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ÖZET

MÖ XIII. yüzyılda Hitit İmparatorluğu’nun en önemli siyasi rakibi Asur 
devleti’ydi. Asur Kralları I. Salmanassar ve Tukulti Ninurta döneminde Fırat 
Nehri, Orta Asur Krallığı’nın batı sınırını oluşturmaktaydı. Sonraki tarihlerde 
kuzey ve batıdaki bir ayaklanma I. Tukulti Ninurta’nın Fırat’ın doğusundaki Kuzey 
Suriye’nin önemli bir bölümünü ele geçirmesine neden oldu. Batı Suriye’nin 
kontrolünü hâlâ ellerinde bulunduran Hititler ile karşı karşıya geldi ancak 
Önemli çarpışmalar yaşanmadı. Hitit devleti, Asur ile olan düşmanlığından ötürü 
vasalı olan Amurru’nun, Asur devleti ile olan ticaret ilişkisini yasaklamıştır. IV. 
Tudhaliya, Suriye’deki vasalı Amurru Kralı Šaušgamuwa ile yaptığı antlaşmaya 
koyduğu Amurru ile Asur arasındaki her türlü ticaretin tamamen yasak edilmesi 
diğer bir ifadeyle Asur’a karşı uygulanan ticari ambargonun esas hedefi Asur’un 
ekonomisine büyük çaplı bir darbe indirmektir. Böylelikle bu devletin uluslararası 
arenadaki prestijini yitirmesiyle birlikte, Asur genişleme politikasının önü de bir 
anlamda kesilmiş olacaktı. Bu madde, bir devletin mallarını diğer bir devlete 
satmasını yasakladığı önemli bir ambargodur. 

Anahtar Kelimeler: IV. Tudhaliya, Sausgamuwa, Amurru, Asur, Ticari 
Ambargo.

ABSTRACT

The Commercial Embargo of The History Enforced By The Hittite King 
Tudhaliya IV in XIIIth Century B.C. 

The most important political apponent of the Hittite Empire in the XIIIth century 
B.C. was the Assyrian State. during the Period of Assyrian Kings Salmanassar I 
and Tukulti-Ninurta I, Euphrates river constituted the western border of central 
Assyrian Kingdom. In later dates an insurrection in the north and the west resulted 
with the seizure of an important part of the north Syria in the East of Euphrates 
by King Tukulti-Ninurta I. Hittites who still had the control of Western Syria, 
were confronted with the Assyrians but there were no important clashes between 
them. The Hittite Kingdom prohibited commercial relations of the vassal States 
Amurru with the Assyrian State due this enmity with the Assyrian State. The 
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total prohibition of all trading between Amurru and Assyrian States under the 
agreement with Amurru King Sausgamuwa who was the vassal King in Syria, in 
other words the commercial embargo against Assyria was aimed to hurt Assyrian 
Economy in an important manner. In this way, expansionist policy of the Assyria 
would be checked by reducing international prestige of this State in the area. This 
prohibition was the important embargo of history when a state prevents another 
state to sell its commodities to another state. 

Key Words: Tudhaliya IV, Sausgamuwa, Amurru, Asur, Commercial Embargo

---

MÖ II. binyılın başında belgelerde yer alan Amurru Krallığı’nın sınırları, 
günümüzdeki kuzey Lübnan’ın Akdeniz kıyılarından Suriye iç kesimindeki Humus 
Ovası’na dek uzanmaktadır.1 Hattuša (Boğazköy) ve Ugarit’te   (Ras-Şamra) gün 
ışığına çıkarılan belgeler dikkatle tetkik edildiği zaman, Geç Bronz Çağında 
Amurru hanedanlığının son büyük kralının Šaušgamuwa olduğu görülmektedir. 
Amurru vassal Krallığı, Hitit Devleti’nin Suriye’de oluşturduğu politik sistem 
içinde Hitit Kralı IV. Tudhaliya’ya karşı hemen her zaman sadakatle yaklaşmıştır. 
Amurru Krallığı, Mısır Krallığı ile olan sınır bölgesi üzerinde yer alması ve Asur 
ile Doğu Akdeniz kıyı şeridi arasında uzanan ticaret yollarının geçtiği bir coğrafya 
da yer alması nedeniyle, Hitit Devleti açısından oldukça önemsenen bir krallıktır. 

MÖ XIII. yüzyıldaki Hitit dış siyasetini ve Amurru Krallığı’nın bir vassal krallık 
olarak yerine getirmekle yükümlü olduğu sorumlulukları bize en açık şekliyle 
gösteren belge, Hitit kralı IV. Tudhaliya ile Amurru kralı Šaušgamuwa arasında 
yapılan antlaşmadır. Söz konusu belge, IV. Tuthaliya’ya karşı yerine getirilmesi 
gereken bazı sorumlukların hatırlatıldığı bir memorandum (ikaz etmek amacıyla 
yazılmış yazı; nota, muhtıra) niteliği taşımaktadır.2 Šaušgamuwa antlaşması, 
Amurru-Hitit ilişkilerine önemli ölçüde ışık tutmaktadır. IV. Tudhaliya’nın vassalı 
Amurru kralı Šaušgamuwa ile yapmış olduğu bu antlaşma satırları arasında, ticari 
ambargo hükümleri yer almaktadır. Bilindiği gibi ambargo, ticari ya da başka 
malların, yabancı bir ülkeye gitmesinin engellenmesidir. Günümüz koşullarında, 
ticari bir ambargonun amacına ulaşabilmesi için, kara taşımacılığının yanı sıra 
hava ve deniz yollarında da uygulanması gereklidir. Ancak MÖ XIII. yüzyıl, daha 
hava yoluyla ulaşımın henüz keşfedilmediği bir çağ olması sebebiyle, uygulamanın 
kara ve deniz yollarıyla sınırlı olduğunun altının çizilmesi gerekmektedir. Sırf bu 
nedenle, günümüzde kullanılan “ambargo” kelimesinin tam anlamıyla bu çağda 
uygulanmış olması zaten mümkün değildir. Ancak aşağıda ele alacağımız gibi, 
Hitit Devleti tarafından uygulamaya konulan bir dizi yasakları, sadece boykot 
kelimesiyle tanımlamanın, oldukça yetersiz kaldığını düşünüyoruz. Šaušgamuwa 
1  Singer, 1991, 69. 
2  Klengel, 1995, 172. 
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Antlaşması’nda söz konusu ambargo hükümlerinin yer aldığı pasajın tercümesi 
şöyledir: 

 KUB XXIII 1 +3

Rs IV

14  Senin tüccarın Asur Ülkesi içine

15  gitmesin. Onun tüccarının 

16 senin ülkenden içeriye (girmesine) izin verme! 

17  O, senin ülkene içeriye giremesin. 

18  Fakat eğer o, senin ülkene gelirse, onu yakala. Onu majesteme gönder. 

Bu mesele [tanrı yemini alt]ın[a konsun.]

Antlaşmanın son sütununda yer alan bu pasaj, bir devletin mallarını diğer 
bir devlete satmasını yasakladığı önemli bir ticari ambargo hükmüdür. 4 Bu 
antlaşmanın yapıldığı tarihte, Asur Devleti ile Hitit Devleti arasında, zaman zaman 
sıcak çatışmaların da yaşandığı ciddi bir kriz söz konusuydu. Ancak bundan kısa 
bir süre önce, I. Tukulti Ninurta’nın henüz tahta geçtiği ilk yıllarda, IV. Tudhaliya 
ve Asur kralı I. Tukulti-Ninurta arasında, dostça ilişkiler söz konusuydu.5 IV. 
Tudhaliya, babası I. Salmanassar’ın ölümünün ardından tahta çıkan I. Tukulti-
Ninurta’ya gönderdiği kutlama mesajları içeren mektupla, onu ‘Asur kralı’ olarak 
tanıdığını bildirmekteydi.6 Hitit kralı aynı mektupta, iki ülke arasında yaşanan elçi 
trafiğine işaret etmektedir. Anlaşıldığına göre, iki krallık arasında sürekli olarak 
elçiler7 gidip gelmekte ve bu elçiler iki krallık arasında hediyeler taşımaktaydılar.8 
Ayrıca Asur kralının hükmettiği bir bölgede baş gösteren bir isyan ile ilişkili 
olarak, Hitit kralı tarafından Asurlular’a yardım teklifinde bulunulmuştur.9 Ancak 
bir süre sonra, Asur kralının kralı yazıtlarından, krallığının dış eyaletlerini emniyet 
altına almak bahanesiyle, Kuzey Suriye ve güneydoğu Anadolu’da bir dizi sefer 
3  A. 93/w (+) KUB XXIII 1 + KUB XXXI 43 (+) KUB XXIII 37 (+) 720/v (+) 670/v 
B. 1198/u + 1436/u + 69/821 + KUB VIII 82 = A I 22-II 4 (CTH 105) Transkripsiyon ve tercüme 
için bkz. Kühne-Otten, 1971, 6-20; Beckman, 1999, 103-107. 

4  Harrak, 1987, 258. 
5  KUB XXIII 92, KUB XXIII 103, KUB III 74 (CTH 178), Transkripsiyon ve tercüme için bkz.: 
Otten, 1959a, 39-46; Cavaignac, 1937, 115-120. 

6  KUB XXIII 103 Vs. 6-8; Transkripsiyon ve tercüme için bkz. Otten, 1959a, 42-43. 
7  Yabancı ülkelerde sürekli oturan elçiler olmadığından, bu dönemde gezgin elçiler diplomatik 
ilişkilerde, haber getirip götürmede ve müzakerelerde sürekli olarak krallarını temsil etmişlerdir. 
Sahtekarlık ve her türlü yanlış anlamayı önlemek için diplomatik haberleşmeler hep yazılı olarak 
yapılmaktaydı. Çünkü elçilerin bazen yalan haber ulaştırdıkları ve söz konusu ülkelerarası 
ilişkilerde bunalım yarattıkları da oluyordu

8  KUB XXIII 103 Vs. 19; Transkripsiyon ve tercüme için bkz. Otten, 1959a, 42-43. 
9  Otten, 1959a, 44. 
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düzenlediğini öğreniyoruz.10 I. Tukulti-Ninurta bu seferler esnasında, 28.800 
Hititli’yi Fırat Nehri’nin diğer tarafına sürdüğünü iddia etmektedir.11 Burada 
“28.800 Hititli” ifadesi ile, Hitit idaresi altında yaşayan Suriye kökenli halkın 
kastedilmiş olduğunu düşünüyoruz. ‘Hititli esirler’ ifadesi, teknik ya da politik 
bir bakış açısıyla değil de, genel coğrafi bir bakış açısıyla, Fırat’ın gerisinde kalan 
tüm toprakların ‘Hitit diyarı’ olarak görüldüğü gerçeğini bize göstermektedir.12 
Söz konusu seferler esnasında Asur Kralı, Hititler açısından oldukça önemli 
bir bölgeyi “Ergani-Maden” bölgesini de ele geçirmeyi başarmıştır.    Ergani-
Maden’deki zengin ve kolaylıkla işlenebilir bakır rezervlerinin kullanım hakkı 
ile birlikte, Fırat Nehri’nin geçilerek Anadolu’nun merkezine ve doğusuna giden 
rotaların kontrolünün elde edilmesi, Asurlular’a önemli ekonomik ve stratejik 
kazançlar sağlamış olmalıdır. 

I. Tukulti-Ninurta’nın seferleri, IV. Tudhaliya’yı Asur’a karşı çok ciddi 
yaptırımlar uygulamaya zorlamış olmalıydı. Tüm bu gelişmeler karşısında, Hitit 
kralı IV. Tudhaliya, öncelikle vassalı Amurru Krallığı’nın, Asur ile gerçekleştirdiği 
tüm ticari faaliyetleri yasaklamıştır.13 Amurru kralı Šaušgamuwa’nın, Hitit kralından 
habersiz Asur’a elçi yollaması, düşman ülkelerden gelen tüccarların topraklarına 
girmesi veya bu tüccarların topraklarının üzerinden geçmesine izin vermesi Hitit 
kralı tarafından kesin surette yasak edilmiştir. IV. Tudhaliya bu hükümle, yalnızca 
Amurru ile Asur arasındaki ticaretin kısıtlanmasını hedef almamış bilakis, 
Amurru aracılığı ile ulaşılan doğu Akdeniz ticaretini de hedef almış olmalıydı. 
Görüldüğü gibi, Asur’un genişlemesi sırasında Amurru Krallığı’nın Hitit ve onun 
vassal devletleri arasındaki ilişkiyi olumsuz etkileyebileceği gerçeği, daima göz 
önünde bulundurulmuştur. IV. Tudhaliya’nın Asur Krallığı’na karşı başlattığı bu 
ekonomik ambargonun, son derece planlı bir çalışma sonucunda ortaya çıktığı 
anlaşılmaktadır. Bu ambargo hükmüyle birlikte, Asur ile ticari birtakım ilişkileri 
olan Amurru Ülkesi’nin, bu ülke ile olan tüm ilişkilerini kesmesi gerekiyordu. 
Amurru Krallığı, Mezopotamya’dan gelerek Akdeniz kıyısına uzanan önemli bir 
ticaret rotası üzerinde yer almaktaydı. Ugarit’te açığa çıkarılan bazı belgelerde 
de son derece net bir biçimde ifade edildiği gibi, Ugarit Krallığı’nın da Asur ile 
ticari ilişkileri vardı. Ayrıca elimizde Asur ile Hitit Devleti arasında çok yoğun bir 
maden alışverişinin olduğuna dair, veriler de bulunmaktadır.14 

Yukarıda bahsettiğimiz ambargo hükmünün devamı niteliğinde olan satırlarda 
ise, Ahhiyawa Gemileri’nden bahsedilmektedir. Antlaşmanın Asur’a karşı 
10  I. Tukulti-Ninurta’nın Yıllıkları: Yazıt 16 ve 17. Transkripsiyon ve tercüme için bkz, Weidner, 
1959; Grayson, 1972, 101-134; Grayson, 1987, 272 ve 275; Bu konu ile ilgili kapsamlı bir tartışma 
için bkz. Munn-Rankin, 1975, 274-306; Klengel, 1961, 67 vd.; Brickman, 1970, 301 vd. 

11  Weidner, 1959, 26 ve 30. 
12  Galter, 1988, 230. 
13  KUB XXIII 1 Rs. IV 14-18; Kühne-Otten, 1971, 6-20. 
14  Harrak, 1987, 259. 
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uygulanan bu boykot maddesinden hemen sonra, bu kez konuyla bağlantılı olarak 
Ahhiyawa gemilerine konulan bir yasak ile karşı karşıya kalıyoruz. Az önce 
de ifade ettiğimiz gibi, bu kez Ahhiyawa Ülkesi15 ve Ahhiyawalı gemicilerin 
Asur Ülkesi ile olan deniz ticaretinin tamamen yasaklandığı anlaşılmaktadır. 
Antlaşmadaki söz konusu kısım ise şöyledir : 

KUB XXIII 1 +16

Rs IV

23  Ahhiyawa Ülkesi’nin hiçbir gemisi ona (Asur Kralı’na?) gitmesin. 

Yukarıdaki bu antlaşma hükmü, kıyı şeridinden Asur topraklarına uzanan kara 
rotasının Hitit Kralı tarafından bloke edildiği anlamına gelmektedir. Antlaşmadaki 
bu hükümle, Ahhiyawa ve Asur arasındaki ticaret trafiğinin, IV. Tudhaliya ile 
savaş durumundayken durdurulduğu ya da Ahhiyawa’dan Amurru’ya gemilerin 
uğramasının tamamen yasaklandığı anlaşılmaktadır. Yukarıdaki ifade aynı zamanda, 
Ahhiyawa, Amurru ve Asur arasında ülkelerarası yoğun bir deniz ticaretinin söz 
konusu olduğunu kanıtlar niteliktedir. 17 Amurru Krallığı, Suriye’nin kıyı kesiminde 
uzandığı için, antlaşmanın ilgili maddesinde Fırat Nehri üzerinde kullanılan 
nehir tekneleri yerine, bu tarihte Doğu Akdeniz’de yaygın olarak kullanıldığı 
tespit edilen açık deniz gemilerinin kastedildiği kabul edilmektedir.18 MÖ II. 
binde tipolojik bakımdan kendilerine özgü bir yapıya sahip savaş gemilerinin19 
kullanıldığı henüz ispatlanamamıştır.20 Šaušgamuwa Antlaşması’nda bahsedilen 
Ahhiyawa gemileri ile kastedilen belki de ticari amaçlı değil de,21 askeri amaçla 
kullanılan teknelerde olabilir.22 Gerek Šaušgamuwa Antlaşması öncesi ve gerekse 
15  Bu ülkenin lokalizasyonu ve geçtiği metin yerleri için bkz.: del Monte-Tischler, 1978, 1-2; del 
Monte, 1992, 1. 

16  A. 93/w (+) KUB XXIII 1 + KUB XXXI 43 (+) KUB XXIII 37 (+) 720/v (+) 670/v 
B. 1198/u + 1436/u + 69/821 + KUB VIII 82 = A I 22-II 4 (CTH 105) Transkripsiyon ve tercüme 
için bkz. Kühne-Otten, 1971, 6-20; Beckman, 1999, 103-107. 

17  Doğu Akdeniz’e kıyısı bulunan tarih öncesi devletlerin bazı merkezlerinde yapılan kazılardan 
elde edilen veriler ve yazılı kaynaklar, Tunç Çağı’nda bu bölgede yaşanan ticareti açıkça 
belgelemektedir. Aralarında Uluburun batığının da bulunduğu bir dizi batığın ortaya çıkarılmasıyla 
gemilerin görünümü ve yükü hakkında gereken izlenimler elde edilmiştir. Klengel, 2006, 369. 

18  Steiner, 1989, 402 dn. 52. 
19  Steiner, 1989, 402 dn. 53. 
20  M. Ö. 14. yüzyılda özel donanma gemileri resmedilmiştir. Bu türde gemi resimlerine Mısır’da 
Medinet Habu’daki deniz kavimleriyle ilgili sahnelerde de rastlanmaktadır. Höckman, 2006, 318. 

21  Steiner, 1989, 402 dn. 54
22  Aslında bu devirde iki ana tip gemi tespit edilmiştir. Bunlardan biri, malları ve yolcuları yelkenli 
gemiler gibi tamamen rüzgara bağımlı olmaksızın taşımak için tasarlanmıştı; kargoya yer sağlamak 
ve kargoyu taşımak maksadıyla geniş ve ağır inşa edilmişlerdi. Bu tip gemiler “ticaret kadırgaları” 
olarak tanımlamak mümkündür. Bu gemilerin pek acelesi olmadığı için çoğunlukla yelkenlerle 
ilerliyor ve sadece rüzgar ters yönde estiğinde, hiç olmadığında ya da çok zayıf olduğunda küreğe 
başvuruluyordu. İkinci tip kadırgalar ise, acil mesajları ve önemli kişileri olabildiğince çabuk 
bir şekilde nakletmek için yapılmışlardı. Bu yüzden de genellikle hızlı hareket ediyorlardı; yani 



3020

sonrasında, Amurru ile ilişkili olarak kaleme alınan belgelerde gemi sözcüğünün 
çok sık tekrarlandığı ve her defasında farklı kapsamlarda ele alındığı dikkati 
çekmektedir.23 Ahhiyawa’dan yola çıkan bir gemi, doğal olarak Amurru üzerinden 
Asur’a gidemezdi. Kabul edebileceğimiz tek mantıklı açıklama, Ahhiyawa’dan 
yüklenen malların Amurru üzerinden karayoluyla Asur’a ulaştırıldığıdır.24 Bu 
kuralın formüle edilişi oldukça dikkat çekicidir. Her şeyden önce böyle bir kural 
tamamen gereksizdir. Çünkü Šaušgamuwa Antlaşması içerisinde, Asur’a karşı 
çok daha önceden düzenlenmiş, yukarıda sözünü ettiğimiz gibi bir ticari boykot 
zaten söz konusudur. 

Yukarıdaki pasaj, önemli ve aynı zamanda bugün hala üzerinde tartışmalar 
olan bir konuya değinmektedir. Bilindiği üzere Ahhiyawa’nın uluslararası 
politik arenadaki yeri ve uzak ticaretteki rolü hâlen problemlidir.25 Çok eskiden, 
Ahhiyawa her seferinde Batı Anadolu sahasında Ege kıyılarına lokalize edilmiş ve 
bu bağlamda da Doğu Akdeniz’deki olaylarla pek ilişkilendirilememiştir. Ancak 
son yıllarda Ahhiyawalı halkın, Doğu Akdeniz’deki varlığı artık yadsınamayacak 
biçimde kabul edilmektedir. Ahhiyawa ülkesi, Doğu Akdeniz’e dek uzanan ticari 
ilişkiler içinde bulunmuş ve deniz ticaretinde önemli bir güç oluşturmuştur. 26 
Miken-Yunan saray kültürleri’nin bulunduğu bölgenin, bu döneme dek kendi 
sorunlarıyla uğraşan diğer üç büyükler yani Hitit, Asur ve Mısır’ın artık daha 
sık ilgisini çektiği ve Doğu Akdeniz güçler dengesinde küçümsenemeyecek 
dördüncü hükümdarlık hâlini aldığı, III. Tutmosis’in yönetiminde tutulan 
yıllıklardan anlaşılmaktadır.27 Mısır Firavunu III. Tutmosis yıllıklarında, Danaya 
Kralı’nın yolladığı değerli armağanları sıralamaktadır. Aynı Firavun’un ölüler 
tapınağında yer alan, Mısır’ın dört bir yanındaki komşu ülke adlarının sayıldığı 
temel kaplama yazıtlarında, kuzeyde Kafta (Girit) ve Tanaya/Danaya Mısır’la 
eş düzeyde krallıklar olarak anılır. Burada Tanaya/Danaya ile Yunan yarımadası 
Peloponnessos’un kastedildiği açıktır.28 Tam da aynı dönemde, Miken saray 
merkezleri yönetiminin mevcut üç büyükler sistemine dördüncü üye olarak 
katılması, Mikenler’in MÖ XV. yüzyılın ortalarında başarılı yayılımcı bir politika 
izlemiş olmasıyla ilişkilendirilebilir. MÖ XV. yüzyılın ortalarında Mikenler Girit’i 

hafif ve inceydiler. Rüzgar uygun olduğu zaman yelken kaldırıyorlardı; yetersiz kaldığı anda ise 
tekrar küreklere dönülmekteydi. Bu pasajda bahsedilen “Ahhiyawa gemileri” birinci tip “ticaret 
kadırgaları” olarak tanımladığımız sınıfa giriyor olmalıdır. Arkeolojik olarak bu gemi tiplerini 
andıran bir batık Argos Körfezi’nde İria Burnu’nda bulunmuştur. M. Ö. XIII. yüzyılın geç evrelerine 
tarihlenen yaklaşık 9 metre uzunluğundaki geminin bir yük gemisi olduğu düşünülmektedir. 
Geminin Kıbrıs, Girit ve Miken’den gelen keramik kapları taşıdığı anlaşılmıştır. Geminin gövd.
esinin yalnızca bazı ahşap kaplama levhaları günümüze kadar korunabilmiştir. Cassan, 2002, 46; 
Höckman, 2006, 315. 

23  Steiner, 1989, 402 vd. 
24  Klengel, 1969, 223 vd. 
25  Marazzi, 1992, 365-377; Niemeier, 2002, 294-297. 
26  Latacz-Starke, 2006, 193. 
27  Latacz-Starke, 2006, 193. 
28  Latacz-Starke, 2006, 193 vd.
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ele geçirmiş, Batı Anadolu kıyılarına el atarak bir geçit başı görevini üstlenen 
Milet’i yani Millawanda’yı kurmuşlardır.29 Ahhiyawalılar, Suriye kıyılarında 
Asurlu tüccarların Anadolu’da kurduğu kolonizasyonun bir benzerini kurmuş 
olmalıydılar.30 Son yıllarda yapılan araştırmalar ve 1982 yılında bir sünger dalgıcı 
tarafından yeri tespit edilerek bilim dünyasına kazandırılan Uluburun batığı, bu 
dönemde Doğu Akdeniz’deki ticari faaliyetler hakkında oldukça detaylı bilgiler 
vermekle kalmamış; bu dönem siyasetine dair ipuçları da vermiştir. Antlaşma 
metninin geri kalan kısmında yukarıda bahsettiğimiz Ahhiyawa gemileri ile ilgili 
yönergeden, Ahhiyawalı gemilerden ya da Ahhiyawa kralından bir daha hiçbir 
şekilde bahsedilmemektedir. 

Šaušgamuwa Antlaşması’ndaki söz konusu boykot hükümlerinin ekonomik 
anlamda en önemli sonucu, Asur Devleti’nin ticari ilişkilerinin boyutunun ve 
yönünün tamamen değişmiş olmasıdır. Bize bu konuda, Yunanistan’da Tebai’de 
keşfedilmiş olan lapislazuli taşından yapılmış Kassit silindir mühürleri de 
oldukça ilginç bilgiler vermektedir.31 Asur kralı I. Tukulti-Ninurta’nın söz konusu 
mühürleri, kimliği konusunda elimizde herhangi bir bilgi bulunmayan bir Miken 
kralına göndermiş olduğu anlaşılmıştır.32 Asur Kralı I. Tukulti Ninurta’nın, daha 
sonraları Marduk tapınağında saklandığı anlaşılan lapislazuliden yapılmış bir 
hediye göndermek suretiyle Tebai gibi uzak bir krallık ile ilişki kurmak istemesinin 
altında ne gibi bir neden yatmaktadır? Muhtemelen Asur kralının bir Miken 
kralına hediye göndermesinin asıl sebebi, bu şekilde Hititler ile düşman olan 
başka bir halkın desteğini almayı hedeflemiş ve bu krallıkla müttefiklik arayışına 
girmiş olmasıdır. Asur kralı I. Tukulti Ninurta, kendisini boykot eden Hitit 
kralını bu şekilde cezalandırmak istemiştir. Miken ve Asur sarayları arasındaki 
bu ilişkinin, kuşkusuz ekonomik bir boyutu da olmalıydı. IV. Tudhaliya, vassalı 
Amurru’nun Asur ile bütün ticari ilişkilerini yasaklamasından sonra, Asur Devleti 
muhtemelen ekonomik açıdan zor günler geçirmişti. Çünkü daha öncesinde, Asur 
ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerin son derece canlı olduğu anlaşılmaktadır. 
I. Tukulti-Ninurta’nın babası I. Salmanassar döneminde, başkâtip olarak görev 
yapan ve sonraki dönemlerde üst düzey bir komutan olarak karşımıza çıkan 
Babu-ahu-iddina isimli görevli tarafından kaleme alınmış yazışmalarda da, 
bu durumu doğrular nitelikte bilgilere yer verilmiş olduğu görülmektedir.33 I. 
Tukulti Ninurta’nın, özellikle lapislazuliden yapılmış mühürleri hediye seçmiş 
29  Latacz-Starke, 2006, 193 vd. 
30  Steiner, 1989, 410 vd. 
31  Porada, 1981, 70. 
32  Porada, 1981, 70. 
33  Babu-ahu-iddina arşivinde açığa çıkarılan bir belgede Kinahi’ye yapılan seyahatler karşılığında 
Siqi-ilāni isimli bir kimseye giysi deposundan üç adet kaftan verildiği ile ilişkili bir not düşülmüş 
olduğu tespit edilmiştir. ‘Tören kostümleri’ olarak nitelendirilen bu ihtişamlı kıyafetlerin, 
Suriyeli yerel kralların Asurla ticaret yapmasını teşvik etmek maksadıyla hediye olarak verildiği 
anlaşılmaktadır. Söz konusu belgenin Asur kralı I. Tukulti-Ninurta’nın hükümdarlığını başlangıç 
safhasında yazılmış olduğu kabul edilmektedir. Porada, 1981, 70, Weidner, 1959, 33-39. 
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olmasını, kralın Tebai sarayının istekleri konusunda bilgi sahip olduğu şeklinde 
yorumlamak da mümkündür. I. Tukulti Ninurta’nın, bu tür bir bilgiyi daha önceki 
bir tarihte Mikenliler ile Mezopotamya arasında ticaret yapan tüccarlar vasıtasıyla 
yürütülen ticari ilişkiler sayesinde öğrenmiş olma ihtimalini, göz ardı etmemek 
gerekir. Ayrıca bu mühürlerin hiçbir şekilde aşınmamış olması, bunların çok 
kısa bir süreliğine kullanılmış olma ihtimalini akla getirmektedir. Eldeki mevcut 
veriler, bu eserlerin sarayın tahrip edilmesinden önceki bir tarihte -seramik 
buluntular bu sarayın yaklaşık olarak MÖ 1220 tarihinden sonra tahrip edilmiş 
olabileceğini göstermektedir- saray hazinesinde saklandığını göstermektedir. 
Sarayın bulunduğu alanda açığa çıkarılan seramik örnekleri, mühür tipleri ve o 
dönemdeki tarihsel gelişmeler, burada lokal nitelikli bir afetten ziyade Yunan 
Anakarası ile Yakın Doğu’da, kültürel ve ekonomik alanda önemli gelişmelerin 
kaydedildiği bir dönemin sonunu haber veren, daha büyük ölçekli bir yıkımın 
gerçekleşmiş olduğunu göstermektedir.34 

IV. Tudhaliya’nın Asur Krallığı’na karşı uyguladığı ticari ambargonun, son 
derece planlı bir çalışma sonucunda ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Asur devleti’nin 
yayılımcı politikasını engellemek için uygulanan ekonomik yaptırımlardan 
hemen sonra, IV. Tudhaliya’nın askerî bir sefere giriştiğini görüyoruz. Asur’a 
karşı yapılacak bu askeri seferin hemen öncesinde, Amurru Krallığı’ndan olası bir 
Asur saldırısı karşısında yardım sözü alınmıştır.35 Ayrıca Ugarit vassal Krallığı’na 
tanınan muafiyet ise ortadan kaldırılmıştır.36 IV. Tudhaliya politik bir propaganda 
aracı olarak gördüğü ve Asur unvanlarını anımsatan bir unvan olan šar kiššati 
“Cihanın kralı” unvanını kullanmaya başlamıştır.37 Ayrıca Hitit Kralı, Asur Kralı 
ile girişeceği mücadelede kendisine yardım etmeleri karşılığında, bir belgede ismi 
geçen üç tanrıya hediyeler sunacağı ve bir stel dikeceğine dair söz vermektedir.38 
Bütün bu işaretler, yaklaşan savaşın habercisi olmalıdır. Nitekim sorunu öncelikle 
diplomatik yollarla çözmeye çalışan IV. Tudhaliya, bundan bir sonuç alamayınca, 
Asur kuvvetleri ile Asur Krallığı’nın en son ulaştığı nokta olan Nihriya’da 
çarpışır. Nihriya Savaşı hakkındaki bütün bu bilgileri, Asur kralının Ugarit kralına 
göndermiş olduğu rapor niteliğindeki bir mektuptan öğreniyoruz.39 Mektupta 
Asur kralı, Nihriya yakınlarında Hitit birliklerine karşı bir zafer kazandığından 
bahsetmektedir. Asur kralı, Ugarit kralına Hititler’e karşı kazandıkları zaferin 
kayıtlarını göndermiş; ayrıca yapılan çatışmanın hem askeri gerekçesi hem de 
yasal dayanağı ve ahlaki anlamına da aynı belge içinde yer vermiştir. Asur Kralı I. 
Tukulti-Ninurta, Hitit Devleti’nin Suriye’de kurduğu siyasi hâkimiyetten bir hayli 
34  Porada, 1981, 70. 
35  KUB XXIII 1 Rs. IV 19-23; Kühne-Otten, 1971, 16. 
36  RS 17. 59, Nougayrol, 1956, 150-160. 
37  Otten, 1959b, 68; Harrak, 1987, 260 
38  Otten, 1962, 75; Singer, 1985, 109 dn. 57; Klengel, 1991, 237 dn. 88; Klengel, 1999, 294; 
Harrak, 1987, 259 

39  RS 34. 165 Transkripsiyon, tercüme ve yorumlar için bkz. Lackenbacher, 1982, 141-151
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rahatsızdır. Hititler’in Suriye’ye hâkim olarak bu bölgeyi tamamen ele geçirmesi, 
Asur’un çıkarlarına tamamen ters düşmekteydi. En büyük hayali, batıdaki ticaret 
yollarına hâkim olmak olan I. Tukulti-Ninurta’nın; bu yolda karşısına çıkan en 
önemli engel, Suriye’deki Kargamıš, Ugarit ve Amurru Krallıkları üzerinde 
sağlam bir iktidar kuran Hitit Devleti’ydi. Ancak tüm bu gelişmelerden hemen 
sonra, I. Tukulti-Ninurta’nın saldırılarını Babil üzerine yönlendirdiği ve Hitit 
Devleti ile olan ilişkilerini normal seyrine döndürmek için, belirgin bir çaba 
sarfettiği dikkati çekmektedir. Söz konusu durumun, Hitit İmparatorluğu’nun 
son bulduğu tarihe kadar bu şekilde devam ettiği anlaşılmaktadır. 40 Asurlular’ın 
stratejik hedefi olan Akdeniz kıyılarını ele geçirme ve denetim altına alma 
isteğine bir türlü ulaşılamamıştır. Asur Krallığı’nın hızla gerçekleşen yükselişi, I. 
Tukulti Ninurta’nın MÖ 1200’lerde öldürülmesiyle geçici olarak son bulmuştur. 
I. Tukulti Ninurta’nın öldürülmesi ve ardından Asur’da yeni göçebe halkların 
Doğu Anadolu’ya ve Kuzey Suriye’ye girmelerine olanak taşıyacak bir kargaşa 
yaşanması üzerinç Asur’un bölgedeki güçlü pozisyonu aniden sona ermiş ve 
bölge daha sonra Aramilerce işgal edilmiştir. 

40  Hitit ve Asurlular arasındaki ilişkilerde yaşanan bu son durumun, Tel Huwēra (Harbe) ve Tell 
Šeih Hamad’da (Dur-Katlimmu’da) gün ışığına çıkarılan Orta Asur Çağı’na ait tabletler sayesinde de 
doğrulandığı görülmektedir. Bu tabletlerden ilkinde Hititli diplomat Teli-Šarruma’nın maiyetindeki 
büyük bir grupla birlikte Asur kralına mesaj ve hediyeler götürdüğünden bahsedilmektedir. Tell 
Šeih Hamad’da bulunan belgede ise, Kargamıš kralı ile Vali Tagi-Šarruma’nın tüccarlarının yağ 
ve bakırdan yapılmış kap parçalarını satmak maksadıyla Asurlular’ın kontrolü altında topraklarda 
gezindikleri ifade edilmektedir. Söz konusu belgeler I. Tukulti-Ninurta’nın hükümdarlığının ikinci 
yarısına tarihlenmektedir. Singer, 1999, 690 dn. 291
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