XIX. Sülale (1292-1186)
XVIII. Sülale’nin son zamanlarında Mısır’ın giderek azalan gücü XIX. Sülale
firavunları ile birlikte yeniden yükselişe geçmiştir. Organize, eğitimli ve güçlü
ordunun varlığı, Mısır’ın XVIII. Sülale sonu ve XIX. Sülale başında ordu içinde
yetişmiş, orduyu ve askerliği bilen, askeri tecrübesi yüksek firavunların
yönetiminde olması yeni yerler ele geçirilmesine yeniden hız kazandırmış,
özellikle Doğu Akdeniz kıyıları ve Suriye’de Mısır eski etkinliğine ulaşmıştır.
XIX. Sülale’nin ilk firavunları zamanında, bu bölgede Mısır ciddi bir dirençle de
karşılaşmamıştır. Ancak II. Ramses zamanında Hititlerin Suriye’deki varlıklarının
güçlenmesiyle Mısır’a bu bölgede güçlü bir rakip çıkmıştır. Bu sülale zamanında
başkentin yeniden kuzeye Memfis’e taşındığı görülmektedir.
XIX. Sülale’nin ilk firavunu I.Ramses (1292-1290), yukarıda da belirtildiği
gibi önceki sülalenin son firavunu Horemheb tarafından ülke yönetiminden en üst
düzeyde sorumlu memur olarak atanmıştı. Paramesse adını taşıyan Aşağı
Mısır’daki Tanis kenti kökenli bu vezir daha sonra tahta geçince Ramses adını
almıştır. XIX. Sülale’nin kurucusu olan I.Ramses iki yıldan az süre tahtta
kalmıştır. Manethon onun iktidarı için 16 ay süre vermektedir. Tanis kentinden,
önceki kraliyet ailesi ile doğrudan bağlantısı olmayan bir soylu ailenin
mensubuydu. Seti adındaki babası da kendisi gibi Mısır ordusunda üst düzey
komutanlık yapmıştı. Tahta geçtiğinde yaşlı olduğu anlaşılan I. Ramses’in tahta
geçebilecek yaşta oğlu bulunuyordu. Babası ile aynı adı taşıyan oğlu Seti’yi kendi
iktidarı eline alınca veliaht seçti. Bu şekilde kraliyet ailesi mensubu olmayan
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anlaşılmaktadır. Tahta geçebilecek varisi olmayan Horemheb’in I.Ramses’i
kendisinden sonra tahta geçecek kişi olarak belirlemesinde bir nedenin de
Mısır’da bu şekilde tahtın el değiştirmesi zamanlarında istikrarın bozulmasını
önlemek olduğu ileri sürülmektedir. I.Ramses ya da tahta geçmeden önceki adıyla
Paramessu (Paramesse mi Paramessu mu?) orduda komutan olmanın yanında
Amon yüksek rahibi olarak da hizmet etmiştir. Bu daha önce de belirttiğimiz gibi
Horemheb’in bir politikasının sonucuydu. Tahta geçtikten sonra I.Ramses, Suriye

ve Filistin’de Mısır’ın kayıplarını yerine koymak için başlatılmış askeri seferlere
devam etti. Bu seferlerde veliaht olarak atamış olduğu oğlu Seti’nin ordunun
başında olduğu görülmektedir. I. Ramses kendisi daha çok iç işlerle uğraşmıştır.
Karnak Tapınağı’nın sütunlu salonunun daha önce vezir iken başlatmış olduğu
yapımını devam ettirmiştir. I. Ramses öldükten sonra Krallar Vadisi’ndeki
mezarına defnedilmiştir.
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