XVIII. Sülale (1550-1292)
XVII. Sülale’nin devamı olan XVIII. Sülale Dönemi yukarıda da belirtildiği
gibi Mısır’ın yeniden siyasal birliğinin sağlandığı zamandır. Bu sülale için
Mısır’ın en güçlü ve en zengin dönemi tanımlamasını rahatlıkla yapabileceğimiz
gibi, tüm sülaleler içinde en iyi tanınan dönem olduğunu da söyleyebiliriz. XIX.
Sülale’deki II. Ramses dışında Mısır’ın en çok bilinen imparatorluk dönemi
firavunları bu sülaleye mensuptur.
XVIII. Sülale’nin ilk firavunu Ahmose (1550-1525), ağabeyi XVII. Sülale
firavunu Kamose’nin yerine tahta geçmiştir. Küçük yaşta tahta geçtiği
anlaşılmaktadır. Mumyası üzerinde yapılan çalışmalar 36 yaşında öldüğünü
gösterir. Manethon, 25 yıl tahtta kaldığını bildirmektedir. Onun krallığının ilk
zamanları Hiksoslarla mücadele içinde geçmiş, Hiksoslara karşı kazanılan
başarılardan sonra, Mısır’da siyasal birlik yeniden kurulmuş, ülkede siyasi, askeri
ve ekonomik açıdan düzenlemeler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Teb yine
başkent olarak devam eder. Ahmose ile birlikte Mısır’ın yazılı belgeler vasıtasıyla
da iyi bilinen Nubya üzerine olan seferlerini, daha bu kral zamanında Mısır’ın
etkisinin ikinci ve üçüncü çavlanlar arasına dek inmiş olması, Teb şehrinin
stratejik açıdan önemini artırmıştır. Mısır’ın kontrol altında tuttuğu tüm bölgeler
göz önüne alındığında, Teb merkezi bir konumda bulunmaktadır. Mısır’ın Ön
Asya’daki çıkarlarını yeniden elde etmek için sürdürdüğü seferlerde Biblos’a
kadar olan Doğu Akdeniz kıyıları yeniden Mısır’ın eline geçmiştir. Fırat’a kadar
ulaşan askeri seferler de düzenlenmiştir. Kralın egemenliğinin son yıllarında
olduğu anlaşılan bu uzak seferler Mısır’ın her zaman ihtiyaç duyduğu
hammaddelere rahatça ulaşmasının ötesinde işlek ticaret yollarının da kontrolünü
hedeflediği açıktır. Mısır, Ön Asya’da bu güçlü hamleleri yaparken, Mitanni’nin
giderek siyasal ve askeri anlamda varlığını daha çok ortaya koyduğu, Babil’de
Kasların egemen olduğu ve Anadolu’da da öncelikli olarak hedefine Kuzey
Suriye’yi koymuş Hitit Krallığı’nın olduğu bir yeniden yapılanma süreci
yaşanmaktaydı.

Yeni Krallık (1550–1077)
XVIII. Sülale (1550 - 1292) Kralları
I. Ahmose (1550–1525)

XVII. Sülale’nin son firavunu Kamose’nin kardeşi.

I. Amenhotep (1541–1520)
I. Tutmose (1520–1492)
II. Tutmose (1492–1479)
Haçepsut (1479–1458)

Kadın hükümdar

III. Tutmose (1479–1425)

Üvey annesi Haçepsut’la birlikte ve ondan sonra
hüküm süren en güçlü krallardan biri..

II. Amenhotep (1425–1400)
IV. Tutmose (1400–1390)
III. Amenhotep (1390–1352)
IV. Amenhotep (1352–1334) Tek tanrılı din reformu yapmaya çalışan firavun.
Smenkhkare (1334–1333) IV. Amenhotep’in damadı ya oğlu
Tutankhamun (1333–1324) IV. Amenhotep’in oğlu.
Ay (1324–1320)

Tutankamon’dan sonra tahtı ele geçiren vezir.

Horemheb (1320–1292)

Kendisinden önceki firavunlar zamanında ordu
komutanı.

