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ipek yolu
öncesi Ticaret

‹nsanlar gereksinimleri karﬂ›lamak için çal›ﬂ›r bir ﬂeyler üretir. Üretilen mal›n fazlas›, elde
üretilmeyen di¤er mallar›n al›nabilmesi için elden ç›kar›l›r. Bu gerek günümüzdeki gibi
ça¤daﬂ ticari yöntemlerle olsun ister en eski de¤iﬂ tokuﬂ yöntemleriyle olsun; özünde var
alan al›ﬂveriﬂ temelini de¤iﬂtirmeden günümüze dek geldi. ‹nsanlar biny›llard›r ticaretle
u¤raﬂ›yor ve bu u¤urda binlerce kilometre yol al›yor, denizler aﬂ›yor çöller geçiyorlar. Ünlü
‹pek Yolu bilinen ticaret yollar› aras›nda belki ad›n› en çok duydu¤umuz. Yüzy›llarca ticaretin
omurgas› görevini yürütmüﬂ bir rota olarak ‹pek Yolu, ününü hak ediyor. Ne var ki, çok
daha önceleri de insanl›k ticarete baﬂlam›ﬂ, Asya’yla Avrupa aras›n› ticari yollarla birbirine
yak›nlaﬂt›rm›ﬂt›. Ticaret yollar› bugün kaybolmuﬂ ya da terkedilmiﬂ olsalar da, ticaretin
nabz›n›n att›¤› o dönemleri hâlâ an›ms›yorlar.
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Ticaretin baﬂlamas› belki insan›n
üretmeye baﬂlamas› kadar eski. Paleolitik ça¤›n sonlar›nda ve Neolitik ça¤dan
baﬂlayarak insanl›k uygarl›¤›n ileri aﬂamalar›ndan biri olan ticaretle de u¤raﬂmaya baﬂlam›ﬂt›. ‹lk uygarl›klar›n ortaya ç›kt›¤› Mezopotamya, ticaretin ilk
olarak ﬂekillenmeye baﬂlad›¤› bir yerdi
diyebiliriz. Sözgelimi epipaleolitik ça¤
denen dönemde, MÖ 6000’li y›llarda
Ortado¤u’da yer alan Halaf kültüründe
ticaretin ilk örnekleri karﬂ›m›za ç›k›yor. Halaf yerleﬂmelerinde bulunan
tüm obsidyenin (Volkanik püskürmelerle oluﬂan do¤al cam. Taﬂ gibi sert ve
keskin oldu¤u için yontma ve keme iﬂlevlerini yerine getiren aletlerin ve oklar›n baﬂ›na tak›l›rd›.) Do¤u Anadolu
kökenli oldu¤u düﬂünülüyor. Bu aç›dan Do¤u Anadolu yöresinde, Van ve
Muﬂ il s›n›rlar› içinde ele geçirilen Halaf kap parçalar›, obsidyen ticaretiyle ilgili sosyal bir örgütlenmenin varl›¤›n›
gösterir nitelikte. Kireçtaﬂ›, sabuntaﬂ›
(talk), kumtaﬂ›, serpantin ve diyoritten
yap›lm›ﬂ taﬂ kaplar ilgi çekici. Yumuﬂak
taﬂ cinslerinden oyulan mühürler, toplumda ticaretin belirli bir kesimin elinde oldu¤unun bir göstergesi gibi. Halaf
Dönemi’nde, sosyo-ekonomik yaﬂam›n
bir ﬂefin baﬂkanl›¤›nda, birkaç köyün
kat›l›m›yla oluﬂan topluluklar biçiminde oldu¤u ve merkezi otoritenin olas›
bir ticareti idare etti¤i, ekonominin ticaret d›ﬂ›nda tar›m ve hayvanc›l›¤a dayand›¤› tahmin ediliyor.
Öyle görünüyor ki, ticaretin sürükleyici gücü gereksinimlerse, bunu gerçekleﬂtirmek için gerek duyulan ﬂey de
yeni bilimsel ve teknolojik geliﬂmeler.
Geliﬂmelere ayak uyduran tüccarlar
her zaman meslektaﬂlar›ndan bir ad›m
ötede oluyor. Bu insanl›¤›n ilk dönemlerinde hayvanlar›n evcilleﬂtirilmeye
baﬂlamas›ndan beri bilinen bir gerçek.
Sözgelimi, ticaretin ilk örneklerini neolitik ça¤larda görüyoruz. Çakmaktaﬂ›,
obsidyen, çanak-çömlek, tuz, lacivert
taﬂ› gibi dönemin gereksinim duyulan
eﬂyalar›n› uzak bölgelere taﬂ›mak için
at, eﬂek, deve gibi dayan›kl› ve yük taﬂ›maya uygun hayvanlar›n evcilleﬂtirilmesi gerekmiﬂti. Evcilleﬂtirilen hayvanlar, hem üzerlerine yük yüklemek,
hem de binek hayvan› olarak kullan›lmak yoluyla tüccarlar›n uzun yollar
kat edebilmesine, o güne dek dayan›kl›l›k isteyen yolculuklara ç›k›labilmesine olanak sa¤lam›ﬂt›. Eski tüccarlar

özellikle Ortado¤u ve Asya’da eﬂek ve
deve gibi iklim koﬂullar›na dayan›kl›
ve yük taﬂ›yabilecek hayvanlar› tercih
ediyorlard›. Yük arabalar›n›n yayg›n
olarak kullan›lmas›ysa tekerle¤in icat
edilmesinden çok arabalar›n gidebilece¤i düzgün yollar›n yap›lmas›ndan
sonra yayg›nlaﬂt›. Perslerin yapt›¤›
Kral Yolu buna en iyi örnek. Gereken
bir baﬂka ﬂeyse ticaret yollar›n›n korunmas› ve güçlü devletlerin himayesi
alt›nda olmas›. Gerek Pers gerekse
Asur tüccarlar› Ortado¤u’da rahat ve
güvenli ticaret yapmalar›n› krallar›n
himayesine borçlulard›.
Uygarl›k merkezlerinin artmas›yla
insanlar ticaret yapma gereksinim duymaya baﬂl›yorlard›. Bir bölgede yaﬂayan insanlar›n tüm kaynaklara sahip
olmas› olanakl› de¤ildi. Bu da ticaretin
ortaya ç›kmas›n› ve geliﬂmesini destekleyen bir olguydu. ‹lk ça¤larda tüccarlar kentler aras›nda mal al›ﬂ veriﬂi oldu¤u kadar bilgi ve haber al›ﬂveriﬂi de
sa¤l›yorlard›. Ticari kervanlar yard›m›yla farkl› ülkelerdeki haberler yay›l›yor, insanlar görmedikleri bilmedikleri
yerler hakk›nda daha fazla bilgi sahibi
oluyorlard›. Mezopotamya ve Anadolu
uygarl›¤›n do¤up geliﬂti¤i yerlerin baﬂ›nda geliyor. Neolitik ça¤da ticaretin
ve kentler aras› al›ﬂveriﬂlerin karﬂ›m›za yayg›n olarak ç›kt›¤› yerlerin burada bulunmas› ﬂaﬂ›rt›c› de¤il. Atatürk
Baraj› nedeniyle yap›lan kurtarma kaz›lar› ve Malatya Arslantepe kaz›s›, Do¤u Anadolu’nun gerek Malatya-Elaz›¤
ve gerek Ad›yaman-Urfa yörelerindeki
kültür geliﬂimine ›ﬂ›k tutan sonuçlar
vermiﬂti. Malatya’n›n kuzeydo¤usundaki De¤irmentepe’de bulunan mühür
bask›l› kil topaklar›, olgun bir ticaretin

varl›¤›n› kan›tl›yor. Çeﬂitli kaplara konan ticari mallar iyice ba¤land›ktan
sonra, ba¤ üzerine konan ›slak kile ilgili kiﬂinin ya da köyün mührü bas›l›yor; böylelikle, ticari mallar bir tür emniyet alt›na al›n›yordu.
MÖ 3. bin y›lda yaz› Anadolu’da henüz bilinmiyor, ama Mezopotamya’da
kullan›l›yordu. ‹lk Tunç Ça¤›’n›n sona
erdi¤i 2. bin y›l, Anadolu’da Hitit dönemiydi. Tunç Ça¤› boyunca doruk noktas›na ulaﬂan madencilik, bir yandan
da, bölgeler ve ülkeler aras› ticaretin
yayg›nlaﬂmas›na neden olmuﬂtu. Anadolu zengin alt›n, gümüﬂ ve bak›r yataklar›na sahipti; ama, tunç (bronz) alaﬂ›m›nda kullan›lan kalay bak›m›ndan
fakirdi. Bu durum, Mezopotamya’daki
Asurlu tüccarlar› harekete geçirmiﬂti.
Bu tüccarlar, Anadolu’da yerli krall›klar›n koruyuculu¤unda Karum ad› verilen pazar yerleri kurarak ilk ticaret örgütünü gerçekleﬂtirdiler. Kurulan bu
yo¤un ticari iliﬂkiler yoluyla, yaz› da
Anadolu’da kullan›lmaya baﬂland›. En
önemli pazar yeriyse, Kayseri yak›n›ndaki Kültepe’deki “Karum Kaniﬂ”ti.
Bulunan çivi yaz›l› tabletlerde bu ticaretin nas›l gerçekleﬂti¤i, neler sat›ld›¤›,
ne kadar masraf yap›ld›¤› en ince ayr›nt›s›na kadar anlat›lmakta.
Erken Bronz Ça¤› sonlar›nda (MÖ
3200-1650), bölgenin özellikle Avanos
ve Kültepe'nin önemli bir ticaret merkezi oldu¤unu Asurlu tüccarlardan kalan piﬂmiﬂ topraktan yap›lm›ﬂ ticaret
mektuplar›ndan ö¤renmekteyiz. Anadolu'da yap›lan kaz›larda o döneme
iliﬂkin ticari iliﬂkileri aç›klayan pek çok
tablet bulundu. Kapadokya'n›n bilinen
ilk halklar›, Luviler ve Hititler. Bölgede MÖ 2500 sonlar›nda Asurlar ticaret
kolonileri kurmuﬂlard›. Anadolu'nun
gerçek yaz›l› tarihini anlatan en eski
belgeler Asur ticaret kolonilerinden
kalm›ﬂ olan Kapadokya tabletleri. Bu
tabletlerden anlaﬂ›ld›¤› kadar›yla Asurlu tüccarlar Mezopotamya'dan ço¤unEylül 2007
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lukla tekstil ürünleri ve kalay getiriyorlar, bunun karﬂ›l›¤›nda alt›n, gümüﬂ ve bak›r al›yorlard›. Özellikle Kapadokya bölgesi alt›n ve gümüﬂ madenleri aç›s›ndan zengin bir bölgeydi.
Asurlu tüccarlar getirdikleri mallar›n
bir bölümünü kredili olarak satt›klar›
için bunlar›n kay›tlar›n› tutmak zorundayd›lar. Ticarete iliﬂkin tablet bollu¤u
buradan kaynaklan›yor.
Asurlu tüccarlar için Anadolu çekici
bir yerdi. Her ﬂeyden önce birbirine yak›n birçok kent krall›¤› vard›. Böylelikle son var›ﬂ noktas›na gidene kadar
gündüzleri yolculuk yap›p geceleri konaklayacak güvenli kentler bulunuyordu. Kentlerin krallar›, kendi haraçlar›n›
ald›klar› sürece tüccarlara karﬂ› bar›ﬂç›l
bir yaklaﬂ›m içindeydiler. Asurlular, sat›ﬂ için Anadolu'ya getirdikleri mallar›n› eﬂeklerle taﬂ›yorlard›. Asurca yaz›lm›ﬂ çivi yaz›l› tabletler, tüccarlar›n ticaret yolu üzerindeki yerel krallara ve
beylere % 10 pay verdi¤ini gösteriyor.
Tüccarlar yerli halka da % 30 faizle
borç veriyor, satt›klar› mallar içinse ayr›ca belirli miktar vergi ödüyorlard›.
Anadolu’da beylikler dönemi bitip
de merkezi Hitit otoritesi kurulduktan
sonra da ticaret önemli yerini korudu.
Sat›lan malzemeler farkl›l›k gösterse
de ticaret yoluyla kurulan iliﬂkilerin
önemi azalmadan sürdü. Hititlerin
komﬂular›yla olan ticari iliﬂkilerinde
demirin önemli bir rolü oldu¤u bir gerçek. Hititlerin M›s›r firavunu I. Ramses’e demir bir k›l›ç yollad›¤› ve demir
ticareti sözü verildi¤i biliniyor. Hititlerin Asurlularla yapt›¤› ticarette de demirin büyük pay› vard›. O dönemde ender bulunan bir metal olan demirin gümüﬂten k›rk kat, alt›ndan beﬂ kat daha
de¤erli oldu¤u belgelerde yer al›yor.
Kapadokya'n›n "Güzel At Yetiﬂtirilen Ülke - Güzel Atlar Ülkesi" anlam›na
gelen ad› da Asurlar›n miras›. MÖ 6.
yüzy›lda bölgeye egemen olan Persler,
Hititler'den bu yana belki de döneminB‹L‹M ve TEKN‹K 68 Eylül 2007

de dünyan›n tek at üretim çiftli¤i olan
bu yöreye, “Güzel Atlar Ülkesi” anlam›na gelen "Katpatukya" ad›n› vermiﬂti.
Ticaret tarihin her döneminde do¤uyla bat›y› birleﬂtiren, kültürleri birbirine yak›nlaﬂt›ran bir araç olmuﬂtu.
Do¤unun zengin baharat, ipek ve porselen gibi ürünleri bat›ya akarken, bat› da alt›n, gümüﬂ ve yün gibi mallar›
do¤uya yolluyordu. Kervanlar›n MÖ
4000’li y›llardan beri do¤uyla bat›y›
birbirine ba¤lad›¤› biliniyor. Ticaret
yollar› baﬂlang›çta yaln›zca küçük ölçekli al›ﬂveriﬂin yap›ld›¤› bölgesel rotalar olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Sözgelimi, Eski M›s›r’da Sahra Çölü’nden
Nil Vadisi’ne evcil hayvan ticareti yap›ld›¤› biliniyor. Mezopotamya’da
“Bereketli Hilal” içinde ve Anadolu’ya
uzanan yollar›n varl›¤›, Asurlar›n b›rakt›¤› belgelerde görülüyor. Ticaret
Asya k›tas›n›n geçmiﬂinde de büyük
yer tutuyor. Çin ve Hindistan’daki ‹ndüs Vadisi’ni birbirine ba¤layan yollar
zamanla geniﬂleyip tüm k›tay› aﬂan
yollara dönüﬂmüﬂtü. Bozk›r›n uçsuz
bucaks›z boﬂluklar›nda insanlar› birbirine ba¤lay›p birbirlerinden haber
almalar›n› sa¤layan, kervanlar ve tüccarlard›. Ticaret yollar›n›n birbirine
eklemlenmesi ve k›talar› birbirine
ba¤layan yollar›n ortaya ç›kmas›, ticaretin çap›n› ve kazanc› büyük miktarlara ç›kar›yordu. Tüccarlar ilk yola
ç›kt›klar› noktadan sonra mallar›n› satacaklar› noktaya kadar yolculuk
eder, mallar›n› bir baﬂka tüccara satarlard›. ‹lk üreticiyle son kullan›c›
aras›nda pek çok tüccar bulunuyordu. Ticaret yollar›n› baﬂ›ndan sonuna
kadar geçen insan say›s› çok azd›. Bu
da hem mallar›n fiyat›n› etkiliyor,
hem de üretimin kayna¤›n›n gizlenmesine yard›mc› oluyordu. Tüccarlar
için mal›n kayna¤›n› gizlemek çok
önemliydi. Sözgelimi Roma ‹mparatorlu¤u döneminde, Roma’ya mal satan Arap tüccarlar, baharat ya da ipek

gibi ürünlerin Asya kaynakl› oldu¤unu gizler, bu mallar›n y›lanlarla dolu
vadilerden, tek gözlü canavarlar›n korudu¤u ulaﬂ›lmas› güç bölgelerden
geldi¤i hikâyeleri anlat›rlard›.
Ticaret, bilinmeyen yerlerin keﬂfedilmesinde baﬂat bir rol oynam›ﬂt›. Mezopotamya’yla ‹ndüs Vadisi ve Bahreyn
Adas› aras›nda kurulan ticaret yollar›
MÖ dördüncü biny›lda farkl› dünyalar›n ö¤renilmesine neden olmuﬂ, dünyay› biraz daha küçültmüﬂtü. Karada yük
hayvanlar›n›n yard›m›yla gerçekleﬂtirilen ticaret, denizde gemilerle yap›lmaya baﬂlam›ﬂt›. Henüz pusulan›n bilinmedi¤i bu dönemlerde bilindik k›y›lar›n takip edilmesi gerekiyordu. Mezopotamyal› tüccarlarsa, gökbilim alan›ndaki bilgilerinden faydalanarak ticaret
yollar› üzerinde y›ld›zlar› izliyor, gidecekleri yönü bu sayede izleyebiliyorlard›. MÖ 2600’lü y›llarda Eski M›s›rl›lar›n bugünkü Lübnan’da bulunan Biblos kentine sedir a¤ac› almak için gitmeleri, kaynaklarda yer alan ilk deniz
yolculu¤u olarak kabul ediliyor. M›s›rl›lar›n seferleri ülkenin güneyine do¤ru
da yay›l›yordu. Punt ülkesi dedikleri
Afrika’n›n daha iç bölgelerini, K›z›l Deniz’den aﬂa¤› inen gemilerle keﬂfetmiﬂler, MÖ 2500’lerde Firavun Sahure döneminde iki ülke aras›nda ticaret iliﬂkisi de baﬂlam›ﬂt›.
Eski M›s›r’da ticaret, Akdeniz üzerinden de yürütüldü. Ne var ki Akdeniz’de en büyük ticaret hacmine Girit
Adas›’ndaki Minos Uygarl›¤› sahipti.
M›s›r, Lübnan, Yunanistan aras›nda
Minos gemileri bir ticaret imparatorlu¤u kurmuﬂlard›. ﬁarap, zeytinya¤› gibi
malzemeler taﬂ›yan gemiler, uygarl›klar aras›nda bir köprü kurar gibiydi.
Ne var ki MÖ 1550’de Thera adas›ndaki bir volkan›n patlamas›yla baﬂlayan
do¤al felaketler, Minos Uygarl›¤›’n›n
da sonunu getirdi. Akdeniz’de ticaret
devam ettiyse de Minos Uygarl›¤› bir
daha eski gücüne kavuﬂamad›. ‹lerle-
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yen y›llarda Akdeniz’deki ticaret üstünlü¤ü daha da do¤uya kayarak Fenikelilerin eline geçiyordu.
Fenikeliler asl›nda kendilerine Kenan halk› diyen bir halkt›. ‹branice
“kenaani” sözcü¤ünün anlamlar›ndan
biri de tüccar demek ki, bu Fenikelileri anlatan bir sözcüktü. Akdeniz’de Girit uygarl›klar›n›n etkisi zay›flad›¤›nda
Fenikeliler denizlere aç›ld›lar ve VIII.
yüzy›lda Yunan seferlerinin baﬂlamas›na kadar rakipsiz kald›lar. Atlas Okyanusu’na kadar ulaﬂan bu seferler ticaret amac›yla yap›l›yordu. Böylelikle bat› keﬂfedilmiﬂ, u¤rak ticaret limanlar›
kurulmuﬂ, ileride ba¤›ms›zlaﬂacak yeni
siteler do¤muﬂtu. Akdeniz’in Kuzey
Afrika k›y›lar›n›n büyük bölümü MÖ 1.
biny›lda Tire, Sidon, gibi do¤u Akdeniz’de bulunan Fenike kentlerinin koloniler kurmas›yla yerleﬂime aç›ld›. Fenikelilerin amaçlar› kendilerine yerleﬂecek topraklar bulmak de¤ildi. Kolonilerin baﬂlang›çtaki amac› ‹spanya’yla
Fenike kentleri aras›nda ticaret ba¤›n›
güçlendirecek ara yerleﬂmeler kurmakt›, baﬂka bir deyiﬂle konak yerleri gibi
düﬂünülüyordu. ‹spanya gümüﬂ ve kalay bak›m›ndan oldukça zengindi; bu
da Fenikeli tüccarlar›n ilgisini çekiyordu. ‹spanya’ya kuzey Afrika sahillerini
izleyerek gitmek mümkündü. Bu yolu
izlemek istemeyenler ise ikinci bir yolu izleyebilirdi: K›br›s, Girit, Sicilya,
Sardinya’dan geçip Balear Adalar›’na
ulaﬂ›yordu bu yol. Baz› kaynaklarda
en eski Fenike kolonisi olarak Gades’in (Bugünkü Càdiz) MÖ 1110’da
Utica’n›n 1101’de, Kartaca’n›n MÖ
814’te kuruldu¤unu söyleyen baz› tarihçiler vard›r. Buna karﬂ›n baz› tarihçilere göre de Fenikeliler MÖ 8. yüzy›ldan önce bat›ya yönelmemiﬂlerdi. Yunan kolonilerinin tersine Fenike kolonileri uzun süre Fenike’ye ba¤l› kald›.
Fenikelilerin ticaret kolonilerini Küçük Asya’ya da yayd›klar› biliniyor. Do¤u Kilikya bölgesindeki Samal (Zincirli Höyük), Toros Da¤lar›’ndaki Karatepe Anadolu’daki baﬂl›ca Fenike yerleﬂimleri. Fenikelilerin kuzeye do¤ru yay›lmay› sürdürdü¤ü ve Karadeniz k›y›lar›nda da yerleﬂti¤i biliniyor. M.Ö.
521 y›llar›nda Fenikeliler Karadeniz’e
geçtikleri zaman K›z›l›rmak a¤z›na gelerek Bafra ve çevresine yerleﬂmiﬂler.
Irma¤›n denize aç›ld›¤› yer geniﬂ oldu¤undan gemiciler buraya rahatl›kla girebilmiﬂler. Fenikeliler ›rma¤›n a¤z›na

ticaret evleri kurmuﬂlar. Eskiden bu civarda iki büyük köy varm›ﬂ, bunlardan
birine Kumca¤›z, di¤erine de Kumbo¤az denirmiﬂ. Fenikeliler bu koylara
farya, kurduklar› ticaret evlerinde Bafra ismini vermiﬂler. Bafra isminin bu
kelimeden gelmiﬂ olmas› san›l›yor.
Bir baﬂka koloni olan K›br›s adas›na MÖ 9. yüzy›lda yerleﬂir Fenikeliler.
Adan›n zengin bak›r yataklar›d›r ilgilerini çeken. Malta, Sicilya gibi adalarsa
do¤al zenginliklerinden çok ‹spanya
üzerinde bir u¤rak noktas› olmalar›ndan dolay› önem kazanm›ﬂt›. Akdeniz’in sonunda karﬂ›laﬂt›klar› Cebelitar›k Bo¤az›’na Fenikeliler Melkart Sütunlar› demiﬂlerdi. Melkart bir Fenike
tanr›s›yd›. Denizciler tanr›n›n onlar›
uyarmak için denizin sonuna bu sütunlar› dikti¤ine, zaten evlerinden çok
uzakta olan Fenikelilerin daha ileri gitmemesi için kendilerini uyard›klar›n›

düﬂünürlerdi. Ne var ki zamanla bilinmeyen ülkeler bulmak, oralarda ticaret
yapmak iste¤i a¤›r bast›. Fenikeliler
Britanya Adalar›na kadar ulaﬂt›lar. Buraya Kalay Adas› ad›n› vermiﬂlerdi. Fenikelilerin keﬂfettikleri ve ticaret yapmaya baﬂlad›klar› bölgeler, yörenin ticari olanaklar›n› anlat›r nitelikte isimler taﬂ›yordu. Kalay Adas› Britanya’y›,
Kehribar k›y›s›ysa Balt›k ülkelerini anlat›yordu. Toros Da¤lar›n›n eski ad›
Gümüﬂ Da¤lar›yd›. K›br›s, Bak›r Adas›,
Sina ise Malakit yar›madas›yd›.
Kenan Ülkesi denen yer asl›nda
hem askeri hem ticari anlamda sürekli
göz önünde bulunan ve ön plana ç›kan
bir bölge. Kenan ülkesi dönemin büyük güçleri aras›nda stratejik bir öneme sahipti. Burada kurulan kentlerden biri Ugarit, özel konumu sayesinde bir ticaret kavﬂa¤›, kozmopolit ve
zengin bir kent haline gelmiﬂti. Ugarit’in yeniden keﬂfedilmesi 20. Yüzy›lda oldu. Arkeologlar 1929’da Suriye’nin kuzey k›y›s›nda bulunan Ras

ﬁamra’da o zamana de¤in bilinmeyen
bir kenti gün ›ﬂ›¤›na ç›kar›yorlard›. Antikça¤daki ad› Ugarit olan bu kent, neredeyse 6000 km¬2’ye ulaﬂan ve içinde 100’e yak›n kasabayla köy bulunan
bir araziye hakim durumdayd›. Burada
MÖ VIII. biny›lda bir köy kurulmuﬂtu.
Bu köyün yerini MÖ 3000’e do¤ru bir
kent ald›. En güzel konutlar›n, tanr›
Baal ile Tanr› Dagan’a adanan büyük
tap›naklar›n ve yaklaﬂ›k bir hektarl›k
alan kaplayan krall›k saray›n›n inﬂa
edildi¤i MÖ XV. yüzy›l, kentin en parlak dönemi oldu. Kenan diline yak›n
bir lehçeyle konuﬂan Samilerin yaﬂad›¤› Ugarit kenti M›s›rl›, Hitit, Hurri, Mezopotamyal› tüccar, memur ve askerlerin, yollar›n›n kesiﬂti¤i bir ticaret alan›yd›. Bu site ba¤›ms›zl›¤›na sahip de¤ildi. Bütün Kenan siteleri gibi zaman›n dev imparatorluklar› aras›nda s›k›ﬂm›ﬂ ve hepsine ba¤l›l›k bildirmiﬂti.
Ugarit, MÖ 1286’da Kadeﬂ’te, II. Ramses’le karﬂ› karﬂ›ya gelen Hitit kral›
Muvattali’ye asker sa¤lam›ﬂt›. Fakat
ayn› dönemde kendi surlar› içinde yaﬂayan M›s›rl›lar› rahats›z etmekten de
kaç›nd›. Ticaretteki usta manevralar›yla bu alanda ne denli becerikli oldu¤unu gösteriyordu Ugaritliler. Akdeniz’in
tüm ürünleri, ihraç etti¤i Lübnan kerestesi ve denizcilerin sefer dönüﬂü getirdi¤i maden cevherleriyle köleler bu
kentten geçiyordu. Kendine özgü bir
alfabe geliﬂtiren bu kentte, Do¤u’da
konuﬂulan bütün dillerde yaz›l›yor, bilim adamlar› Sümer metinlerini kopya
edip, yaz›c›lar Kenan ülkesinin mitolojik ve edebi metinlerini Ugarit diline
aktar›yorlard›.
Ticaretin geliﬂimi, uygarl›¤›n geliﬂimiyle koﬂut. Her iki kavram da birbirini
besleyerek geliﬂmesine neden oluyor.
Nitekim do¤uyla bat›y› birbirine ba¤layan ticaret yollar›, Çin’le Roma aras›ndaki ticaretin kurulmas›yla en olgun dönemine ulaﬂt›. ‹pek ve Baharat Yolu olarak bilinen ticaret rotalar›n›n olgunlaﬂt›¤› ve ticaretin uygarl›klar› kavuﬂturdu¤u bir dönem baﬂl›yordu. Bu dönemden
sonra bütün savaﬂlar, keﬂifler, buluﬂlar
ticareti etkileyecek ve yollara hakim olma gayretine dönüﬂecekti.
Gökhan Tok
Kaynaklar:
http://www.eduplace.com/ss/hmss/7/cl/7.8.html
http://www.spiceadvice.com/history/index.html
http://www.win.tue.nl/~engels/discovery/ancient.html
http://www.phoenicia.org
http://www.omu.edu.tr/sam/bafra/bafratarihce.htm
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