geliştirilerek G'rekler'ehuradan geçmiştiZ.

.Ugarit kazıları şehrin daha Neolitik devirlerden heri meskftn olduğu~ı.u
göstermekle heraher3, şehrin III. Binyıldaki tarihi meçhUldür.Bunun sebt'hi,
M.Ö. 2350 lerde bir imparatorluk kurmuş olan Akkadlar'ın kuzey Suriye'ye de
hakim olmalarıdır. Gerçekten Agadeli Sargon yazıtlarında "Güneşin hattığı

1 Ugarit kazıları hakkında ön raporları Syria dergilerinde 1929 dan beri yaynılanınıştır.
Ayrıca "Mission de Ras Shanıra" tarafından Palais Royal d'Ugarit (PRU) lerde metin neşriyatı,
Ugaritica ı-vı (bu son sayı henüz elimize geçmemiştir) serisinde ise, hem metinlerin hem de
arkeolojik ,objelerin yorunıları yapılmaktadır.

2 Çivi yazı alfabesi 1932 de Alman bilgini Hans Bauer tarafından çöziilmüştür. (Das
Alphabet von Ras Shanırıi'(Halle 19Ş2).

3 Ugaritica i (1939) s. 4.
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denize kadar bütün ülkeleri zaptettiğini" söyler4• Nitekim Ugarit kazılarında
Akkad devrine ait bir silindir mühür bulunmuşturs.

Akkad imparatorluğu yıkıldıkt'an ancak bir asır sonra III. Ur sülalesi
(M.Ö. 2060-1960) zamanında yeniden yazılı vesikalar başlar. Bu devre ait
Mezopotamya'nın muhtelif şehirlerinde b~lunan binlerce tabletie Ugarit'in ,
adı yine geçmez. Fakat Ur şehri tüccarlarının Byblos'a (Amama çağında
Gubla == Cebel)kadar gittiklerini gösteren belgeler vardır6•

III. Ur süllilesi yıkıldıktan sonra ise, Eski Mısır'ın Orta İmparatorluk
firavunları kuzey Suriye ile ilgilenmeye başlamışlardı. ~itekim Ugarit kazı-
larında II. Sesostris'in (M.Ö. 1897-1879) heykeline ait parçalarla III. Ame-
nemhet'in (1840-1792) veziri User'in heykeli bulunmuştur7• Mısır'ın Orta İm-
paratorluk devri,Mezopotamya'da Hammurabi'den önceki "İkinci Ara Devri"
de denilen8 İsin-Larsa çağına raslar. Bu devirde Mezopotamya'da her şehir
bağımsız, küçük bir kırallık olduğundan ve bu kırallar arasında sürekli çekiş.
meler bulunduğundan, uzak. ülkelere giden ticaret~ervanları. dışında, askeri
seferler yapılamamıştır. Bunun içindir ki, Orta İmparatorluk vesikalarında
Babil, Mari gibi öneInıi ticaret. merk~zleri bile zikredilmemiştir. Ancak Orta
İmparatorluk çöktükten sonra, meşhur Babil kıralı Hammurabi ile Eski
Babil devri başlar.

~ski Babil devrinde Ugarit:

Babil'de Hammurabi'nin yaşadığı senelerde kuzey Suriye'de büyük bir
Yamhat kmıllığı vardı. Bu kırallıKtan Mari ve HaÜusas arşivleri vesikaları
bahsetti~i gibi, Alalaklı kazılarında ıla bu kırallığa ait vesikalar bulunmuş.

, tur9• Fakat bu vesikalard!! Ugarit'in Yamhad kırallığına bağlılığınıgösteren
hiç bir vesika yoktur. Tersine, Ugarit ve Yamhad kıralları dostane mektup.
laşıyorlardı. Babilli Hamillurabi zamanında, tesadüfen aynı adı taşıyan
Yamhad kırah Hammurabi, Mari kıralı Zimri.Lim'e gönderdiği bir mektu.
bunda: "Genç Ugaritli'nin onun sarayını görmek istediğini, onu habercisile
birlikt.eMari'ye göndereceğini" yazıyordulO.

4 Hans Hirsch, MO XX (1963) s. 39.
5 elaude F. A. Schaeffer, MO XX s. 212.
6 R. Dussaud, Fouilles de Byblos i (1939) s. 313 ve Sollberger, Byhlos sous les rois d'Ur

(MO XX, s. 120 veAlbreight, BASOR 163 (1961) s. 43.•
7 Ugaritica II (1949) s. 53.
8 D. O. Edzard. Die zweite Zwischenzeit Babyloniens (Wiesbaden 1954).
9 Wisemann, The Ala1akh Tahlets (London 1953).
10 Syria 18 (1937) s. 74.
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Diğer taraftan Ugarit kazılarında bulunan ve Babil sanatını aksettiren
bir silindir mühür üzerinde "Niqmadu oğlu Yaqaru" adı okunmuştur. Aynı
isimler Ugarit kıral listesinin ,başında da geçmektedir., Böylece bu Ugarit
kırallarının Eski Babil devrinde yaşadıkları kabul edilmektedirll. -Eğer'bu
doğru ise~Mari kıralımn sarayını 'görmek isteyen genç Ugarit prensi belki
de Yaqaru idi. Ugarit kazıları Yaqaru'nun sarayının yakıldığını göster-
miştir. Bu yangımn Alalakh'ın VI. tabakasını yakıp yıkan Hitit istilasıyle
aym zamanda olm.ası mümkündür, zira Hattusas kazılarında yeni bulunan
I. Hattusili'nin (ca. 1600 lerde )annallerile, bu Hitit kıralıiıın Yamhad
kıralı ile savaştığını ve 6. senesinde Alalakh'ı zaptettiğini biliyoruzl2.

Daha sonra Hattusili'nin halefi I. Mudili de Suriye seferi yapmış, Yamhad
kırallığına son verdikten sonra Babil'e kadar gitmiştil3. Böylece Alalakh ve
Halep şehirleri gibi, lJgarit'in de Eski Babil devrisonlarında Hitit' akınları
neticesinde yakılması çok muhtemeldir. Hititler Suriye seferlerine Hurri akın
larını durdurmak amacıyle başlamışlardı. Fakat bu iki Hitit kıralının yaptığı
Suriye seferle:ri, Hurriistilasını ancak geçici olarak öniemişti. Öyle ki, I. Mur-
şili' nin , katili ve halefi Hantili de orta Anadolu'ya kadar sokulan Hurriler'le
savaşmıştırl4. Nitekim M.Ö. XV.' yüzyılda yaşayan Alalakh kıralı İdrimi,
heykeli üzerindeki kitabeEinde bize, Mitanni kıralı Barratarna'nlll Haleb'i
zaptım anlatırl5. Kuzey Suriye'yeyapılan bu Mitanni istilasından sonra
Ugarit'e Hurriler gelmiş 0lmalıdırlarl6.Ugarit arşivlerinde yüzlerce Hurrice
vesika bulunmasi, şehir halkının mühim bir kısmını Hurriler'in teşkil ettiğini
gösterir. Ugarit vesikalarında ayrıca yüzlerce Hurri şahıs adları geçmektedirl7.
Buna karşı Ugarit arşivlerin?-e Mitanni /kırallarının Ugarit'e hakimiyetIerini
belgeleyen ne yazılı, ne arkeolojik tek bir vesika vardır .

./

Halbuki Mısır'ın XVIII. sülalesine ait vesikalarda Ugarit'in adı geçmek-
tedir. Mısır'ı Hiksoslar'dan kurtaran firavun Ahmose'nin halefleri, kuzeyden
gelecek tehlikeleri önlemek için, Suriye-Filistin şerit arazisinin Mısır'ın elinde
bulunması gerekliliğini anlamışlar ve Orta İmparatorluğun geleneksel dış

II J. Nougayrol, PRU nı, p. XXXVI ve LXI.
12 i.. Wçıolley, A Forgotten Kingdom (1953) s. 95 ~e not 14'e bak.
Ü Telepinus fermam: Sturtewand, A Hittite Chrestomaty (1935) 18.5ve King, Chronicles

eoneerning Early Babylonian King n 22.
14 O. R. Gurney, CAH vol. ı~nChap. VI p. 15.
15 S. Smith, The Statue of İdrimi (1949) s. 17.
16 A. Kannnenhuber, Die Arier (1968) s. 110.
17 E. Laroehe, Ugaritiea V, ehap. II p. 447-606, PRU III 311.
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politikasını uygulamaya başlamışlardı. Bu maksatla 18. sülale FiravUnları
kuzey Suriye'ye (Retenuya) sürekli askeri seferler yapmışlardır. Özellikle
Mitanni kıralı Saussatar'la Çağdaş olan III. Tutmosis (1502-1448), kıraliçe
Haçepsut'un ölümünden sonra, kuzey Suriye'ye 16 sefer yapmıştı, öyle ki
"Mitannİ ülkeleri ondan korkularına titriyorlardı"l8.

Bu durum Hitit kıralı II. Tuthalia'nın, Hititler'in Halep üzerindeki tarihi
haklarını .Mitanni kıralından istemesine kadar devam etmiştir. Hattusas ar-
şivinde bulunan Halep muadesinde II. Tuthalia'nın Halebi aldığı anlatılır.
Bunun üzerine Mitanni kıralı Suttarna, kızım Firavun IV. Tutmosis'e vererek
Mısır'ın yardımını sağlamıştıl9• Kuzey Suriye ilebirlikte Ugarit de yine Mısır
hakiıniyeti altına girınişti.

Amarna Çağında Ugarit:

:Böylece III. Amenofis zamanında (M.Ö. 1402-1364) Ugarit kırallığı
Mısır'ın vassallerinden biri idi. Nitekim III. 'Amenofis'inçağdaşı Ugarit kıralı
i. Amınistamru'nun Amarna arşivinde bir mektubu bulunmuştur (EA 45).
Mektupta Amınistamru kendisine "Güneşin kölesi" d,emekte ve düşmana
karşı askeri yardım istemekted~r.

i. Amınistamru'nun kimin oğlu olduğunu bilmiyoruz, fakat Eski Babil
devrinden 350 sene sonra Ugarit vesikal~ı ilk defa' onun zamanında yeniden
başlamıştır. Ugarit kıral listesinde de adı geçen i. Ammistamrusülalesinin
Hurri asıllı olduğusanılmaktadır20. Ugarit, arşivinde i. Ammistamru'ya at-
fedilen bir tek mektup bulunmuştur (16.112). Bu mektubun selam kısmı
Amarna çağı üslubu ile yazıldığı için, Mısır kıralına gönderilmiş olabilir.

ı. Ammistamru'nun yerine oğlu Niqmadu I~ geçtiğinde, Ugarit hala
Mısır'ın t~basıidi, zira Amarna arşivinde II. Niqmadu'dan IV. Amenofis'e yol-
lanmış mektuplar bulunmuştur (EA 46-49). Ayrıca Niqmadu Mısırlıbir pren-
sesle de evlenınişti. Ugarit kazılarında, üzerinde bu düğünü tasvir eden iller-
mer bir vazo bulunmuştur2l. Fakat Mısır'la bu akrabalık bile, Ugarit'i Hitit
tecavüzünden kurtaramamıştı. Gerçekten, Anadolu'da siyasi birliği -yeniden
düzenleyen Büyük ,Hitit Kıralı Suppiluliuma menıleketin ekonoınik çıkar-

18 H. th Bossert, Asia (1956) s. 4.
19 J. A. Knudtzon, Die El Amarna TafeIn (1915) EA 29.
20 C. H. Gordon, Jahrbuch mr kleinasiatische For~chung II (1965) s. 229 da Mitanni

malı Saussatar'm babası Kirta'yı Ugarit mİtoslarmdaki tann kıral Keret'in şahsında canladığı
fikrindedir.

21 Ugaritica III (1956) s. 180.' Aynca EAI39 da Firavunun haremİndeki UgaritH kadın
zikredilir .
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larının kuzey Suriye'nin zengin şehirlerini Mitanni devletinin elinden almayı
gerekt~rdiğinigörmüş ve bu maksatla Mitanni kıral sülalesi içindeki ikilikten
faydalanmasını bilmişti. Mitanni prensi Artatama tarafından kurulan Hurri
kırallığını resmen taıiıması üzerine, Mitanni kıralı Tusratta ile bozuşmuştu.
ISuva (Fırat'ın Malatya batı~ındakibüklümünün içi)memleketi yüzünden vu-
kubulan ilk Mitanni-Hitit savaşını Tusratta kazanmış ve zaferini deMısır'a bil-
dirmişti (EA 17). Fakat hir sene sonra yapılan ikinci Suriye seferindeMitanni
devletinin başkenti Wassukanni düşmüş, kıral Tusratta kaçınıştı. Hitit kıra-
lımn hu büyük zaferinin akisleri Suriye - Filistin'deki şehir kırallarımn Amar-
na'da hulunan mektuplarında görülür22• Hemen hepsi de Mısır'dan askeri yar-
dım isterler: Şehirlerden bazıları yağmalanmaktan kurtulmak: için kendilik-
lerinden teslim oluyorlardı.

Kuzey Suriye şehirlerinde yaşanan bu ana baba günlerindeUgarit'in
takibettiği politikayı ~esikalardan izlemek mümkündür. Zira bu sırada Uga-
ri'ti yöneten Niqmadu II. ye ait vesikaların çoğ~siyasi niteliktedir23• Bunlar-
dan Hitit Büyük Kıralı Suppiluliuma'nın II. Niqmadu ile yaptığı Ugarit mua-
hedesinde: Muk:iskıralı İtur:Adad, Nuhasse kıralı Adad-Nirari ve Niya kıralı
Aki-Tesub'un birleşerek Hitit kıralına karşı kurdukları koalisyona Ugarit'in
de katılması için Niqmadu'ya baskı yaptıkları, fakat Niqinadu'nun bu teklifi
red- etmesi üzerine, Ugarit topraklarını işgal ettikleri anlatılmaktadır. Bu
şehir devletlerinin' isyanı Mattivaza muahedesinde de bildirilir24• Vaktiyle
Mısır'ın, sonra Mitanni devletinin vasalleri olan bu küçük kırallar, Hitit hege-
monyasını kolayca kabul etmek istemiyorlardı. Nitekim Suppiluliuma'nın
kuzey Suriye'yi zaptından 20 sene sonra aynı kıraılıklar yine isyan etmişİerdi.
Bu ikinci isyamn tarihini Firavun Tutankhamon'un dul zevcesininKarkemiş
muhasarasıIl;da ,bulunan Suppiluliuma'ya gönderdiği meşhur mektubu ile
biliyoruz2s• B~a göre Ugarit muahedesinde bildirilen ayaklanma Wassu-
kanni'nin düşmesinden hemen sonra yapılınış olmalıdır26. Çünkü vesikada
adı geçen asi prensIerden Adad-Nirari'nin Amarna arşivinde mektubu (EA
51) bulunmuştur. O da tabii Mısır'dan acele yardın~ istiyordu.

22 Mesela Byblos (Gubla) prensi Rib.Addi'uin EA 7 numaralı mektubu.
23 Hitit malı i. Suppiluliuma ile mualıede: 17.340 = PRU LV 48, 17.227 = PRU IV 40,

Amurm malı Azim ile mualıede = 19.68 = PRU IV 284 ve Karkemiş malı ~arri.Knsuh'uu
mektubu: 17.334 PRU IV 54, 17.132 = PRU IV 35 V.s.

24 E. Weidner, PD (BoSt 8) No: 1 ve 2.
25 H. G. Güterbock, The Deeds of Suppliluliuma 25 told by his son, Mudili II. JSC vol

X (1956) s. 94. .
26 J. Nougayrol, PRU IV 32.
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Suppiluliuma'nın fermanında komşu şehirlerin baskısı karşısında Niq-
madu'nun: "Ben Majeste Büyük Kıralın kölesiyim, beni düşman eline bırak-
ma" diye haber gönderdiği, bunun üzerine Büyük Kıralın hemen oğlunun
komutasında bir Hitit o~dusunu gönderdiği anlatılmakta, so~ra Niqmadu'nun
kurtarıcılarına altın, gümüş. ve bakır vererek şükranlarını sunduğu bildiril-
mektedir. Yesikada Suppiluliuma'nın bu sırada Alalahk'ta bulunduğu ve Uga-
rit kıralını bu şehirde kabul ederek elimizde bulunan muahedeyi imzaladığı
anlatılır. Muahedede Büyük Kıralın Niqmadu'nun Kırallİğını tanıdığı ve
"bundan böyle {~garit'in bir çöpüne bile kimsenin dokunamayacağı" açık-
landığı gibi, Ugarit'e verilen yeni hudutlar ve vergiler de bildirilmektedir.
Buna göre Ugarit her sene .ijüyük Kıralın şahsına, kıraliçesine ve Yeliaht
prense ve Hitit sarayının ileri gelenlerine verilmek üzere toptan 14 Mine 20
şekel altın, 2 Mine gümüş, 45 minedeğerinde "uqnu yünü", 20 minelik Haş-
manu yünü Hattuilail'a gönderecekti. Buna karşı Hitit Büyük kıralı asi şehir-
lerden, aldığı bazılıudut şehirleri~i Vgarit'e ilhak. ediyordu. Suppiluliuma'nın
zaptettiği bir şehire karşı bu lütufkarlığıııın nedeni, Niqmadu'nun kendili-
ğinden itaatini bildirmesile beraber, Hitit ekonomisinin Ugarit gibi zengin
bir ticaret merkezine ihtiyacı olması idi. Zira yeni ilhak olunan' Halep ve
Karkemiş şehirlerine Akdeniz'de mahreç gerekti.

Niqmadu arşivleri arasında bir de Amurru krralı Aziru ile yapılmış bir
muahede tableti bulunmuştur. Bu vesikaya göre Niqmadu ile Ammistamru,
Ba'aluya, Abdi-Hepa ve Siannu arasıııdaki eski düşmanlıklar unutulacak,
Aziru'y~ 500 şekel (4 kg) altın karşılığında Azirtı'nun askerleri ve arabaları
Ugarit'i koruyacaklardı. Burada düşmanlar arasında sayılan Ammistamru,
eğer Niqilladu'nun babası ise, 6 zaman Niqmadu'nun tahta normal yoldan
gelmediği, bazı saray ~ntrikalarının olduğu anlaşılır. Yesikadaki Ba'aluya EA
ı70de adı geçen Aziru'nun biraderleriuden biri olabilir, fakat Abdi-Hepat'ın
Amarna'da mektuplarından tanıdığımız Jerusalem kıralı olması şüphelidir,
zira Ugarit Kudüs'ten çok uzaktır. Niqmadu,Aziru ile bu anlaşmayı ikinci
Suriye isyanı sırasında yapmı,ş olabilir.

Niqmadu'nun mektuplarına 'gelince27, bunlardan Ugarit'te bl,llunan
17.334 (PRU IY 54) no: lu mektup, i. S~ppiluliuma zamanında Karkenıiş
kıralı tayin edilen Sarri-Kuiluh (Biyaililili)tar~fından Niqmadu'ya gönderil-
miştir. Tabletin alt yazısıııda, bu tabletkırıldığı için, Sarri-Kuiluh'un torunu
İni-Teilup tarafından, yani II. Murilili zamanında, yeniden yazdırıldığı bildi-

27 Amarna arşivinde bulunan EA 46-49 dan başka Ras Şamra-Ugarit 'arşivinde de 17.132
= PRUIV; 35 17.334=PRUIV 54.
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rilmektedir.~ektupta Karkemiş kıralı, Ugarit kıralına Nuhasse kıralı Tette'ye
karşı bir birleşme teklif etmektedir. Tette'nin isyanı halinde: "Ben gelene
kadar, sen kendi silahlarınla harekete geçerse~, onun topraklarından alırsın,
teklifimi kabul etmez, Tette'ye hücum etmezsen, ondan hiç bir şeyalamazsın"

denilmektedirı8 .

.Niqmadu'nun Amama arşiviiıde bulunan mektuplarından EA 46, çok
bozuk olduğundan, hiç bir şey anlaşılmıyor. EA 47 de Niqmadu, Firavuna
sadakatinden söz ettiğine göre, mektup Suppiluıiuma'nın i. Suriye .seferinden
önce yazılmış olmalıdır. EA 49 da ise, Niqmadu Mısır'danbir hekim gön-
derilmesini istemektedir. Bu mektuplarda Mısırlı birprensesin Ugarit'egide-
ceğine dair bir kayıt olmamasına karşı, Ugarit arşivlerinde Mısır Hieroglif
yazılı mühürü basılı prenses Sarelli'ye ait ~enedler bulunmuştur. Sarelli'nin
IV. Amenofis'in üç kızından biri olmadığı kesin olmakla beraber, Mısır sara-
yına mensup herhangi bir prenses olabilir. Zira Niqmadu'ya halef olan ~;a-
Halpa zamanında Uga:ı;it'te yine Mısır etkisi başlamıştı.

Ara - Halpa ıdaresi:

\ Niqmadu'nun Mısırlı zevcesi Şarelli'nin mühründen başka Tanrı Dagan'a
sunduğu Hieroglif yazılı bir de steli bulunduğu için29, Ara-Halpa'nın annesi
olması çok muhtemeldir, ~ira bu devre ait buluntular arasında, üzerinde
Firavun Horemhep'in' kartuşu bulumm bir de stel meydana çıkarılmıştır30

Horemheb'in Hititli çağdaşı II. Murşili de annallerinde Suriye şehir kırallarının
isyanıı:ı:dan ve Karkemiş ile Haleb'e yeni kıralların tayin edilmesinden bah-
seder3ı. Bu ayaklanmaya Ugarit kıralı Ara-Halpa'nın da katılması mümkün-
dür. Çünkü II. Mudili'nin Ugarit kıralı Niqmepa ile yeni bir ~nlaşma imza-
lamıştı. Buna göre isyana katılan Ara-Halpa tahttan uzaklaştırılmış, hatta
belki de öldürülmüştü. Zira Ugarit arşivi arasında bUlunan Ara-Halpa'nin
vasiyetnamesi, ~nun başına gelecekleri bildiğini gösteriyor: "Gelecekte öl-
düğüm zaman, zevcem Taka'nın kızı Kubaba 'yı bıraderim alırsa, Hazi dağının
beyi Ba'~l onu boğsun" denilmektedir (1'6.144 = PRU 111,76). Buna rağmen
Niqmepa bu kıraliçe ile evlenmek, yani "Levirat" suretiyle tahtf çıkmaya

hak kazanmış idi.

28 i. Suppiluliuma'n~n Nuhass"ekıralı Tette ile yaptığı muahede tableti Hattusas arşi-
vinde çok bozuk halde bulunmuştur, bak. E. Weidner, PD (BoSt 9) No. 3.

29 Ugaritica LV vol III fig. 106.
30 Margaret S. Drower, CAH fasc. 63 s. 12.
31 F. Bilabel, Geschichte Vorderasiens und Aegyptens, s. 234.
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Böylece II. Mursili tarafından Ugarit tahtına oturtulan Niqmepa, hütüıı.
idaresi hoyunca Hitit devletinin sadık hir vassali olmuştur. Son Suriye isya-
nından sonra II. Mursili kuzey Suriye şehir devletletinin idaresini Karke-
OOş'tekiyiğenine hırakmlş gihi görünüyor. Belki de hu yüzden Hattıısas ar-
şivinde Ugarit'e ait vesikalar yoktur. Yazık ki Karkemiş kazılarında arşiv
hulunmamıştır.Bereket versin ki Ugarit arşivleri hu yokluğu kısmen doldur-
muştur. Bu cümleden olarak Ugarit'te muhtelif nüshaları hulunan Ü.Mur-
sili'nin fermanından (17 .237= PRU VI, 63) onun Ugarit'e karşı yürüttüğü
politikayı öğreniyoruz. Bu vesikaya göre, II. Mursili evvelce Ugarit'e ait olan
Siyannu ve İstanu şehirlerini Ugarit'ten alarak Karkemiş'e hağlaınıştı. Bunun
üzerine Niqmepa, Ugarit'e ait toprakıa~ııı küçüldüğünüileri sürerek, senelik
vergi ve hediyelerin de indirilmesi için, Hitit kıralı yamnda teşehhüse geçOOş,
Mursili hahası tarafından Ugarit'e konulan 500 şekel altımn 30 şekeli ile Tup-
panuri, Huhurtanuri (inırehor), Andupsalli ve Sukkal denilen yüksek memur-
lara gönderilecek yünlü. kumaşları ve prensIere verilecek hediyeleri kaldır-
mıştı. Fakat "Eğer Hatti'den hir kıraloğlu, hir soylu kişi Ugarit'e hir haher
getirmek için gelirse, Ugarit kıralı ona canı isterse verir, isterse hediye ver-
mezdi", hu hir mechuriyet değildi. Bundan haşka II. Mursili Niqmepa ile
hi;de muahede yapınıştı (17.353 = PRU IV,88). Hattusas ~üshası ele geç-
ooyen hu anlaşmada, diğer Hitit muahedeleri gihi: 1)Tarihi mukad~eme (Pre-
, amhle), 2) Hükümler (condamnation), 3) Lanet (malediction) hölümleri var-
dır. Hitit Büyük kıralı Ugarit kıralından kendisinin dostu ile dost, düşmam
ile düşman olmasıııı istemektedir. Burada düşman olarak Mısır, Hanig~ad
(Mitanni) ve Kardunias (III. Bahil sülalesi) memleketleri yamnda hir de
Alti memleketi sayılır. Bu ülke, SuppilulFuma tarafıııdan ilhak edilen ISu-
wa'nın doğusundaki Hititler'in Alse, Asurlular'm Alzidedikleri memlekettir32•
Bu düşman memleketlerin,isimleri, Suppiluliuma'nın ölümünden sonra Önasya
dünyasındaH politik havanın ne kadar değiştiğini hize gösterir. Suppiluliuma
i zamanında Amqa sefeı:ile haşlayan Mısır düşmanlığımn devaını tahiidir.
Nitekim firavun IV. Amenofis'in haleflerinden Horemlıeh'in mezar kitahe-
lerinde Suriye seferi anlatıldığı gihi33, mezar resimlerindede savaş esirleri ara-
smda Hititli esirler tasvir edilOOştir34•Mitannİ devletinin diğer hir isOOolan

/
Hanigalhat memleketinin düşmanlığınİ ise, Kurtiwaza muahedesile de hili"

32 PRU LV s. 253, (1956).
33 Bilabel, L.c. s. 101, n. 4.
34 Resim için EduardMeycr, G.d.A. II, 1 bakınız.
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yoruz: Tusratta'nın oğlu Kurtiwaza'nın Hitit Büyük kıralı tarafından Mitanni
tahtına oturtulması'na, başka bir Mitanni prensi Suttarna isyan etmiş, vaktile
Mitanni devletinjn en büyük kıralı Saussatar'ın Asur'dan iğtinam ettiği altın
kapıyı eski sahiplerineverme karşılığında, Aii~ır'dan askeri yardım almış ve
bu kuvvetle Mitanni'nin istiklali için mücadeleye girişmişti. Bu itibarla II.
Mursili tahta çıktığında Suttarna, Asur kıralı ile anlaşmış durumda idi.

Babil'e gelince, burada 1:Mursili'nin Babil'i zaptından beri Kaslar hüküm
sürüyordu. Bu kavimler Babil'e Karduııias diyorlardı. i. Suppiluliuma bu
sülaleden bir prensesle evlenmişti. Nitekim Hattusas ve Ugarit arşivlerinde
bazı vesikalara Hitit kıralı bu Babil kıralının kızı ile birlikte kazılmış mührünÜ.
basmıştı3S• Demekki Suppiluliuma'nın ölümünden sonra Hitit-Babil dosluğu
da boz~uştu. II. Mursili'nin üveyanası Tavannanna ile geçinememesi buna
sebep olabilir. . ,

Diğer tarafta~ bu sırada Babil ile Asur arasında cereyan eden olaylar
Babil'in "P" kroniğinde ve Asurlular'ın "S~nkronistik Tarih" denilen vesika-
larında anlatılmaktadır36• ,Buna göre Babil kıralı Burnaburias, oğlu Karain-
das'a (veya Karahardas'a) Asur kıralı Asuruballit'in kızını almıştı, fakat genç
prens bir isyan sırasında öldürülmüş, bunun ü~erine Asur kıralı Babil'i işgal
etmişti. Böylece artık Hitit-Babil dostluğu söz konusu olamazdı. Alti'li düş-
man ise Asur'la birleşerek Mitanni topraklarını paylaştığını esasen Mattiwaza
muahedesi (KBo 1,2.) ile biliyoruz. Buna göre II. MUr8ili zamanında Hititler
Fırat'ın doğusundaki toprakları Asur lehine kaybetmiş idiler.

Ugarit muahedesinde: "Mukis, Halep ve' Nuhasse Hatti kıralına karşı
savaşa başlarlarsa, o sırada Hatti kıralı bir memlekette seferde ise, Sen Niq-
mepa askerlerin, arabala:ı:ın ve bütün kalbinlesavaşmazsan ..." cüı:nlesi üzerin-
de durmak gerektir. Çünkü "Suppululiuma'nın kahramanlıkları" metinleriyle
kuzey Suriye'nin zaptından sonra stratejik önemi olan Halep ve Karkemiş
şehirlerine Büyük Kıralın oğullarının tayin edildiğini biliyoruz. Yani II. Mur-
. sili zamanındaki Halep Kıralı Telepinus, aslında Hitit kıralının ağabeyi veya
yiğeni idi. Hatta II. Mursili Halep muahedesinde: "Bizler, Büyük Kıralın
Suppiluliuma'wn oğulıarı hepimiz ve sülalemiz birlik olalım" demektedir ~7•.

B~na göre Ugarit muahedesinde Halep şehrinin düşman olarak gösterilmesini,
Haleb'i eline geçirmek isteyen eski kıral sülalesinin bir hareketi olarak yorum-
lamak lazımdır.

35 Ugaritica IlIs. 4.
36 F. Bilabd. L. c. s. 341-344.
37 E. Weidner, PD (BoSt 8/9) RS. 14 satır 8-'-9.
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Ugarit kıralı Niqmepa çok uzun bir süre -en az 40 sene- iktidarda kalmış
olmalıdır. Zira onun III. Hattusili ile de pıuhaberatı bulunmuştur. Buna göre
Niqmepa Qadeş savaşını yapan Hitit kıralı Muvatalli zamamnı da görmüş
olmalıdır. Gerçekten Ugarit arşivleri arasında doğrudan doğruya Muvatalli'ye
ait vesika bulunmamakla beraber, Niqmepa'nın Qadeş savaşında Hititler
tarafında olduğunu gösteren bir "Generalin mektubu" bulunmuştur.

Mektup Sumianu (veya Sumitta) isimli bir komutandan "isim zikredil •
.meksizin "Kıralıma" hitabı ile gönderildiği için, çeşitli şekillerde yorumlan-
nuştır. Komutanmektubunda: "Beş aydan beri Amurru'da bulunduğunu,
gece gündüz düşmanı gözlediğini, kuvvetlerin4en bir kısnunı deniz kenarına,
bir kısmını da Lübnan da~larının eteklerine yerleştirdiğini, mütemadiyen
yağmur yağdığını, soğukların onu mahfettiğini, arabalarının kırıldığını, at-
larının öldüği.~nü" ordusunun erimekte olduğunu, fakat kıraldan istediği tak-
viye kuvvetlerinin bir türlü gelmediğini" anlattıktan soııra~ "Ardata, şehri
varoşlarında gece yarısı suların ortasında yapılan bir savaşta 'sadece bir esir
alabildiklerini, onu Mısır kıra}ı hakkında sorguya çektiğinde, Mısır Kı:ı:alının
yakında çıkacağını, fakat boş ellerle çıkacağını söylediğini, "eğer Mısır kıralı
bizzat gelmez, sadece okçu alaylar;nı gönderirse, onları yeneceğini, bu itibarla
.mutlaka takviye kuvvetlerinin gönderilmesini, oysaki düşmanın bir düziye
takviye. aldığını" söyler ve "eğer tanrı bize yardıın ederse, mezarda onun
kar~ına basacağız ve (bu iş) onların bana yapmak istedikleri şekilde bitecek"
demektedir (20 .33 ~ Ugaritica V 69). Mektup Niqmepa'nın oğlu II. Amınis-
tamru zamanında yaşayan Ugaritli büyük bir memur Rapanu'nun özel ar-
şivinde bulı;ınmuştur. Schaeffer, Sumitta'nun son Ugarit kıralı Ammurapi
zamanı;nda yaşadığını kabul ederek, mektupta anlatılan muharebelerin,
Mısır vesikalarnida"Deniz kavimleri" denilen Ege göçlerine karşı III. Ram,;
,ses'in Amurru'da sekizinci senesinde yaptığı mukavemet hareketlerini anlat-
tığını, Ugarit kıralının Deniz kavimlerile gizlice anlaştıği .için, generale III.
Ramses'in Ardata'ya çıkarma yapmasını önlemek,vazifesinin verildiğini ileri

sürer 38.

Fakat mektubu tercüme eden Nougayrol, tabıetin gerek ebadı ve rengi,
gere_kse akkadcası bakııilindali Amarna arşivine kuzey Suriye'den gelen mek-
tuplara benzediğine ve akkadcasının çok temiz olduğuna dayanarak, Generalin
mektubunun Amarna çağı sonunda, yani Qadeş savaşları sırasında yazıld:iğı
kanısındadır39• Biz de bu görüşe' katılıyor ve III. Ramses Ardata'ya gittiği

38 Ugaritica V (1968) s. 607 vıl.
39 J. Nongayrol; Ugaritica V. 76-79 ve İraq 25 (1963) s. no.
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zaman, kuzey Suriye şehirlerinin çoktan Ege kavimlerinin işgali altmda bu-
lunduğunu, böyle bir ortamda gene~alin kıralına mektup gönderemiyeceğini
düşünüyoruz.

Qadeş savaşından sonra, Amurru da dahil Qlmak üzere, kuzey Suriye'nin
tek hakimi artik Hititler'di. Mısır-Hitit barışmdan sonra ise, Hititli tüccarlar
Ugarit'e dolmuşlardı. Ugarit Hititler safında bulunduğu halde, hala ağır vergi
ödüyordu. Niqmepa, Kilikyada'ki Ura şehrinden gelen tüccarları III. Hat- .
tusiliye şikayet etmişti. Bunun üzerine bu Hitit kıralı elimize geçen fermanını
(17.30 = PRU IV 102) göndermiş ve Uralı tüccarların yalnız yaz aylarında
Ugarit'te oturmalarını, kışları memleketlerine dönmelerini emretmişti. Bun-
dan böyle Uralı tüccarlar Ugarit'te taşınmaz mal satın alamayacaklardı:
"Eğer Uralı bir tüccar bir Ugaritli'yepara vernıiş~e, Ugaritli parayı geri ver.
mek istemezse, Ugarit kıralı bu. Ugaritli'yi ailesile beraber Uralı tüccara tes-
lim edecekti" Yani köle olacaklardı. Ancak bu suretle Uralı tüc~rlar Ugarit
kİralının malları ve toprakları üzerind~bir hak talep etmiyecekl~rdi.

III. Hattugili zamanına ait başka bir vesika ise (17.229 = PRU IV 106)
Talimmu isimli bir tüccarın emrindeki gezici satıcıların Apsuna şehrinde
öldürülmesi ile ilgilidir. Mesele mahkemeye verilmekle beraber, suçlular mah.
kemeye gelmemişlerdir. Apsuna herhalde Ugarit'e ait bir şehirdi ki, III. Hat-
tusili ölenlerin kan bedeli olarak 1 talent gümüş tazminat verilmesiniUgarit
kıralına emrediyordu; Fakat henüz dava sonuçlanmadığı için, "gei~cekte
Talimmıji k:atle ait mühürlütablet (illim) çıkardığında, ktmdisine bu tablet.
gösterilecektir." Ugarit'te bazı tüccarların öldürüldüğünü Babil kıralı Kadaş-
man - Enli'lin III. Hattusili'yegön~erdiği mektubundan (KBo I, 10) da biliM
yoruz. Demekki Babil kıralı Ugarit'in Hitit kıralına aidiyetini biliyordu.

Bu devre ait mültecilerin iadesiyle ilgili başka bir vesikada da (17 .238 .
= PRU IV 106) Hitit kıraheşit haklar ileri sürer. Böylece Niqmepa idaresinin
sonlarına doğ~u, Ugarit'te Hitit nüfuzu sarsılmaya başlaıııış gibi görünmek-
tedir.

II. Ammistamru:

Niqmepa'ya oğlu II. Amnıistamru halef olmuştu. Ugarit kıralları arasında
en çok vesika bırakan bu kıraldır. Fakat bu vesikaların çoğu kıralın özel ha-
yatına aittir. Bununla beraber onun Hitit kıralı III. Hattusili ile zcvcesi kıra-
liçe Pudu-Hepa ve oğulları IV. Tuthalia zamanlarında yaşadığı ve Hitit-Mısır
barışının sağladığı emniyet havasından Ugarit'in ticaretini yürütmek ve zen-
ginleşmek için faydalandığı anlaşılıyor. Ne var ki, III. Hattuiili idaresinin
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sonlarında Asur kıralı LAdad-Nirari'nin eski Mitanni şehirlerini zaptı ile baş-
layan kalkınması, i. Salmanassar zamanında tam bir saldırı haline geldiğini
:aattusas .vesikaları ile de biliyoruz. Öyle ki, III. Babil sülalesi kıraUarından
Kadaşman-Turgu Asur kıralının tecavüzünden endişelenerek Hitit kıralı
III. Hattusili ile bir dostluk anlaşması imzalamıştı. Fakat III. Hattusili artık
bir sefere çıkamayacak kadar ya~lanmıştı. Bunun için ölen babasının yerine
Babil tahtı~a çıkan Kadasman-Enlil'e gönderdiği meşhur mektubunda (KBo i
10): genç Babil kıralını Asur'a karşı harekete teşvik ediyordu40• BöyleceAsur
devletinin Büyük Kırallık. olma mücadelesini yaptığı sırada Ugarit II. Am~
İUİstamru'nun idaresi altında bulunuyordu.

II. Ammistamru, Niqmepa'nın Amurru kıralı DU-Tesup'un kızı Ahat-
milku ile izdivacından doğan en.küçük oğlu idi. Karkemiş kıralının gönderdiği
bir fermanda (17.352 = PRU IV 122) kıraliçe Ahatmilku'nun, Hismi-Sar-
ruma ve Arad-Sarruma isimli diğer iki Ugarit prensine baba mirasından hisse-
lerini vererek Alasya'ya. sürgün edildikleri anlatılmaktadır41• Kıraliçenin taht
-üzerinde hak iddia edebilecek bu prensIeri uzaklaştırarak kendi öz oğlunu
. tahta çıkardığı anlaşılıyor. (17 .35)numaralı tablet, bu olayın Büyük Hitit kı-
ralı IV. Tuthalia tarafından da tasdik edildiğini gösterir. Tuthalia fermanında:.
"Gelecekte Hismi-Sarruma ve Arad-Sarruma ve oğulları Ugarit kırallığı üze-
rinde hiç bir hak talebinde bulunamazlar" diyeaçıkca tahtın verasatine müda-
hele.edebildiğini görüyoruz (17 :367).

II. Ammistaınru .kıral olduktan sonra Ugarit ve Amurru sarayları ara-
sındaki dostluk geleneğineuyarak o da Amurru kıralı Bentisina'nın kızı Pidda
il~ evlenmişti. Fakat bu iz(livacınbir trajedi ile sonuçlandığını m~ktuplardan
öğreniyoruz.Suçu asla açıklanmayan bu kıraliçe, Utri-Sarruma isimli bir oğul
doğurduktan sonra, işlediği bir suç yüzünden vatanı Amurru ülkesine kaç-
mıştı. Bunun üzerine Ugarit kıralı II. Ammistamru onu boş~mış (17.159)
ve bu boşanma Hitit Büyük Kıralı IV. Tuthalia tarafından da tasdik edilmişti
(17'.159). Karkemiş kıral! .Ini-Tesup da boşanmanın Büyük Kıral taraf~Ildan
tasdik edildiğini ayrıca Ugarit kıralııla bildirmişti (17 .396). Hitit malı IV.
Tuthalia fermanında Ugarit tahtının geleceğini tayin etmekte: "Eğer prens
Utri- Sarruma (Ben annemle gitmek istiyorum) derse, taht üzerindeki hakkını
kaybeder ve gider. O zaman Ugarit kıralı oğullarından diğer birini veliaht

40 B. Landsbergcr, Sam'al (Ankara 1948) s. 106 n. 251 ves. 114 n. 269 da b~ mektnp
'tercüme edilmiştir.

41 HI. Hattusili dc yiğeni Urhi-Tesub'u Alasya'ya sürmüştü. A. Coetze, MVAeC 29/3
s. 280.

i
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tayin eder, fakat eğer Ugarit kıralı Ammistamru'nun ölümünden sOnra,Utri-
sarruma annesini Ugarit'e alırsa ve onu ,ana kıraliçe yaparsa, tahtı kaybeder
ve cammn istediği yere gider, o zaman majesteleri, Ammistaınru'nun başka
bir oğlunu Ugarit' e kıral tayin eder. Gelecekgünlerde Bentisina'n~nkızı, oğul-
ları ve kızları üzerindeAmmistamru' dan'bir hak talep edemez,bu hak Ammis-
taınru'ya aittir, eğer bu kadın böyle bir hak isteğinde bulunursa, kendisine
bu tablet gösterilecektir" denilmektedir (17 .159= PRU LV 126). Bu olayla
ilgili başka bir' vesikada (17 .348) ise, Ugarit kıralı Ammistamru cam isterse,
Pidda'nın çocuklarımn taht hakkını kabul eder, istemezse etmez" yazılıdır.

Bu olay üzerine Amurru kıralı Be~tisina'mn oğlu Sauskamuwa, Ugarit
kıralına bir mektup (17 .116) göndererek Pidda'yı biraderlerinin yamnda
hapsettiğini, onun artık Ugarit'e dönmiyeceğini bildirmiş ise de, Ammistamru
'zevcesinin iadesini talep etmişti. Bu meseleye ait bir de mukavelename var-
dır ki, bu vesikadan bu aile faciasımn sonunu öğreniyoruz: Amurru ]ı:.ıralı
ve BayanPidda'mn biraderi Sauskamuwa ile Ammistamru arasında yapılan
bu mukaveleye göre '(17.372 = PRU IV 141) 4 talent altın, 7 talent bakır
(= 1400 şekel gümüş) karşılığında Sauskamuwa kız kardeşini Ugarit kıralı-
nın eline teslim etmiştir. Mukavelede: "Ugarii kıralı Büyük Bayanın kızına
artık canımn istediğini' yapacak, isterse bağışlayacak, isterse öldürecek veya
denize atacaktır, eğer Sauskamuwa ugarit kıralına: "Bu para çok az, daha
ver" derse, ona hu tablet gösterilecektir (17.228 = PRU IV 143)ve gelecekte
Ammistaınru'y,u mahkemeye vermiyec,eklerdir,eğer onlar: "Bize hemşiremizin
kanının bedelini ver." derlerse, bu tablet onlara gösterilecektir (17.318 =
PRU IV 144).

Talihsiz Ugarit kıraliçesi Pidda'nın kayhını Büyük Kıral IV. Tuthalia
.da tasdik etmekte ve: "Büyük Bayanın kızı kayholduğu için, gelecekteAmurru
kıralı Bentisina'mn oğlu Sauskamuwa ve Büyük haya~n diğer oğulları Am-
mistamru'ya karşı dava açarlarsa, onlara kendisinin gönderdiği hu tahLt
gösterilecektir" denilmektedir (17.82 = PRU IV 147).

Ugarit kıraliçesi, Büyük Bayanın kızı Pidda'nın ihanetine ait hütün hu
vesikalar M.Ö. XIII. yüzyılda Suriye saraylarında para için nder yapıldığını
ve ahlakın ne kadar düştüğünü göstermesi bakımından önemlidir.

Ammistamru'nun şahsına ait hu vesikaların dışında, devrin siyasi duru-
munu aksettiren hir tek tahlet vardır (17.159): Burada IV. Tuthalia Asur
kıralına (muhtemelen I. Tukulti-Ninurta'ya) harp ilan etmiş durumdagörü-
lür. Karkemis kıralı İni-ıı:esuptarafından Ugarit kıralına gönderilen bu me~
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sajda: "Asur savaşı bitene kadar Ugarit kıralından asker ve arabaların alın-
mayacağı" bildirilmekte ve savaş bittiğinde Ugarit kıralının bir hak talep
etmiyeceği, eğer Haşmetmeap onu Asur kıralı üzerine gönderirse, askerler ve
arabalar hakkında birlikte barış yapacaklardır." Mektubun sonunda savaşa
katılmamanın bedeli de açıklanıyor: Ugarit kıralı Haşmttıneaba Bit-Dup-
pisu'nun 12 kervanının çekt~ği50 Mine (24 kg) altın verdi" denilmektedir.

II. Ammistamru'ya ait vesikalar arasında Karkemiş kıralı İni-Tesub'un
17 mektubu vardır. Bunların bir kısmı Ugaritte öldürülen Karkamişlitüccar-
larla, Karkemiste öldürülen Ugaritli tüccarlar hakkında Ugarit ve Karkemis
şehirleri ile İni-Tesub arasında yapılınış anlaşmalardır. Öldürülen tüccarlar
için adam başına 3 Mine (= 1,440 kg) gümüş tazminat saptanır. Bir kısmı da
(17.341, 17.68). Ugarit ile Siyannu şehri arasındaki sınır vakaları hakkında

_ İni-Tesub'un verdiği kararları açıklarlar. Bu itibarla Hitit kıralı IV. Tutha-
lia'nın Suriye'deki v~ssallerin bu gibi küçük meselelerinin hallini Karke;miş
kıralına bıraktığı anlaşılıyor.

lbirunu:

II.Ammistamru'ya oğullarından (15 .139=PRU III 166) İbiranu halef
olduğuna göre, öldürülen kıraliçenin oğlu Utri-Sarruma annesile Amurru'ya
dönmuştü. Bu devre ait vesikalarda yalnız Hitit prensIeri zikredilir. Karkemiş
kıralı da Hitit kıralını ziyarete gitmediği ve hediye göndermediği için İbi-
ranu'yu takbih eder (17.247 = PRU IV 191)ve Ugarit'in vereceği askerlerin
ve arabaların yola çıkıp çıkmadığınıkontrol etmek için bir müfettişin (Qardab-
bu) geleceğinibildirir (17 .289=PRU IV 192).Bu iki vesika Ugarit'teki Hitit
hakimiyetinin sarsıldığını gösterir. Nitekim ismi açıklanmayan bir Büyük
Kırala gönderilmişbir mektupla İbiranu, Amarria mektuplarında olduğu gibi,
kıralın ayaklarına kapandıktan sonra, kıralın sarayına, zevceleriiıe, Büyük- '
lerine ve kıralın olan herşeye selam yazar42•

İbiranu'nun oğlu III.'Niqmadu'ya ait pek az vesika olduğundan, onun
tahtta kısa bir süre kaldığı ve yerine Ammurapi'nin geçtiği tahmin edilmek-
tedir. Ammurapi Ugarit kırallistesindeki sonisim olduğundan, Ugarit'in onfln
zamanında yakılıp yıkılınış ve bir daha da iskan edilmediği anlaşılmaktadır.
Buna göre Ammurapi'nin idaresi son Hitit kıralı II. Suppiluliyama zamanına
raslaınış olmalıdır.

42 J. Nougayrol. PRU III s. 4 n. 1 de bu mektubun Hitit Büyük kıralma gönderildiğini
kabul eder.
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Ammurapi zamanında Ugarit hala Hitit vassali olarak görünmekle bera-

ber, iki memleket arasındaki bağlar çok gevşemiş gibidir. Bir mektuba göre,
Güneşin kızı Ehli-Nikkal, Ammurapi'nin oğlu Tanhuwa-tassa ile evlenmişti.
Fakat Ugarit kıralına gönderilmiş başka bir mektupta (20.216 = PRU LV
108) "Seninkilerden biri k~ndisi için Güneşin kızını kaçırdı, o zamandan beri
sen ne yaptın? Şimdi bir taraftan Tirhatu, öte taraftan h~la ona renkli yünlü
veriyorsun" denilmektedir. Diğer taraftan Majestenin kaçırılan kızıyla ilgili
başka bir mektupta (17 .355) Karkemiş kıralı Hitit prensesi Ehli-Nillal'in
Ammurapi'nin oğlundan ayrılmış olarak bahsetmektedir. Bu iki olayarasında
bir münasebet olup olmadığı meçhuldür. Ancak şurası kesindir ki, Ammurapi
zamanında Hitit- Ugarit münasebetleri soğuk bir safhaya girmiştir43~Buna
rağmen Ammurapi'nin Alasya (Kıbrıs) kıralına yazdığı mektuplardan, Uga-
rit'in deniz ve kara kuvvetlerini Hitit kıralının enırine gönderdiğini öğreni-
yoruz (Ugaritica V 24). Ugarit kuvvetlerinin Hatti memleketinde bulunduğu
sırada 7 gemi ile gelen düşmanlar şehri yakıp yıkınışlardı. Ugarit kıralı, "ba-
bam" dediği Alasya kıralına "yakınlarda gemi görünürse, kendisine hemen
haber gönderilmesini" rica ediyordu. Demekki Ammurapi henüz mektup
yazacak durumda idi ve düşmanlar sonradan bir kere daha gelerek işlerini
tamamlayacaklardı. Ugarit arşivlerinde bulunan Alasya mektuplarında deniz
yolu ile geldikleri bildirilen düşmanların, Mısır kaynaklarında Deniz kavim-
Ieri denilen Ege kavimleri olduğuna şüphe yoktur.

BöyleceM:Ö.XII. yüzyılda Anadolu üzerinden geçerek Karkemis, Kades
ve Amuuu memleketlerini de mahfeden ve "Büyük Heta'nın bile karşı kova-
madığİnı" III. Ramses'in kitabeleriyle bildiğimiz Deniz Kavimleri göçlerinin
korkunç etkisinden Ugarit'in de kurtulamadığı anlaşılmaktadır.

43 Göndereni ve gönderileni meçhul 18. 30 no'lu mektupta Ugarit kıralı mutat Hattusas
ziyaretini yapmadığı için azarlanmakta ve onun' Güneşin kölesi, malı olduğu kendisine hatırla-

- tılmaktadır. Albright, BASOR 184 göre, mektup II. Suppilnliyama ta~afından gönderilmiştir.
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