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ÖNSÖZ 

   “Fenikelilerde Akdeniz Ticareti” konulu çalışmamda Antik çağda Akdeniz kültürlerini 

araştırmak istemem çalışmamın ana nedenini oluşturdu. Ticari faaliyetler kültürler arası 

etkileşimi sağlayan en önemli faktörlerden biri olduğu için konuya Fenikelileri ele alarak 

yaklaşmak istedim. Bu bağlamda ticaretle var olan bir ulus olan Fenikelilerin antik çağ 

denizciliğini başlatan  ve kültürler arası etkileşimi sağlayan bir ulus olduğu göz önünde 

bulundurulursa denizlerdeki Yunan ve Roma yayılmacılığından önce ortaya koydukları kültürel 

birikim önemi boyutlardadır. 

     Fenikeliler hakkında yayınlanmış kaynakların yetersiz olması ve var olanların da 

kesin olmayan eksik bilgiler içermesinden dolayı çalışmamda ulaştığım verilere satır aralarında 

bulduğum değerlendirmelerle ulaşabildim. 

     Konuyu geniş kapsamlı araştırmak isteyenler için çalışmamın bir ön fikir 

edinebilmek ve  varolan kaynakların değerlendirilmesine ulaşılabilmesi için bir yardımcı kaynak 

olmasını umuyorum. 

     Çalışmamı sürdürdüğüm süre içinde beni yönlendiren Değerli Hocam İ.Hakan 

Mert’e teşekkürü borç biliyorum. Çalışmama katkıları ve desteği için Nazif Yıldırım’a sonsuz 

teşekkürler. Ayrıca kütüphanesinden faydalandığım Değerli Hocam A. Adil Tırpan ve desteğini 

benden esirgemeyen aileme de teşekkür etmek isterim   
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              1. GİRİŞ 

 

Günümüzde Fenike bölgesi Asya kıtasının Güneybatı bölgesinde bulunan Akdeniz’in 

doğu kıyı şeridinde yer alan, İsrail, Ürdün, Suriye ve Lübnan kıyılarını kapsayan, sınırları Asi ve 

Ürdün ırmakları ile Akdeniz tarafından çizilen alandır. Fenike uygarlığı bu bölgede doğmuş ve 

zamanla Akdeniz’in Batı kıyılarına Cebelitarık boğazının ötesine Portekiz ve Afrika’nın Atlas 

okyanusu kıyılarına kadar yayılmıştır. 

Bu bölgede 1500, 2000 yıl boyunca Aramca, Ugaritçe, Fenikece, İbranice diliyle 

konuşulup yazılmakdaydı. Uygarlıkların birbiri içinde eridiği bir pota olan bu topraklarda 

Amurrular’dan önce M.Ö 3. bin yılın sonunda yerleşen Samiler Fenikeliler’in ataları olan 

Kenanlılar’ın ilk halkıdır. M.Ö.1200 yılından itibaren Ege göçleriyle gelen akınlar sonucu kıyı 

bölgesine sıkışan Kenanlılar Yunanlılar’ın kendilerine verdikleri isimle Fenikeliler’i oluşturdular. 

Yaşadıkları coğrafyanın gerekliliği olarak denizcilik faaliyetlerinde bulunan Fenikeliler 

kısa zamanda Antik dünyanın en iyi tüccarları olup ticari ağlarını Atlas okyanusu kıyılarına kadar 

genişletip buralarda bir çok koloni kurarak kısa zamanda zenginleştiler. Antik dünyada gemi 

yapımı için kullanılan Sedir ormanları gibi yerel zenginliklere sahip olmaları  kısa sürede ticari 

faaliyetlerini başlatmalarına neden olmuştur; Ayrıca ahşap, metal işlemeciliği gibi zanaatlarda da 

çok başarılı olan Fenikeliler çeşitli uygarlıkların kesiştiği bir noktada bulunan coğrafi konumları 

sayesinde bir çok ulusun yerel üretimlerini taklit etseler de bir çok kültürü içinde 

barındırmalarından dolayı özgün bir sanata sahip oldular. 

Doğu ile Batı Akdeniz arasında kültür taşımacılığı rolünü üstlenen Fenikeliler ilk harf 

sistemi, cam üfleme sanatı, ilk notalama sistemi gibi yenilikleri antik dünyaya kazandırarak 

kültür birikimine önemli katkılarda bulunmuşlardır. 

Yayılış amaçları ticari nitelik taşıdığından kurdukları kolonilerde ortak bir Fenike 

birliğine rastlanmaz. Yerleştikleri kentleri hiçbir zaman yurtları olarak görmemişler buralardan 

ticaretlerini sürdürmek için hammadde kaynağı ve geçiş bölgeleri olarak faydalanmışlardır. 

Kartaca dışında hiçbir Fenike yerleşimi askeri bir nitelik taşımıyordu. İzledikleri bu siyaset ise 

Fenike kentlerinin tarihleri boyunca hep başka ulusların egemenliği altında yaşamalarına ve 

zamanla da kimliklerini kaybedip yok olmalarına neden olmuştur. 

Antik dünyada Akdeniz, medeniyetleri ve farklı kültürleri buluşturduğu için önemli bir 

konumdadır. M.Ö. Üçüncü bin yılda Mısırlılar’ın ilkel deniz taşımacılığının yerini sonraki bin 

yıllarda Fenike denizcileri almıştır. Yunanlılar denizciliği Fenikelilerden öğrenmişler ve daha da 

geliştirmişlerdir. Bunu devralan Romalılar denizciliği antik çağ koşullarında mümkün olan en 



 
 

5 

mükemmel şekline getirmişlerdir. Antik çağın en cesur denizcileri olan Fenikeliler hiç bir ulusun 

cesaret edemediği Herakles sütunlarının1 ötesine geçmeyi başarmışlar zamanın güçlü 

krallıklarına filoları ile savaşlarda destek vermişlerdir. Fenikeliler’in yaşadıkları coğrafi alanın 

koşulları onları ticaret yapmaya mecbur etse de bunda önemli denizciler olmalarının etkisi çok 

büyüktür. Başlangıçta geçimlerini denizden sağlayan Fenikeliler güçlü tekneler yaparak deniz 

ticaretini gerçek anlamda başlatmışlar, Akdeniz’in Batısına kadar ticari yayılmalarını 

genişletmiş, bir çok koloni kurmuşlardır. Kurdukları kolonilerde bölgenin yerel hammaddelerini 

işlemişler, kendi ürettikleri eserlerle birlikte ithal etmişlerdir. Ticari faaliyetleri sadece mal alıp 

mal satmakla sınırlı değildir,  yerleştikleri bölgelerde işçi ve zanaatçı olarak çalışmış, ayrıca 

diğer ulusların ticari taşımacılığını üstlenmişlerdir. Fenikeliler ticarette çok ileri bir ulus 

olmalarından dolayı ticari faaliyetlerinin bir gerekliliği olarak ilk defa alfabe yazısını bularak 

ticarette kullanmışlar kültür gelişimine katkıda bulunmuşlardır. Yaptıkları ticari seferler 

sayesinde ulusların kültürlerini birbirine tanıtıp kültürel aracılar olmalarından dolayı 

önemlidirler. Fenikeliler Antik çağda ticaretle var olan bir ulustur ve tarihleri boyunca koloniler 

halinde yaşamış,  farklı kültür bileşimlerini ürünlerinde yansıtmışlardır. Denizciliği, ticareti ve 

farklı kültürleri diğer uluslara öğretmeleriyle tarihe önemli bir katkıda bulunmuşlardır. 

Erken Fenike tarihi hakkındaki bilgilerimiz genellikle az da olsa Antik yazarların 

eserlerinde satır aralarında bazı bilgiler karşımıza çıkar, onun dışında onuncu yüzyıla ait bazı 

metinlerin olduğu Byblos kentinden az sayıda bilgilere ulaşılabilmiştir. Tyr kentinde ortaya çıkan 

“Tyros yıllıkları” M.Ö. Onuncu, sekizinci ve altıncı yüzyıla ait dönemlerden söz eder, bu 

yıllıklarda kentlerin tarihleriyle ilgili çeşitli bilgiler, kralların adları ve yerel olaylar hakkında 

çeşitli bilgiler verilir. 

Fenike kentlerinden Mısır ve Mezopotamya kaynaklarında da söz edilmektedir. Bunlar 

genelde Suriye-Filistin kentlerine boyun eğdirilmesi ile ilgili olgular içeren “Asur yıllıkları”dır.  

Doğu’daki Fenike tarihi konusunda çok önemli bir diğer dolaylı kaynak “Eski Ahit”tir: 

Eski Ahit’in tarihle ilgili bölümlerinde Fenike kentleri özellikle Tyros hakkında bilgiler verilir. 

Geç klasik kaynaklarda Fenikeliler’in son evresi hakkında yararlı bilgiler 

bulunmaktadır. Erken evreler hakkındaki bilgiler azdır ve her zaman güvenilir değildir. 

“Fenikelilerde Akdeniz Ticareti” adlı çalışmamın asıl amacı deniz ticaretinin Antik 

çağdaki önemine değinmektir. Denizciliğe ve ticaretin gelişmesine çok büyük katkılar sağlayan 

                                                 
1 Herakles sütunları: Cebelitarık Boğazı’nın Antik çağdaki adı.Kartacalı denizciler orayı baş tanrı ‘Melkart’a hitaben 
Melkart sütunları olarak ta adlandırıyorlardı.  
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tüccar bir ulus olan Fenikeliler’in Akdeniz’deki deniz ticaretinden yola çıkmak konuya zengin 

bakış açıları kazandırmış; Ayrıca da hakkında pek fazla bir şey bilinmeyen ve hakkındaki kısıtlı 

bilgiler de dağınık ve sistemsiz halde bulunan bu denizci ulusun tarihine daha farklı bir bakış 

getirmeyi amaçlamıştır.  

Çalışmaya öncelikle Fenikelilerin coğrafyaları, tarihleri sosyal hayatları anlatılarak 

başlanmıştır. Daha sonra Akdeniz ticaretinin başlaması gelişmesi ticaret yolları ve önemli Fenike 

yerleşmelerinden örnekler verilerek devam edilmiştir. Fenike koloniciliğinin anlatıldığı 

Dördüncü bölümde koloniciliğin nasıl başladığı ve yayıldığı anlatılarak önemli koloniler 

hakkında bilgi verilmiştir. Ticaret mallarının anlatıldığı kısımda: Sanayi ürünleri, gıdalar, süs 

eşyaları ve diğer ticari mallar anlatılmış, bunların nerelerde üretildiği ve hangi uluslarla yapılan 

ticari faaliyette kullanıldığından bahsedilmiştir. Ticari taşımacılıkta kullanıldığı için Fenike 

amforalarına değinilmiş. Çalışmanın son bölümünde Fenike ticaret gemileri gelişimleriyle 

tanıtılmış, sonuç kısmında: Konuya genel bir bakış yapılarak Fenikeliler ticari faaliyetleriyle 

birlikte değerlendirilmiştir. Çalışma resim ve haritalarla desteklenmiş faydalanılan kaynaklar 

bibliyografya kısmında belirtilmiştir. 
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2. TARİH SAYFASINDA FENİKELİLER 

2.1. Fenike Adının Kaynağı 

Fenike adı (vefa Fenik) bu halkın kendisinin kullandığı bir ad değildir. Onlara bu adı 

veren Yunanlılar olmuştur. “Fenikeliler” ismi ilk olarak Yunanlı tarihçi Homeros tarafından 

kullanılmıştır.2 Yunanlılar Fenikelileri kırmızımsı mor renkteki değerli kumaştan hareketle “kızıl 

insanlar” anlamına gelen ve daha sonraları Fenikeliler’e dönüşen “Phonikes” olarak 

adlandırıyorlardı. 

Halk için ve bölge için kullanılan bu ad Yunan kökenlidir ve Homeros’a hatta  belki 

daha da  eskilere dek uzanır. Bu adın tanımladığı halk arasında herhangi bir yazışma 

olmadığından yabancılar tarafından kullanılmış bir ad olarak kalmaktadır ve etimolojik açıdan 

“mor” anlamına gelen bir adla bağlantılı olduğu ve dolayısıyla Fenike kentlerine özgü kumaşları 

mora boyama sanayisiyle bağlantılı olduğuna kuşku yoktur.  

Yunanca adın Homeros’a dek uzanmasına karşılık Miken metinlerinde bir arabanın 

kırmızı rengini belirtmek için kullanılan “Po-ni-ki-ja” sıfatı vardır3. Diğer taraftan 11. Bin yılda 

Mezopotamya’ da konuşulmuş Sami dillerinin en eskisi olan Fenike diline çok benzeyen Akad 

dilinde de “erguvan kırmızısı” anlamındaki “kenan” dan türemiş bir “kinaknu” terimi vardır. 

Böylece Ön Asya kıyılarında yaşayan bu insanların adlarını “kırmızı” dan aldıkları 

anlaşılmaktadır. Bu halkın Güneybatı Arabistan’dan bugünkü Yemen dolaylarında doğduğunu 

kabul eden bazı yazarlar adlarını da,  Eskiçağ’da Erythreia denizi ya da Erythraeum Mare diye 

adlandırılan Kızıldeniz’den aldıklarını savunurlar: Denizin adı ise mercan adacıklarından dolayı 

denizin yer yer kırmızı olmasından ya da denize özgü çöl topraklarının kendine özgü renginden 

gelmektedir4.       

Eski Mısır yazıtlarında Fenike’ye Khal veya Khar, halkına da Kholu (Kharu) denirdi. 

Asur yazıtlarında bu ad Khar veya Akharru olarak geçer. Khar sözcüğü semitik dilde arka, arka 

taraf anlamlı “achur” (achor) köküyle bağlantılıdır. Semitik ırklar  yönlerini güneşin doğduğu 

doğuya dönüp belirtirlerdi. Bu nedenle doğuya ön taraf ;  Batıya arka taraf ;  Güneye sağ 

(yamun);  Kuzeye de sol taraf (shemol, shamel) derlerdi ki Heredotta geçen “kralın sol tarafında 

oturanlar” anlamlı “Asmach” sözcüğü bununla ilişkilidir.  

                                                 
2 Homeros,I,1. 
3 Moscati,2004,s.28,29. 
4 http://w.w.w.yahoo.geotices.com 
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18.Hanedanlığın başlarına  (M.Ö.1700’ler)  ait Mısır yazıtlarında ise Fenike’den başka 

bir adla: Kefa  (Keft, Kefeth, Kefthu )  olarak söz edilir. Mısır yazıtlarının Fenikeliler için 

kullandığı adlardan biri de “Men” (menti) dir. 

Bazı bilim adamlarına göre de Hyksos (shausa) adıyla da Fenikeliler kastedilir. 

Fenikelilerin kendilerine verdikleri adın ne olduğu tam olarak bilinmese de “Kenani” 

(Akad dilinde Kinahna) yani Kenanlılar adını kullandıkları düşünülüyor. Kenan adı bazı 

bilginlere göre Hurrice bir sözcük olan ve kırmızı anlamına gelen “Kenaggi” den gelmektedir. 

Yunanca olan Phoenician  (fenike,fenikeli)  adı da kırmızı demektir. Bir görüşe göre ise Kenan 

adı Sami bir sözcüktür ve Kenani denenler de M.Ö. 2300 ile M.Ö. 2100 tarihleri arasındaki 

büyük Semitik istila sırasında Filistin ve Fenike’ye yerleşen Amoritlerden gelme Samilerdir. 

Kenani sözcüğü İbranice’de tüccar anlamına gelmektedir ki bu da Fenikelileri iyi betimleyen bir 

sözcüktür. 

Kenan ülkesi adına da M.Ö. XV. yüzyıldan kalma Mısır ve Mezopotamya yazıtlarında 

rastlanmaktadır. Kenan: Mezopotamya, Mısır ve Anadolu arasındaki bölgedir. Fenike toprakları 

için kullanılan yerel bir terimdir ve mor sözcüğü yerel boya imalatı sanayisi nedeniyle bundan 

türemiştir. Yunanca’da da hem bölge, hem de renk için bu yerel ad kullanılmıştır. 

Kenani adı Kenanlı anlamına gelip Kenan ülkesinden olan anlamına gelmektedir. 

Kenani adı Fenikelilerin kendilerini tanımlamak için kullandıkları sözcük olsa bile kullandıkları 

tek ad değildir. Zaman zaman bağlı oldukları büyük şehirlere göre de Surlular, Saydalılar olarak 

ta isimlendirilmişlerdir. Fenikeliler’e, en eski Fenike kenti olduğu söylenen Beyrut’un 

güneyindeki Sidon’un (zidon; arapçada Saida-Sayda) adıyla Sidonlular (Saydalılar) denildiği de 

olmuştur. Başlangıçta yalnızca Sayda kenti sakinlerini tanımlayan bu ad bazı dönemlerde 

Fenikelilerin genel adı olara ta kullanılmıştır. Sayda’nın adı M.Ö. 1500’den itibaren Mısır 

kayıtlarında anılır. Bazı kaynaklarda ise Fenikelilere bir diğer Fenike kentinin adıyla Tir’liler 

denmektedir.5  (Tir’in diğer adı sur’dur).  

 

 

 

 

                                                 
5 http://w.w.w.zazaki.de. 
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2.2. Coğrafya Köken ve Tarih 

Fenikeliler’in yaşadığı yer olan Suriye ve Filistin bölgesi Akdeniz’in doğusunda yer alır. 

Doğusu neredeyse çöllerle sınırlı kuzey güney yönündeki uzunluğu 600 km’ yi bulan bir 

bölgedir. Orta ve kuzey kısımları dağlık olan bu verimli kıyı bölgesinde birçok elverişli doğal 

liman oluşmuştur. Dağlar bölgeyi birtakım parçalara ayırmıştır. Coğrafi koşullar ve tarihsel 

gelişim bu dar kıyı alanını Mezopotamya ve Mısır yüksek kültürleri ile Anadolu, Ege bölgesi ve 

Arabistan arasındaki en önemli kara köprüsü yapmıştır. Bu geçiş bölgesi Kuzey-Güney 

doğrultusundaki deniz ve kara yolları, büyük kervan yollarının bitiş noktaları ve iyi limanları ile 

çok elverişli bir konumdadır. Bölge halkı tarih boyunca komşu bölgelerden büyük oranda 

etkilenmiştir. 

Kuzey Suriye Akad döneminde Akad devletine katılmıştır. Bölge M.Ö 2.bin yılın 2. 

çeyreğinde Hurriler nedeniyle kesintiye uğrayan ve M.Ö 1500’lerden itibaren de Kuzey Suriye 

de Hititler tarafında kısıtlanan Mısır egemenliğindeydi. M.Ö.1200 yıllarından itibaren özellikle 

Fenikeliler ve İbraniler bölgede ön plana çıkmışlardır. 

M.Ö 3. Bin yıldan itibaren bölgeye gelen Samiler buradaki uygarlıkların etnik 

özelliklerini değiştirmiştir. Önce eski Amurru gurubuna ait göçmenler gelmiş ve buradaki 

çoğunlukla da eski olan kent devletlerini devralmışlardır. (Byblos ve Ugarit gibi) Yeni gelenler 

devraldıkları bazı kentlere yeni adlar vermişlerdir. Yeriho (Sami ay tanrısı Yarih’in kenti) ; 

Sidon, Tyros, Berytos (Beyrut) gibi bazı kentler ise doğrudan doğruya onlar tarafından 

kurulmuştur. Konuşulan dil ise Batı Sami lehçesi olan Kenanca’dır. Bu eski Amurru gurubunu 

M.Ö 2000 yılından sonra başka Batı Sami dalgaları izlemiştir. M.Ö. 1750 yıllarında kuzeyden 

gelen ve Sami kökenli olmayan Hurriler bölgede yeni karışıklıklara neden olmuşlardır. Hurri 

egemenliği M.Ö 16. yüzyılın sonuna kadar sürmüştür. Hurriler “Hiksoslular” adı altında 

etkilerini Mısır’a kadar ulaştırmışlar: Suriye’ye atı, feodal sitemi, çivi yazısını getirmişler ve 

diğer Mezopotamya kültür unsurlarının yayılmasını da sağlamışlardır. Bu dönemde Ugarit gibi 

bağımsız kent devletleri de vardır. 

M.Ö. 1500 yıllarından itibaren bölgenin güney ve orta kısımlarında egemenlik Mısır’ın 

eline geçmiştir. 

Filistler ve İbraniler M.Ö. 1200’lerde tarih sahnesine çıkmışlardır .Yaşadıkları bölgeye 

adlarını veren Filistler deniz kavimleriyle birlikte 2. Hint Avrupa göçü çerçevesinde Suriye’ye 

gelmişler, Gaza (gazze) kenti ve Karmel dağları arasındaki kıyı bölgesini iskan ederek Kenan 

dilini ve Sami kültürünü benimsemişlerdir. 



 
 

10 

Ölü denize Kuzeyden gelerek dökülen Yordan ırmağının her iki tarafında kalan yerlerde 

Kenanlılar (ya da Kenaniler) adını taşıyan kabileler vardır. Bu kabilelere M.Ö. 2.bin yılın ilk 

yarısında Harran ve Mari bölgesinden yani kuzeybatı Mezopotamya’dan bu bölgeye yapılan 

büyük bir göç çerçevesinde yeni göçmenlerde katılmışlardır. 

M.Ö .1200 yıllarında bunlara Güneyden (Arabistan bölgesinden) gelen ve Tanrı olarak 

Yahve’yi  (yahova)  tanıyan başka Samiler de katılmışlardır. (İbraniler ya da İsrailoğulları)  

M.Ö. 1000 yıllarında Güneydeki İbraniler ve orta Suriye kıyılarındaki Fenikeliler’in 

yanında genellikle M.Ö 1200 yıllarında göç etmiş olan başka kavimler de vardır.  

Kenanca’ ya çok yakın bir dil olan Aramice’nin M.Ö. 1000 yıllarından sonra hemen 

hemen her yere yayılmasına rağmen tüm Suriye bölgesinde hiçbir zaman bir birlik 

oluşturamamışlardır. Sonunda Suriyede’ki büyüklü küçüklü devletler Asurlular tarafından 

Mezopotamya siyasal alanı içine katılmışlardır. Suriye-Filistin bölgesi; ancak Pers ve 

Makedonya dönemlerinden sonraki  Hellenistik devirde Seleukoslar’ın merkezi bir bölgesi olarak 

siyasal önem kazanmıştır. 6  

Fenikelilerin Filistin bölgesindeki yerli halk (Kenaniler) ile buraya göç eden ilk Sami 

gurupların ve M.Ö.1200 den sonra da Ege göçleriyle gelenlerin bazılarının kaynaşmasıyla oluşan 

bir ırk oldukları ileri sürülüyor. İlk önce Filistin’de yaşayan ve kendilerine Kenaniler denilen bu 

halkın büyük bir kısmı daha sonra M.Ö. 2000 başlarında Lübnan dağları ile Akdeniz arasındaki 

dar bölgeye göç ettiler ve Karmel dağları ile Asi ırmağı arasındaki kıyı şeridine yerleşerek birçok 

liman şehri kurdular. Böylece yaşadıkları coğrafyaya bağlı olarak Kenaniler iki ayrı kola 

ayrıldılar.  Filistin de yaşayan Kenanlılar bulundukları iklim ve arazi koşullarının da elverdiği 

şekilde ekip biçen ve sürü otlatan bir hayat tarzını benimsediler. Sahildeki halk ise gemicilik ve 

ticaret yolunu seçtiler. Ancak her iki grupta buralardaki Sami guruplarla karışarak Samileştiler. 

Samilerin yaşadıkları alan Klikya’dan Kızıldeniz’e ,Akdeniz’den Suriye bozkırlarına 

kadar uzanmaktadır. İnsanlarla uygarlıkların birbiri içinde eridiği bu topraklara M.Ö. 3. bin yılın 

sonlarında yerleşmiş olan Samiler Kenan ülkesinin ilk halkı sayılmaktadır. Kenanlılar sınırları 

Asi ve Ürdün ırmaklarıyla Akdeniz tarafından çizilen bir bölgede denize yakın olarak 

yaşıyorlardı. Amurrular olarak adlandırılan halk ise Kuzey Suriye’de yaşıyordu. Göçebe Sami 

ırkından gelen Aramiler M.Ö. 1200 den başlayarak bölgeye yavaş yavaş geldiler. Bunu Ege’den 

gelen denizci halkların akınları izlemiştir. Sonraki yüzyılda geriye kalan Kenanlılar ise bugünkü 

                                                 
6 İplikçioğlu,1994,s.94vd. 
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Lübnan, Suriye ve İsrail arasında paylaşılan kıyı bölgesi Levant’a yerleşerek Fenike kültürünü 

oluşturdular7. 

Fenikelilerin başlıca kentleri: Gebal , Sidon, Tsor ya da Tire ve Beerot tur8. Güneyde 

deniz halklarının bir kolu olan Filistler  yerleştikleri bölgeye kendi adlarını verdiler. Filistin yani 

Filisti ülkesi . Aramiler ise Doğuda Lübnan dağına kadar olan bölgede küçük krallıklar kurdular. 

İbraniler, İsrailoğulları, Yahudiler gibi halklar Filistin denen bu ülkede M.Ö. ilk bin yılda 

yaşayan halklardır. 

Kenan ülkesi dönemin büyük güçleri arasında stratejik bir öneme sahiptir. Kenan 

uygarlığı M.Ö. 12. yüzyıldan itibaren Akdeniz kıyılarında yaşamaya başlamıştır.  Kuzeyde 

Ugarit yok olmuş bu arada Filistler Karmel dağının güneyine yerleşmiştir. İkisinin arasında 

Fenike’nin kıyı ketleri olan Arados, Biblos, Sur ve Sidon’un birbirini izlediği Suriye koridoru 

bulunuyordu.  Bu siteler uzun zamandır ticaretle uğraşıyorlardı. Girit-Miken uygarlığının deniz 

gücünün yok olması Fenikelilerin yayılmalarını kolaylaştırmıştır. Fenikeliler denizlere açıldı ve 

M.Ö. 8. yüzyıldan Yunan seferlerinin başlamasına kadar rakipsiz kalmışlardır. Atlas okyanusuna 

kadar ulaşan bu seferler ticaret amacıyla yapılıyordu. Böylelikle Batı keşfedilmiş, uğrak ticaret 

limanları kurulmuş, ileride bağımsızlaşacak yeni siteler doğmuştur. 

Fenike birliği hiç bir zaman siyasal bakımdan güçlü olamamıştır. Kentler kısa aralıklarla 

bağımsız yaşamışlarsa da genellikle büyük komşularına yıllık vergi ödemek zorunda 

kalmışlardır. Başlangıçta Mısır’ın egemenliğine girip 350 yıl kadar oldukça bağımsız yaşadıktan 

sonra M.Ö. 860 ‘a doğru Asur’un , M.Ö. 612 de Yeni Babil İmparatorluğunun, M.Ö. 539 da 

Büyük İskender’in,  M.Ö.64’ te de Roma’nın egemenliğini kabul etmek zorunda kaldılar. 

 

 

 

 

                                                 
7 Özçelik,2002,s.151vd. 
8 Gebal:Bugünkü El-Cübey; Yunanca: Byblos 
  Sidon:Bugünkü Sayda. 
  Tsor ya da Tire: Bugünkü Sur; Yunanca: Tyros 
  Beerot: Bugünkü Beyrut; Yunanca: Brytos. 
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2.3. Sosyal Hayat 

Fenikeliler’in diğer Ön Asya toplumlarından farklı olarak tek uğraşları ticarettir. Bu 

nedenle yaşadıkları coğrafyanın da etkisiyle sahillerin belirli kesimlerine şehirler kurmuşlardır. 

Bu şehirlerin halkı başta zengin ailelerden oluşan aristokratlar ile gemici,  asker,  zanaatkar,  işçi 

gibi kesimlerden oluşmaktadır. Yalnız ticaretle uğraşan ve para kazanan zengin sınıf her türlü 

nüfuzu elinde bulundurmaktadır; Fakat buna karşılık her işi de ücretle yaptırmaktaydı. Mesela 

Fenike ordusu ücretli askerlerden kurulmuştur. Her site kendine özgü düzen ve kanunu olan 

küçük bir devlettir. İlk dönemde bu devletçiklerin krallarla yönetildiği sanılmaktaydı ama geçen 

zaman içerisinde gerek krallar gerekse halkın seçtiği kişiler üzerinde aristokrat sınıfın belli bir 

denetim kurduğu görülür; Fakat bu siteler bölgede hiçbir zaman merkezi bir otorite etrafında 

birleşen geniş çaplı bir ketler federasyonu, gerçek anlamda bir merkezi devlet otoritesi 

kuramamışlardır. Zengin bir sitenin diğerlerini etkisi altına alması ekonomik güce dayanan bir 

olaydır. Yani bir site ticari güç ve başarısına bağlı olarak diğerleri üzerinde etki kurabiliyordu, 

bunu da Fenike tarihinde Sayda ve Sur şehirleri gerçekleştirmiştir.9 

Halk, zanaatçılardan, tacirlerden, rahip ve eşraftan oluşmaktadır. Zanaatçılar haricinde 

hepsini de köleleri vardır. Kölelik ailevi bir nitelik taşımaktaydı ve köle mal olarak görülüyordu. 

İki ya da üç kölesini yitiren yoksulluk tehlikesiyle karşılaşmış olurdu. Kölelerin çoğunluğu kralın 

malikanelerindedir: Bir bölümü saraylarda, bir bölümü de kralın bağ ve bahçelerinde çalışır ya da 

gemilerinde kürek çekerlerdi. Kölelerin çoğu pazardan satın alınmaktadır. 

2.bin yılın ilk yarısından itibaren Fenike krallıklarında bir tacir zümresi oluşmuştur. 

Fenike devletleri sona erinceye kadar kralları başlıca alıcılar ve satıcılar olmuşlardır.  2.Bin yılda 

Fenike Tacirleri dünyanın en iş bilir kişileriydiler. Antik çağ dünyasının ticaretinde önemli bir rol 

oynamışlardır. 

Fenikeliler’in dili başlangıçta Kenanca’nın bir şivesi olan Fenikece iken daha sonraları 

Aramice kullanılmıştır; Ancak Fenike uygarlığının en büyük başarılarından biri alfabe yazısının 

yaratılması olmuştur. Denizciliğin ve ticaretin gelişmesi koşullara daha uygun çivi yazısı ile 

hiyerogliften daha yalın bir yazı gerektirmiştir. O güne kadar bilinen Sümer ve Mısır kökenli 

kelime ve heceye işaret eden yazı sisteminin yerine harf esaslı yazı (alfabe) bulunup 

kullanılmıştır. Fenike alfabesinin doğuşunda pratik ve tüccar insanlar olan Fenikeliler’in ticari 

işlemlerin düzenlenmesi için kolayca okumak, yazmak ve hesaplamak gibi faydacı bir yaklaşım 

söz konusudur. Sonuçta M.Ö. 1200-100 tarihleri arasında ortaya çıkan bu 22 harflik alfabe ve 

                                                 
9 Gökoğlu,1965,s.272. 
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hesaplama usulleri hem onlara kolaylık sağlayacak, hem de daha sonra bütün kavimlerin 

yazılarına temel oluşturacak pratik alfabeyi meydana getirecektir. Böylece yazı aynı zamanda 

ayrıcalıklı sınıfların malı olmaktan çıkıp geniş kitlelere de yayılmıştır. Yunanlılar da 

Fenikelilerden aldıkları alfabeyi almışlar ve değiştirerek kullanmışlardır.10 Fenike alfabesinin 

eksikliği ise seslileri gösteren işaretlerin bulunmamasıdır. 

Fenike edebiyatı ise daha çok dinsel ve mitolojik konuları işlemektedir. Ugarit’te 

bulunmuş metinler, Fenike Tanrıları olan: Aley’in ölümü; Mot’un yeraltı dünyasına inişi, 

canlanıp yeniden yeryüzüne çıkışı ve onuruna bir tapınağın yapılışı gibi konuları anlatır. 

Mitolojik destanlar dışında tarihsel bir edebiyat ta vardır. Ugarit kazılarında Sidon’un efsanevi 

tanrısı Karet’in destanı bulunmuştur. Ayrıca Tyr kentinin eski yüzyıllardan 1. bin yıla kadar 

tarihini anlatan yıllıklardan parçalarla M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış bir Sidon kralının yazıtı vardır. 

Fenike’de güzel sanatların tarihçesi ise M.Ö.3. bin yılda başlar. Tam gelişmeye 

başlaması ise 2. bin yılın başlarına rastlamaktadır. Ras-Şamra (Ugarit) kazıları bu sanatın 

Mezopotamya’nın,  Mısır’ın, Mitanni’nin, Hititler’in hatta Girit’in kuvvetli etkisi altında gelişmiş 

olduğunu göstermektedir. Bu etkilerin Fenikeliler’in ustalığı ve kendi zevkleriyle birleşmesi 

Fenikeliler’in sanatına gerçek bir orijinallik kazandırmıştır. 

Mimarlıkta en çok kullanılan malzeme taş olmuştur. En zengin evler bir katlı olurdu: 

Kuyuları, salonları, hamamları bulunurdu. Tapınaklar (Ras-Şamra’da olduğu gibi) duvarlarla 

çevrili dikdörtgen biçiminde iki avludan ve bunları çevreleyen koridorlu odalardan meydana 

getirilirdi. Avluların birinde merdivenlerle çıkılan bir sunak bulunurdu. 

      Şehircilik çok gelişmiştir. Şehirler kalın surlarla çevrilir, her birinde birçok su yolu 

bulunur, yeni kurulan mahallelerde sokaklar dik açılar halinde kesişirdi. Kentlerin ve en önemlisi 

adaların içme suyu yağmur sularının toplandığı büyük sarnıçlardan alınıyordu.Arkeoloklar bazı 

sarnıç kalıntılarını ortaya çıkarmışlardır. Strabun’un bahsettiğine göre kaynağa suyu doğruca 

adaya taşıyacak deri bir boruyla bağlı kurşun bir huni bırakıyorlardı.11 

Mezarlar Mısırlılar’ da olduğu gibi özenlidir. Mezarlar önceleri evlerin altına kazılmış, 

sonra kayalar içine açılmış büyük nekropoller meydana getirilmiştir. Mezar odasına merdivenli 

dehlizlerden girilirdi. Mezarların tavanı kubbeli, tabanı ise taş döşemelidir. Mezarlara değerli ev 

eşyaları da konulurdu. Cesetler mumyalanmış olarak büyük lahitlere yerleştirilirdi. 

                                                 
10 Heredotos,V,58 
11 Strabon, xvı, 2, 13. 
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Fenike heykelciliğinden çok az eser kalmıştır. Bunlar açıkça Mısır etkisi gösterirler. 

Bronz işçiliğinde özellikle “patera” denilen Doğuda çok ün kazanmış kaseler yaratılmıştır. 

Ayrıca bronzdan birçok heykelcik te bulunmuştur. Bazı mücevher kutularında ise Mykenai 

işçiliği görülmektedir. 

M.Ö. 14. yüzyıla ait Ras-Şamra metinlerinden ve bilim adamlarının verdiği bilgilerden 

anlaşıldığına göre Fenike dini Ön Asya’nın eski kavimlerinin dinlerinden türemiştir.Tanrılarını 

Mezopotamya’nın aracılığı ile en eski Sümer tanrıları arasından seçmiştir. Bu din başlıca iki 

ilkeye dayanır: Bir “dişi ilke” ve bir “erkek ilke”12 Her şehrin tercih ettiği bir tanrısı veya 

tanrıçası vardır. Başlıca tanrıları boğayla temsil edilen Güneş tanrısı “El”,  Fırtına tanrısı ve El’in 

oğlu “Baal”,  Deniz Tanrısı “Kousor” ve Kent Tanrısı “Melkart” tır. Tapınmak için tanrıların 

oturduğu yerler sayılan bazı dağlar (Baal-Lübnan);  Irmaklar (Adonis,Asklepios);  Kutsal ağaçlar 

ve bazı konik taşlar (Betyl) kullanılırdı. 

Dağ ve tepeler üzerine inşa edilmiş yüksek bölgelerdeki tapınaklarda tanrıların gözüne 

girmek veya tehlikeli durumlardan korunmak için Kenan diyarı Samilerinin Kartaca’da 

uygulanan bir geleneği olarak ilk doğan erkek çocuklar kurban edilirdi. Bu gelenek M.S. 3. 

yüzyıla kadar uygulanmıştır.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Dişi İlke: Üreme bereketi tanrıçası Aştart ve tarım bereket tanrısı Atar/Atargatis’tir. (Mezopotamya’daki adıyla             
İştar’ın kızkardeşi Tanit.) 
   Erkek İlke: Doruklar tanrısı yıldırımlı Hadat ve tanrıça Aştart’ın sevgilisi veya oğlu genç Adonis’tir. 
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3. FENİKELİLER’DE AKDENİZ TİCARETİ 

3.1. Akdeniz Ticaretin Başlaması ve Gelişmesi 

Antik çağda insanlar Akdeniz’i dünyanın merkezi olarak kabul ediyorlardı. Akdeniz üç 

kıtanın birleştiği noktada bulunması dolayısıyla antik çağdaki önemini günümüze kadar 

sürdürmüştür. Akdeniz’de şiddetli rüzgarlara ve fırtınalara nadiren rastlanması, denizden karaya 

ve karadan denize doğru esen rüzgarların ve kıyı boyunca oluşan akıntıların etkisi gemilerin 

seyrini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca burunlar, yarımadalar, birbirinin karşısında doğal bir iskele 

gibi olan adaların oluşturdukları zincirler karayı gözden kaybetmeksizin seyahat etmeyi mümkün 

kıldığı için Antik çağın tecrübesiz denizciliğine de olanak sağlamıştır. 

Akdeniz’de enlemler yönünde üç deniz yolu bulunmaktadır: Birincisi kuzey kıyı 

şeridini, Yunanistan’ı ve Yunan adalarını kapsayarak Korfu’ya (Korkira) kadar uzanır Otranto 

kanalından ve İtalyan kıyı şeridinden geçilerek Messina boğazına sonra da ya Tiren denizine ya 

da Sicilya kıyılarına çıkılır. Miken çağından bu yana bilinen bu yolu Yunan denizcileri 

kullanmıştır; Güney Akdeniz kıyıları boyunca Mısır’dan Libya’ya ve Küçük Afrika’ya kadar 

giden diğer yolun sonunda Herkül Sütunları vardır; Üçüncü yol Kıbrıs, Girit, Malta, Sicilya, 

Sardunya ve Balear adalarını izleyerek denizin ortasından geçer. Bu orta yol açık denizi geçmeyi 

gerektirse de  Fenikeliler’in bu yolu Güney yolu kadar kullanmış olduklarını adalarda yapılan 

kazılar ve kalıntılar gösterir.13 

Antik dünyada deniz ticareti güç ve refahın sembolü olarak görülmemektedir, sadece 

soylulara lüks mallar taşıyan bir araçtır. Fildişi, maymun, tavus kuşu, sedir ağacı, sandal ağacı ve 

beyaz şarap gibi mallar bunlardan bazılarıdır. Fakat kalay, bakır, demir gibi az rastlanan metaller 

ile değerli taşlar her yerde bulunmamaktadır. Tüm bunların yanı sıra artan şehir nüfusları veya 

tarım faaliyetlerinde bulunamayan kıyı insanları için deniz ticareti bir zorunluluk 

oluşturmaktaydı. Yün ve kereste yerel üreticiler için ham madde olarak ithal edilmek zorundaydı 

Fakat deniz gücünün kullanılması onu besleyecek kaynaklara sahip olmayı gerektirmektedir. 

Gemiler pahalıdır ve mürettebata genellikle ücret ödenir. İ.Ö. 500’e kadar Akdeniz’de siyasi 

kurumlar tam olarak şekillenmediğinden denizi kontrol altına almak ve ondan faydalanmak 

mümkün olmamıştır.  Sadece Mısırlılar ve Fenikeliler bu konuda istisna oluşturmuşlardır.   

Akdeniz ticareti M.Ö. 4000’li yıllarda Mısır’da 3. sülalenin sonunda başlamaktadır. 

Yunanistan’da M.Ö. 1600-1400 arası (Girit) Minos uygarlığı zamanında başlar. Minos’un 

devamı olan Akhalar M.Ö. 1500-1200 arası deniz ticaretini elinde bulundurur. M.Ö. 1000 ila 700 
                                                 
13 Starn,2000,s.68-69 
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arası Fenikeliler’in deniz ticaretinde ön planda olduğu bir zamandır ki en zengin ticari 

faaliyetlere bu döneme rastlamaktadır. Sonraki yıllarda Akdeniz ticareti M.S 1. ve 4. yüzyıllar 

arasında Roma’nın,  M.S. 5. yüzyılda ise Bizans’ın denetimine geçmiştir. 

M.Ö. 2. Bin yılın başında denizci yetiştiren ve gemi yapan iki bölge ortaya çıkmaktadır: 

Lübnan kıyıları ve Ege adaları. Buralarda Fenikeliler ve Yunanlılar’ın ataları yaşamaktadır. Bu 

kısım Akdeniz’in ancak yarısı olan Doğu Akdeniz’i içine almaktadır; fakat burası ekonomik 

birliğe sahip bir mekan niteliği kazandığından önemlidir ve Akdeniz ticaretinin geneli için bir 

başlangıç noktası teşkil eder. Bu zamanda kozmopolit bir kültür oluşmuştur,  bunda deniz 

kıyısında olduğu kadar ortasında da gelişmiş uygarlıkların katkısı vardır. Bu uygarlıkların kimisi 

Mısır, Mezopotamya, Hititler’in Küçük Asya’sı gibi imparatorluklar ;  Suriye ve Lübnan kıyıları, 

Girit ve Miken gibi deniz uygarlıklarıdır. Fakat bundan böyle hepsi birbiriyle ilişki içindedir. 

Mısır mezar fresklerinde dahi Ortadoğu’nun, Ege’nin ,Girit, Miken, Filistin, Kenanlılar’ın  

halkları  kendilerine özgü giysileriyle bir arada betimlenirler. İşte bu etnik ve kültürel 

kozmopolitlik içerisinde Fenikeliler’i uygarlık tarihi açısından önemli kılan özelliklerden 

birincisi: Akdeniz çevresinde ticareti geliştirerek ilk kez Akdeniz kültürlerinin birbiriyle iletişim 

ve etkileşimini böyle geniş bir ölçüde gerçekleştirmiş olmaları Akdeniz’de uygarlık birikimine 

katkıda bulunarak Akdeniz merkezli bir Akdeniz Dünyası oluşturmuş olmalarıdır. 14  

Fenikeliler’in Karmel dağları ve Orontes (Asi) ırmağı arasında kalan kıyı bölgesinde 

oturmaları , bölgenin denize açık bir konumu olması ve Girit’e kadar komşu bölgelerle eskiye 

dayanan ilişkileri bu kavmin kısa zamanda ticaret ve ulaşım konularında ön plana çıkmasını 

sağlamıştır. Ayrıca ülkenin birbirinden kayalıklı dağlarla ayrılmış küçük bölgeler halinde olması 

da bu bölgelerdeki Akho, Tyros, Sidon, Biyblos, ve Ugarit gibi deniz şehirleriyle Arvad (Aradus) 

adası arasındaki ulaşımın kara yolundan çok deniz yolu ile sağlanmasını gerektirmiştir. 

Ticaret kentlerin temel etkinliğidir, kentler kendi yerel zenginliklerini işliyorlardı; Ama 

yabancı ülkelerden gelen ham maddeleri işleyen Fenike zanaatları, kara ve deniz ilişkilerinin 

kurulmasını zorunlu kılıyordu.  

Fenikeliler M.Ö. 3.Bin yıldan itibaren Mısır’la ticari ilişkiler kurarak ülkenin ağaç  

(gemi yapımı için mersin ve çam ağaçları) bitkisel koku maddeleri, zeytinyağı ve reçine 

ihtiyaçlarını sağlamıştır. Böylece Mısır tarihinin başlangıcı sayılabilecek çağda Mısır’la Suriye 

ve Lübnan kıyıları arasında deniz yolculukları başlamış oldu. Önceleri bu seferleri firavunlar 

düzenlerdi; Fakat M.Ö. 3. bin yılın ortasına doğru artık Fenike kenti Byblos ile Nil deltasındaki 

                                                 
14 Starn,2000,s.59vd. 
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limanlar arasında gerçek bir ticaret filosu kurulmuştur; Bunlar Mısır tipi teknelerdir, masraflarını 

Mısırlıların karşıladıkları bu tekneler Kenanlılarca yapılmış ya da monte edilmiştir. Kenanlılar o 

zamandan denizci bir millettir. Teb kentinden bir mezar resminde Kenanlılar kendilerine özgü 

giysiler içinde gemilerinden  Mısır limanlarına mal boşaltırken görülmektedir. (Resim-62) 

Hititlerle olan çatışmadan sonra Fenikeliler Mısır’ın hakimiyetine girmişlerdir. Fenike üzerinde 

Mısır’ın etkisi epey sürmüştür; Fakat zamanla Mezopotamya’nın kültürel ve fiziksel gücü 

Mısır’ın etkisini bastırmıştır. Fenikeliler  diğer taraftan da sık sık Fenike limanlarına  uğrayan 

Egeliler (Giritliler, Mykenaililer) ile ilişkiler kurup bu ilişkileri sürdürmüşlerdir.   

Akdeniz M.Ö. 1200 civarı büyük karışıklıklara neden olmuştur. Deniz halklarının 

istilası sonucu Fenike kentleri Arados ve Sidon yıkılmıştır; Fakat istila sonrası siyasi ve askeri 

durum bir bağımsızlık çağının başlangıcı olacaktır. Suriye-Filistin bölgesinde büyük güçler bir 

süreliğine etkisiz kalmışlardır: Asur sınırları içinden başka yere hareket edememiş, Mısır ise 

yenilgiye uğratılmıştır; İbrani ve Arami kentleri gelişirken Fenike kentleri kıyıya doğru 

sıkışmıştır. Bu dönemin önemli Fenike kentleri:  Arados,  Byblos,  Sidon,  Tyros  ve  Akkadır.                                         

Tunç devrinde Ege halklarının kurdukları deniz egemenliğini devralan Fenikeliler 

önceleri kıyı denizciliğiyle işe başlamışlardır. Gemiler denizde fazla açılmıyordu. Fenikeliler 

yanaşma limanlarını bir günlük deniz yolculuğunu aşmayacak şekilde birbirine yakın 

kurmuşlardır  ve   böylece geceleri karada korunak bulabiliyorlardı. Yine de çok uzak yollara bile 

çıkıyor ve açık denizlere yol aldıklarında adalardan demir atma yeri  olarak faydalanıyorlardı.. 

Doğu Akdeniz’deki siyasal güçlerin  M.Ö. 1200 yılında ortadan kalkmasıyla Fenike 

kent devletlerinin en parlak dönemi başlamıştır. Bu kent devletlerinden Sidon ve daha sonra 

Tyros M.Ö. 950-700 yılları arasında ön plana çıkarken;  Gubla/Byblos,  Arados ya da Berytos 

gibi kentler bunları izlemiştir. 

Fenikeliler bu dönemde yalnızca Suriye bölgesinde ticaret yapmamış aynı zamanda tüm 

Akdeniz’i dolaşmış ve uygun yerlerde ticaret kolonileri kurmuşlardır. Küçük tezgahlarda 

sergilenen ürünler beş altı gün süreyle meydanda kalırdı,  bu pazar haftasıdır ve geleneksel olarak 

yedinci gün kapanırdı. 

 Fenike kolonizasyon hareketi daha M.Ö.1100 yıllarında Cebelitarık Boğazına 

ulaşmıştır. Bu noktaya kadar giden yollar üzerinde bir çok Fenike üssü oluşmuştur: Kıbrıs’ta 

(Salamis), Ege’de (Rodos, Thera gibi), Malta’da (Melite), Sicilya’da, Sardinya’da, Balear 

Adalarında ve Güney İspanya’da (Malaga) bu tür üsler ortaya çıkmıştır. Ayrıca Cebelitarık 
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üzerinden Britannia ile de ticaret bağlantıları kurulmuştur. Kuzey Afrika kıyısında Leptis, 

Hadrumetum,  Hippo (Biserta), Tunus kenti yakınlarında Utica ve Kartaca kurulmuştur.15         

Mısır hakimiyeti M.Ö. 1100 civarında gerilemiş. Asur kralı 1.Tiglatplaser bu dönemde 

yukarı Suriye’ye sefere çıkmış ve Arados, Byblos ve Sidon’dan haraç almıştır. (Tiglatplaser’in 

seferinin amacı sedir ağacı bulmaktır). Böylece Fenike hareket özgürlüğünü yeniden kazanmış 

oldu. Bu dönemde Fenike’nin gücü tüm Akdeniz’e ve daha ötelere yayıldı ülke bolluk ve 

zenginliğe kavuştu. Girit-Miken uygarlığının deniz gücü yok olmuş bu durum Fenikeliler’in 

onların yerini alarak yayılmalarını kolaylaştırmıştır. Fenikeliler denizlere açılmış ve M.Ö. VII. 

Yüzyılda Yunan seferlerinin başlamasına kadar üç yüzyıl boyunca rakipsiz kalmışlardır. Deniz 

ilişkilerinin 1.Bin yılda gelişmesiyle birlikte ticaret iskeleleri ve  koloniler kurulmuştur. 

On birinci yüzyılda Kıbrıs’a yerleşmeye başlayan Fenikeliler M.Ö. 900’e doğru Ege 

kıyılarına ulaşmışlardır. Burada Atinalılar ve Knassoslular’la ticari ilişkiler kurmuşlardır. Orta 

Akdeniz’de Utica, Afrika,  Kartaca ;  Sardinya adasında  Nora ve Sulcis gibi ketler kurulmuştur.   

Kuzey Afrika’da kurulmuş bir Fenike kolonisi olan Kartaca ise M.Ö. 800 yılına doğru 

Batı Akdeniz’in en büyük ticari gücü haline gelmiştir. Kartacalılar 7. yüzyıldan itibaren ve 

özellikle Cebelitarık Boğazı’nı çok sıkı bir denetim altına aldıkları bir sonraki yüzyıl içinde 

bütün Batı Akdeniz’e egemen olmuşlar, daha sonra da Atlas Okyanusu kıyısındaki ülkeleri 

tanımak için keşif yolculuklarına çıkmışlardır. Kartacalılar’ın ayrıca Yunanlılar  Fortunatae 

adaları dedikleri Kanarya adalarını ve Madeira adasını da keşfettikleri de bilinmektedir. 

Kartacalılar Akdeniz’in doğusuyla batısı arasında gidip gelen yolcuların ve tüccarların 

hareketlerini denetim altına almak için uyguladıkları bir yöntem vardır. Yabancı tüccarlar oraya 

çağrılır ve her zaman çok iyi karşılanırdı; Fakat Batı Afrika’daki sömürgelerinde tüccar 

gördükleri zaman onları boyunlarına taş bağlayıp denize atarlardı16.  

 M.Ö. 146 yılında  Kartaca’yı kuşatan Romalılar Akdeniz ticareti ve hakimiyetini ele 

geçirmişlerdir.       

 Cebelitarık Boğazına ilk ulaşanlar Fenikeli denizciler olmuştur (Try denizcileri) ve 

boğazın diğer tarafında göz alabildiğine uzayıp giden denizi görünce,  orayı dünyanın ucu 

sanmışlardır. Boğazda karşılıklı dikilen dev kayaları Tanrı’nın , dünyanın sınırlarını göstermek 

için diktiğini zannedip onlara “Melkart Sütunları” adını vermişlerdir. Daha sonra dünyanın orada 

bitmediğini görmüşler ve birçok kez Cebelitarık boğazını aşmışlardır. Ancak o boğaza 

                                                 
15 İplikçioğlu, 1994,s.100. 
16 lıssner,1973.s.75 
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yakıştırılan bu düşünce devam etmiş ve Yunanlılar’la Romalılarda bunu sürdürerek bu kayalara 

“Herkül Sütunları” adını vermişlerdir. 

 Herodotos’a göre Fenikeli denizcilerin çıktıkları en uzun yolculuk Afrika kıtasının 

etrafının dolaşılmasıdır. O dönemde pusula olmadığı için Yunanlılar’ın “Fenike Yıldızı” adını 

verdikleri Küçük Ayı kılavuz olarak alınıyor, gündüzleri ise yön bulmak için Güneşten 

faydalanılıyordu. Bu yolculuğa M.Ö. 600 civarında Firavun Neko’nun buyruğuyla çıkılmıştır. 

Her ilkbaharda Fenikeli denizciler karaya çıkıp buğday ekerler,  buğdayın hasatı bittikten sonra 

yolculuklarına devam ederlermiş. Yolculuğun üç yıl sürdüğü ve denizcilerin Kızıldeniz’den 

batıya doğru gittikleri sanılmaktadır. Libya’yı geçtikten sonra güneşin sağ taraflarında olması 

dolayısıyla böyle söylenmektedir. 17 Sonraları Kartaca’dan iki yolculuğa daha çıkılmıştır. İ.Ö. 

450 civarında Herakles Sütunları geçilip Gine körfezine doğru yola çıkılmıştır. 

Seferleri boyunca Fenikeliler,  koloniler kuruyorlar ve Akdeniz kıyılarında ve adalarında 

oturan halklarla ticaret ilişkilerini örgütlüyorlardı. Kurdukları koloni ve Pazar yerlerinin statüsü 

ülkenin durumuna göre değişmekteydi, mesela Mısır’da olduğu gibi firavunun izni ile 

kendilerine özgü mahalleler, ticaret depoları kurup buraları uluslar arası ticaret merkezi haline 

getiriyorlardı. Gelişmemiş ve güçsüz ülkelerde ise savunulması kolay noktalarda depo, ambar, 

imalathane gibi gerekli tesisleri kurup bunu bir kale ile koruma altına alıyorlardı. Buranın halkı 

sadece Fenikelilerden oluşur ve kurdukları pazarlarla çevre halka mal satıp mal alırlardı. Bir 

diğer tip şehirleri ise Antik çağ koşullarında tam bir sömürge niteliğindedir. Kurdukları şehir 

aracılığıyla çevre halkını itaat altına almış ve bölgeyi yönetmişlerdir. Ancak bu hakimiyet siyasi 

olmaktan çok o ülkenin ticaretini hakim oldukları şehre yönlendirmekten ibarettir. Bu özeliğiyle 

Fenike koloniciliği sonradan rakipleri olan Yunan koloniciliğine benzemez. Fenikeliler’in denize 

açılma ve koloniler oluşturma nedeni sadece hammadde kaynaklarına ulaşarak ticaret ağlarını 

genişletmekten ibarettir. Topraksız köylülerin toprak arayışı, aşırı nüfus fazlalığı gibi nedenler 

Fenike koloniciliğinde yoktur. Bu yüzden bir tür kıyı denizciliği yaparak ticaret yapılabileceğini 

düşündükleri her yere giderek ticaret merkezleri kurmuş ve bunları yeni alanlara açılmak için üs 

olarak kullanmışlardır. Ancak bu koloni ve sömürgelerine dayanarak ne sürekli bir sömürge 

sistemi ne de bir Fenike imparatorluğu oluşturabilmişlerdir. Bu da onları Yunan koloniciliğinden 

ayıran bir diğer özelliktir.18 Fakat her zaman barışçı bir tutum izlenmiyor fırsat bulunduğunda 

Afrika,  İspanya  ve  Küçük Asya kıyılarında oturan kabileler yağmalanıyordu.  

                                                 
17 Herodotos,IV,42,310. 
18Özçelik.2002,s.157 
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Fenikeliler’in amaçları kendilerine yerleşecek topraklar bulmak değildir, onlar için 

ticaret ve keşif aynı anlama geliyordu, neredeyse keşfettikleri her bölgeye, gittikleri her yere 

kurdukları her yerleşim birimine ad veriyorlardı; Ayrıca adalara ve vadilere de ad vermişlerdir. 

Bu adlara bakılarak bir ülkede ne gibi zenginler olduğunu da anlamak mümkündür  örneğin: 

Bakır adası denen Kıbrıs’tan bakır getirilirdi;  Malakit yarımadasında (bugünkü Sina Yarımadası) 

malakit denilen yeşil renkli bakır taşı çıkarılırdı. Günümüzde Toros Dağları dediğimiz Gümüş 

dağlarından gümüş elde edilirdi.  

 Ticaret değiş-tokuş ile yapılıyordu; Fakat ticaret her zaman kolay değildir zaman zaman 

tehlikelerle de karşılaşılırdı. Denizciler bilmedikleri kıyılara yanaştıklarında buraya keşifçiler 

gönderilirdi.  Denizaşırı ülkelerden gelen bu denizcilerin,  yerli halk tarafından sık sık mızrak ve 

okla karşılandıkları olurdu; Ancak böyle durumlardan ders alınmış olmalı ki: önce kıyıya 

yanaşılır, mallar kıyıya bırakılır ve bir ateş yakılırdı. Sonra gemilerine döner ve denize açılırlardı. 

Dumanı gören yerli halk, bırakılan armağanları alır, bu sefer kendi armağanlarını bırakırlardı. 

Böylece taraflar birbirini görmeksizin karşılaşılmış olur ve ticari faaliyette bulunulmuş olurdu19 

  Akdeniz çevresinde bir çok ticaret merkezi ve koloni kuran Fenikeliler, çöl 

kervanlarının uğrak noktaları olan Şam, Hama, Dibie şehirlerinden ticaret malları alıp 

satıyorlardı. Böylece Doğu ile Batı arasındaki ticarete aracılık ve komisyonculuk edip,  ithalat ve 

ihracattan büyük gelir sağlamışlardır. Ayrıca Doğu mallarını Ege Bölgesine hatta Marmara ve 

Karadeniz kıyılarına kadar götürerek, Yunanlılar’ın Doğu medeniyetlerini tanımalarına sebep 

olmuşlardır.  1.Binde Doğu ile Batı arasında rol oynayan başlıca kavim olarak kültürel etkileşimi 

sağlamış,  kültür zenginliğine katkıda bulunan aracılar olmuşlardır. 

  Fenike alfabesi de bu ticari faaliyetlerin bir sonucu olarak ihtiyaç doğrultusunda  

doğmuştur. Alınıp satılan malların kayıtlarının tutulması için ve bu belgelerin saklanması için 

yazı bir zorunluluktur. Bu nedenden dolayı da Fenike alfabesi ticari yazışmaları içeren ticari bir 

alfabedir. Daha sonra Yunanlılar bu alfabeyi alarak geliştirmişlerdir. 

Her ne kadar Fenikeliler’in coğrafyaları kıyı insanı olmalarından ve bazı imkanların 

yokluğundan dolayı onları deniz ticaretine yönlendirse de ticaret sadece deniz yoluyla 

olmuyordu. Aynı zamanda Hazar denizi ve Basra körfezi’ni Akdeniz’e bağlayan kervanlar 

vardır. Böylece karadan kervanlar, denizden filolar Antik çağda üretilen her türlü malı önce 

Fenike limanlarına taşıyorlar;  sonra buradan diğer bölgelere dağıtıyorlardı. Fenikeliler ekonomik 

alanda bu kadar güçlü olmalarına ve yayılmalarına rağmen kendi aralarında bile siyasi birlik 

                                                 
19 Tok,2001,s.90-94. 
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oluşturamamışlardır.  Bu yüzden gittikçe kuvvetlenen ve denize bir çıkış yolu arayan 

Asurlular’ın tehtidini duymaya başlamışlardır.  

 M.Ö.750’den sonra Fenike uzun süre önemli bir deniz ve ticaret gücü olarak kalmıştır; 

Fakat daha sonra Yunanlıların ortaya çıkmasıyla yeniden canlanan Asurlular, Babilliler, Pers 

satraplıkları gibi imparatorluklar haraç istemekteydi. Siteler ile anlaşmazlık ortaya çıkarsa savaş 

çıkıyordu. Bir çok kez kuşatılan Sidon M.Ö. 677’de Aksarhaddon tarafından yerle bir edildi. 

Nabuketnazar 13 yıllık bir kuşatmadan sonra M.Ö. 572’de Sur’u almıştır. Sonuç olarak Fenike 

siteleri denizdeki tekellerini Yunanlılara kaptırmıştır. Fakat yine de her bir site  Antik çağın 

sonuna kadar birer ticaret ve sanayi merkezi olarak kalmıştır. Bütün bu yabancı hakimiyetler 

Fenikeli tüccarların işini tamamen durdurmadıysa da durgunlaştırmıştır, özellikle yükselişe geçen 

Yunan denizciliği ve mallarıyla rekabetten,  bölgede bozulan düzen nedeniyle M.Ö. 300-M.S. 70 

yılları arasında yaşanan savaş ve talanlardan zarar gören bu tüccarlar giderek fakirleşmelerine ve 

eski önemlerini kaybetmelerine rağmen yine de varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bölge Roma 

döneminde Suriye valiliğine bağlanırken Fenike şehirlerinin tüccar halkları da İspanya,  Galya ve 

Germanya’da  acentelikler açarak faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. 20  

 Akdeniz’de diğer bir güç olan Pers imparatorluğu denizci bir halk değildi; Fakat çevre 

denizleri kontrol altına alacak güce sahiptiler. Pers kralı Fenikeliler’in deniz gücünden de 

faydalanmıştır.    

         

         

            

 

 

 

 

                                                 
20 Özçelik,2002,s.153 
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3.2. Ticaret Yolları 

Antik çağ denizcileri belirli rotaları izlemek için farklı navigasyon yöntemleri 

kullanmışlardır;21 Fakat Antik çağın en iyi denizcileri olan ve bunu daha sonra Yunanlılar’a 

devredecek olan Fenikeliler deniz ticareti alanında  bir çok konuda ilk olmuştur. Antik çağda 

dünyanın sonu kabul edilerek çok korkulan Cebelitarık Boğazını ilk kez geçmiş ve kurdukları 

uzun ticaret ağı sayesinde antik çağ denizciliğini bir çok ulusa öğretmişlerdir.  

Kıyılarda seyir yapılsa bile rüzgarların etkileri,  izlenecek rotanın uzaklığı gibi nedenler 

gece seyretmeyi gerektiriyordu, gece navigasyonunda gökyüzü incelenmekteydi. Fenikeliler’in 

Kuzey Yıldızına bakarak yönlerini buldukları bilinmektedir. Daha sonra da aynı yöntemi 

kullanan Yunanlılar bu nedenle Kuzey yıldızına Fenike yıldızı demişlerdir.  Gündüzleri ise 

Güneşe bakarak yön bulunmaktaydı. Fakat sanılanın aksine kıyı denizciliği açık denizcilikten 

daha tehlikelidir: Özellikle Doğu Akdeniz’de havanın değişkenlik gösterdiği de göz önünde 

bulundurulursa, rüzgarın çok hızlı değişmesi, dalgaların çok olması, sığlıkların fazlalığı gibi 

nedenlerden dolayı kıyı denizciliği açık denize göre daha tehlikeliydi. Fakat yön tayin etme 

açısından da Antik çağın ilkel denizliği şartlarında kolaylık sağlıyordu. Ayrıca Kuzey yıldızına 

bakılarak ve gündüzleri güneşin gün içerisindeki hareketleri izlenerek rüzgarın esiş yönü ile 

gidilecek rota belirlenmekteydi. Bazen de rüzgarın sıcaklığı ve rutubetinden de rüzgarın estiği 

yön tahmin edilmekteydi. Aynı yönde seyir yapabilmek için geliştirilmiş aletlerin ilki olan 

Rüzgar Gülü,  ilk olarak  Fenikeliler tarafından kullanılmıştır. Daha sonra Antik Yunan’da  

kullanılmış ve İtalyan denizciler tarafından geliştirilmiştir. 22   

M.Ö.1200 yıllarında Ege uygarlıklarından Akdeniz ticaretini devralan Fenikeliler ticaret 

ağlarını Suriye Lübnan kıyılarından Akdeniz’in tüm Güney sahilleri dahil, Afrika kıyılarından 

Cebelitarık Boğazı’na ve hatta Fas’ın Kuzeybatı kıyılarına kadar uzatmışlardır. Kuzey 

Akdeniz’de Anadolu’nun güney kıyıları, Girit, Yunanistan, Sicilya, Sardinya adaları ve 

Avrupa’nın doğu ile Güney kıyılarından Portekiz’e kadar uzanmışlardır. 

Afrika kıyılarında Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas;  Cebelitarık Boğazı üzerinden 

Portekiz ve İspanya kıyıları;  Orta Akdeniz’de Balear, Sardinya,  Korsika adaları. İtalya Sicilya 

ve Malta Adası; Akdeniz’in doğusunda Kıbrıs adası, Güney Anadolu kıyıları, Rodos, Girit, 

Taşoz adası ve Yunanistan üzerinde bulunan yerleşimler ile koloniler Fenikeliler’in ticaret 

yollarını oluşturan alanlardır. 

                                                 
21 Navigasyon:Denizcilikte belirli kerteriz noktaları ve sapma açıları belirlenerek bulunan yönü tayin etmek.                                                                                                                                      
22 http://w.w.w.360derece.info/antik_navigasyon.htm.  
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3.3. Fenike Kentleri ve  Liman Şehirleri 

3.3.1. Önemli Yerleşimler                                                                                                                                                                     

 

3.3.1.1.Ugarit:  

Ugarit krallığının hükmettiği alan günümüzde Suriye’nin Lazkiye kentinin kuzeyinde ve 

güneyinde sahil boyunca uzanan dar bir ovayı ve bölgeyi, Asi vadisi ile iç bölgelerden ayıran 

Cebel Ansariye dağının yamaçlarını kapsamaktadır. Bu alan kuzeyde mitolojide Tanrı Baal’in 

yaşadığı yer olan Cebel Akra Dağı’nın yüksek kayalıkları ve güneyde de ovanın deniz ile yalıyar 

arasında sıkışıp kalmış bir çevrenin doğal sınırlarını çizmektedir. 

Günümüzde Ras-Şamra olarak bilinen Ugarit kentinden bahseden verilere ilk olarak 

Tell-el Amarna tabletlerinde ve Boğazköy’de Hitit yazılı belgelerinde rastlanmıştır.  

Lazkiye kentinin 10 kilometre kuzeyinde ve sahilden yaklaşık 1 kilometre uzakta yer 

alan Ras- Şamra höyüğü 1929-1939 yıllarında Claude F.A. Schaaffer başkanlığında Fransız bir 

ekip tarafından kazılmaya başlamıştır. 1948 yıllarında tekrar devam eden kazılar 1972 yılında 

H.Contenson tarafından yürütülür. 1975 yılından itibaren ise Marguerite Youn idaresinde devam 

etmektedir. Çalışmalar sonucunda kentin mahalleleri, tapınakları, sur kalıntıları, büyük bir kral 

sarayı ve çok sayıda tablet bulunmuştur. Kentte dikkat çeken bir başka buluntu ise balta ucudur. 

Törenlerde kullanılan bu balta uçları altın,  gümüş ya da bakır gibi metallerden oluşurdu. Bu 

çekiç ya da balta tanrısı Puam’ı simgelerdi. Ugaritli işçilerin işçiliği hakkında bilgi verirdi. Hatta 

bu işçilerin çalıştığı şehirler krallık boyunca yaygınlık gösterir ve metal işçilerinin ait olduğu 

sosyal sınıf “kralların adamları” olarak adlandırılırdı.23 

 Ugarit kazılarında beş kültür katı tespit edilmiştir:  İlk yerleşim M.Ö.7.Bin yıla ait 

küçük bir kasabadır. Neolotik döneme tarihlenen bu katmanda çakmaktaşı endüstrisi, geç 

dönemlerinde ise hafif ve güneşte kurutulmuş çanak çömlek yapımı görülmektedir. Dördüncü 

katın tamamı ve üçüncü katın bir kısmında ise Kalkolitik dönem izleri bulunmaktadır. Bu 

dönemde Kuzeydoğu ve Doğudan etnik gruplar gelmeye başlamıştır. Ayrıca bu dönemde 

Mezopotamya ve Akdeniz etkisi de kendini göstermeye başlar. Erken Kalkolitik çağ boyunca 

Kuzey Irak kültürleri etkisi, Hassuna ve Halaf boyalı çanak çömlekleri sıkça görülür. Geç 

kalkolitik çağda da yeniden Mezopotamya etkisi hakim olur ve özellikle de Ubait etkili 

monogram,  geometrik,  boyalı çanak çömleklerde kendini gösterir.  Daha sonraki dönemlerde 

                                                 
23 Tok,2001,s.90-94. 
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ise bakırdan yapılan ilk araçlar çakmaktaşı endüstrisi ile rekabete girer. Üçünü katın hemen 

üzerine denk gelen Erken Bronz Çağ (3.bin yıl) katmanlarında ise fazla boyalı çanak çömlek 

görülmezken Anadolu etkisi gösteren perdahlanmış kırmızı boyalı kaplar vardır. Erken Bronz 

çağının başlangıcıyla birlikte metal işçiliği erken bir gelişim sürecine girer. Bu çağın ortalarında 

ise (M.Ö.2000-1900) metal işçiğinde usta göçmenler gelmeye başlar.  İkinci ve birinci katmanlar 

da M.Ö.2. bin yıla yani Hitit ile Asur Ticaret Kolonileri Çağına denk gelmektedir. 

Kentin verimli toprağa sahip bir coğrafyası vardır. Üzüm ve zeytin yetiştiriciliği yapılır. 

Çevrede bulunan sedir ağaçlarının zenginliğinden dolayı da Ugarit ahşap ve ahşap oymacılığında 

gelişme göstermiştir. Kent özel konumu sayesinde kozmopolit ve zengin bir ticaret merkezi 

haline gelmiştir.En Kuzeydeki Fenike şehri olan Ugarit Anadolu kıyılarından Suriye’ye kadar 

olan bütün karayollarını denetleyebiliyordu. Burası Kuzey Suriye’nin tek önemli limanıdır ve 

bütün Lübnan ile Filistin sahil kentlerinden daha büyük bir hinterlanda sahiptir. Ayrıca 

Mezopotamya’dan başlayarak Halep, Kargamış ve Emar üzerinden gelen yolların doğal son 

durağını oluştururken Kıbrıs aracılığıyla da Ege dünyasıyla kolay bir iletişim noktası meydana 

getirmektedir. 

 Zaman zaman Mısır ya da Hitit etkisinde kalan kent Mezopotamya, Anadolu ve Filistin 

( buradan da Mısır’a açılabiliyordu) karayollarının kavşağında ve Kıbrıs ile Ege kıyılarına ulaşan 

deniz yollarının hemen ağzında kurulmuştur. Girit’in ve Mykenai dönemi Yunanistan’ının 

denizci halkları hem Mısır ile hem de Suriye-Filistin kıyı şeridiyle ticari ilişkilerinde bir transit 

limanı olarak kullanılmak üzere Ugarit’te bir ticaret acentesi kurmuşlardır. Bu nedenle, Doğu ve 

Batı dünyasının bütün zenginlikleri bu ticaret merkezine akmaktadır. 

Özellikle 2. Bin yılın ortalarından itibaren ticari faaliyetleri sayesinde Ugarit kenti gerek 

kara gerekse deniz yolu ile Mısır’ı Hitit İmparatorluğuna, Mezopotamya’yı Miken uygarlığına 

bağlayan geniş bir ticari ağın merkezi konumuna gelmiştir. Bu bölgede M.Ö.8. Bin yılda bir köy 

kurulmuş ve bu köyün yerini M.Ö. 3. bin yıla doğru bir kent almıştır. En güzel konutların, Tanrı 

Baal ile Dagan’a adanan büyük tapınakların ve yaklaşık bir hektarlık alan kaplayan krallık 

sarayının inşa edildiği 15. yüzyıl kentin en parlak dönemi olmuştur. Tacirler zengin döşenmiş ve 

aile gömütlüğü olan taştan evlerde oturuyorlardı, Giritli tacirlerin ayrı bir mahallesi vardır. Ugarit 

kenti Mısırlı, Hitit, Hurri Mezopotamyalı tüccar, memur ve askerlerin yollarının kesiştiği bir 

ticaret alanıdır; Çünkü site siyasi bağımsızlığa sahip değildir.  Bütün Kenan siteleri gibi büyük 

imparatorlukların arasına sıkışmış onlara bağlılığını bildirmiştir.24 

                                                 
24 http://w.w.w.mezopotamya.tripod.com/ugarit_kenti.html. 
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Akdeniz’in tüm ürünleri ihraç edilen Lübnan kerestesi, denizcilerin dönüşte getirdiği 

maden cevherleri ve köleler de Ugarit’ten geçiyordu. 

Alfabe Ugarit kentinde doğmuştur. Ugaritçe yazı Mısır ve Mezopotamya gibi genelde 

dine değil de ticarete yöneliktir. Burada Doğuda konuşulan bütün dillerde yazılır,  bilginler 

Sümer metinlerini kopyalar, yazıcılar Kenan ülkesindeki mitolojik ve edebi metinleri Ugaritçeye 

aktarırlardı.  M.Ö.1180’e doğru deniz kavimleri istilaları sonucunda bütün site ve krallık yok olsa 

da Ugaritçe kil tabletler günümüze ulaşabilmiştir. Bu tabletler sadece Ugarit şehrinin değil tüm 

Fenike halkının da efsaneleri ve inanışları hakkında önemli bilgiler vermektedir. 

Ugarit kenti M.Ö.3. bin yılın sonlarından itibaren Mısır ve Girit’le ticaret yapan önemli 

bir kenttir. M.Ö.1350’de Hitit denetimine geçer ancak bu durum Ugarit kentinin ticaretini 

etkilemez. Bu dönemde Ugarit kenti gerek Mısır gerekse gerekse de Güneyindeki Suriye-Filistin 

sahilleri boyunca ticari faaliyetlerini sürdürmüş ve bu bölgelerle bağını koparmamıştır. 

M.Ö.1200’lerde yeni yurt bulma amacını güden ancak daha sonraları bir yağma 

hareketine dönüşen Ege göçleriyle gelen halklar, Anadolu, Suriye-Filistin, Yakın Doğu ve 

Mısır’a dek uzanan coğrafi bölgelerde siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan bir çok değişime 

sebep olmuştur. Sonuçta Ugarit şehri yok olmuş, Fenikeliler Akdeniz kıyılarında yaşamaya 

başlamışlardır.25     

 

 3.3.1.2.Byblos-Gubla-Gebal-Cebel: 

 Bugün Byblos Beyrut’un Kuzeyinde, 37 kilometre sahili olan yerini kalabalık binaların 

ve büyük ofislerin kapladığı alanda yer alan  bir antik kenttir. 1860 yılında keşfedilen kentte 

1921-1924 tarihleri arasında Fransız Ecyptolog Pierre Monted kazı çalışmalarına başlamıştır. 

1925 yılında Mauria Dunand tarafından devam edilen kazı çalışmaları 1975 yılına kadar 

sürmüştür.   

Byblos’un geçmişi tam olarak bilinmemesine rağmen geçmişinin 7000 yıl önceye gittiği 

bilinmektedir. Fenikeliler’in en eski şehirlerinden biridir. Kent Neolotik çağdan itibaren yerleşim 

görmüştür. Burada ahşaptan kulübe tipi evler, taştan yapılmış yollar ve silahlar bulunmuştur. 

Kalkolitik dönemde de (M.Ö. 4000-3000) aynı benzer eşyalar kullanılmıştır. Byblos’un o zaman 

ki ismi Gubla veya Gebal’dir bu tarih diliminde bölgede Fenikeliler’in ataları olan Kenanlılar 

(Canaan) oturuyordu. Bu kıyı bölgesine M.Ö.1200’de bu adı veren  Yunanlılardır. Greklerin bu 

                                                 
25 Tok,2001,s.90-91 
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ismi vermelerinin nedeni başlıca ham maddelerinin papirüs olmasıdır. Grekler kitaba “Biblos” 

derlerdi çok sayıda papirüs üretimi olduğu için şehir bu adla anılırdı. 26 

Ugarit’te doğan alfabe Byblos’ta mükemmel halini almıştır. Alfabe buradan 

Yunanistan’a oradan da tüm dünyaya yayılmıştır. Büyük İskender’in seferlerinden sonra değişim 

gösteren alfabe Yunanistan’ın yerel dili olmuştur. 

Byblos M.Ö.3. Bin yıldan başlayarak Mısır’la ilişkiler kurmuştur. Bu dönemde kent 

Antik dünyada gemi yapımı ve ahşap eşya kullanımında çok önemli bir yer tutan Sedir 

ağaçlarının varlığı nedeniyle Batı Akdeniz’in en önemli kereste ticareti yapan limanlarında biri 

haline gelmiştir. Liman kayalık bir yer olan denizin kıyısındadır. 

M.Ö.1. yüzyılda Pompei’nin emri ile Romalılar kente hükmetmiştir. Görkemli 

tapınaklar, hamamlar, halk binaları, sokaklar inşa etmişlerdir. Biblos’ta Bizans’a ait kalıntıların 

az olmasının nedeni kalitesiz malzemeden yapılmış olmalarından dolayı günümüze ulaşamamış 

olmasındandır. 

Sidon kentinin ticari üstünlüğe ulaşmasıyla Byblos kenti zamanla önemini kaybetmiştir. 

 

3.3.1.3.Sidon-Sayda: 

Sidon Fenikelilerin kullandığı isimdir,  Sayda ise Arapça ismidir.  Burası Antik 

dünyanın en büyük ticaret merkezi olmuştur.  Sidon kenti dağlık bir alanda kurulmuştur. Coğrafi 

konumu nedeniyle fırtınalardan ve düşman saldırılarından korunmak için uygundur. 

Sidon’da ilk kazılar Fransız bir ekip tarafından 19. yüzyılın sonunda başlamıştır. 

Kazılarda Fenike sonrası döneme ait buluntular veren şehrin üç nekropolünden bazı kalıntılar ele 

geçmiştir. Şehrin limanı Mısır’ın Güneyine bakmaktadır. St.Lois kalesi ve murex  tepesinin 

karşısındadır. Fenike yerleşimi zamanında aktif bir limandır. Günümüzde limanın kuzey kanalı 

hala balıkçılar tarafından kullanılmaktadır.  

M.Ö.2. Binde Fenikenin en büyük site devleti olan Sayda Tamiras ırmağından Serpta’ya 

kadar uzanıyordu. Sidon şehri Byblos’un yaklaşık yetmiş beş kilometre ötesindeki kıyıda 

bulunuyordu. Kentin çevresi verimli bahçelerle süslüdür bu nedenle Sayda’ya çiçekli şehir 

anlamına gelen “Sayda” denilmiştir. Şehrin güneyinde cam atölyeleri ile deniz kıyısında kırmızı 

boya atölyeleri vardır bu da kentin zenginliğini göstermektedir. Fenikeliler’in kendilerini Sidonlu 

                                                 
26 http://www.sidonexcavation.org/ht/ht   
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olarak göstermelerinden dolayı bu kentin ilk zamanlar diğerlerinden üstün olduğu 

düşünülmektedir. Pers kralı Zaurkses’e filosunun bütününü bu şehir sağlamıştır. Persler Sidon’a 

saldırıp burayı ele geçirdikleri zaman ticaret dünyasının soylu kişileri bu siteyi ateşe vermişler ve 

çıkan yangında kırk bin kişi ölmüştür.  Saydalılar M.Ö. 2. binin ortalarında doğu Akdeniz 

ticaretini ellerine geçirmişlerdir, Önce Mısır’dan Mezopotamya ve Doğuya giden ticareti ele 

geçirmişlerdir. Mısır’ın malları gemilerle Sayda’ya sonra karadan kervanlarla Fırat’a; Fırat’tan 

sallarla İran körfezine ulaşmaktaydı. Daha sonra da İran körfezi yoluyla Hindistan’dan 

kervanlarla iç Asya’dan, gemilerle Afrika kıyılarından gelen ve Sayda’da toplanan malları Ege 

bölgesine de göndererek Doğu Akdeniz’deki ticari faaliyette de etkili olmuşlardır. Hatta bu 

ticareti kolaylaştırmak için Kıbrıs, Rodos ve  Taşoz adalarında koloniler kurup buralardaki bakır, 

demir ve altın madenlerini işletmişlerdir. Girit’teki Miken ve Yunanistan’daki Aka uygarlıkları 

ile ticari ilişkiler kurmuşlardır. Sidon’a Fenike yerleşimi M.Ö. 12 ve 10. yüzyıllar arasında 

başlamıştır. Pers imparatorluğu döneminde (M.Ö.530-330) kent en parlak dönemini yaşamıştır. 

Şehirde cam üretimi çok önemli bir ticari faaliyettir. Bu kadar ticari etkinliğe rağmen bölgede 

siyasi etkinlik ve birlik kurulamamasının bir sonucu olarak Saydalılar ve bütün Fenike şehirleri 

önce Mısır egemenliğini tanımak zorunda kalmışlar ardından da Ege göçleriyle gelen kavimlerin 

saldırılarına karşı koyamamışlardır. M.Ö. 1200 de Filistlerin saldırılarına uğrayan Sayda  yakılıp 

yıkılmış bölgede Sur kenti ön plana çıkmıştır. Hellenistik dönemde tekrar refaha kavuşan kent, 

Roma hakimiyeti döneminde tekrar gümüş sikke bastırması kentin yerel bağımsızlığa ulaştığını 

göstermektedir.27        

 

3.3.1.4.Tir-Tyros-Tsor-Sur: 

Bugün artık alüvyonlarla karaya bitişmiş olan Sur kenti daracık bir ada üzerinde kıyıdan 

birkaç kilometre ötede kurulmuştur. Bu konumu ona kolay savunma olanağı vermektedir. İki 

limanı vardır:  Kuzeyde olanı onu Sayda kentine bağlıyordu,  güneyde olanı ise Mısır’la deniz 

ilişkilerini sağlıyordu. Akdeniz’in bütün kıyı ülkelerinden alınıp getirilen köleler bu limanlarda 

çalışıyor malları gemilere yükleyip boşaltıyorlardı. Ayrıca denizde bir de içme suyu kaynağı 

vardır. Bunlar dışında yiyecek maddeleri hammadde gibi birçok ihtiyacı denizcilerin getirmesi 

gerekiyordu. Şehir dört kilometre uzunluğunda bir alana yayılmıştır buna karşılık evler yüksektir. 

Adacığın üzerinde yaklaşık yirmi beş bin kişi yaşamaktaydı;  Fakat nüfus daha da çoktur;  Çünkü 

karşıda Eski Tyr diye adlandırılan şehrin civarında oturanlar da vardır.28 Heredot Tyr’in M.Ö. 

                                                 
27 http://w.w.w.middleeast.com/sidon.htm 
28 http://w.w.w.cedarland.org 



 
 

28 

2300 yılından beri var olduğunu ileri sürmektedir. Bu tür kentler ancak ticaret ve endüstriyle 

yaşayabilirler. Kendilerinde olmayan yiyecek maddelerini dışarıdan satın almak kendi endüstri 

mallarını dışarıya satmak zorundaydılar. Bu kentlerde zanaatçılar, demirciler,  kuyumcular,  gemi 

yapımcıları vardır.   

Sur şehrinin üstünlüğü bu bölgede Greklerin ya da Mısırlılar’ın ticaret kolonileri 

kurmalarına engel oluyordu. 

Tyr şehri zaman zaman  Sidon’u egemenliği altına almıştır. Bu iki şehrin tarihi birbiriyle 

çok yakından ilgilidir 

M.Ö. 1. Binden başlayarak kölecilik anlayışı diğer Fenike kentlerine göre gelişmişlik 

göstermekteydi. Tyr krallarının çok güçlü savaş ve ticaret filoları vardır; tacirleri Tyr’in 

kolonilerinin bulunduğu ülkelerden getirilmiş kölelerin ticaretini de yaparlardı. 

Kent M.Ö.1.Bin yıla kadar altın çağını yaşayamamıştır. Onuncu yüzyılda Tir kralı  

Hiram iki adayı topraklarına kattıktan sonra şehri genişletmiştir. Asıl Fenike yayılması M.Ö. 

815’te Tyr’li tüccarların Kartaca’yı kurmasıyla başlamıştır. Akdeniz ve Atlantik çevresinde 

kolonilerin artmasıyla şehir muazzam bir deniz ticaret merkezine dönüşmüştür.  Fakat bu ihtişam 

ve güç bir çok düşman da yaratmıştır. M.Ö. 585 yılından 572’ye kadar Babil  kralı  

Nabukednazar şehri on üç yıl kuşatmıştır. Büyük İskender M.Ö. 332’de yedi ay süreyle şehri 

kuşatmış ve sonunda ele geçirmiştir, bu kuşatmada adamlarının yarısı ölmüş, sekiz bin Tyrli 

öldürülmüş on bini köle olarak satılmıştır. Tyr ve Suriye bölgesi M.Ö. 64 yılında Roma 

egemenliğine girmiştir. Romalılar burada çok önemli heykeltıraşlık eserleri su yolları ve antik 

çağın en büyük hipodromunu yapmışlardır. 29  

Burada bulunan mezarlardan çanak çömlekler, mücevherler ele geçmiştir. Tyr‘de 

bulunan büyük Melkart tapınağından hiçbir iz kalmamıştır. Sur limanının dalgakıranları da 

önemli bir mimari özellik göstermektedir.30 

M.Ö. 64 yılında Arados, Sidon, Tyr yeniden dirildilerse de Roma geleneklerini 

benimsemişlerdir. 

       

      

                                                 
29 http://www middeleeast.com./tyre.htm 
30 Gabriel,Contenau,1966,s.72vd. 
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3.3.2. Kentlerin Tarihsel Gelişimi 

Kentleri tanımlayan ilk yazıtlar 10. yüzyıla ait bazı metinlerin bulunmuş olduğu 

Byblos’tandır; Diğer ketlerdeyse oldukça ileri dönemlerden kalma ve yine aynı derecede az 

bilgiye ulaşılmıştır. 

M.Ö. 1200 yılındaki deniz kavimleri istilası kimi kıyı kentlerini doğrudan etkilemiştir. 

Arados ve Sidon kentleri yıkılmıştır; Fakat istila sonrası oluşan siyasi durum yeni bir bağımsızlık 

çağının başlangıcı olacaktır. Suriye-Filistin bölgesindeki büyük güçler bir süreliğine etkisiz 

kalmışlardır: Asur sınırları içerisine hapsedilmiş, Mısır yenilgiye uğramıştır, İbrani ve Arami 

kentleri gelişirken Fenike ketleri kıyıya doğru sıkışmıştır. Bu dönemin önde gelen kentleri: 

Arados, Byblos, Tyros ve Akka’dır. 

Başlangıçta Sidon’un diğer kentlere hakim olduğunu gösteren çeşitli kanıtlar vardır. 

Antik kaynaklarda geçen tüm halk için kullanılan Sidonlular (Saydalılar) sözcüğü Sidon’un 

egemen konumda olduğunu göstermektedir. Ayrıca deniz kavimlerinin baskısı karşısında Tyros 

bölgesine göç eden Sidonlular’ın yağmalanan kenti yeniden kurduklarından da bahsedilmektedir. 

Sidon’un diğer kentlere üstünlüğü M.Ö. 1000 yılına kadar sürmüş ve bundan sonra M.Ö. 1200 

civarında Tyros çağı başlamış zamanla Tyros kenti önem ve hakimiyet kazanmıştır. 

Bölgede uzun bir dönem süren Mısır hakimiyeti M.Ö. 1100 civarında gerilemiş Asur 

kralı 1.Tiglatpilaser Yukarı Suriye’ye sefere çıkmış ve Arados, Byblos, ve Sidon’dan haraç 

almıştır. Tiglatplaser’in yıllıklarında bahsedildiği gibi seferin amacı sedir ağacı bulmak için 

yapılan ticari bir seferdir; Ayrıca dönemin siyasi şartları Suriye kentlerinde kalıcı bir egemenlik 

kurulması için elverişli değildir. 

10.yüzyılda Byblos’ta mezar lahitleri üzerinde bazı hükümdar adları belirtilir ; 

hükümdarların “Byblos Kralı” ünvanı taşımaları bağımsız olduklarını gösterir; Ayrıca yazıtlarda 

Byblos hükümdarı Zekarbaal’ın, Tanrı Amon’un kutsal gemisi için sedir ağacı bulmaya 

yollanmış kişiye “seni gönderenin kulu değilim” gibi ifadelerinin bulunması Fenike ketlerinin 

Mısır’dan bağımsız olmalarının diğer bir kanıtıdır. 

En büyük Fenike kenti olan Tyros’un zenginliklerinden ve Tyros kralı Hiram’ın Kral 

Süleyman Tapınağı’nın yapımı için çok sayıda altın, gümüş, sedir, çam ağaçları göndermiş 
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olduğundan Tyros yıllıklarında bahsedilmektedir. Bunun karşılığı olarak Süleyman Hiram’a 

halkı için zeytinyağı ve buğday vermiştir.31 

Asur’un gücünü yeniden kazanması ve eski Yakındoğu’ya yayılması, Fenike kentlerinin 

bağımsızlıklarının azalması anlamına gelmektedir. Alınan haraçlar ve boyun eğdirmeler aralıklı 

akınlar için geçerliydi ve Asur seferlerinin yinelenmesi hedeflerine yalnızca geçici olarak 

ulaşabildiklerini gösteriyordu; Fakat yine de bu durum bu seferlerin Fenike kentlerinin 

bağımsızlıklarının gelişebileceği güç dengesinin tamamen değişmesine neden olmuştur. Kentler 

için bir iç sınır ve Fenike ile büyük komşu güçler arasında koruyucu bir şerit oluşturan küçük 

İbrani ve Arami devletleri de zaman içinde gerilemişlerdir. 

Tiglatplaser yıllıklarında 1.Tiglatplaser’in sahil krallıklarından: Tyros, Sidon, Byblos, 

Makhalata, Maisa, Kaisa, Amurru ve deniz ortasındaki Arados’tan haraç olarak; Gümüş, altın, 

kurşun, bakır, tunç, parlak renkli yünden yapılmış elbiseler, maymunlar, akçaağaç, şimşir, fildişi 

ve deniz yaratıklarını haraç olarak aldığını ve onlarında ayaklarına kapandığından bahseder. 

M.Ö.875 yılı civarına tarihlenen bu Fenike seferinde, Fenike kentleri silahlı direniş 

göstermemişlerdir ve bir çatışmadan söz edilmemektedir. Güçlü komşularını haraç vererek 

memnun etmeyi tercih eden küçük devletlerin geleneksel siyasetini izlemişlerdir; Ayrıca 

Asurlular’ın da barışçı anlaşmalar yoluyla Fenikeli zanaatkarlardan faydalandıkları 

bilinmektedir. 

Fenike kentlerinin Asur hükümdarlarına ödedikleri yerel ve ithal ticaret ürünleri Fenike 

kentlerinin ticari gelişmişlikleri ve komşu bölgelerden gelen ürünler konusunda önemli birer 

kanıttır.  

Asur yıllıklarında anlatıldığı kadarıyla Fenike dünyasında bir birlik bilinci 

görülmemektedir. Gelişigüzel olarak bir dizi fethedilmiş kentten söz edilmektedir; Fakat bu 

kentlerin hiç biri bir grup içinde toplanmaz ve iç kesimlerdeki kentlerle kıyıdaki kentler , Fenike 

dışındaki kıyı kentleriyle Fenike kıyısındaki kentler arasında hiçbir ayrım yapılmaz . Fenike 

birliğine işaret eden bir ada ya da herhangi bir kavrama rastlanmamaktadır. 

M.Ö. 743 yılında Fenike de Urartular’a ve Suriyeliler’e karşı büyük bir zafer 

kazanılmıştır. Asurlular, Fenike kentleri Usnu, Siannu, Simira ve yeri belirlenememekle birlikte 

deniz kıyısında olan Kaşpuna’nın da dahil olduğu toprakları bir eyalet içerisine toplamışlardır. 

Yıllıklarda ayrıca : Byblos, Simira, Arka Usnu ve Siannu kentlerinin ve Zimarra, Ri-Saba, Ri-

Sisu gibi başka bilinmeyen kentlerin adı da verilmektedir. Byblos kenti ise özel bir konumdadır. 
                                                 
31 Kitabı Mukaddes,I.krallar,V;11 
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Adı kimi zaman himaye altında olan kentler arasında kimi zaman da bir kral tarafından yönetilen 

ve haraç veren bağımsız bir ülke olarak gösterilmektedir. Yıllarca yerel kent devletlerinin 

karakteristik özelliği olarak kalan kısmı bağımsızlığını korumuş olmalıdır. Bir karalın adından 

bahsedilen; Fakat himaye altına alınmış kentler listesinde bulunmayan Arados kenti için de aynı 

durum geçerlidir.         

Asur hükümdarı Tiglatplaser döneminde hakimiyet Fenike’nin kuzeyine Byblos’a kadar 

uzanmaktadır. Byblos ve Arados yarı bağımsız durumdadır. Tyros kenti de kral 2. Hiram 

döneminde haraç ödemiştir; Fakat bir Fenike yazıtında Kıbrıs’ta yerel bir valinin kendini 

“Sidonluların kralı Hiram’ın kulu” olarak tanımlaması önemli bir bilgidir ve Tyros kentinin 

önemli bir bağımsızlığa sahip olduğu ve komşu bölge üzerinde hüküm sürdüğü anlamına 

gelmektedir.32 

Asur yıllıklarında bahsedilen bilgilere göre Akdeniz seferleri Kıbrıs kentlerinin 

tutumlarını değiştirmiştir ve Doğu Akdeniz’in ekonomisinde temel bir değişim yaşanmıştır. 

Fenikeliler ticaret yollarının hakimiyetini artık tek başlarına ellerinde tutamamaktadırlar ve 

kendilerinden daha büyük güçlerin himayesine girmişlerdir. Buna rağmen Fenike kentleri hala 

çok güçlüdür. Bu dönemde Simyra ve Samaria gibi bazı eyaletler ayaklandıysa da isyanlar 

bastırılmıştır. M.Ö. 7. Yüzyıla doğru Suriye kentlerinin  Asur’a karşı oluşturduğu koalisyonda 

Fenike kentleri de bulunmaktadır Fakat yıllıklarda Tyros’tan ayrılarak Asur krallarına adayı 

kuşatması için altmış gemi veren diğer Fenike kentlerinden de bahsedilmektedir. Fenike 

kentlerinin bu en büyük kente karşı böyle bir konfederasyon oluşturmalarının nedeni 

sorgulanacak olursa düşmanlık ve yerel rekabet duygularına bir de Asur baskısı eklenmiş 

olmalıdır. Bu da Fenike kentleri arsındaki ticari rekabetin boyutlarını göstermektedir. Tyros 

kuşatmaya beş yıl direnmiş ve kendisini fethetmesi için gönderilmiş olan filoyu bozguna 

uğratmıştır. Fakat yine de kuşatmalar sırasında Sidon kralının kaçması ve Sidon’a Asurlular 

tarafından seçilmiş yeni bir kral yerleştirilmesi gibi nedenlerden bu büyük Fenike kentlerinin 

gücüne indirilmiş birer darbedir.    

M.Ö. 681-668 yıları arasında Sidonlular Asur hükümdarına karşı Klikya kralı ile ittifak 

kurmuşlardır. Fakat Sidon yerle bir edilmiş kral ve çevresi öldürülmüş şehir yağmalanmıştır. Bu 

olaydan Asur yıllıklarında şöyle bahsedilir: ”.....sarayının halkını, mallarını mülklerini, değerli 

taşlarını, renkli yünden ve ketenden kıyafetlerini, fil derilerinİ  ve fildişlerini,  akçaağaçlarını ve 

şimşirlerini, sarayının türlü türlü hazinelerini bol bol alıp götürdüm.....”33 Bu dönemde eskiden 

                                                 
32 Donner,Röllig,1962,s.31 
33 Luckenbill,1926,511-512;Borger,1956,s.27-5 
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Asur’a sadık olan Sidon düşmana dönüşürken eskiden düşman olan Tyros yeni kralı Baal 

döneminde Asurlulara yardım etmiştir. Asur kralı Sidon’u yeniden düzenlemiş kente kendi 

valisini atamış ve eskisinden daha fazla haraç almıştır. Sidon topraklarında bulunan Serepta 

Tyros kralına verilmiştir. Tyros’la Asurlular arasında yapılan anlaşmaya göre: Tyros gemilerinin 

Asur kontrolü altındaki topraklarda ticaret yapma izni aldıktan sonra uğrayabilecekleri limanların 

adları verilmektedir. Bu Tyros için oldukça ağır bir anlaşmadır. Ticaretlerinin denetim altında 

bulunduğunu gösterir. 

Bu dönemde Asur hükümdarı Mısırı da fethetmiştir. Fenike kentlerinin bağımsızlığı 

daha da azalmıştır. Toprakları artık Asur eyaletlerine bölünmüştür: Kuzeyde Simyra, ortada 

Sidon bölgesi, Güneyde Tyros bölgesi. Geriye yalnızca birkaç bağımsız kent-devlet kalmıştır: 

Arados, Byblos ve Tyros adası. 

 Tyros kenti Mısırlılarla da ittifak kurarak zaman zaman tekrar ayaklanmıştır; Fakat bu 

ayaklanmalarda bastırılmıştır. Hatta Asur topraklarındaki limanlara giden gemiler yok edilerek 

Asur deniz ticaretine ciddi derecede zararlar verilmiştir. M.Ö.612 de Asur imparatorluğunun 

yıkılmasından sonra da bölge aynı durumda görülmektedir. Smyra , Sidon ve Uşu’dan oluşan üç 

eyalet ve ayrıca bağımsız olmakla birlikte Suriye’ye haraç ödeyen üç kent: Arados, Biblos ve 

Tyros bulunmaktadır. 

M.Ö. 640 ile 590 arasında Fenike kentleriyle ilgili herhangi bir ayrıntılı bilgiye 

rastlanmamaktadır. Asur imparatorluğunun gerilemesi ve M.Ö. 612 de Medler tarafından 

yıkılmasından dolayı geçici bir bayındırlığa kavuşmuş olmalıdır.  

M.Ö. 612 de Yeni Babil imparatorluğuna vergi vererek varlıklarını koruyan Fenike 

kentleri Babil imparatorluğunun yıkılıp gücün Perslerin eline geçmesi olayına  baskıcı bir 

yönetimden kurtuldukları için sıcak bakmışlardır. 1.Dareios’un M.Ö. 515-514’ te yürürlüğe                                              

geçirdiği Pers imparatorluğunun satraplara bölünmesi uygulaması sonucunda Fenike kentleri 

beşinci satraplığa yerleştirilmiş ama kralları ve yerel bağımsızlıkları haraç ödemeleri devam 

etmek koşuluyla eskisi gibi kalmıştır. Kentler bu durumdan memnundurlar uzun süre hiçbir 

isyandan bahsedilmez. Ticari faaliyetlerinde rahat bir dönemdedirler. 

Yunan kaynaklarında Fenike filosunun 1.Dareos’a (M.Ö.541-486) ve Kserkses’e 

(M.Ö.485-465) verdiği önemli desteklerden söz edilmektedir. 1. Artakserkses (M.Ö.465-424) ve 

2. Dareios (M.Ö.425-404) dönemlerinde de Fenike kentlerinin Persler’e sadakatlerinden 

bahsedilir. Bunun karşılığında Persler de kentlerin yerel çapta ticari yayılmalarını sıcak 

karşılamışlardır. 
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Fenike kentleri bu dönemde ticari faaliyetlerine devam etmişlerdir. Karmel dağına kadar 

olan bir sahil, Karmel dağının güney eteklerindeki bir liman ve Askalon Tyros’un 

denetimindedir;  Arados deniz üzerinden etkisini sahil kesimine genişletmiştir;  Sidon ise Dor ve 

Yafa’yı almış ya da Eşmunazar’ın tabutunun üzerindeki yazıtta belirtildiği gibi (Resim-48) M.Ö. 

450 civarında buralar Pers imparatoru tarafından Sidon’a verilmiştir. Üstelik Antik Kaynaklar’da 

bu üç kentin birleşerek Trablus’u kurduklarından ya da yeniden kurduklarından ve her kentin 

burada kendi mahallesini oluşturduğundan bahsedilmektedir.Bu da , büyük Fenike kentlerinin 

hem bağımsızlıklarının hem de aralarında siyasi eşgüdüm bulunduğunun kanıtıdır. 

M.Ö. 4. yüzyılda Fenike kentlerinin Pers siyasetleri değişmiştir. M.Ö. 392 de Yunan 

Evagaros Kıbrıs’ı işgal edip Fenike’ye saldırdığında Tyros ve diğer kentler bir süreliğine ona 

boyun eğmişlerdir. M.Ö. 362 de Sidon kralı Straton’un arası Yunanlılarla o kadar iyidir ki bir 

Mısır ordusunu memnuniyetle karşılamıştır; Fakat satrapların isyanı bastırılarak  Persler’den 

bağımsızlık kazanma umutları yıkılmıştır. M.Ö. 346 da Sidon kenti yeniden baş kaldırmıştır fakat 

bu sefer fazlasıyla kan dökerek isyan bastırılmış, Sidon tamamen yıkılmıştır. 

Fenike’de Pers hakimiyeti İskender’in fetihleriyle sona ermiştir. Önde gelen Fenike 

kentleri Arados, Byblos, Tyros, Sidon İskender’e teslim oldular. Çok önemli bir askeri üs olan 

Tyros adası işgal edildi; İskender adayı anakaraya bağlayan bir mendirek inşa ettirmeye başladı 

ve bu sırada kendini korumak için diğer Fenike kentlerinin filolarından destek almıştır. Diğer 

Fenike kentleri İssos çarpışmasının ardından Persleri terk etmişler ve gemileri Sidon limanında 

toplamışlardır. Tyros filosu ise Tyros’a dönmüştür.  Tyros o sıralar başka savaşlarla meşkul olan 

Kartaca’nın verdiği desteği alamamıştır. Bunu üzerine birkaç ay sonra tamamlanan mendirekten 

sonra ada fazlasıyla kan dökülerek alınmıştır. Melkart tapınağına sığınmış olan kral önde gelen 

kentliler ve Kartaca elçileri bağışlanmışlardır. Kent bir Makedonya kalesi olarak yeniden inşa 

edilmiş ve Makedonyalılar tarafından kolonileştirilmiştir. 

Fenike kentlerinin tarihi burada sona ermemiştir; fakat birbiri ardına gelen 

hükümdarların siyasi araçları olmuş bağımsızlık geleneğini yavaş yavaş yok edecek olan Hellen 

kültüründen derinden etkilenmişlerdir. Fenike dili ise yavaş yavaş yok olmuş ve yerini 

Yunanca’ya bırakmıştır. 

M.Ö. 2. yüzyılda ortaya çıkan Fenike yazıtlarından kendi hanedanlarına sahip olan 

Tyros ve Sidon’un bağımsızlıklarını geçici olarak bu dönemde kazandıkları,  Tyros’un  M.Ö. 120 

den, Sidon’un M.Ö.111 den itibaren kısa kent-devlet dönemleri yaşadıkları anlaşılmaktadır. M.Ö. 
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64 ten Roma fetihlerinden sonra bile Tyros,  Sidon ve Trablus yalnızca gelenek ve coğrafi durum 

sayesinde ayakta kalmış olsalar da kısmi bir bağımsızlığa sahiptirler.34 

 

3.3.2.1.Fenike Kentlerinde Siyasi Yapı:       

Her Fenike kenti yerleşim bölgesine ve komşu kırsal kesime hükmeden bağımsız bir 

siyasi varlık oluşturmaktadır. Büyük kentlerden birinin diğerlerine üstün olduğu dönemler 

yaşanmaktaydı; fakat kent sınırları dışarısında bir hakimiyete işaret eden “Sidonlular Kralı 

ünvanı hariç bu üstünlük hiçbir zaman siyasi olarak tanınmamıştır. 

Arada bir girişilen ittifaklar hariç kent konfederasyonları yoktur. 

Kentler genellikle miras yoluyla birbiri ardına gelen krallar tarafından yönetilmektedir. 

Krala görevlerini yerine getirmesinde bir yaşlılar kurulu yardım etmektedir. Tyros kentinde 

kralın yokluğunda bu kurullar karar alabiliyorlardı. Sidon’da karalın yüz üyesi olduğundan 

bahsedilmektedir hatta bunlar krala karşı harekete geçebiliyorlardı. Byblos’ta ise yaşlılardan 

oluşan bir kurul bulunmaktadır. Fenike kentlerinin faaliyetleri göz önüne alındığında bu 

kuruldaki yaşlıların önde gelen tacirler ya da ticareti kontrol altında bulunduran önde gelen 

ailelerin üyeleri olduğu düşünülmektedir. 

Tyros yıllıklarında bahsedildiği kadarıyla Yeni Babil döneminde hakimler tarafından 

yönetilen bir cumhuriyet kurulmuştur. 

Fetihlerden sonra bazı Fenike kentlerinde kralın siyasetini denetleyecek Asur valileri 

atanmıştır. Valiler kralına rapor vermektedir. Tyros’ta Asur valisi yerel kral üzerinde denetim 

gücüne sahipken Simira’da kral olmadığından dolayı vali doğrudan hüküm sürmemekteydi35 

 

 

 

 

 

 
                                                 
34 Moscati.2004,s.33vd. 
35 Tanilli,2002,s.135vd. 
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4. FENİKE KOLONİCİLİĞİ 

4.1. Sömürgeciliğin Başlaması ve Yayılması 

Fenike koloniciliğinin ne zaman başladığı konusu bilim adamlarının çözmeye 

çalıştıkları bir sorundur. Antik çağ yazarlarına göre Akdeniz’de Fenike koloniciliği Yunan 

koloniciliğinden önce başlamıştır ve ilk yerleşmeleriyle 12. yüzyıl sonlarına dek dayanmaktadır. 

Antik çağ yazarlarına  göre Fenikeliler Sicilya’ya Yunanlılar’dan önce girmişlerdir. 

Yani Fenikeliler’in Batıya yayılışları deniz kavimlerinin gelişinden sonraya ve sekizinci 

yüzyıldan itibaren geldikleri bilinen Yunanlılar’ın gelişinden önceye rastlamaktadır. Bunun 

ardından Fenikeliler’le Yunanlılar arasında deniz yollarının kontrolü konusunda uzun bir 

mücadele yaşanacaktır. Arkeolojik veriler de Fenike yayılmacılığının sekizinci yüzyıldan önce 

başlamadığını ve Yunanlılar’la rekabet edildiği sonucunu doğrulamıştır. 

Yerleşmelerin ilk evresinde Fenikeliler yanaşma limanları kurmuşlar ve arada bir de en 

basit koşullar altında yaşamış, arkalarında arkeolojik veri olarak değerlendirilebilecek hiçbir 

mimari eser ya da kalıntı bırakmamış küçük yerleşmeci grupları oluşturmakla yetinmişlerdir 

dolayısıyla bu dönemlere ait iz bulunmadığında Fenikelilerin yayılışı hakkında çok net bir fikirde 

bulunulamaz. Fenike bölgesinin kuzeyindeki Zincirli ve Karatepe yazıtları dokuzuncu ve 

sekizinci yüzyıllarda Fenike dil ve kültürünün Güney Anadolu’ya dek yayıldığını göstermektedir. 

Güney Filistin’de bulunmuş olan dokuzuncu ve sekizinci yüzyıla ait tipik kırmızı Fenike çanak 

çömlekleri Mısır yolu üzerindeki yanaşma limanlarının kullanılmasına işaret ediyor olabilir. 

Kıbrıs’ta da M.Ö.2. bin yıldan itibaren Fenike yerleşmeleri bulunmaktaydı. Başlıca 

Fenike kenti yakınlarında çok sayıda yazıtın bulunduğu Kition’du. Golgoi,  İdalion,  Tamassos, 

Marion ve Lapethos  Kıbrıs’taki diğer Fenike merkezleriydi. 

Ege adalarına bakıldığında da Fenikeliler’in Rodos’a özellikle de adanın başlıca iki 

kenti olan Kamiros ve İalysos’a yerleşmiş oldukları görülür. Yunan kaynaklarına göre Fenikeliler 

adaya Troya savaşı civarında (M.Ö.1190) Phalas adlı bir kişinin kılavuzluğunda yerleşmiş ve 

sonradan Yunanlılar ve Karialilar tarafından adadan sürülmüşlerdir. Yine Yunan kaynaklarında 

başka Ege adalarında da (Thasos, Kythera, Melos, Thera) ve Girit’te (İtanos) Fenike kentleri 

kurulmuş olduğunu öğreniyoruz. 

Afrika kıyısında Mısır’da büyük ihtimalle yanaşma limanları bulunmaktaydı. Genel 

olarak bakıldığında koloniler siyasi açıdan zayıf alanlarda gelişmiştir. Mısır gibi güçlü ve 

merkezileşmiş devletlerdeyse Fenike nüfuzu asla işgal ya da bağımsızlık düzeyine ulaşamamıştır. 
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Akdeniz’in Afrika kıyısında daha da ilerlendiğinde en eski koloni Utica’dır. M.Ö. 1100 civarında 

kurulmuştur; Diğer bir koloni Cadiz M.Ö.1110 yılında kurulmuştur. Kuzey Afrika’daki diğer 

Fenike kolonileri Tyros yıllıklarında M.Ö. 9. yüzyılda kurulduğu söylenen yeri belirlenemeyen 

Auza,  Leptis Magna,  Hippo ve Hadrumetum’dur (Suse). 

Akdeniz adalarına gelindiğinde Selinunte yakınlarında denizde bulunan tunç Melkart 

heykelciği Fenikelilerin M.Ö. 2. bin yıl sonundan itibaren Sicilya’da bulunduklarını işaret eder. 

(Resim-46) Bunların arasında tarihleri M.Ö.8. yüzyıla kadar inen Motya, Palermo, Solunto 

yerleşmeleri vardır. 

Sicilya’nın güneyindeki adalara gelindiğinde arkeolojik verilere dayanılarak M.Ö.8. 

yüzyıla tarihlendirilen ve Fenike’nin üssü olan Malta adası vardır. Gozo, Pantelleria ve 

Lambedusaya’da aynı dönemlerde ya da kısa bir süre sonra yerleşilmiştir. 

Sardinya’ya geçildiğinde adada M.Ö. 9.yüzyıl gibi erken dönemlerde Fenikeliler’in 

bulunduğu bilinmektedir. Diğer Antik kentler Bythia,  Cagliari, Sulcis (S.Antioco) , Carloforte ve 

Tharros’tur. 

Balear adalarında İbiza’nın kuruluşu M.Ö. 654-653’e tarihlendirilerek  Kartacalılar’a 

dayandırılır. 

Herakles Sütunlarının ötesindeki Fenike kolonileri Tanca, Liksos ve Magor’dur. 

Pilinius’un Liksos’taki  yerel Herakles-Melkart tapınağının Cadiz’dekinden daha eski olduğunu 

söylemesinden dolayı Liksos’un en eski Fenike kolonisi olduğunu anlarız. 

İspanya’daki Fenike koloniciliği de arkeolojik izlere göre en azında M.Ö. 9. yüzyıla 

kadar inmektedir. En eski tarihli koloni de Cadiz’e daha sonraları ise Tarşiş’e yerleşilmiştir.       

 Fenikeli denizciler mallarını satmak ve kendilerine gerekli malları temin etmek 

amacıyla Akdeniz kıyılarını dolaşıp kendilerine Pazar yerleri ve ticaret kolonileri meydana 

getirmişlerdir. Fenike kolonizasyon hareketi M.Ö. 1100 yılında Cebelitarık boğazına ulaşmıştır. 

Bu noktaya giden yollar üzerinde bir çok Fenike kolonisi kurulmuştur. Fenikeliler yalnızca 

kolonilerin geliştiği bölgelere yerleşmekle kalmamışlar etnik ve siyasi açıdan farklı bölgelerde de 

ticaret merkezleri kurmuşlar veya küçük yerleşmeler halinde buralarda kalmışlardır.   

Fenikeliler’in ve Kartacalılar’ın deniz yayılmacılıkları göz önüne alındığında iç 

kesimlerdeki yerleşmeler her zaman ikinci plandadır ve genellikle kıyı alanını ve iç kesimdeki 

geçiş yollarını koruyan, kolayca savunulabilir yüksek yerlerdedir. Burada da su temel önemdedir. 
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Cezayir’deki Konstantin ile Sardinya’daki  Monte Sirai bu topoğrafyaya çok iyi örneklerdir. 

Gemileri için yanaşma yeri ve korunak bulabilmeleri nedeniyle burunları ve denize yakın 

adacıkları tercih etmişlerdir. Gemilerinin alçak omurgaları için derin sulara ihtiyaçları yoktu, sığ 

sular demir atmak için çok daha güvenliydi. Üstelik ölülerine gösterdikleri özen onları kuyu 

mezarlarını kazabilecekleri kayalık tepelerin bulundukları yerler aramaya yöneltiyordu. Yanaşma 

limanları ve ticaret yapma araçları hakkındaki bilgiler genelde Kartacalılar’la ilgilidir ama; eski 

Fenikeli denizciler de benzer şekilde davranmışlardır.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Moscati,2004,s.138vd. 
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4.2. Önemli Koloniler 

4.2.1. Kıbrıs’taki Koloniler 

Kıbrıs’ın Fenikeliler’in anayurduna yakın olması ve aradaki değiş tokuşun sıklığı 

nedeniyle özellikle de sanat alanında Fenike ve Kıbrıs kökenlerini birbirinden ayıt etmek zordur. 

Kıbrıs’taki en büyük Fenike yerleşmesi Kition’dur. Arkeologların Kition’da yapmış 

oldukları kazılarda M.Ö.11. yüzyıla dek dayanan bir akropol ortaya çıkarılmıştır. Fenike kent 

devletlerinden önceye dayanan bu akropolün adaya yerleşen ilk Fenikeliler tarafından inşa 

edildiği kabul edilmektedir. Ugarit buluntularının da gösterdiği gibi orta ve geç tunç çağından 

itibaren iki bölge arasında yoğun bir ticari bağ kurulmuştur. M.Ö. 9. yüzyıla ait  Kition’dan 

gelme bir mezar yazıtındaki epigrafik özellikler koloni yayılmacılığının başlangıcını ya da 

Fenikeliler’in burada bulunduklarını belgelemektedir. Kition’un Kıbrıs’taki en önemli Fenike 

kolonisi olmasıyla birlikte yazıtlar ve epigrafik incelemeler Golgoi, İdalion, Tamassos, Marion 

ve Lapethos’ta başka Fenike kentlerinin bulunduğunu da göstermektedir. 

 Kıbrıs kültürü adanın coğrafi konumunun vermiş olduğu özelliklerinde etkisiyle 

birbiriyle iç içe geçmiş çeşitli kültürlere dayanır. Öncelikle yerli unsurlar vardır adından en erken 

Miken formuyla yapılmış ve tüm birinci bin yıl boyunca sürekli yenilenmiş olan Yunan unsuru 

gelmektedir, son olarak ta çoğunlukla diğer unsurlardan bağımsız görünmeyen birçok sanatsal 

üretimde izleri görülen ve yazıtlarda da ortaya çıkan Fenike unsuru görülmektedir. Kıbrıs’ta 

genel olarak Miken unsurlarının baskın olduğu görülse de Fenike’nin önemi büyüktür; Fakat 

henüz hiç bir kazıda erken Fenike evresi ortaya çıkartılmamıştır. Ön-Aiol sütun başlıkları,  kült 

objeleri, çanak-çömlek üslupları ve heykelcikler adada ve Asya kıyısında benzer üretimlerin 

yapıldığını ortaya koymaktadır. Kıbrıs’taki Fenike kültürü anayurda ait özelliklerin devamını 

temsil etmektedir. Diğer taraftan Batı kolonileri dünyasının bazı özelliklerinin kökenleri de 

Kıbrıs’a dayanmaktadır. Böylece Sardinya’da belli tapınak planlarıyla,  volütlü sütun başlıkları 

ve yatay unsurlardan oluşan ekhinuslar gibi mimari detaylarla, öne doğru çıkık sert bir sakalı 

olan erkek figürü gibi ikonografik motiflerle karşılaşılmaktadır. 

Arkeolojik veriler dışında Kıbrıs’la Batı kolonileri arasındaki özel temaslar inanış 

yönünden de ortaya çıkmaktadır. 

Kıbrıs’ta tipik Fenikeli olarak tanımlanabilecek bir mimari kalmamıştır. Fakat mimari 

bezeme alanında Suriye-Filistin tipine benzemekle birlikte kronolojik olarak biraz daha geç bir 

döneme ait olan önemli Ön Aiol sütun başlıkları kalıntıları bulunmaktadır. Golgoi’den altıncı 
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yüzyıla tarihlendirilebilecek bir örnekte (resim-60) birkaç silmeli ve yüksek kabartma bir üçgenin 

iki tarafında volütler görülmektedir ve Pön37 Batısında gelişebilecek olan kurs ve hilal sembolü 

bu üçgenin içinde yeniden karşımıza çıkmaktadır. Golgoi sütun başlığı oldukça ayrıntıladır: 

volütlerin ve üçgenin üstünde içinde lotus çiçekleri bulunan kıvrımlı palmetler ve üçlü bir 

ekhinus görülmektedir. Yine Golgoi’den beşinci yüzyıla tarihlendirilen bir diğer sütun başlığında 

(resim-59) stelin yanlızca bir kenarında kabartma olarak görülen bezeme daha ayrıntılıdır,  

volütlerin ve üçgenin üstündeki palmet yükselerek bir bitkini iki tarafında yüz yüze duran iki 

küçük ve kanatlı sfenksi içine alır burada da sütün başlığının üzerinde üçlü bir ekhinus 

görülmektedir.  

Kıbrıs’ta hiçbir dini Fenike yapısı bulunmamış olmasına karşın M.Ö.8-7. yüzyıllardan 

kalma yirmi bir santimetre uzunluğundaki pişmiş topraktan küçük bir tapınak modelinde ön 

yüzde lotus şeklinde iki küçük sütunun ortasında kalan bir giriş ve buradan uzanan insan başlı bir 

kuş görülür diğer taraflarda ise pencereden dışarı bakan başlar vardır. 

 Plastik sanatta ise Kition yakınlarındaki Kamelarga tapınağında ve başka yerlerde kaba 

hatlı ve alt kısmı geniş silindirik bedenlere sahip yüzlerce pişmiş toprak kadın heykelciği 

bulunmuştur (resim-39). Geniş çaplı Suriye-Filistin üretimiyle bağlı olan bu heykelcikler Pön 

dünyasının en karakteristik ürünlerinden birinin prototipidir; Ayrıca M.Ö.7. yüzyıl sonları ile 

6.yüzyıl başlarına tarihlendirilen Aya İrini tapınağında bulunmuş elinde kurbanlık küçük bir 

hayvan tutan uzun tunikli ve sivri başlıklı rahip heykelciğinin tipoloji ve ikonografisi Fenike’ye 

aittir ve Pön dünyasında yeniden karşımıza çıkmaktadır.38 

Kıbrıs-Fenike üretimini çok önemli bir parçası da metal kaselerdir. Kaselerdeki belirgin 

özellikler merkezdeki bir madalyon içerisinde verilen ana tema: Bu mitolojik bir sahne ya da 

geometrik süsler olabiliyordu veya madalyonu takip eden çemberler içerisinde verilmiş 

süslemelerdir. Mısır, Mezopotamya ve Ege motifleri yalnızca süsleme amacıyla bir araya 

getirilmiştir. Kıbrıs kaseleri ithalattan çok Kıbrıs’ta çalışan Fenikeli zanaatkarların ürünüdür.39 

Klikyalılar ve Karyalılar Fenike kolonilerine izin verdikler halde Likyalılar buna 

müsaade etmemişlerdir. Rodos’ta üç limanı işkal eden Fenikeliler Karyalılar’a bir millet halinde 

yaşamışlardır. 

 

                                                 
37 Pön: Yunanlılar’ın Kartacalılar’a vermiş oldukları isimdir. 
38 Moscati,2004,s.153vd 
39 Moscati,2004,s.149vd. 
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4.2.2. Orta Akdeniz’deki Koloniler 

4.2.2.1. Girit, Yunanistan Ve Ege Kıyıları: 

M.Ö. 12. yüzyılda Kıbrıs’taki Fenike sömürgelerinin haricinde Fenikeliler’in 

Mykenaililer’le ilişkiler kurup yeni şeyler öğrenmeleriyle sömürgecilik asıl gelişimini 

göstermeye başlamıştır. M.Ö.900’e doğru Fenikeliler Ege kıyılarına ulaşmışlar Atinalılar ve 

Knassoslular’la ilişkiler kurmuşlardır. Ege’de, Rodos’ta, Girit’te ve Yunan yarımadasında 

Fenikeliler’e ait sömürgelerin bulunduğu Antik Kaynaklar’da bahsedilmektedir; Fakat elimizde 

bunun kesinliğini kanıtlayacak başka belgeler bulunmamaktadır. Ras-Şamra kazılarında ele 

geçen belgeler Fenikeliler’in Egeli kavimlerle ilişkiler kurduklarını gösterir; Fakat 

kolonileşmeyle ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Bunun nedeni yeni kurulan Fenike 

kentlerinin ticari faaliyetlerinin yeni başlaması ve henüz yayılma aşamasına geçilmemiş 

olmasından kaynaklanıyor olmalıdır. Kazıların gösterdiğine göre Sur ve Sayda limanlarına Egeli 

kavimler uğrayarak Fenikelilerle ticari faaliyetlerde bulunuyorlardı.40 

 Deniz kavimlerinin istilası ile Mısır’ın vesayetinden kurtulan Fenikeliler Dorlar’ın 

ortadan kaldırdığı Ege-Mykenai egemenliğini canlandırmayı başarmışlar böylece bağımsızlığa 

kavuşarak Sur sitesinin koruyuculuğu altında büyük bir refah çağına erişmişler ticaret ağlarını 

yavaş yavaş Batıya doğru genişletmişlerdir. Bir yanda karada çöl kervanlarının varış yerleri olan 

Hama, Şam, Tapsak’ı ellerinde tutarak doğu mallarını satın almak ve diğer taraftan da Akdeniz 

çevresinde bir çok acente ve ticari sömürge kurarak Doğu ile Batı ticareti arasında aracılık 

yapmışlardır. 

M.Ö.10. yüzyılda Kıbrıs’a yerleşen Fenikeliler Anadolu kıyılarında (Pamphylia, Lykia) 

Yunanlılar’la çatışmışlar ve Yunanlılar tarafından Rodos’tan ve adalardan atılmışlardır. Bunun 

üzerine Batı Akdeniz’de yeni pazarlar aramışlar. Tiren denizini Etrüsklerle Yunanlılar’a 

bırakarak Batı Akdeniz , adalar ve Afrika’da ticari üsler ve koloniler kurmuşlardır. 

 

4.2.2.2.Malta, Gozo, Pantelleria: 

Antik çağ yazarları Malta adasından bahsetmektedir. Malta ticaretlerini Batı Akdenize 

doğru genişleten Fenikeliler’in konumu ve yanaşma limanlarının varlığı nedeniyle üs olarak 

kullandıkları ve koloni kurdukları bir bölgedir. Buradaki ilk Fenike yerleşmesinin ilk ne zaman 

                                                 
40 http://w.w.w.sidonexcavation.org/ht/ht 
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kurulduğu kesin olarak bilinmiyor; fakat Rabat bölgesindeki bazı Fenike mezarlarının 

tarihlendirdiği gibi M.Ö. 8. yüzyıldan öncedir. 

Yerleşimciler sadece kıyıyla sınırlı kalmamış iç bölgelere de yerleşmişlerdir. 

Günümüzdeki Rabat Medina’nın yerinde bulunan “Melite” olarak bahsedilen ve tamamen 

bugünkü kentin altında kaldığından hiçbir kalıntıya rastlanmamış bir kent kurmuşlardır; Fakat 

yakınlarındaki antik yerleşmeyle bağlantılı oldukları anlaşılan çok sayıda mezar bulunmuştur. 

  Malta’daki Fenike kolonisinin önemine işaret eden bir olgu da Bizaslı Stephano’nun 

bahsettikleridir: Malta’nın karşısında Tunus’un  Doğu kıyısında bulunan Kuzey Afrika kenti 

“Acholla” Malta’daki Fenike kolonileri tarafından kurulmuştur. Malta’nın kendi kolonilerini 

kurabilecek konumda olması adanın önemini göstermektedir. Acholla’nın tam olarak ne zaman 

kurulduğu konusunda bir bilgiye sahip olunmamakla birlikte Kartaca gücü çevre bölgeyi ele 

geçirmeden önce kurulmuş olmalıdır buda  M.Ö.7. yüzyıldan önceye karşılık gelmektedir. 

Fenikeliler Gaulos’u41 yani Gozo’yu da kolonileştirmişlerdir. Pantelleria42 da aynı 

sıralarda işgal edilmiştir; Fakat doğrudan Fenikelilerce mi yoksa Malta’dan gelen yerleşimcilerce 

mi olduğu bilinmemektedir. Bu adacığın sarp kıyı şeridi Kuzeybatı tarafındaki bir limana açıktır. 

Burası ilk yanaşma limanıdır. 

 M.Ö.6. yüzyıldan itibaren Kartaca’nın üstünlüğü çevresindeki adacıklara hakim 

olmasını gerektirmiştir. Kartacalılar Malta ve Gozo’yu işgal ettiler. M.Ö.3.yüzyılda 1. Pön 

savaşıyla ilgili Roma yıllıklarında Kosyralılara ( Pantelleria) ve Kartacalılara karşı elde edilen bir 

zaferden bahsedilmektedir bu da adacığın görece bağımsız olduğunu göstermektedir dolayısıyla 

M.Ö. 6.yüzyıldaki Kartaca işkaline uğramamış olabileleceği anlamına gelmektedir. 

Kartaca hakimiyeti altına giren Malta 1. ve 2. Pön savaşları43sırasında işkal edilmiştir ve 

M.Ö. 218’de Malta diğer komşu adalar gibi Roma egemenliğine girmiştir. 

Genel olarak bakıldığında Fenike-Pön kültürü Malta’ya ve komşu adalara da 

yerleşmiştir. Ünlü tekstil sanayisi özellikle kadın giysileri, zarif ve yumuşak şapka ve yastıklar 

önemlidir. Malta’nın Akdeniz ticaretindeki rolü önemli boyutlardadır. Üstelik M.Ö.2. ve 1. 

                                                 
41 Adanın adı Fenike kökenlidir ve bir tür yuvarlak ticaret gemisi anlamına gelmektedir. 
42 Pantelleria’nın eski ismi Kosyra’dır.Bu Fenike etimolojisi kökenli, bir addır. 
43 Pön Savaşları: Roma ile Kartaca arasında Akdeniz hakimiyeti için yaşanan  m.ö.264 yılında başlayıp bir yüzyıldan 
fazla süren ve sonunda Kartaca’nın kesin yenilgisiyle sonuçlanan savaşlardır. 
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yüzyıllar gibi ileri tarihlerde Malta ve Pantelleria’da basılmış olan sikkelerdeki Pönce yazıtlardan 

anlaşıldığı gibi Roma fethine rağmen Fenike ve Pön kültürünün kaybolması uzun zaman almıştır. 

1963 Yılından itibaren İtalya arkeoloji ekibi tarafından Malta da yapılan araştırmalar 

sonucu bulunan mezarlar, çanak-çömlekler, yazıtlar ve sikkeler Malta’nın Fenike-Pön evresine 

kanıt teşkil etmektedir. Buluntular değerlendirildiğinde bu kültürün Fenike kökenli olduğu ve 

Pön evresinden farklı olduğu görülür. Eski buluntular Fenike kökenli sonraki buluntular Pön 

kökenlidir.44 

 

4.2.2.3. Sicilya:        

Sicilya’daki Fenike kökenleri konusu oldukça tartışmalıdır. Antik kaynaklarda 

Fenikeliler’in tüm kıyı şeridini surlarla çevirdikleri burunlarda ve yakınlardaki adacıklardaki 

yerli halkla  ticaret yapmak amacıyla yerleşmeler kurduklarından bahsedilmektedir; Fakat deniz 

yoluyla çok sayıda Yunanlının gelmesiyle birlikte Fenikeliler’in bu yerlerin çoğunu terk ettikleri 

ve hep birlikte, Sicilya-Kartaca arasındaki en kısa yol olan Elymlerin yakınlarında Motya, Soleis 

ve Panarmus’ta yaşadıklarında bahsedilir. 

 Plinius’un dışındaki bir diğer farklı görüş ise Fenike yayılmacılığının ilk evresi olan 

yedinci yüzyıl sırasında İbiza, Malta, Gozo ve Pantelleria gibi diğer kolonilerle aynı zamanlarda 

Kartacalılar tarafından kurulmuş olduğudur. Bu durumda Sicilya kolonilerinin kuruluşu 

Fenikelilerin Batı yolları üzerindeki ticari koloniciliklerinin değil Akdeniz’deki Yunan 

yayılmacılığına gem vurma amaçlı Kartaca siyasetinin bir sonucu olur.45 

Motya’da yapılan arkeolojik kazılar M.Ö.8. yüzyıldan kalma bir Fenike yerleşmesini 

ortaya çıkartmıştır. Kazıların gösterdiği gibi Fenike ve Elym unsurlarının yanyana görülmesi 

Thukydides’in söylediklerini doğrulamaktadır.Yani Sicilyada Pön evresinden önce bir Fenike 

evresi yaşanmış gibi görünmekle birlikte elimizde çok az kanıt vardır. 

M.Ö.7.yüzyıl ortalarında Gela’da Pön ve Fenikeli yerleşimciler arasında ticari ilişkiler 

kurulmuştur. Motya’daki arkeolojik kalıntılar, Kartaca varlığının altıncı yüzyılda oldukça aktif 

ve beşinci yüzyılda da tamamen kök salmış olduğunu göstermektedir. 

                                                 
44 Moscati,2002,s.255vd. 
45 Thukydides, IV, 2, 6 
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Fenike Pön evrelerinin birbirinden ayrılması zordur bu konuda söylenebilecek tek şey 

Selununte yakınlarında denizde bulunan tunç tanrı heykelciği (Resim-46) ile Motya’da bulunan 

en eski çanak çömleklerin Fenike modellerine benzediği, altını yüzyıl sonrasına ait buluntuların 

da Kartaca tipi olduğudur.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

44 

4.2.3. Kuzey Afrika ve Batı’daki Koloniler 

4.2.3.1.Sardinya: 

Sardinya’da Pön evresinden önce ayırt edilebilir bir Fenike evresi yaşanmıştır. 

Pausanias’ın belirttiği gibi adadan geçen ilk denizciler Libyalılardır. Ada adını Libyalı lider 

Sardus’tan almıştır. Adaya daha sonra gelen Yunanlı koloniciler sayılarının az olması dolayısıyla 

burada kent kuramamışlardır. Yunanlılar’dan sonra İberyalılar liderleri Noraks’la Sardinya’ya 

geçmişler ve Nora kentini kurmuşlardır. Daha sonra Sardinyaya gelen orduları tarafından Olbia 

kurulmuştur. Uzun bir zaman sonra Libyalılar daha güçlü ordularıyla adaya gelerek Yunanlılar’a 

savaş açmışlar, Yunanlılar yok edilmiş ya da çok azı hayatta kalabilmiştir.  

M.Ö. 9. yüzyıla tarihlendirilen Nora yazıtında Batıdaki kolonilerin anası olarak 

Tyros’tan bahsedilmektedir. Çok erken dönemlerde adada ünlü tunç eserlerin gelişimi Fenike 

tunç eserlerinden etkilenmiştir ve Demir çağının ortalarında fazlasıyla geç kalmış olan 

Sardinya’da tunç uygarlığının filizlenmesinin nedeni de adadaki bakır madenlerinin 

Fenikeliler’in yerel halklara tanıtıp öğretmesiyle kullanılmaya başlanmasıdır. Sardinya’da 

denizciliğin gelişmesinde belirleyici itici güçte Fenikelilerdir. 

Altıncı yüzyıla gelindiğinde Kartacalılar Sardinya’ya yerleşmişlerdir. Altıncı yüzyılın 

sonlarında adadaki ticareti kendi kontrolleri altına alarak başka hiç kimsenin Kartacalı bir 

yetkilinin müdahalesi olmadan ticaret yapmasına izin vermemişlerdir. Ticaret yapmaya gelenler 

ancak bir elçinin ya da kent memurunun önünde iş yapabilirler,  satış Libya’da ya da Sardinya’da 

yapılmışsa satılan her türlü malın fiyatını devlet satıcıya garanti etmektedir. Adaya yerleşen 

Kartacalılar, Kartaca nüfuzunu Güneybatı kıyılarındaki Fenike kolonilerinden, Nora ve 

Sulcis’ten yaymışlardır. Adada kuruluşu sekizinci ila yedinci yüzyıla tarihlendirilen Tharros, 

Karalis (Cagliari) ve Inosim (Carloforte) gibi başka kentler de vardır. Cornus, Olbia ve diğer 

küçük kentler biraz daha ileri bir dönemde Pönler tarafından kurulmuştur. Pön yerleşimcileri 

adanın iç kesimlerine kadar girmişlerdir. Fakat iç bölge halkları Kartacalılar’a asla boyun 

eğmemişler; İolalar güvenlikleri için adanın dağlık kısmına kaçmışlar,  yer altı evleri inşa 

etmişler ve burada sürüler yetiştirmişlerdir. Kartacalılar pek çok kez büyük ordularla bunlara 

savaş açsalar da ülkenin sarp yapısı ve kazılmış evlerle başa çıkmanın zorluğu yüzünden halkı 

esir etmeyi başaramamışlardır. 

Kıyı kentleri başlangıçta deniz ticareti yolları üzerindeki yanaşma limanları olarak 

kurulmuşsa da, iç kentler de Yunanlılar’ı Akdeniz ticaretindeki bu çok önemli geçiş alanından 

uzak tutmak, kıyı kentlerini korumak ve Sardinya’nın tarım ve maden kaynaklarından 
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faydalanmak amacıyla kurulmuştur. Yaygın tunç kullanımı, kurşun ve gümüş zengini bir bölgede 

kurulmuş olan Sulcis ve Monte Sirai yerleşmeleri adada maden kaynaklarının varlığına işaret 

etmektedir. Ayrıca tahıl tarımı da önemli boyutlardadır, Kartacalılar tarımsal amaçlardan ötürü 

adaya Afrikalı halklar getirmişler ve böylece başka yerlerde tekrarlanmayan ve Sardinya ve 

Sicilya’daki Pön yerleşmeleri arasındaki başlıca farkı oluşturan bir doğrudan nüfus ve etnik 

yerleşme süreci başlatmışlardır.46 

 M.Ö. 348’de Roma ile Kartaca arasında yapılan bir anlaşmaya göre Romalılar’ın 

Sardinya’da ticaret yapmaları ve kent kurmaları yasaklanmıştır. Bu Kartacalılar’ın adadaki sıkı 

kontrollerini gösterir. Polybios’un bahsettiğine göre hiç bir Romalı Sardinya’da ve Libya’da 

ticaret yapmayacak ve kent kurmayacaktır. Sardinya ve Libya bölgesinden erzak almak ve 

gereken süreden fazla kalmak yasaktır. Adaya hava şartlarından dolayı sürüklenilse bile ada beş 

gün içerisinde terk edilecektir. 

Pön savaşları sonucunda adada Kartaca hakimiyeti sarsılmış ve Roma’nın M.Ö. 258’de 

Sardinya ve Korsika’yı işkal etmesiyle adada Kartaca hakimiyeti sona ermiştir ve Sardinya 

Korsika’yla birlikte Roma’nın ilk denizaşırı eyaleti oldu;  Fakat Kartaca’nın Sardinya’daki etkisi 

hemen sona ermedi. Kartacalılar’dan çok daha fazla düşman olarak görülen Romalılar’a karşı 

yerli halk birçok defa ayaklanarak Kartacalılar’dan yardım istedi. Roma’nın Sardinya’ya 

hakimiyeti sürse bile uzun Fenike kökenleri ve gelenekleri devam etmiştir. 

Adadaki kültür Sicilya ve hatta Kartaca’ya kıyasla Yunan etkilerinden daha uzaktır. 

Fenike-Pön unsurları, Kuzey Afrika kökenli Libya unsurları ve Sart kültürleriyle karışarak  

özgün bir kültür ortaya koymuştur. Adadaki Fenike etkisi İspanya kökenlidir, Nora’nın 

kurucuları İspanya’dan gelmiştir. İlk koloniler Batıyla ticarete yönelik olarak kurulmuştur. İlk 

Sardinya kolonileri kurulduğunda zaten  faal bir ticaret vardır. Nora 9. yüzyılda, Cadiz ise 12. 

yüzyıl sonunda kurulmuştur. Özellikle heykelciklerde Kıbrıs görünümlü bazı unsurların 

bulunması Sardinyalı Fenikeliler’in Kıbrısla ticari ilişkilerini gösterir. 

Pön unsuru 6. yüzyılda yerleşir kıyı kesimlerde yerli unsurlara baskın gelirken iç 

kentlerde Fenike-Pön öncesi bir nufus yoktur. 

Bölgedeki mezarlar üzerindeki çizimler incelendiğinde Sardinyalı sanatçıların 

Kartacalılar’ın siparişleri üzerine çalıştıkları, yabancı kaynaklı temaları uyarladıkları fakat 

kökenlerini ve geleneklerini açıkça gösterdikleri görülmektedir. 

                                                 
46 Hynson,2001.s.6vd. 



 
 

46 

Kentler geleneksel Fenike ilkeleri gereğince burunlarda ya da kıyıya yakın adacıklarda 

kurulmuştur. Genellikle burnun zıt kenarlarında yer alan iki limanları olurdu, böylece rüzgar ne 

yönden eserse essin her iki limanda kullanılabiliyordu. Nora ve Tharros’ta yarımadayı anakaraya 

bağlayan kıstak çifte dalgakıran işlevi görmekteydi. Sulcis’teki yanında iki limanı birbirine 

bağlayan bir kanalın aktığı bir kıstak oluşturmak amacıyla uzatılmış olan ve adaya doğru uzanan 

dar kara şeridi için de aynı durum geçerliydi. Karalis’in ise S.Gilla lagününün doğu kıyısında 

olmak üzere yalnızca bir limanı vardır bunun nedeni ise lagünün sürekli korunaklı olmasıdır. 

Fenike ve Kartaca’nın rıhtım inşa yöntemleri Nora ve Tharros kıyılarının belli 

kısımlarına bakılarak anlaşılmaktadır: Günümüzde su altında kalan bu kısımlar yapay olarak 

düzeltilmiştir ve dolayısıyla rıhtım doğal kayaların düzleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Sardinya 

kıyısındaki taban seviyesi değişimi nedeniyle eskiden en az birkaç metresi görülebilen kısımlar 

günümüzde su altında kalmıştır. 

Liman kentlerinde günümüzde kullanılan sisteme bakılırsa malların sergilenip satıldığı 

meydan herhalde limanın yanındaydı. Nora’da yapılan kazılarda limanın günümüze ulaşan 

kalıntıları Roma’nın imparatorluk çağına dayanan fakat topografik açıdan Roma inşaat ilkeleriyle 

bağdaşmayan ve dolayısıyla Fenike kökenli olduğu düşünülen benzer bir meydan ele geçmiştir.47 

 

4.2.3.2.İspanya:          

Fenikeliler İspanya’yı Doğuda büyük bir karla sattıkları madenlerin kaynaklarını 

denetim altına almak amacıyla kolonileştirmişlerdir. Maden ticareti sayesinde zenginleşen 

Fenikeliler’in bazılarının Sicilya ve komşu adalarda, diğerlerininse Libya, Sardinya ve İberya’da 

olmak üzere pek çok koloni kurduklarından antik kaynaklar bahsetmektedir. 

İspanya’nın ucundaki okyanusla çevrili ve anakaradan kısa bir boğazla ayrılan Cadiz’i 

Tyros filosu Troya’nın düşüşünden on yıl sonra M.Ö. 1100 civarında kurmuştur. Çok geçmeden 

M.Ö. 1101 civarında da Utica’yı kurmuşlardır. 

1963 ve 1964 yıllarında yapılan nekropol kazılarında M.Ö. 8 . yüzyıla kadar inen 

buluntular ele geçmiştir. Hatta bu nekropollerden birinde dokuzuncu yüzyıl firavunlarının 

kartuşları bulunmuştur; fakat bunlar sonradan da ithal edilmiş olabilir .8. ya da 7. yüzyıldan 

buluntular arasında bir mühür ve fildişleri vardır. Bu tür nedenlerden dolayı arkeologlar 

İspanya’da Fenike kolonileşmesini genellikle daha geç bir döneme tarihlendirmişlerdir; Fakat 

                                                 
47 Pais,1881,s.259-378 



 
 

47 

Akdeniz’de Fenike kolonileşmesinin genel özellikleri yaklaşık olarak 1100 ‘den itibaren İspanya 

kıyılarında ticaret merkezleri kurulması yönündedir. Fenikeliler Batıyla ticarete Mikenlilerden 

önce ve bu dönemlerde başlamışlardır. Cadiz, Tartessos gümüş madenleri bölgesini 

koruduğundan ticari açıdan çok önemli bir konuma sahiptir. Dolayısıyla ilk Fenike 

yerleşmelerinden biri olduğu açıktır. Fenikeliler bu kentlerden Akdeniz ticaret yollarını 

denetleyebilir ve aynı zamanda Atlas okyanusu kıyılarındaki yolları açabilirlerdi. Denizcilik 

ancak belli noktalardan kontrol edilebildiğinden başlangıçta çok sayıda koloniye gerek yoktur. 

Herakles sütunlarını ötesine geçildiğinde Atlas okyanusu kıyısındaki yeni merkezlerin 

antik Cadiz’den doğmuş olduğu bilinmektedir. M.Ö. 500’den hemen sonrasına tarihlenen 

Yunanca bir metnin çevirisinde Kartacalılar’ın Herakles sütunlarının ötesinde halkları ve 

kentlerinin olduğu söylenir. Kartaca’nın devamı olarak İspanyol Portekiz yerleşmelerinde de 

koloniler vardır. Antik Kaynaklarda İspanya’nın Güneybatı köşesinde söz konusu bölgenin halkı 

için “Libyafenikeliler” göndermesinin kullanılması Kartaca nüfuzunun kıyı yerleşmeleriyle 

sınırlı kalmadığını Güney bölgesinde iç kesimlerde de belli bir uzaklığa dek yayıldığını kanıtlar. 

Roma ile yapılan 1.Pön savaşı (M.Ö.244), Sicilya’nın kaybedilmesiyle sonuçlanmıştır. 

Hemen ardından da yurtdışında  Sardinya ile Korsika’nın kaybı ve anayurtta paralı askerlerle 

yapılan savaş gelmiştir. İspanya’da yerel halk bu krizden yararlanarak bölgedeki Kartaca 

topraklarını ele geçirmiştir. Ve sonuç olarak Scipio M.Ö. 209’da Cartegena’yı ve 206’da Cadiz’i 

fethederek İspanya’da Fenike-Pön yerleşmesine son noktayı koymuştur. 

İspanya’daki Fenike buluntuları daha çok diğer tüm bölgelerden daha fazla buluntuya 

ulaşılmış olan Cadiz ve İbiza nekropollerindendir. Kronolojik açıdan Fenike evresinin Pön 

evresinden ayrılması için Carmona fildişleri fenikelilere verilir. Keşfedilen malzemenin geri 

kalanıysa Pön evresine aittir; fakat kesin tarihler verilemez. Genel özelliklere bakılacak olursa 

İspanya malzemelerinin Sardinya malzemelerine ya da Motya’da buluna Sicilya malzemelerine 

kıyasla çok daha gelişmiş olduğudur. Sardinya ve Sicilya’da rastlanan arkaik unsurlar İspanya’da 

görülmez bunun nedeni bu üretimin neredeyse tamamının Pön kökenli olması ve İspanya’da 

derin bir iz bırakmış olan Yunan dünyasıyla arasındaki sürekli temastır . 

Fenike Pön kent planlamacılığı da İspanya’da görülür. Sivil yapılardan geriye hiçbir şey 

kalmamıştır fakat balık kurutma fabrikalarına ve Bailon’la Baila’daki gibi Romada çok beğenilen 

“garum”48 üretimi amaçlı fabrika kalıntılarına rastlanmıştır.49  

                                                 
48 Garum:Aşırı tuzlanmış balıkların fermente edilip ortaya çıkan sıvının süzülmesiyle elde edilen ve farklı çeşitleri 
bulunan, antik çağda çok kullanılan bir tür sos. 
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4.2.3.3.Kartaca:  

Antik Kaynaklarda Kartaca’nın kuruluşunun M.Ö. 814-813 yıllarında olduğundan 

bahsedilir. Kartaca’nın kurucuları Tyros’tandır. Tyros kralı Pygmalion’un kız kardeşi Elissa, 

Melkart rahibi ve çok zengin bir adam olan amcası Akharbas’la evlenmiştir. Pygmalion’un 

Akharbas’ı öldürtmesi üzerine Elissa katledilen kocasına sadık bir grupla birlikte tanrı Melkart’a 

(Herakles) dua ettikten sonra gizlice Kıbrıs’a kaçmıştır. Kıbrıs’ta Astarte (Iuno) yüksek rahibi 

kolonileştirecekleri topraklarda rahiplik hakkının kalıtım yoluyla kendi ailesi içeresinde kalması 

şartıyla ona katılmıştır. Fenike dininin devamını sağlaması için dini fuhuşa yöneltilecek seksen 

kızı  da beraberinde götürmüşlerdir. Denizciler doğruca Kartaca’nın kurulacağı yere gitmişlerdir. 

Elissa yeterince büyük toprak elde edebilmek için bir öküz derisinin kaplayabileceği büyüklükte 

bir toprak için pazarlık etme hilesine başvurmuştur. Sonra deriyi çok ince şeritler halinde kesmiş 

ve Kartaca burnu üzerinde yükselen tüm tepeyi bu şeritle sarmıştır. Koloniciler sıcak 

karşılanmışlar ve Utica’dan yurttaşlarına hediyeler getiren elçiler gelmiştir; Ama sürgünlerin 

kendi topraklarına yerleşmelerine izin veren yerel kral Iarbas Elissa’ya aşık olmuş ve kentin önde 

gelenlerinden birine, Elissa’nın kendisiyle evlenmemesi durumunda savaş açacağını 

söyledimiştir. Kocasının anısına sadık kalmak isteyen Elissa ise kendini bir kurban ateşine 

atmıştır. Bunun üzerine halkı tarafından Tanrılaştırılmış ve kültü Kartaca’nın yıkılışına kadar 

sürdürülmüştür.   

Klasik yazarların anlatılarında bariz efsanevi unsurlar bulunmasına karşılık uzun bir 

zaman boyunca geçerliliğini korumuş gerçek bir anlatıdır. Antik çağ yazrlarından Diodoros’un 

belirttiğine göre Kartaca’nın Tyros kökenli olduğu yönündeki en güçlü kanıt kentin çağlar 

boyunca Tyros’a her yıl elçi yollamasıdır. Bu elçiler sürekli olarak Melkart tapınağına sunular 

taşıyorlardı ; Eğer sunuların devlet gelirinin onda birini oluşturduğu doğruysa bunlar aslında bir 

tür haraç olarak görülebilirdi. Sunular sonradan azaltılmıştır; fakat Kartaca tehlikeli anlarında 

Tyros tanrısını yeniden hatırlıyor ve yüklü haraçlarla onu onurlandırıyorlardı.  

Yerleşim alanı konusuna gelindiğinde rüzgarlardan gayet iyi korunan, korunaklı demir 

atma alanları sunan coğrafi konumu ve arkeolojik buluntular Byrsa akropolünün güneyinde Le 

Kram yakınlarına yerleşildiğini göstermektedir. Kentin gerçek adı kurucularının stratejik 

niyetlerine de işaret ediyor. Kart-Hadaş “yeni kent” anlamına gelmektedir ya da “yeni başkent” 

anlamını da taşıyabilir. Fenike’nin batıdaki faaliyetleri bir süredir Kartaca’nın bulunduğu alanın 

                                                                                                                                                              
49 Moscati.2002, s.303vd.. 
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ötelerinde oldukça yoğunlaşmıştı ve bu faaliyetler için bir üs kurulması gerekmekteydi. 

Kartaca’nın Fenike kolonilerine üstünlük kazanması ise M.Ö. 814-813’ten sonradır.50 

Kartaca hem kendi başına hem de iç bölgelere yayılma fırsatlarıyla olağanüstü bir 

konuma sahiptir. Kanatları için mükemmel bir savunma sağlayan iki lagün arasında geniş bir 

burun gibi açılan Kartaca anakaraya korunması ve savunulması kolay olan kumluk bir kıstakla 

bağlanıyordu. Burundaki geniş ekilebilir topraklar tüm bölgenin birleştirilip kolayca 

savunulmasını sağlıyordu. 

Batı’nın bu dağınık Fenike dünyasının Kartaca himayesi altında birleşmesinin ardındaki 

temel güdünün kaynağı Yunanlılar’ın Akdeniz bölgesine nüfuz etmeleridir. Sekizinci yüzyıldan 

sonra giderek güçlenen bu nüfuz Fenike kolonileri için rekabet ve önemli bir tehlike anlamına 

geliyordu. Yeni gelenler çoğunlukla direnişin az olduğu bölgelere yerleşmişlerdir: Güney İtalya, 

Korsika ve Galya da hiçbir Fenikeliyle karşılaşmadılar ve iki Sirte’yle Cebelitarık Boğazı 

arasındaki Fenike kolonilerinin en emniyetli yerlerinin bulunduğu Afrika kıyılarına girmediler. 

Tek tehlike Yunanlılar değildir.  Fenike kolonilerinin yapısı aralarında önemli bir uzaklık 

bulunan küçük deniz ticareti merkezi olmaları onları yerel halkların saldırılarına hazır hale 

getiriyor ve bu saldırılar özellikle kolonilerin zayıflık belirtileri gösterdiği zamanlarda 

yoğunlaşıyordu. 

Kartaca’nın en güçlü kolonide gelişen büyük bir kent olması, Tyros’la Doğu Fenike’nin 

gerilemesi gibi kaygılar zamanla Batı’daki diğer Fenike kolonileri ile Kartaca arasında bağlar 

kurulmasına neden olmuş ittifaka girişilmeye çalışılmıştır. 

Kartaca M.Ö. 654-653 yıllarında İbiza’da bir koloni kurmuştur. Kartaca İbiza ile 

Sardinya’dan İspanya’ya giden yol üzerinde bir liman edinmiştir. Kartacalılar’ın Sardinya ve 

Sicilya’da yerleşmeleri ya da en azından yerel Fenike kolonileriyle aralarındaki bağları 

güçlendirmeleri de bu dönemlere rastlar. Zamanla Kartacalılar bu iki adaya yerleşmişlerdir. 

Dolayısıyla Kartaca’nın Akdeniz’deki yayılması kolonilerin liderliğini, koloni kurma ya da 

yeniden işgal etme konumunu M.Ö.7. yüzyıl civarında Tyros’un elinden almıştır.  

Thukydides’in bir anlatısına göre Kartacalılar Phokaialılar’ın Marsilya’yı kurmalarını 

önlemeye çalışıp bunu başaramamış ve M.Ö. 600 civarında bir deniz savaşında bozguna 

uğramışlardır. Bu savaşın kesin yeri bilinmiyor ama Akdeniz denizciliğinin çok önemli bir 

noktasının Rhone vadisine geçiş yolunun kontrolünün Yunanlılar’a geçmesi Kartaca için ağır bir 

darbe olmuştur. Ayrıca bu olay Kartacalılar’la  Etrüsklüler’in Yunan yayılmacılığına karşı 
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koymak gibi ortak bir amaçla giderek daha da yakınlaşacak bir ittifak kurmalarının başlangıcı 

olmuştur. Kartacalılar’la Etrüsklüler arasındaki ittifak sonucunda Phokaialılar M.Ö.535’te 

bozguna uğratılmıştır. Korsika’daki Allia’yı üs olarak kullanan Phokaialılar korsanlıklarıyla 

Akdeniz ticaretine zarar vermekteydiler. Kartacalılar’la Etrüsklüler Alalila deniz savaşında 

Phokaialılar’ı ağır bir bozguna uğratmışlardır. Yunanlılar’ın Korsika ve Sardinya’ya 

yayılmalarını önlemiş olduğundan bu olay çok önemlidir. Yapılan anlaşmalarla Kartacalılarla 

Etrüsklüler nüfuz alanlarını paylaşmışlardır: Campania’ya kadar İtalya Etrüsklüler’e , 

Güneydoğudaki Yunan yerleşim alanının dahil olduğu geniş alan ise Kartacalılar’a verilmiştir. 

Kartaca’da bulunmuş olan Etrüsk malzemeleri iki halk arasında siyasi açıdan olduğu kadar 

kültürel açıdan da yakın bir ilişki olduğunu göstermektedir. Etrüsklüler ile Kartaca arasındaki bu 

ittifak Akdeniz düzeyinde daha büyük bir anlam taşımaktadır: Pers imparatorluğu hakimiyeti 

altındaki Doğu uluslarının Batıda oluşturdukları Yunan karşıtı zincir bu ittifakla pekişmiştir. 

Kartaca ile Fenike arasındaki ilişkiler de bu dönemde özellikle faaldir. Kambyses Mısır’ı 

fethettikten sonra Kartaca’ya karşı bir sefer başlatmak istediğinde Fenikeliler bu sefere katılmayı 

reddetmişlerdir. Kartaca’dan Tyros’a düzenli olarak yollanan elçiler sadece Melkart tapınağına 

sunu taşımakla kalmamış Yunanlılar’a karşı verilen ortak mücadeleyi de tartışmışlardır.51 

 Bir Sparta kralının kardeşi olan Dorieus’un önce Afrika’ya ve ardından Silcilya’ya 

yönelik seferleriyle bağlantılı olaylar Yunanlılar’a karşı verilen mücadelenin bir parçasıdır. 

Altıncı yüzyılın sonlarına doğru Dorieus,  Leptis’in on sekiz kilometre güneydoğusunda bir yerde 

Afrika’ya çıktı Kartacalılar’ın yerlilerin yardımıyla onu püskürtmeleri üç yıl almıştır. Doreios 

Peloponnesos’a dönmüş; Ama çok geçmeden yine Batıya bu kez Sicilya’ya gelmiş ve Eryks Dağı 

yakınlarında Herakleia adı verdiği bir kent kurmuştur. Sonunda  Kartacalılar’la Elymler 

tarafından yenilgiye uğratılıp öldürülmüş, Herakleia ise yok edilmiştir. 

Batı’daki Yunan karşıtı ittifakta ilk kriz işareti Etrüskler’in gerileyişiyle 510’da 

Tarquinius’lulara karşı çıkan ayaklanmayla ve ayrıca Roma’nın bağımsız bir cumhuriyet olarak 

yükselişiyle gelmiştir. 509 yılında Roma ile Kartaca arasında bir anlaşma yapılmıştır. Bu 

anlaşma Kartaca’nın Batı Akdeniz’deki gücüne tanıklık etmesi açısından önemlidir. Tarihçi 

Polybios tarafından aktarılan bu anlaşmaya göre: “Romalılar ve müttefikleriyle Kartacalılar ve 

mütefikleri arasında şu şartlar altında dostluk olacaktır: Romalılar ve müttefikleri fırtına ya da 

düşmanları tarafından zorlanmadıkça uzun gemilerle güzel burun ötesine geçmeyeceklerdir. 

Zorunluluk gereği buranın ötesine sürüklenenlerin gemilerinin onarımı ya da kurban için gereken 

den fazlasını satın almaları ya da taşımaları yasaktır ve beş gün içerisinde ayrılmak 
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zorundadırlar..... Şayet bir Romalı Sicilya’daki Kartaca eyaletine gelirse diğerleriyle aynı 

haklardan yaralanacaktır. Kartacalılar Ardea, Antium, Laurentium, Circei, Terracina halklarına 

ya da Roma’ya bağlı herhangi bir Latin kenti halkına kötülük etmeyeceklerdir. Tebaa olmayan 

Latinlerle temas ettiklerinde kendilerine el sürmeyecek, şayet bir kenti alırlarsa bu kenti zarar 

vermeden Romalılar’a teslim edeceklerdir. Latin topraklarında hisar kurmayacaklardır. 

Topraklara silahlı olarak girerlerse, buralarda gecelemeyeceklerdir.     

Bu arada Persler’le Yunanlılar arasında Yunanlılar’ın kuşatmayı kırıp Akdeniz 

bölgesinin büyük bir bölümünde kendi üstünlüklerini kurma yönündeki zaferle sonuçlanan 

girişimlerine tanıklık eden oldukça önemli bir karşılaşma yaşanmak üzeredir : Doğudaki Pers 

filosunun ve özellikle de Fenike birliğinin yenilgiye uğradığı Salamis çarpışmasıyla Batıdaki 

Kartacalılar’ın Sicilya’daki Yunan ileri gücüne karşı saldırılarının başarısızlığa uğradığı Himera 

çarpışması. Ephoros adlı bir Yunan tarihçi Pers ve Fenike elçilerinin savaştan hemen önce 

Kartacaya giderek oldukça güçlü bir Kartaca filosunun Sicilya’ya giderek Yunanlılar’ı yenmesini 

ve sonra da Peloponnessos’a gitmesini istediklerini anlatır. Kartacalılar bu isteğe uymuşlardır. 

Kartacalılar Sicilya ve İtalya’daki Yunanlılar’ın üzerine yürürlerken kendisinin de Yunanistan’a 

saldırmasını kabul etmiş ve anlaşma yapılmıştır.        

Sicilya’daki durum Kartacalılar’ın müdahale etmesini gerektiriyordu. Syrakausa tiranı 

Gelon doğu Sicilya’da güçlü bir devlet kurmuş ve başka bir güçlü devletin hükümdarı olan 

Agrigentum Tiranı Theron’la ittifaka girmiştir. Theron da Himera’yı almış ve Kartaca’nın 

müttefiki Terillos’u sürmüştür. Kartaca böylece bir müttefikine saldırmasının ötesinde, artık 

bölünmüş durumda olmayan aksine birleşen ve giderek saldırganlaşan bir Yunan gücüyle karşı 

karşıya kalmıştır. Kartaca’dan yelken açan komutan Hamilkar,  atları arabaları kaybetmelerine 

yol açan bir fırtınaya rağmen Palermo’ya çıkarak Himera’ya doğru ilerler. Çarpışmadan 

Theron’la Gelon galip çıkar Hamilkar savaş meydanında ölür, askaerleri öldürülür ya da bir 

kısmı esir edilir, filosu yakılır. M.Ö. 480 yılı Yunanlılar’ın hem Doğu hem de Batı Akdeniz’deki 

başarıları açısından belirleyici bir yıldır. Kartaca Sicilya’daki saldırı gücünü bir süreliğine 

kaybetmiştir. Himera’da alınan yenilgi Kartaca’nın desteklediği Yunan karşıtı ittifak planını 

ortadan kaldırmıştır; Ama Akdeniz’deki toprakları ve bu bölgenin kontrolü Kartaca’da kalmış ve 

verilen güçlü tepki sayesinde bir kriz yaşanması önlenmiştir. Bu dönemde Yunanistan’dan ithal 

edilmiş malzemelerde hızla azalma görülmüştür. Kartaca yönetimi lüks mallar karşılığında temel 

maddeleri alarak kenti yerleştirmiş olan Yunanlılar’la ticareti tümden kesmiştir. 

Bir bütün olarak bakıldığında siyasi değişimler dini reformlar ve ticari gelişmeler Helen 

dünyasından uzaklaşmak için duyulan bir isteğe işaret ediyor. Bu durum bir kültür krizi demektir. 
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Aynı zamanda da daha belirgin bir kültürel bağımsızlık, Yunan etkisinden kurtulma olasılığının 

artması anlamına geliyordu. Böyle bir gelişme Doğu Fenike’de yaşanmamıştır. Bu dönemde 

bağımsızlık girişimi çerçevesinde Afrika’nın iç kesimlerine ilerleme siyaseti ve ülkede beşinci 

yüzyılda yaşanan tarımsal gelişmeyle karşılaşılıyor ticaret ağlarını güçlendirip ulusal sınırlar 

dışına taşıma isteği de aynı derecede güçlüydü. Herakles sütunlarının ötesine uzanan 

yolculuklara da bu dönemde çıkılmıştır. Hamilko Yunanılar’ın Marsilya’yı işkal ederek ulaşımı 

kesmiş olmaları yüzünden karayoluyla ulaşılamayan kalay gibi ürünlere ulaşmak amacıyla 

İspanya ve Fransa kıyılarının geçerek Cornwall’a gitmiş ve Hanno da Kartaca’da ki Baal 

Hammon tapınağındaki bir Pön metninin Yunanca versyonunda da anlatıldığı gibi Afrika 

kıyılarını dolaşarak Gine körfezine ulaşmış ve böylece bu bölgedeki değerli ticari ürünlere 

ulaşabilmiştir. 

Sicilya’daki Yunanlılar’a karşı verilen mücadeleler devam ederken M.Ö. 348 yılında da 

Roma ile yapılan ikinci bir anlaşma Kartaca hakimiyetinin özellikle de Kuzey Afrika ve 

İspanya’da büyük oranda yayılmış olduğunu gösterir. Polybios tarafından aktarılan anlaşma 

metnine göre: ”Romalılar ve müttefikleriyle Kartacalılar, Tyroslular ve Utica halkıyla bunların 

müttefikleri arasında şu şartlar altında dostluk olacaktır: Romalılar Güzel Burun’un ve 

Tarseum’daki Mastia’nın uzak ucunda yağmacılık ya da ticaret yapmayacak, kent 

kurmayacaklardır.  Kartacalılar Latium’da Roma’ya tabi olmayan bir kenti ele geçirirlerse, 

değerli mallarını ve insanlarını alabilecek ama kenti bırakacaklardır. Şayet Kartacalılar 

Romalıların barış anlaşması yapmış oldukları ama Roma’ya tabi olmayan halklardan tutsak 

alırlarsa bunları Roma limanlarına getirmeyeceklerdir; Ama şayet biri getirilir ve bir Romalı onu 

ele geçirirse, bu kişi serbest bırakılacaktır. Romalılar da aynı şeyleri yapmayacaklardır, Şayet bir 

Romalı Kartacalılar’ın hakimiyetindeki bir yerden su ya da erzak alırsa bu erzağı Kartacalılar’la 

arasında barış ve dostluk olan bir halkın herhangi bir üyesine kötülük etmek için 

kullanmayacaklardır. Kartacalılar da aynı şeyi yapmayacaklardır. İkisinden biri bunları yaparsa 

mağdur kişi özel olarak öç almayacak ve şayet bunu yaparsa hatası duyurulacaktır. Hiçbir 

Romalı Sardinya’da ve Libya’da ticaret yapmayacak ya da kent kurmayacak,  bir Sardinya ya da 

Libya mevkiinde erzak almak ya da gemisini onarmak için gereken süreden daha fazla 

kalmayacaktır. Oraya hava şartları yüzünden sürüklenmişse beş gün içerisinde ayrılacaktır. 

Sicilya’daki Kartaca bölgesinde ve Kartacada bir vatandaşın izinli olduğu her şeyi yapabilir ve 

satabilir. Roma’da da bir Kartacalı aynı şekilde davranabilir.”  

İskender 332’de uzun bir kuşatmadan sonra Tyros’u alarak Doğuda Fenike gücüne 

büyük bir darbe indirmiştir; Fakat İskender’in ölümü Akdeniz bölgesinde yeni bir durum 
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yaratmıştır, Batıda saldırı tehtidine son vermiş ve imparatorluğun bölünmesi takip eden iç 

çekişmelerle birlikte Kartaca’nın askeri işgale uğrama tehtidini ortadan kaldırmıştır. Diğer 

taraftan Batı’daki siyasi sorunlar artık değişiyordu, Roma’nın gücü giderek artıyordu ve 

Kartaca’yla yapılacak karşılaşma kaçınılmazdır. Kartaca’nın gerilemesinin nedenleri arasında 

paralı askerlerin edindikleri güç, komşu halkların zamanla bağımsızlık kazanmaları ve sonuçta 

bağımsız Afrika devletlerinin kurularak bunların Kartaca’nın düşmanlarıyla ittifak içine girmeleri 

gibi nedenler vardır. 

  Genel olarak bakıldığında beşinci ve dördüncü yüzyıl olayları Kartaca’nın hem 

anayurttan hem de Yunan dünyasından bağımsızlık kazandığını ve sonuçta kendine ait bir 

siyaseti bulunan bağımsız bir devlet haline geldiğini göstermektedir. Bu siyaset temelde ticari 

amaçlı olmasıyla Fenike geleneğine uygundur; Fakat yeni evreleri ve yeni bir ağırlık merkezi 

vardır. Yayılmacı hedefleri yoktu ve bu durum ileride Roma gibi güçlü bir devletle karşı karşıya 

geldiğinde çöküşlerine neden olacaktır; Ama Kartaca Afrika’yı ilk kez Akdeniz tarihinin ön 

cephesine taşıdığı  ve  Batı’da Yunanlılar’a karşı direnişin sembolü haline geldiği için önemlidir. 

 Roma ile  M.Ö. 264-241 yıllarında yapılan 1. Pön savaşıyla Sicilya Kartacalılar’ın 

elinden alınmış ve uzun süreli ağır tazminat ödedikleri bir antlaşmayla sona ermiştir. Yenilginin 

ardından Afrika’da kriz başlamıştır. Libyalılar düşmanca davranıyor, Utica ve diğer kentler 

Kartaca hakimiyetinden kurtulmak istiyorlardı ve son olarak Kartaca Roma’ya ödenen ağır 

tazminatın yarattığı ekonomik durum yüzünden paralı askerlere yapılan ödemeleri askıya 

almıştır. Sonuçta çıkan  savaş Roma’nın tarafsız kalma karşılığında Sardinya’yı ve bir miktar 

para alabilmesini sağlamıştır (238). M .Ö. 218-202 İkinci Pön savaşı Afrika topraklarında 

Romalılar’ın zaferini yaratmıştır. Barış şartları oldukça ağırdır: Kartaca filosu yakılacak,  büyük 

bir tazminat ödenecek ve en önemlisi Kartaca Roma’nın onayı olmadan savaşa girmemeyi kabul 

edecekti.  Kartacanın en sonunda tepki vermesiyle (150) Roma müdahale ederek  3.Pön 

savaşında (M.Ö.149-139) kenti yakıp yıkmıştır. Kartaca toprakları bir Roma eyaleti olmuş; fakat 

Kartaca’nın mirası , dili dini ve kültürü yüzyıllarca ayakta kalmıştır. 

Kartaca’nın Romalı yerleşimcilerce yeniden kurulmasıyla birlikte Romalılaşma süreci 

hızla gelişti. M.Ö.2. yüzyılda Pön yazıtlar ortadan kalkar, konuşma diliyse birkaç yüzyıl daha 

korundu. Pön dininin yerini Roma dini aldı Roma dinince kendine has tüm özelliklerini 

kaybedecek derecede özümsendi. Kartaca uygarlığı böylece yavaş yavaş ama kesin bir şekilde 

sone erdi.52  
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 4.2.3.3.1.Kartaca Kolonileri: 

Kartaca tarihine bakıldığında Sardinya, Sicilya,  Afrika ve İspanya’daki fetihler ve 

ayrıca Atlas okyanusu kıyılarına dek ulaşan koloniler birer siyasi araçtır. Kartacalılar her yerde 

ticaret merkezleri kurmak istiyorlardı. Ticaret merkezlerinin ve ulaşımın korunması için sürekli 

savaşılması gerekiyordu ve bu nedenle dördüncü yüzyılda Kartaca’yı gücünün doruğuna 

taşıyacak olan zorlu bir deniz gücü oluşturulmuştur. 

Kartacanın Afrika’daki konumu ele alınacak olursa, Doğudan Batıya doğru gidildiğinde 

ilk önemli yerleşme üçüncü-ikinci yüzyıldan bir nekropolün bulunduğu ve Hellenistik döneme ait 

heykellerin çıkarıldığı Leptis Magna’dır. Ardından 1957’de üçüncü ila ikinci yüzyıla ait odaları 

kayalara oyulmuş bir nekropolün bulunmuş olduğu Oea (günümüzde Trablus) gelir, 

yakınlarındaki Bou Setta’daysa Caduceus ve Tanit sembolü gibi işaretlerle ayırt edilebilen 

kaselere ve çok sayıda amforaya ulaşılmıştır. Üçüncü önemli Trablus kenti olan Sabratha’da 

1962 ila 1964 arasında anıtmezarı bulunan bir nekropol bulunmuştur. M. Ö. 3. yüzyıla ait 

mezarlarda da küçük zenci başları, üzüm salkımları, güvercinler gibi tipik Mısırlaştırıcı 

tasvirlerin görüldüğü cam hamurundan kolye parçaları bulunmuştur. Ayrıca Sabratha’da 

Hellenistik döneme tarihlendirilebilecek önemli kumtaşı heykelcik kırıklarına ulaşılmıştır. 

Günümüzde Tunus’a denk gelen coğrafi alanda ilk önemli Kartaca kenti Malta’dan gelen 

Fenikeli yerleşimciler tarafından kurulmuş olan Acholla’dır. Antik kaynaklarda adı sık sık geçen 

Thapsos’unsa Ras Dimassa’da olduğu anlaşılmış ve dördüncü yüzyıldan kalma sonradan 

Romalılaşmış bir nekropol  ortaya çıkarılmıştır. Günümüzdeki adı Lemta olan Leptis Minor’dan 

içerisinde tahta lahitler bulunan kuyu mezarlar kalmıştır. Günümüzdeki adı Suse olan 

Hadrumentum’dan altıncı yüzyıldan sonra gelişmiştir ve son derece önemli mezar stellerinin 

bulunduğu bir tofet ve kentin altında kalmış bir nekropol bulunmaktadır. Günümüzdeki 

Kerkuan’ın altındaki Kartaca kentinde zeminleri, duvarları ve iyi korunmuş hijyenik tesisleriyle 

M.Ö. dördüncü ve üçüncü yüzyıllara tarihlendirilen yerleşim alanları ortaya çıkarılmıştır. Hemen 

yakınlardaki Cebel Mlezza bölgesinde de içinde tılsımlar, mücevherler, çeşitli çanak çömlek 

parçaları ve resim kalıntıları bulunan çok sayıda mezar keşfedilmiştir. Batıya doğru devam 

edildiğinde Kuzey Afrika’daki en eski Fenike kolonisi olan Utica’ya ulaşılır,  burada M. Ö. 8.  ila 

4. yüzyıllar arasından kalma yüzük, skarabe, tılsım ve renkli vazolar gibi adak objeleriyle dolu 

iki nekropol ortaya çıkarılmıştır. 

Cezayir topraklarına geçildiğinde Kirta (Konstantin) M. Ö. 3. yüzyıldan daha eskiye 

dayanmamakla birlikte daha eski bir geleneğin unsurlarını korumuş olan bir stel üretiminin 

köken yeridir. Daha da Batıya gidildiğinde Gunugu (Guraya) yerleşiminde geç Kartaca çağına ait 
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(M.Ö. 2-3. yy) bir nekropolde beyaz arka plan üzerine kırmızı ve siyaha boyanmış, geometrik 

motiflerin, bitki motiflerinin ve kimi zaman da insan motiflerinin görüldüğü çok sayıda devekuşu 

yumurtası bulunmuştur. Bir yerleşim alanı ve nekropolde dördüncü yüzyıla ait çanak çömleklerin 

keşfedilmiş olduğu Les Andalaues ; Tümü yedinci altıncı yüzyıllara dayanan adak çanak 

çömlekleri, kandilleri, silahları., mücevherleri ve tılsımlarıyla çoğu kremasyon özelliğinde 

yüzden fazla mezarın ortaya çıktığı ve Motya adasıyla özel ilişkiler açısından aydınlatıcı olan 

Rachgoun adası ve Oran’ın kırk kilometre batısındaki duvarların ve çok sayıda çanak çömleğin 

bulunduğu yedinci altıncı yüzyıllara dayanan Mersa Madah’tır. 

 Günümüzdeki Fas topraklarına doğru ilerlendiğinde ilk Kartaca kenti olan 

Rusaddir’deki nekropolde amfora dizileriyle kaplı basit mezarlar bulunmuştur. Bu Sardinya’daki 

Olbia’da da görülen alışılmadık bir özelliktir. Daha da Batıya doğru ilerlendiğinde ev duvar ve 

odalarının kalıntılarının üçüncü ikinci yüzyıldan çanak çömleklerle birlikte bulunmuş olduğu 

Emsa’ya gelinir. Ardından çanak çömlek buluntularına göre M. Ö. 5. ila 1. yüzyıllar arasından 

bir yerleşmenin üst üste yığılmış katmanlarının görüldüğü Sidi Abdselam gelir. 

Atlas okyanusu kıyılarında Fas topraklarında ilerlemeye devam edildiğinde Fas’ın en 

önemli Roma öncesi kenti olan Liksos’la (Arzila) karşılaşılır. Burada en azından altıncı yedinci 

yüzyıllardan kalma önemli büyüklükte kent merkezinin duvar kalıntıları, bir tapınağı, iki geniş 

nekropolü, yazıtları, sikkeleri ve çanak çömlekleriyle ortaya çıkarılmıştır. Liksos’la Magador 

arasında da birkaç Pön kalıntısına rastlanmıştır. Bir sonraki önemli kent tipik kırmızı çanak 

çömleklerin yerleşmenin kökeninin yedinci altıncı yüzyıllara dayandığına işaret ettiği 

Magador’dur.53 

Kuzey Afrika halkları Kartacalılardan çok şey öğrenmiştir: Meyve ağaçları (zeytin, 

üzüm, incir, badem, nar), tarım, şarapçılık bir çok el sanatı. Kartaca bir öğretici olarak çok derin 

izler bırakmıştır. Aziz Augustinus zamanında Roma imparatorluğunun yıkıldığı yıllarda Afrika 

köylüleri hala Kartaca dilini konuşuyor ve Kenanlı olduklarını söylüyorlardı.  

Genel olarak bakıldığında Fenike Pön unsurları arasında kesin bir ayrım görülmez. 

Kartaca’nın üstünlüğü Batı’da kolonileşme işinde Anayurdun yerini aldığını gösterse de zaman 

zaman rastlanan bulgular çok yakın bir Doğu kökenine ya da en azından Fenike dünyasıyla belli 

bir temasa işaret etmektedir. Dolayısıyla Fenike’nin gücü azalmışsa bile yok olmamıştır.   

 

                                                 
53 Moscati,2004,s 171vd. 
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5. TİCARİ ÜRÜNLER   

5.1. Gıdalar 

Fenikeliler ellerindeki az miktarda işlenebilir topraktan mümkün olduğunca 

faydalanmaya çalışmışlardır. Lübnan dağlarının eteklerine dek tarım yapmaya çalışmışlar ve 

sulama için  su yollarından faydalanmışlardır. Sulamanın mümkün olduğu topraklarda tahıl 

ekilebiliyordu, kayalık topraklar ise ağaç dikimine ayrılmıştır. Kartaca, Sicilya ve Sardinya 

adaları tahıl ihraç ederdi. Tahıl ve özellikle de buğday yetiştirme sistemi yakın zamanlara dek 

kullanımını sürdürmüştür.  Doğu ile Batı arasında tarımsal faaliyetler açısından benzerlikler 

vardır. Kartaca toprakları yerel halk tarafından ekilip biçiliyordu, bağlar, zeytinlikler, meyve 

bahçeleri ve meraların bulunduğu oldukça verimli bir bölgedir. Bu bölgenin ötesine geçilip iç 

bölgelere girildiğinde topraklarını ağır haraçlar ödemek pahasına ellerinde tutmuş olan Libyalılar 

tarafından ekilip biçilen topraklara geliniyordu. Burada ağırlıklı olarak tahıl yetiştiriliyor ve bir 

kısmı Kartaca’ya gönderiliyordu. Kuzey Afrika’da yerliler bol miktarda tahıl ve arpa yetiştirirdi 

ve Kartaca’ya ait oldukları süre boyunca Sicilya ve Sardinya’dan da bol miktarda tahıl 

alınmıştır.”plostellum punicum” adı verilen hasat makinası da Kartaca kökenlidir.  Bu alet taraklı 

silindirleri bulunan bir tür tahta kızaktır ve günümüzdeki bazı benzerlerine uzak Mısır’da 

rastlanır. Tahıl genellikle yeraltına inşa edilen ve Kuzey Afrika ile Batı’ya Kartacalılar’ın 

tanıtmış oldukları depolarda ve silolarda saklanırdı. Kartaca stellerinde çok basit bir saban 

görülmektedir, tahtadan yapılmıştır tekerlekleri yoktur, öküzlerle çekilen bu saban günümüz 

Berberi ve Suriye sabanlarına çok benzemektedir. Az çok iyi durumda bulunmuş olan taş 

değirmenler ise öğütme işinde kullanılmıştır. En yaygın ağaçlar:  üzüm, zeytin, incir ve hurmadır. 

Fenike’de bulunmuş olan delikli büyük taşlar zeytin ve üzüm presidir; üzüm gübreleme 

sistemleri anayurt Fenike kıyılarından Kartaca’ya ithal edilmiştir  ayrıca nar ağacı da anayurttan 

Kartaca’ya gelmiştir. Bölgede tarım yapılsa bile yeterli olmuyordu başta tahıl olmak üzere 

başlıca gıdalar ithal ediliyordu. Yahuda ve İsrail’den tarım ürünleri,  Şam’dan şarap geliyordu. 

Sicilya’dan alınan tahıl, şarap ve zeytinyağı karşılığında Kartaca’da:  mor boyalı kumaşlar, halı, 

mücevher ve küçük süs eşyaları,  skarab, bezemeli devekuşu yumurtası,  cam, silah ve madeni 

kap kaçak, çanak çömlek ve parfüm ihraç ediyordu.  Kartacalı’lar başkent çevresindeki kırlık 

kesimde bol miktarda üzüm ve zeytin yetiştirirlerdi Ayrıca susam yağı yapmasını da biliyorlardı. 

Fenikeli yerleşimciler bağ ve zeytin ekimine özellikle özen gösterirlerdi ve bu ziraatı Kuzey 

Afrika’ya da ithal etmiştirler. Avrupa’da nar, defne, zeytin ağacının yaygınlaşmasında katkıda 

bulunmuşlardır. 
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Kartacalı’lar kendi şaraplarını ihraç etmiyorlardı; Ancak beşinci yüzyılda 

Agrigentum’dan şarap aldıkları bilinmektedir. Üzüm ve zeytin yetiştiriciliğinde önemli bir yere 

sahip olan Ugarit kenti de yağ ve şarap imal ederek dışarıya satıyordu. Sidonlu’lar şaraplarını 

Mezopotamya ve Mısır’a ihraç ederdi. Baharat, bal, tuz, balsam ve kurutulmuş balık sidon’un 

diğer ihraç ürünlerindendir. Şarap gibi zeytinyağı da Agrigentum’dan ithal ediliyordu. Bu, yerel 

üretimin bol olmaktan çok kaliteli olduğunu göstermektedir. İbiza da tuz ve bal üretiminde 

önemli bir yerleşmeydi. Şarap ve zeytinin yanı sıra bol miktarda meyve de yetiştiriliyordu: İnciri 

Kuzey Afrika’ya getiren ve ya da en azından kalitesini yükselten Fenikelilerdir. Cato’nun 

Afrika’ya ne kadar yakın olduklarını göstermek ve vatandaşlarını saldırıya teşvik etmek için hala 

taze olan meyveler gösterdiği rivayet edilmektedir. Her şekilde Cato ve diğer yazarlar Afrika 

incirlerinin niteliklerini överler. 

Roma’da “mala punica” denilen Kuzey Afrika narına da aynı derecede değer verilirdi. 

Bu ziraat te Fenike’den ithal edilmiş ve diğer ürünlerin aksine ihraç edilmekte ve İtalya’ya 

ulaşmaktaydı. 

Stel ve sikkelerde çok sık rastlanılan tasvirlerin de kanıtladığı gibi hurma çok yaygındır; 

Ama en iyi hurmalar kıyı bölgelerden değil iç kesimlerden ve vahalardan sağlanarak kıyıya 

ulaşırdı. Hurma ve hurma şarabı çok sık ithal edilen ürünler arasındaydı. 

Kartaca’nın batısındaki kıyılarda özellikle balık tuzlamacılığı yapılıyordu. Cadiz tüm 

klasik dünyada “garum” üretimiyle ün kazanmıştır. Garum elde etmek için aşırı tuzlanmış 

balıklar fermente ediliyor, ve ortaya çıkan sıvı süzülüyordu. Değişik çeşitleri bulunan bu sos türü 

her türlü yemekte kullanılıyor ve Antik Çağ’da çok rağbet görüyordu.54 Cadiz’in etrafındaki 

bölgenin her yerinde fabrika kalıntıları bulunmuştur. Fas’ın Kuzeybatı kıyılarında ortaya çıkan 

buluntuların da kanıtladığı gibi aynı durum Kuzey Afrika için de geçerlidir.  Kartaca’nın yayılma 

alanı içerisinde gelişen tuzlalar balık tuzlamacılığı sanayisiyle yakından bağlantılıdır.   

Fenikeliler Mısır’dan ve ayrıca Kızıldeniz yoluyla Hindistan’a ulaşan baharatı alıyor, 

karşılığında buğday, şarap, zeytinyağı veriyorlardı. 55 

 

 

 

                                                 
54 Casson,2002,s.111. 
55 Moscati,2004,236vd. 
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5.2. Sanayi Ürünleri 

Fenikelilerin başlıca sanayi ürünleri ticaretlerinin önemli bir yönünü oluşturan yerel 

zenginliklerinden ormanlarıdır. Bir çok ülkeye gemi ve ahşap eşya  yapımı için malzeme 

sağlamaktaydılar.  Bölge antik çağda çok değerli olan  sedir ağaçlarıyla ünlüdür. Ormancılık 

ticari sebeplerle özellikle geliştirilirdi. Bunun yanı sıra bölgede çam, abanoz ağaçları 

yetiştirilmekteydi. Fenikeliler anayurtlarına ün kazandırmış olan sedir ağaçlarını Afrika‘da da 

bulmuşlardır. Marangozluktaki, gemi inşaatı ve onarımındaki becerileri herkezce kabul edilirdi. 

”fenestrae punicanae” ve “lectuli punicani” gibi latince terimler Kartacalılar’ın mobilya ve 

techizat imalatındaki yeteneklerinin kanıtlarıdır.56 Mezarlarda çok sayıda lahit kapağı 

bulunmuştur ve steller üzerindeki tasvirler de çekiç, pense, balta ve gönye gibi aletlerin 

kullanıldığını gösterir.  Fenikeliler ahşap oymacılığında çok ileriydiler özellikle Gebal ve Ugarit 

ahşap oymacılığında ileri gitmişlerdir.  Ayrıca Ugarit ender bulunan mücevherlerin ve metallerin 

Kıbrıs’tan gelen bakırın,  İran’dan gelen kalayın transfer olduğu bir merkez konumundaydı. 

Tir kralı 1.Hiram kral Davut ile Süleyman’ın dostuydu.  1.Hiram onlara sedir ağacı 

kütükleri, dülgerler, taş yontucular gönderirdi.57 Ayrıca Asur kralı 2.Sargon’da Korsabat’ta 

yaptırdığı sarayının kerestelerini  Fenikeliler’den almıştır.58 

Byblos kentinde kağıdın atası olan papirüs başlıca ticaret maddesiydi. Bu yüzden 

Grekler kitaba “biblos” derlerdi.” Ta biblia” deyiminin aracılığıyla bu terim şimdi Eski Ahit 

anlamına gelmektedir.59  

Maden işleri de oldukça önemli bir sanayi kolunu oluşturmaktaydı. Başlıca ürünler 

metal kaseler, işlenmemiş medenler, küçük metal eşyalardır. Maden ticaretinde ham maddelere 

ulaşabilmek için bir çok koloni kurulmuştur: Kıbrıs’tan bakır alınıyor, Kuzey İspanya ve 

cassiterides adalarından gelen gümüş ve kalay Cadiz limanlarına yüklenip Kartaca’ya ulaşıyordu. 

Kartacalı’lar İspanya’daki gümüş madenlerini keşfetmiş ve yerli halkın bu madenlerin değerini 

tam olarak anlayamadığını fark etmişlerdir. Bu nedenle değeri düşük mallar karşılığında alıp 

Doğu’da çok farklı şartlarda sattıkları değerli madenlerin trafiğini kontrol altına almak amacıyla 

sonuncusu Cadiz olan bir dizi ticaret merkezi kurmuşlardır. Byblos ilk sömürgeyi Kıbrıs’ta 

kurarak oranın bakır, gümüş ve demir kaynaklarından faydalanmıştır. Granit yukarı Mısır’daki 

ocaklardan Menfis’e kadar  Nil üzerinde taşınırdı. Değerli madenler ve özellikle de altının bol 

                                                 
56 Moscati,2004,s.241. 
57 Kitabı mukaddes,I.krallar,5; 6 
58 Kitabı Mukaddes,II.Samuel,5; 11. 
59 Lıssner,1973, s.72 
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bulunduğu Nübye’ye de Nil yolu ile ulaşılırdı. Fenikeliler’in Batıda keşfedip kontrolü ele 

geçirdikleri bir diğer maden de Kuzeybatı İspanya Büyük Britannia gibi uzak yerlerdeki 

madenlerden çıkarılan kalaydır. Kartacalılar’ın faaliyetleri Fenikeliler’in yayabilecekleri diğer 

zanaatları da içeriyordu; Fakat Akdeniz’de Fenike ve sonrasında Kartaca ticaretinin muazzam 

derecede gelişmesinin temel nedeni Doğu ile Batı arasındaki maden yollarıdır. Fenikeliler’in 

Etruria ve Kafkasya’da da maden ocakları vardır. İngiltere’den kalay, Baltık ülkelerinden 

kehribar çıkartılıyordu. Malakit yarımadasında (bugünkü Sina yarımadası) malakit denen yeşil 

bakır taşı çıkarılırdı. Endülüs ve Sardinya adasından kurşun, bakır ve özellikle gümüş; Yukarı 

Mısır’dan granit alınmaktaydı60. Kartacalı Hamilkar Britanya adalarına kadar kalay için sefer 

düzenlemiştir. Daha sonra Güneye inerek altın tozu için Afrika’nın Atlantik kıyılarını 

dolaşmıştır. Kartaca İspanyadan aldığı kalayı; Endülüs ve Sardinya adalarından aldığı kurşun, 

bakır ve özellikle gümüşü;  Afrika’dan aldığı altın tozu ve değerli taşları Batı’ya satardı. İspanya 

madenleri Etrüsk, Roma ve Yunanlılar’a yasaktır. Sur kenti buradan: gümüş, demir, kalay ve 

kurşun alırdı. Kalay ithalatı nedeniyle Cebelitarık üzerinden Britannia ile ticari ilişkiler 

kurulmuştur. Anadolu kıyılarından ise İonya, Kuzey Klikya ve Frigya’dan maden alınır.  Siklat 

adalarından maden, Delos adasından mermer, Çanakkale boğazı civarından gümüş çıkarılır. 

Anadolu’dan akik, Sina’dan firuze alınırdı. Fenikeliler Greklerden silahlar, hançerler ve uzun 

kılıçlar alırlar, bunların büyük çoğunluğunu da satarlardı. Ugarit bronz işlemede çok ileri 

gitmiştir, özellikle perde topuzları tüm uzak Doğuda ün salmıştır. Altın ve gümüşün  de 

Ugarit’teki yeri işçilerin tanrısı olan Kothar-wa-Hasis mitolojisinde de görülür. Bu mitolojide 

Tabrı Baal için binalar, altından saraylar ve gümüşten evler yapıldığından bahsedilir. Ayrıca Geç 

Bronz Çağına ait değerli metallerle süslenen bronz eserlerde de Tanrı Baal’in adı geçer. Bakır, 

altın,  demir gibi metallerden oluşan ve törenlerde kullanılan balta uçları Ugarit’li işçilerin 

işçiliği hakkında bilgiler verir. Hatta bu işçilerin çalıştığı şehirler krallık boyunca bir yaygınlık 

gösterir ve metal işçilerinin ait olduğu sınıf  “kralların adamları” olarak adlandırılmaktadır. 

Ugarit metinlerinde geneli Semitik kökenli olan yirmi kadar metal işçisinin adı yer almakta ve bu 

merkezde metal işçiliğinin saray endüstrisi ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Ugaritli’ler metal 

eşya ticaretini Mısır, Hitit, Ege ve Mezopotamya ile yapıyorlardı. Kıbrıs Ugarit’e de bakır 

sağlıyordu.61 İnek derisine sarılmış külçe formundaki bakır Akdeniz’deki uluslar arası ticaretin 

bir objesidir. Hatta bu ticaret Mısır’daki rölyeflere de yansımıştır.  Bu külçelerin bulunduğu 

yerler arasında Girit,  Kıbrıs,  Uluburun  ve  Gelidonya’nın Türkiye sahilleri sayılabilir. 

                                                 
60 Tok,2001,s.94vd 
61http://w.w.w.phoenicia.org 
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Arşivlerdeki mektuplar Ugarit krallığının işlenmiş metal nesneler ihraç ettiğini gösterirken 

bunların işleniş ve teknikleri hakkında bilgi vermemektedir. 

Altıncı yüzyıldan sonra kısmen Mısır ve kısmen de Yunan kökenli geniş çaplı bir kadın 

heykelcikleri üretimi yaygınlaşmaya başlar. 

Sardinya adasında bulunan bir dizi küçük Fenike bronzu Sardinyalı bronz 

dökümcülerinin bu ünlü zanaatlarını Fenike ve  Kartaca’dan esinlenmiş olduğunu belki de 

döküm tekniğini onlardan öğrendiklerini açıkça ortaya koymuştur.  

En önemli Fenike sanayisi tekstildir.  Fenikeliler Mezopotamya ve özellikle de 

Mısır’dan aldıkları kumaşları;  İbiza’dan ve Şam’dan aldıkları yünü;  Yemen, Somali kıyıları, 

Sudan’dan aldıkları derileri; Asya’dan aldıkları ipeği işleyerek, Mezopotamya, Mısır ve Batı 

Akdeniz ülkelerine satarlardı. Fenikeliler Mısır’dan aldıkları dokuma teknolojisini geliştirerek 

büyük ölçekli tesislerde ucuz ve bol mal üretmişlerdir. Kartaca’da bitkilerden keten kumaş 

üretilirdi. Homeros Sidonlular’ın çok renkli olan kıyafetlerinden bahseder62 ve Mısır anıtlarında 

tasvir edilmiş olan Asyalılar’ın da üzerlerinde aynı derecede renkli kıyafetler görülür. Fenikeliler 

kumaşlarını kıyılarındaki denizlerde bol bol bulunan ama yoğun kullanım sonucu zamanla yok 

olan “murex turunculus” ya da “murex barandaris” le boyamakla ünlüydüler.  Purpura,  firfiri 

gibi isimler de alan bu madde karından bacaklı bir deniz yumuşakçasıdır. (Resim-67-68) 1,2 gr. 

boya elde etmek için on bin purpura hayvanı gerektiğinden bu boya ile elde edilen purpura 

kumaşı Antik çağda çok pahalıydı ve yalnızca önemli kişiler tarafından satın alınabiliyordu. Ölü 

dikenli salyangoz beyaz malzemeye uygulandığında bu malzemeyi menekşe rengine boyayan bir 

sıvı salgılar. Bu, Fenikeliler’in adıyla bağlantılı mor renktir. Sıvının yoğunluğuna ve güneşte 

kalış süresine bağlı olarak renk pembeyle koyu menekşe arasında değişebilir. Bu nedenle güneş 

alma açısına göre her bulunduğu yerde farklı tonlardadır. Pontus ve Gallia’da bulunanı bu ülkeler 

Kuzeye daha yakın olduklarından siyahtır. Kuzeyden Batıya geçildikçe mavimsi bir tonda 

bulunur. Tam Doğu ve Batıda bulunanı menekşe bir tondadır. Güney ülkelerinde bulunanı ise 

doğal bir kırmızıya yakındır, bu yüzden Rodos adasında ve güneşin yörüngesine en yakın olan 

ülkelerde bulunur. 

Midyeler toplandıktan sonra demir aletlerle kırılırlar; Darbeler mor bir sıvının damlalar 

halinde akmasına neden olur. Sonra havanlarda dövülerek hazırlanır. Deniz midyelerinden elde 

                                                 
62 Homeros,”İlyada”,1998,VI,289-292; “Odysseia”,2002,IV,227-230 
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edildiği için adına “ostrum” da denilir. Çok tuzlu olduğundan üzerine bal dökülmedikçe çabuk 

kırılır.63 

  Çok sayıdaki yazılı kanıtın yanı sıra Sidon ve Tyros yakınlarında bulunan geniş kabuk 

katmanları da Fenike’nin mor boya sanayisinin kanıtlarıdır. Sidon’un güneyinde denize yakın bir 

yerde metrelerce kalınlıkta kabuk katmanlarından oluşan bir tepe bulunmaktadır: Balıkların 

çürüyüp sıvılarını salgılayana kadar açıkta bırakıldıkları havuzların dayanılmaz kokusu yüzünden 

kentten oldukça uzak bir yerde tutulmuştur. Batı’da da kabuk katmanlarının bulunmuş olması bu 

sanayinin kolonilere de yayılmış olduğunu kanıtlar. Balear adalarından Cadiz’e kadar olan 

bölgede yer alan deniz üslerinde boya ve tekstil ürünlerinin ticareti yürütülüyordu. Fenike 

kentlerinin çoğu boya üretiminde kullanılan deniz hayvancıklarını yetiştirip satıyordu . Sur,  

firfiri de denilen bu deniz hayvancıklarını bulmak için Fenikeliler Ege kıyıların kadar seferler 

düzenliyorlardı.64 

 Ugarit kenti de tekstil sanayisinde önemli bir kenttir.  

Tekstil sanayisi Kartaca’da da büyük önem taşımaktaydı. Burada da anayurt Fenike ile 

köklü bir bağ görülür. Öncelikle özel aile sanayisi vardır ama yazıtlarda profesyonel 

dokumacılardan da söz edilmektedir. Antik yazarların söylediğine göre yastıklar, halılar ve 

Kartaca işlemeleri özellikle kaliteliydi.  Mor boya sanayisi ise Fenike’den ithal edilmiş ve daha 

da geliştirilmiştir. Kuzey Afrika’da çeşitli yerlerde dikenli salyangoz kabuğu öbekleri 

bulunmuştur ve Cerbe adası da boyalarıyla ünlüdür. 

 

Cam işçiliği de tipik Fenike zanaatıdır. Yedinci yüzyıldan sonra camcılık ta Fenike 

kentlerinin bir diğer önemli sanayisi haline gelir. Antik yazarların öne sürdükleri gibi camı 

Fenikeliler icat etmiş olmasa bile en azından onlar yaygınlaştırmış ve kullanım alanını 

zenginleştirmiştir. Mısır’da kullanılan mat camın yanı sıra özellikle antik çağda değerli olan 

şeffaf cam genellikle de yanar-döner tipteki camı Fenikeliler yapmışlardır. M.Ö.1. yüzyılda ise 

cam üfleme sanatını icat etmişlerdir.  Pilinius Sidon’un cam işçiliğini övmektedir.  Mezarlara çok 

sayıda kase, şişe ve şişecik konmuş ve daha sonraları Roma çağında Batı’ya bol miktarda ihraç 

edilmiştir.   Sayda  ve  Sur şehirleri cam yapımını geliştirerek Atlas okyanusunun birçok ülkesine 

yaymışlardır.  Fenikeliler beyaz cam,  renkli şeffaf cam ve şeffaf olmayan porselen cam olmak 

üzere üç çeşit cam yapmışlardır. Camdan yapılmış objelerin üretimi Ugarit’te sanat eserlerinin 
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bir endüstri oluşturmasında etkili olmuştur. Burada görülen Mısır mavisi cam ve kilden yapılmış 

seramiğin üzerine cam geçirilerek oluşturulan objeler erken bronz çağını göstermektedir.  Bu çağ 

boyunca işlenmiş ve parlatılmış toprak mallar, cam ve Mısır mavisinin üretimindeki teknikler de 

gelişmiştir. Üstüne cam geçirilerek yapılan seramiklerin M.Ö. 2. Binlerde yapılmaya başlandığı 

ve ana maddesi kil olan bir bileşikle oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Bunlar Ugarit’te vazo 

formunda bulunmuştur. Ugarit sanatının kozmopolitliği çevre bölgelerle olan geniş çaplı 

ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Mısır ile Ege bağlantılı formların yanında Akdeniz’in ve azda 

olsa Mezopotamya’nın Doğu sahillerinin karakteristik özellikleri Ugarit cam işçiliğinde kendini 

göstermiştir. Hayvan şeklinde vazolar ve üzerine cam geçirilmiş seramik şişeler Kıbrıs’ta 

bulunanlarla büyük benzerlik taşımaktadır. Ege denizinden Mezopotamya veya İran’a ulaşan 

etkileşim ise kadehler,  çiçek taçları  ve  camla dekore edilen kolyelerde kendini gösterir. 

Daha açık renkte şeritlerin görüldüğü koyu mavi camdan yapılmış olan amfora 

şeklindeki küçük ve zarif şişecikler Kartaca’ya özgüdür. İmalat süreci hamurun içinde sıcak ve 

yapışkan kabuğa arka arkaya renk şeritlerinin (sarı, limon rengi, beyaz, turkuvaz ) uygulandığı 

desenler olduğunu gösterir. Diğer küçük vazolarsa boğa Apis ya da çömelmiş maymun 

şeklindedir.  Bu üretimin kökeni anayurt Fenike’ye dayanır.  65  

         

5.2.1.Kaseler: 

Fenike kaseleri karakteristik özellik göstermeleri ve Fenikeliler’in  sanatsal kimliklerini 

yansıtmalarından dolayı önemlidir. Fenike bölgesinde fazla görülmemesinden dolayı ticari 

amaçla üretildikleri anlaşılmıştır ve Fenikeliler’in yayıldıkları her bölgede karşımıza 

çıkmaktadır. Bu ürünler tunç, gümüş ve altından yapılmış bezemeli metal kaselerdir. Ugarit 

kökenli bir gelenek sürdürülür ve tiplerinin gösterdiği değişim ve çok farklı temaları birbirine 

bağlamalarından dolayı demir çağı özellikleri gösterir. Asur,  Yunanistan,  Girit  ve  İtalya’da 

ortaya çıkmıştır, genel olarak M. Ö. 8. ve 7. yüzyıllar arasına tarihlendirilir. Tüm kaselerin 

süslemelerinde özellikle en çok Mısır,  Mezopotamya ve  Ege ikonografik özelliklerinin birleştiği 

görülür. Fenike’de buluntu eksikliğinden dolayı asıl üretim yerinin Kıbrıs olduğunu düşündürse 

bile konu hakkında yapılan kapsamlı çalışma, Fenike yazıtlarının incelenmesi ve Mısır 

motiflerinin baskınlığı Fenike kökenli olduklarını ortaya koymaktadır.  Kaseler genel olarak iki 

tipte incelenir:  Birinci tip olan Nimrut Kaselerinin genel özellikleri:  Merkezde bir madalyon, 

ortak merkezli kuşaklardan oluşan bezeme, hem kuşaklarda hem de kuşakların bölünme 
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yerlerinde insan ve hayvan motiflerinin yanında geometrik motifler vardır bunlar basit tiplerdir. 

Daha karmaşık tiplere geçildiğinde ortasında yine bir madalyon olan büyük bir madalyonun ve 

birleştirilmiş halkalardan oluşan aralarına noktalar serpiştirilmiş üç tane çemberin görüldüğü bir 

patera66 vardır. Genel olarak bakıldığında sade kaselerin firizlerinde ya geometrik unsurlar ya 

palmet, tomurcuk ve papirüs çiçeği gibi bitkisel öğeler ya da kanatlı sfenks, kanatlı skarabe, 

hayali kuşlar ve geyik gibi hayvanlar görülür. Metoplarda da dört kanatlı skarabelere, rozetlere, 

Horus gözlerine ve küre şeklinde biçimlere rastlanır. Daha karmaşık tiplere örnek olarak içinde 

çok sayıda rozet bulunan bir orta madalyonun görüldüğü bir kupa incelendiğinde:  Madalyonu 

her birinde bir rozet bulunan üçgen metoplar oluşturan büyük bir yıldız sarıyor kupanın geriye 

kalan yüzeyindeyse hayvan dizilerinin bulunduğu dar ve ortak merkezli friz dizileri görülüyor ve 

iki yüzlü figürlerden oluşan ışınlarla bölünmüş durumdadır. Karmaşık tipler arasında merkez 

alanda geometrik bezemelerin, dış ya da kısmen dış kuşaktaysa daha büyük ve ayrıntılı hayvan 

ve insan tasvirlerinin görüldüğü çok sayıda kase yer almaktadır. 

İkinci tip olan Kıbrıs kaseleri Kıbrıs-Fenike olarak tanımlanır ve üç gruba ayrılır. Bazı 

ilginç özellikler ve bağımsız gelişimlerin görüldüğü bu kaseler Fenike kentlerinde ithal 

edilmemiş, Kıbrıs’ta Fenikeli zanaatçılar tarafından üretilmiştir. Kıbrıs-Fenike dönemine ait ilk 

gruptan gümüş bir kase incelendiğinde:  İlk kuşak başlarında kanatlı bir güneş kursu bulunan bir 

dizi açık kanatlı sfenksten oluşur; İkinci kuşakta Mısır tarzı sunaklar üzerinde kanatlı güneş 

skarabeleri ve Mısır tanrıları,  lotus çiçeği üzerinde bir Horus figürü ve Fenike ya da Asya tipi iki 

figürün çiçeklerini koparmakta oldukları stilize bir palmiye vardır; Üçüncü kuşakta kuleli bir 

kente sağ taraftan saldıran Asur tipi savaşçılar görülür, sol taraftaysa Mısır tipi figürler 

merdivenlerle surlara tırmanır ve diğer figürler de Ege tipi baltalarla ağaçları keserler. Bu grup 

M. Ö. 800-700 arasına tarihlenir.(Resim-14) 

İkinci grup Kıbrıs-Fenike kaselerinden bir örnekte örgü bordürle bölünmüş olan iki 

frizden iç taraftakinde küçük ağaçlar arasında inekler, sfenksler, yürüyen atlar ve bir de okçu 

görülür; Dış taraftaki frizde ise yan yana duran çeşitli motifler kutsal bitkilerin iki tarafında şaha 

kalkmış grifonlar, sfenksler, keçiler, düşmanlarını katletmekte olan kahraman tasvir edilmiştir. 

Kasenin merkezinde bulunan arka ayakları üzerinde olan bir aslanı mızraklamakta olan dört açık 

kanatlı bir varlık Suriye ya da Asya kökenli olan tek örnek olmasından dolayı önemlidir. Bu 

gruptaki kaseler M. Ö. 700-600 arasına tarihlenir ve bir kısmı Louvre müzesinde 

sergilenmektedir.(Resim-15) 

                                                 
66 Kepçe biçiminde, saplı,derinliği az tabana oturan ayaksız içki kabı.Farklı madenlerden yapılır,gövdeleri kabartma 
resim ve madalyonlarla süslenmiştir.Kulplu ya da kulpsuz olan pateralar resmi ve dini törenlerde Tanrılar adına içki 
içmek ve yere şarap dökmek için kullanılmıştır. 
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Üçüncü grup Kıbrıs-Fenike grubu kaselerindeki örneklerden birinde ortada ve ortak 

merkezli frizlerde hayvan figürleri görülür;  Diğerindeyse orta alanda firavun düşmanlarını 

katleden orta frizde bir pençesini arkaya doğru uzanmış bir erkeğin başına koymuş sfenksler ve 

grifonlar görülür,  dış frizdeyse aslanlar ve grifonlardan oluşan dövüş sahneleri 

tekrarlanır.(Resim-16)  

Yakındoğu ve Kıbrıs bölgesi dışında bulunmuş olan kaseler hakkında bir fikir 

edinebilmek için Olympia’da bulunmuş bir kase incelendiğinde; Bu kasede ortada sekiz uçlu 

büyük bir yıldız ve boşluklarda da altı taç yapraklı rozetler görülür. Panellere bölünmüş  olan 

geniş yuvarlak frizi ince bir örgü kuşak çevreler, panellerden birbirine benzeyen dördünde 

başlarının üzerinde kanatlı güneş kursları görülen iki giyinik ve iki çıplak Tanrı görülür, diğer 

panellerden birbirine benzeyen iki panelde bir ziyafet sahnesi ve diğer ikisinde de sırasıyla 

müzisyen ve grifonun katledilmesi sahneleri tasvir edilmiştir.(Resim-17) 

Etruria’ya geçildiğinde Praenes’teki Bernardini mezarından 7. yüzyıl sonlarına ait iki 

gümüş kasenin biri neredeyse tamamen Mısır ürünüdür. Ortada tanıdık düşmanlarını katleden 

firavun figürü ve etrafında da tanrıların ve kanatlı skarebelerin taşıdığı dört papirüs tekne 

görülür;  Lotus yapraklarının arasında görülen diğer figürler teknelerin aralarında dururlar, friz 

yukarıda ve aşağıda hiçbir anlam taşımayan taklit hiyeroglif yazılarla çevrelenmiştir. Ve ayrıca 

sahibinin adının verildiği “Eşmunazar Bin Aşto” diye Fenike dilinde bir yazı vardır. Diğer 

kasedeyse ortadaki madalyonda Mısırlı savaşçılar ve Asyalı bir tutsak görülür. İçteki frizde arka 

arkaya atlar ve kuşlar vardır, dıştaki frizde Asur görünüşlü savaşçılar ve arabalar savaş ve kır 

yaşamı sahneleri içerisinde gösterilir;  Üzerlerinde ise Mısır’ın kanatlı güneş kursu yer 

alır.(Resim-18) 

Bu örnekler kaselerin Fenike sanatındaki önemini kanıtlar: Komşu bölgelerin 

ikonografik motiflerinin ne derecede özümsendiğini, motiflerin bezeme olarak kullanılmasında 

ne kadar ilerlendiğini ve bu motiflerin Akdeniz dünyasında ne kadar yayıldığını gösterirler. Bu 

unsur bolluğuna kendine has ve özgün görünen belli bir sanatsal bağımsızlıkta eşlik eder. Mısır 

etkisi barizdir; Ama tipik bir bezemecilik eğilimi ve Suriye sonunda da Asur temellerinin 

benimsendiği görülür. Diğer tiplerin aksine bu üretim tipinin  Kartaca’nın batısında hiçbir şekilde 

gelişmeyecek olması da ilginç bir özelliktir.67 
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5.3. Süs Eşyaları 

M.Ö. İlk bin yılda Fenikeliler Orta Doğunun önemli dekoratif obje üreticileriydiler. 

Fildişi levhalar, metal kaseler, mücevherler, mühürler çok sık üretilip satılmaktaydı. Bu tür 

Fenike yapıtları sanatla pek ilgisi olmamakla birlikte kendine özgü bir karakter taşımaktaydı. 

Ağırlıklı olarak altından yapılmış ve kakmalarla süslenmiş kolyeler, bilezikler, küpeler, 

her türden iğneler, gerdanlıklar, madalyonlar genellikle Kıbrıs, Kartaca, Sardinya, Etruria ve 

İspanya’da ele geçmiştir. Motiflerin karmaşıklık düzeyi fildişlerine göre daha düşüktür. İşlenen 

temalar ise şöyledir: İnsanlar, bereketi temsil eden çıplak kadın figürü,  hayvanlar, skarabe, 

sfenks başı, aslan, keçi, kuş, çiçek desenleri, özellikle palmetler ve geometrik desenler görülür. 

Her zamanki gibi Mısır ikonografik etkisi baskındır. 

Kartaca’da altın işçiliği önemli bir yere sahiptir. Küçük maskeler, tılsımlar ve 

çoğunlukla kolye boncuğu gibi zincire geçirilmiş ya da delinmiş olan skarabeler gibi pek çok 

obje mücevher olarak nitelendirilebilir. Fenike mücevherleri tüm Antik dünyada ve özellikle 

Yunan adalarında çok rağbet görmekteydi bunlara kıyafetlerin üzerinde ve omuzlarda süsleme 

unsuru olarak da kullanılmaktaydı.  İbiza’da  Balear adalarında ele geçen mavi cam hamurundan 

yapılmış bir kolye (Resim-25) Fenikeliler’in çok uzak denizlere kadar açıldıklarının kanıtıdır. 

Ayrıca altından göğüslükler ve tanrı heykelleri de yapmışlardır. Sidon kenti değerli madenleri 

işleme de ün salmıştır. 

M.Ö.7. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar mezarlarda ele geçmiş olan altın skarabeli gümüş 

yüzükler, bir ya da iki burmalı veya palmet ve skarebe gibi bezemeler işlenmiş düz altın 

bilezikler, kanatlı güneş kursuyla süslenmiş küçük ve yuvarlak altın levhalar, güneş kursuyla 

birlikte ya da tek başına hilalle yarım ay şeklinde çoğunlukla askılı küpeler,  incik boncuklar, 

altın ya da gümüş taçlar, çoğunlukla gümüşten hızma ve halhallar, çeşitli tip ve şekillerde 

kolyeye geçirilmek üzere delinmiş inciler, Fenikelilerin Akdenizde çok rağbet gören ürünleridir. 

Mücevher yapımında cam değerli madenlerin yanı sıra cam hamuru, deniz kabukları, masklar 

skarabeler kullanılmıştır. Bu ürünler genel olarak benzer bir üretimin çok yaygın olduğu Fenike 

aracılığıyla aktarılmış olan ağırlıklı bir Mısır etkisine sahiptir. Her zamanki gibi bu ilk üretim 

evresinin ardından Yunan etkisinin ortaya çıkıp geliştiği daha geç bir evre gelmiştir.  

Pişmiş topraktan eserlere genellikle mezarlarda rastlanır. Özgün kadın tasvirleri başta 

olmak üzere çok sayıda heykelcik bulunmuştur. Sidon’da ağırlıklı olarak erkek kafalarından 

oluşan bir grup heykelcik bulunmuştur. Bunlardan bazılarının Mısır perukları ve Osiris sakalları 

diğerlerininse sivri Suriye başlıkları özellikle ilgi çekicidir. Bazı kafalar Mısır tipi başlıklar 



 
 

66 

takmış figürlerdir. Karakteristik başlıklar takmış bazı figürlerin görüldüğü kimi örneklerde Pers 

etkisi gözlenir. 

Kartaca pişmiş toprak üretimi erken dönemlerden itibaren görülmektedir. Örnekler 

arasında karakteristik Doğu tipolojisinin yinelendiği bir ördek şekilli bir vazo vardır.(Resim-37)  

Vazolara gelince Mısır deltasında çok sayıda kırmızı renkte zarif çanak çömlekten 

oluşan  Fenike vazosuna rastlanmıştır. Başlıca üç tip görülür: Mantar ağızlı testi,  uzun boyunlu 

yonca ağızlı testi  ve çift koni şeklindeki testi.  Bu üç tipin en eski örnekleri  M. Ö.  9.- 8. yüzyıl 

civarına tarihlendirilebilir;  Ama öncelikle 7. yüzyılda ve kimi bölgelerde 6. ya da 5. yüzyıllar 

gibi ileri tarihlerde de yaygın olarak görülürler. Fenikeliler özellikle vazolar üzerinde türlü 

ulusların baş tanrı veya tanrıçalarının boyalı resimlerini yaparak o milletlere pahalı olarak 

satarlardı. Betimlemelerde yalnız bir milletin değil birçok milletin tanrı resimleri olurdu.  Fenike 

sitelerinde bu zarif çömlek katagorisiyle birlikte günlük kullanım amaçlı çok sayıda cilasız çanak 

çömlek te bulunmuştur: Geniş çukurlu ve kenarları şeritli tipik tabaklar;  Üstü açık hazneleri ve 

tek emzikleriyle tipik kandiller:  Kare omuzlu oval amforalar ve tek kulplu kaplar. 

 

5.3.1.Fildişleri: 

Bu zanaatın Suriye-Filistin ve Akdeniz bölgesinin pek çok yerine yayılması 

Fenikeliler’in denizlerdeki yayılmalarıyla ve karakteristik özellikleri olan  süs objesi ticaretiyle 

bağlantılıdır. Fildişlerinin ya savaş ganimeti ya da haraç olarak getirildiği veya saraylarda çalışan 

Fenikeli zanaatkarlar tarafından yapıldığı Asur iç bölgesinde durum farklıdır. Fildişleri Fenike’ye 

Kızıl Deniz yoluyla Hindistan’dan,  Arabistan’dan ya da Afrika’dan geliyordu. 

Fenike, Suriye ve Filistin bölgesinde fildişi sanatının kökeni birkaç yüzyıl öncesine 

Fenike çağının başlangıcına dayanır. Sunaklar,  buhurdanlıklar,  tahtlar, tabureler, yataklar, 

masalar ve benzeri mobilyalar gibi kutsal ya da krallara ait nesnelerin süslemesinde 

kullanıldıklarından fildişleri temelde süsleme amaçlıdır. Tapınakların ve sarayların duvar 

bezemelerinde de kullanılmıştır.68 16. yüzyıldan itibaren üretimi yapılan fildişleri  9. ve 7. 

yüzyıllar arası daha çok ticari amaçlarla üretilmiştir. Fildişi işçiliği dikkat çeken eserler 

arasındadır. Arslantaş’ta bulunan ünlü fildişi eserlerle Ras-Şamra’daki levhalar bunlar 

arasındadır. 

                                                 
68 Kitabı Mukaddes,I.Krallar,22; 39 



 
 

67 

Fildişi yapıtlar temelde yüksek kabartma dikdörtgen levhalardan oluşur. Ayrıca “açık” 

kabartmalar ve yuvarlak parçalar da görülür. Temalarsa şöyledir:  Bir papirüs bitkisini bağlayan 

iki genç erkek bir elinde lotus sapı tutan ve diğer elini de selamlama ya da kutsama hareketiyle 

yukarı kaldırmış olan genç bir erkek lotus çiçeği üzerine oturmuş Horus figürünün iki tarafında 

ellerinde lotus çiçeği tutan kanatlı iki tanrıça, iki tarafında aynı zamanda dallar arasında da 

görülebilen grifonlar bulunan kutsal bitki;  sütun ve sfenksler;  yürüyen kanatlı sfenksler;  başı 

arkaya dönük olarak yavrusuna süt veren bir inek;  penceredeki kadın;  bir kartuşun iki yanında 

oturan iki figür;  su içen ya da otlayan bir geyik;  yürüyen bir aslan;  bir papirüs tarlasında bir 

zenciyi yemekte olan bir aslan. Bu fildişi grubunda Mısır etkisi hakimdir. Kimi örneklerde 

motiflerin dini değerleri korunmuştur,  kimilerinde ise Fenike görüntüleri kullanılarak uyarlanmış 

süslemeler kullanılmıştır. Fenike’yle daha yakın bağları bulunan Loftus grubu olarak 

isimlendirilen fildişlerinin çoğu küçük kutu, kupa, vazo, fırça, tarak gibi objelerin kırıklarıdır. 

Mısır etkilerinin çok az görüldüğü Fenikeli zanaatkarlar tarafından yapılan ya da Fenike taklidi 

olan bu objelerin temaları şöyledir:  Aslanlarla ya da sfenkslerle dövüşen erkekler,  gerçek yada 

hayal ürünü hayvanların dövüşleri,  kimi zaman ellerinde çiçek tutan çıplak ya da giyinik 

tanrıçaların cepheden görüntüleri, tören alayları, yüzleri kutsal ağaca dönük yürüyen sfenksler, 

yaprak ya da rozet bezemeleri. 

Fenike fildişlerinde Suriye geleneğinin ağırlıklı olarak hacimsel yapısının aksine 

çizgisel desenler tercih edilmiştir.  Fenike fildişlerinde din dışı planların oluşturulmasına ve kimi 

zaman da ana temanın ihmal edilmesine yol açan kesin bir bezeme biçimi görülür; Ama 

konulardaki yorumlarda abartıya da kaçılmıştır. Kimi kavramlar geliştirilmiş, değiştirilmiş ve 

zayıflatılmış olsa da sfenks ya da Horus gibi unsurların tüm dini değerlerini yitirmiş olmaları 

mümkün görünmemektedir.69    
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5.4. Diğer Ürünler 

Skarabeler Kartaca mezarları arasında sıkça bulunmuş objelerdendir. Bunların kullanım 

amacı ölü hediyesi olmasının yanı sıra büyüyle ilgili nitelikleridir. Sırlı hamur,  jasp ve 

karneliyen skarabelere rastlanılmaktadır. Akik, neceftaşı ve bazalt skarabeler İse daha azdır. 

Yedinci altıncı yüzyıllarda hamurlu Skarabeler; Dördüncü yüzyıldaysa jasp ve karneliyen 

skarabelere rastlanır. 

Skarabeler Mısır ve Yunan etkileri gösterirler. Mısırlaştırıcı etkisi olanlar: İsis ve Horus, 

şahin kafalı bir tanrı biçimindeki Horus, kanatlı kanatsız sfenks biçiminde Horus ya da Ra 

şeklindedir. Yunanlaştırıcı motiflerse profilden tasvir edilmiş insan kafaları, savaşçılar, bir 

antilobu kovalayan aslan,  akrep gibi temalardır. 

Fenikeliler  için skarabeler törenlerde kullanıldığından çok önemliydi. 7. ve 6. 

yüzyıllarda Mısır’dan ithal edilmiştir, bazıları Fenike kökenlidir. Mısır’daki üretimin sona erdiği 

5. yüzyılda Kartacalı’lar Mısır’dan ithal edemediklerinden kendi karakteristik özelliklerine sahip 

önemli bir yerel üretimin gerçekleşmiş olduğu Sardinya’dan ithal ediyorlardı. 

Belki de dayanıksız olduklarından Fenike öncelleriyle hiç karşılaşılmayan tipik ve 

yaygın bir Kartaca ürünü de bezemeli devekuşu yumurtalarıdır. Bunlardan kase ve vazolar 

yapılıyor, üzerleri kırmızıya ya da siyaha boyanıyor ya da geometrik desenler, palmetler, lotus 

çiçekleri, hayvan tasvirleri ya da hatta insan yüzleri işleniyor ve muhtemelen kötülüğe karşı 

koruyuculuk işlevleri bulunuyordu. Kartaca’da devekuşu yumurtaları ender olarak ta olsa yedinci 

yüzyılda ortaya çıkar, altıncı yüzyılda bollaşır ve sonra kaybolur, üçüncü yüzyılda yine bol 

miktarda ortaya çıkar ve ikinci yüzyılda kaybolur. Vazoların dışında boyalı bir yüzün temel 

özelliklerini taşıyan, küçük maskeler halinde şekillendirilmiş çok sayıda kırık vardır.. Üretimin 

diğer örneklerine yine Kuzey Afrika’da, İspanya’da, İbiza’da Sicilya’da ve Sardinya’da 

rastlanmaktadır. 70  

 

 

 

 

 

                                                 
70 http://w.w.w.sidoncavation.org/ht/ht 
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5.4.1.Maskeler: 

Bir diğer tipik üretim de Kartaca’da rastlanan maskelerdir. Bu ürünlerin yüze takılacak 

büyüklükte olmamaları ve üzerinde ip geçirilecek deliklerin bulunmasından dolayı kullanım 

amaçlarının farklı oldukları anlaşılmıştır: Askı deliklerinden duvara asılmış olabilirler. Kötü 

ruhları ya gülümsemeyle yatıştırarak ya da somurtarak korkutup ölüden uzaklaştırarak koruyucu 

bir işlev üstlendikleri mezarlara yerleştirilirlerdi. 

Maske kategorisinde birbirinden büyük oranda farklı eserler yer alır bir tarafta yüzleri 

ifadesiz ya da gülümseyen kadın protomları vardır. Diğer taraftaysa genellikle somurtkan grotesk 

biçimli erkek yüzleri.  Bu gruptakiler biraz daha küçüktür. 

Masklar sırlı pişmiş topraktan,  cam hamurundan,  fildişinden ve kemikten yapılma 

kolye uçları olarak ta kullanılırdı. 

Kadın protomlarıyla M. Ö. 7-6. yüzyıla ait mezarlarda rastlanılmaktadır. Temelde 

kalıptan yapılmış pembeye ve siyaha boyanmışlardır. Biri Mısır diğeri Yunan etkisini yansıtan 

başlıca iki tip görülür.  İlk tipte başta genellikle bir klaft vardır,  yüz ifadesizdir,  kaşlar kabartma 

ve burun diktir...  İkinci tipte başta kulakları açıkta bırakan ve boyna doğru inen bir peçe görülür;  

Yüz gülümser,  gözler büyük ve çekik,  burun sivridir;  Burun hatlarını devam ettiren kavisli 

kaşlar ve çıkıntılı bir çene görülür.  

 Grotesk maskelere geçildiğinde bunlar da 7. ve 6. yüzyıla ait olan en eski mezarlarda 

bulunmuştur.  İlk grupta genç ve sakalsız bir yüz,  yassı bir burun,  göz yerine delikler ve bir 

tarafa doğru çekik bir ağız görülür. İkinci grupta yaşlı ama sakalsız bir yüz,  alında yanaklarda 

derin çizgiler, hilal şeklinde göz yuvarlağı,  ağız yerine iki taraftan yukarı doğru kıvrılmış büyük 

bir delik.  Üçüncü grup ikinci gruba benzer tek farkı genellikle daha küçük bir ağzı çevreleyen 

oval bir kıvrım..  Dördüncü grup Somurtmayan tek erkek yüzleridir,  başın üst kısmında askı 

halkası vardır ve gözler delinip bırakılmak yerine şekillendirilmiştir. Beşinci grup 

hayvanlarınkine benzer sivri kulaklı,  küçük  ve yuvarlak göz delikleri vardır ve sakallıdır. 

  Küçük grotesk maskeler kolye ucu olarak ta kullanılmıştır. Fildişi,  kemik ve renkli 

cam hamurundan yapılmış olanlar 1. gruptaki maskelerle bağlantılıdır. Yumuşak sırlı hamurdan 

yapılmış olanlarsa beşinci grubu andırır bunlarda koşan satirler,  şeytanlar,  silen figürleri 

görülür.(Resim-29.30,31,32,33,34) 
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Kadın protomları tanrı tasvirleridir. Adak işlevleri ön plandadır. Grotesk maskelerse 

kötülüğe karşı koruyuculuk işlevinin her zaman temel önemde olduğu şeytani figürleri temsil 

etmektedir. Maskelerin ticari boyutu genellikle süs eşyası olarak kullanımına bağlı olarak ortaya 

çıkmıştır. Batıdaki koloni şehirlerinde de sıkça kullanım görülmektedir.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
71 Moscati,2004,222vd. 
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            6. FENİKE AMFORALARI 

            Fenike amforaları karakteristik özelliklerini genellikle Kuzey Afrika kıyılarında 

göstermektedir. Bunun nedenleri arasında ticaretini yaptıkları maddelerin genellikle o bölgede 

amfora taşımacılığını gerektirmesidir. Özel taşımacılığa gerek duyulmayan madenler, çeşitli 

hammeddeler, kumaşlar gibi ürünler Doğu Akdeniz’de daha çok ortaya çıkmaktadır. 

           Genellikle Kenan amforaları olarak ta bilinen Fenike amforaları Fas, Cezayir, Tunus, 

Libya, Mısır’da görülür. 

            Kuzey Afrika amforaları iki kategoride incelenir: M.Ö. Dönemi amforaları ve M.S. 

Dönemi amforaları. Kuzey Afrika M.Ö. dönemi açısından daha hareketli ve daha zengindir; 

Çünkü Kenanlılar, Mıısırlılar, Fenikeliler, Giritliler, Yunanlılar Akdeniz’in güney alt ucunu 

boydan boya kat etmişler koloniler kurmuşlardır. 

           Uzmanlar Mısırlılar’ın amfora yapımını büyük ihtimalle 2000’li yıllarda Kenanlılar’dan 

öğrendiklerini belirtirler; Yunanlılar’ın ise Mısırlılar’dan almış olduklarını kabul ederler. 

Amforaların içerisinde: Şarap, zeytinyağı, bal, incir, kurutulmuş balık, hububat, badem, cam 

boncuklar gibi maddeler taşınmaktadır. 

           Mısır’dan sonra Kuzey Afrika’nın en önemli amfora merkezi Kartacadır ve amforalar 

bölgeye göre farklılıklar göstermektedir. Bu bölge amforaları üzerinde çalışan uzmanlar kendi 

isimlerini içeren sınıflandırmalar yapmışlardır. 

 

           Şekil-1  M.Ö.5. yüzyıldan M.Ö.2. yüzyıla kadar dağılım gösteren Kartaca Amforaları.    

Tunus, Libya, İspanya, Sicilya ve Sardinya’da bulunmuştur.  
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Şekil-2   M.Ö. 2. yüzyıla ait Mısır ve Kartaca Amforalarından başka oldukça geniş bir 

ağza sahip Fas amforaları da ilginçtir. Salamura taşıdığı tahmin edilen sivri dipli, minik kulplu 

ve silindirik olan bu amforalar sadece Fas kıyılarında bulunmuştur. 

 

 

 

Şekil-3   M.Ö. 3.Yüzyıl arası Tunus ve Güney İspanya’da yayılım göstermiştir. Bu 

amfora boru gibi uzun üstte iki küçük kulpludur. 

                                    

 

Şekil-4   İbiza amforası. İbiza ile Kartaca arasında bulunan M.Ö. 4.-1. yüzyıl arasında      

yayılım gösteren az sayıdaki tipik amforalardandır. 
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Şekil-5   M. Ö. 2-1. yüzyılda Libya’da dağılım gösteren eski Tripoli amforaları. Yine  

küçük kulplu ve armudi gövdelidir. 

 

 

Şekil-6   Aynı bölgenin amforaları hafif tip değiştirerek M.S. 1- 4. Yüzyıllar arası 

varlıklarını yine Tripoli amforaları olarak devam ettirmişlerdir. 

 

 

 

Şekil-7   M . S. 3- 4. Yüzyılda Cezayir’de dağılım gösteren ve şarap taşıdığı düşünülen 

bu amfora çeşidi Doğu Akdeniz amforalarına benzerlik gösterir. 
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Şekil-8   M .Ö. 2- 5. Yüzyıllar arası dağılım gösteren Afrika amforaları. Silindirik 

gövdeli, küçük ağızlı, küçük kulplu, kısa boyunlu ve sivri diplidirler. 

 

 

Şekil-9   M . S. 3- 5. Yüzyıl arası dağılım gösteren Tunus’un silindirik amforalarında 

ağız ve boyun biraz büyür ve dip iyice sivrilerek uzar. 

 

 Şekil-10   Tunus’ta M .S. 4- 7. Yüzyıl arası dağılım gösteren büyük, geniş, silindirik 

Afrika amforalarının en belirgin özelliği ise ince çeperli ve son derece hafif oluşlarıdır.    
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Şekil-11   Libya kıyılarında M. S. 1- 4. Yüzyıl arası dağılım gösteren testi formuna 

benzeyen küçük ağızlı, ince boyunlu, şişman gövdeli, düz altlı, küçük amforalardır.   

 

Şekil-12   Sadece Mısır’da M. S.1- 4.Yüzyıl arası dağılım gösteren İskenderiye kökenli 

Mısır-Roma tipi amfora. Üstte iki küçük kulplu, uzun boyunlu, aşağıya doğru daralan gövdeli ve 

sivri diplidir.72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Aydemir,”Amforalar”,Deniz Magazin,Eylül-Ekim 2001 
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7. FENİKE TİCARET GEMİLERİ 

Gemicilik sanatını Fenikeliler icat etmemişlerdir. Onlardan önce Ege adaları halkları 

gemicilikte hayli ilerlemişlerdir. Fenikeliler ise onların tecrübelerinden de yararlanarak gemi 

yapımında daha ileriye gitmişlerdir .Gerek gemi yapım tekniğinde gerekse gemi sevk ve 

idaresinde usta elemanlar yetiştirmişler. Böylece donanma oluşturmak isteyen her kavmin 

başvurduğu bir toplum olmuşlardır. Ancak her şeye rağmen gemileri büyük denizlere açılmaya 

uygun değildir. Bu yüzden çoğu kez sahilden fazla açılmadan ve gündüzleri seyretmeyi tercih 

etmişlerdir. Buna rağmen Atlas okyanusuna açılıp Britannia’ya ve Baltık denizine ulaşmayı, 

Kızıldeniz’den geçip Afrika kıyılarını dolaşmayı başarmışlardır.    

Mısır mezar resimlerinde ve Bazı Fenike kent sikkeleri üzerindeki betimlerde Fenike 

gemileri   tasvir edilmiştir. Tekneler Mısır tipiyle aynı yapıdadır:  Enli ve kısa kalaslar birbirine 

sıkıca bağlanmıştır. Kalkık baş ve kıç bir halatla birleştirilmiştir. Bu tekneler omurgasızdır, 

malzeme bakımından ilkel kayıklara benzerler bu ilk Fenike gemileri Mısırla ticaretin başlangıç 

çağında ortaya çıkar.Bunlar sığ sularda çalkantısız sefer yapmaya uygun teknelerdir;  Sular belli 

zamanlarda kabarınca Nil üzerinde gidiş geliş daracık yollara sıkışır ama açık denizin tehlikeleri 

burada yoktur. 

M.Ö.2. Binin başlarında farklı bir anlayışa dayanan başka tipte gemiler ortaya çıkar : 

Ege halklarının ihtiyaçlarına göre tasarlanmış olan bu hafif teknelerde yelken ve kürek 

kullanılmakta karinalı ve omurgalı olduklarından hem dalgalara karşı durabilmekte hem de suya 

daha fazla gömüldüklerinden rüzgardan daha az etkilenmektedirler. Fenike, Yunan ve Roma 

gemilerinin doğrudan atası olan bu Ege gemisi, denize gerçekten uyarlı ilk taşıma gemisidir. Bu 

tekne Akdeniz’in tarihini hızlandırmıştır. Fenikeliler gemi yapım tekniğini Egeliler’den 

öğrendikten sonra bu gemileri geliştirerek kullanmışlarıdır.73 

Antik ticaret gemilerinde basit teknelerden büyük kargo gemilerine kadar çoğu değişik 

bir pruvaya sahiptir. Profilden bakıldığında içbükey görünmektedir ve su kesiminde tıpkı savaş 

kadırgalarındaki mahmuza benzeyen bir çıkıntıyla son bulur ayrıca spiral ya da daha ağır bir 

tekne ve daha az yuvarlak hatlara sahip diğer bir modelin baş bodoslaması kült bir engelle son 

bulur. Fenike ticaret gemileri genellikle yuvarlak şekilli, geniş, eski Alman balıkçı teknelerine 

benzeyen bir yapıları vardır.  Bu gemilerin her iki tarafında kürekler ve birde yelkenler vardır, bu 

yelkenler yüksek olup direklerle gemiye bağlanmışlardır. Rüzgar iyi olduğu sürece gemi kaptanı 

yelkeni kullanır; Fakat rüzgar yelken için yeterli olmassa kürekler kullanılırdı. Bu ticaret 

                                                 
73 Starr,200,s.56vd 
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gemilerinin yanında ufak gemilerde vardır;  Bunların amacı ticaret gemileri büyük kargolar 

taşıyor ise bunları varacağı limana güvenli bir şekilde ulaştırmaktı. 

Baş bodoslamanın iki yanında geminin adını belirleyen bir yazıt vardır. Kıçta ise 

geminin koruyucu tanrısını temsil eden bir tasvir bulunur. Bu o kadar önemlidir ki süslü 

gemilerde yaldızlı hatta fildişinden olabilir. Gemiler genellikler denizcilerin saygı gösterdiği 

Tanrıların adını alırdı. Karadan uzak olan gemilerde sağ salim varış için kurban kesmek ve diğer 

durumlarda tanrının yardımını istemek ya da ona şükretmek için portatif bir sunak 

bulundurulurdu. 

Fenike gemilerinin yapımında  ülkenin yerel zenginliği olan sedir ve servi ağaçlarından 

faydalanılıyordu. Ağaç gövdesinden kesilen uzunca bir kiriş gerilen ipe göre tesviye edildikten 

sonra kirişe, belkemiğine kaburga geçirir gibi tahtalar yerleştirilirdi. En üste de kaburgaları 

bağlamak için bir güverte döşenirdi. Geminin arka kısmı balık kuyruğu burun kısmının ise kuş 

başı şeklinde yapıldığı olurdu. Geminin en arka kısmında da bazen insana benzer bir figür 

olurdu. Borda kaplamaları servi ağaçlarından yapılıyordu. Direklerde Lübnan’ın büyük sedir 

ağaçları kullanılıyordu, güverte fildişi kakmalıydı, kürekler meşe ağacından oyulur, yelkenler 

Mısır işi ketenlerden oluşurdu. Lut gölünden alınan zift teknelerin kalafatında kullanılıyordu. 

İnce uzun ve altları yassı olan gemileri bütün denizlerde kolayca dolaşabilirdi; Ancak bu tip 

gemiler açık denizlerde fazla dayanıklı olmadığı için Fenikeli denizciler çoğu zaman kıyı şeridini 

takip eden bir rota izlerlerdi;  Fakat zamanla bu sorunda aşılmış alt kısmı yuvarlak yassı tekneler 

yapılarak açık denizlere daha kolayca açılabilmişlerdir. Zamanla ticarette çok zenginleşen 

Fenikeliler gemilerinin madeni bölümünü som gümüşten yapmaya başlamışlardır. 

Fenikelilerin kullandığı iki gemi tipinden ilkinde yalnızca savaşlarda kullanılan su 

üstünde mahmuzu ve dışbükey kıç görülür, güvertenin altında savaşçıların kalkanlarının asıldığı 

iki kürek sırası vardır. Direk gemi seviyesinin üzerine yükselir. Ticari amaçlı olan ama yine 

askerler tarafından savunulan ikinci tipin pruvası ve kıçı dış bükeydir. Denizciler bir önceki 

modeldeki gibi iki sıra üzerinde oturur, ama direk yoktur. Üçüncü ve daha küçük gemi tipinde ise 

kıç dış bükey, ve pruvası at başı şeklindedir. Kürek sırası tektir ve savaşçı ya da kalkan yoktur.  

Bu gemilerin şekillerinden tamamen ticari amaçlı oldukları ve askeri savunmaya değer 

görülmeyen ikinci önemde yükler taşıdıkları anlaşılmaktadır.74   

                                                 
74 http://phoenicia.org/trade.html 
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Denizcilik Tyr’de, Sidon’da ve Gebal’de gemi yapımcılığını da geniş ölçüde 

geliştirmiştir. Asur kralı Sennaşerib’in donanması baştan aşağıya Tyr tezgahlarında yapılmıştır.75 

Fenikeliler Pers krallarına da gemi sağlıyorlardı. Persler savaşlarda kimi zaman Fenike 

kentlerinin filolarını seferber ediyorlardı. Fenikeliler Yunanlılar’ı kendilerine rakip gördükleri 

için sürekli onlarla savaşmışlardır. M. Ö. 498’de ayaklanan İyonlara karşı başarı sağlamışlar. 

M.Ö.494’te İyon donanmasını Milet’te yenilgiye uğratmışlar. M.Ö.490’da Maraton savaşına 

katılmışlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Kitabı Mukaddes,I.Krallar,10; 22 
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8. SONUÇ 

Suriye-Filistin kıyı şeridinin coğrafi şartlarında Demir Çağında İsrailliler ve Aramiler 

gibi yeni halkların iç kesimlere nufuz etmesi karşılığında Fenikeliler gibi uluslar da deniz 

ticaretine ve sadece Fenikelilere özgü bir benzersizlikte olan kolonileşmeye yönelmişlerdir.   

Yaşadıkları coğrafya şartlarının denizci bir millet olmayı gerektirdiği Fenikeliler M. Ö. 

1200 yıllarından itibaren tüm Akdeniz ticaretine hakim olmuş, Atlas okyanusuna kadar uzanan 

bölgeyi de  kapsayan Akdeniz coğrafyasında bir çok ticaret kolonisi kurarak bölge ticaretini 

ellerinde bulunduran ve kendi coğrafyalarını aşan,  kültürel anlamda kozmopolit bir yapıya 

ulaşan önemli bir ulus olmuşlardır.  

Kültürel düzeyde Fenike’nin bağımsızlığı başlangıçta iç kesimdeki yeni kültürlerin 

karşısında Kenan uygarlığının sürmesi ve devam etmesi olarak görülebilir. Fenikeliler bu 

kültürlere özellikle sanatta olmak üzere belli alanlarda ayırt edilebilir yenilikler getirmişlerdir. 

Bu yenilikler özellikle ticari çıkarlara hizmet eden ve karakteristik özelliği olan mücevherler, 

fildişleri ve metal kaseler gibi bir üretim alanını kapsayan bir zanaatkarlığın oluşmasında ortaya 

çıkmıştır. Mısır’la deniz üzerinden ulaşımın kolay olması nedeniyle Mısır etkisi bu ürünlerde 

baskın olarak görülür. Mezopotamya,  Ege motifleri ve diğer motiflerin birbiriyle kaynaşmasıyla 

oluşan eserler başlangıçta kültürel bir devamlılık gibi görülse de bünyesinde topladığı 

çeşitlilikten dolayı özgün bir sanat sayılabilir.  Gliptik sanatı Mezopotamya geleneğine bağlıdır; 

Çanak çömlekçilikte Ege motiflerine çok sık rastlanmaktadır. Metal objeler ise Mezopotamya ile 

Anadolu’dan büyük ölçüde etkilenmiştir. Sanatsal üretimde tipolojik ve ikonografik açılardan 

öyle çok yineleme görülmektedir ki bu da çoğunlukla ithal malzemeden oluştuğu izlenimi 

yaratmaktadır. Stellerde, lahitlerde, heykelciklerde, maskelerde, skarablarda, mücevherlerde, 

fildişlerinde, mühürlerde, cam eserlerde, çanak çömlekte obje ve motiflerin tüm Akdeniz 

kıyılarını içine alan tipik bir ticari çerçeve içerisinde alışılmadık derecede yinelendiği 

görülmektedir. 

Deniz ticaretinin Antik Çağdaki asıl önemi birbirine uzak ulusların deniz yoluyla 

ulaşımının sağlanmasıyla kültürlerinin kaynaşmasını ve kültürel alışverişlerde bulunulmasını 

kolaylaştırmasıdırdır. Fenikeliler’in Antik çağ kültürüne bu bağlamda getirdikleri asıl yenilik 

Doğu kültürünü Batı’ya tanıtmaları ve kurdukları ticari kolonilerle işlemecilik, oymacılık, kumaş 

boyama gibi yerel zanaatleri yerli halka öğretmeleridir. Ayrıca boya yapımı, cam üfleme ve 

dekoratif eşya ticaretinde de çok ileri giden Fenikeliler bunları diğer uluslara tanıtmışlardır. 
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Ugarit kentinde Baal tapınağı içerisinde bulunan adak nitelikli gemi demirlerine 

bakılarak halkın denizciliğe verdiği önem anlaşılabilir. Her yıl Fenikeli denizcilerin tapınaklara, 

düzenledikleri seferlerin kazasız ve rahat geçmesi için hediyeler bıraktıkları bilinmektedir. 

Bunlar arasında özellikle denizcilikle bağlantılı objeler bulunmaktadır. Dini inanışlarında da 

denizciliğe verdikleri önemi kanıtlar nitelikte çekiç tanrısı Puam gibi ilahlar vardır. Çekiçle gemi 

yapımında kullanılan sedir ağaçları yontuluyor, kalaslar birbirine çivileniyordu. Hatta bu inanış 

gemilerin baş kısımlarında koruyucu Tanrı simgesi olarak ta yer almıştır. 

Sonuç olarak Fenikeli denizciler kültürel etkileşime büyük katkılarda bulunsalar bile 

kendileri hakkında bilinenler genelde Asur yıllıkları, Kartaca’nın varlığıyla Roma-Pön savaşları 

hakkında yazılanlara,  Eski Ahit gibi dolaylı kaynaklara bağlıdır. Antik yazarların bahsettikleri 

ise çoğu yerde eksiklik bulunmasından  dolayı tam anlamıyla güvenilir değildir. Doğrudan 

Fenike kaynaklarına gelince bunlar Byblos ve Ugarit gibi kentlerde bulunan ödenen vergiler, 

siyasi yapı gibi kısıtlı bilgiler içeren yazıtlardır. Varlıklarını ticaretle sürdüren bir ulus 

olmalarından dolayı genellikle ticari nitelikleri bilinmektedir;  Kökenleri hakkındaki bilgiler 

kesin değildir. Özgünlükten uzak eserleri hakkında bilinenler farklı ulusların kültürlerinin 

kaynaşmasıyla ortaya çıkan sonuçlardır ki bu da bir özgünlük olarak görülmese bile kendi 

bünyesinde bir orijinallik barındırır.  Fenikeliler eserlerinde dini motifler dışında kendilerine ait 

bir obje kullanmamışlardır. Dini objelerin çoğu da Mezopotamya Tanrılarından alınmadır. 

Fenikeliler’in hakkında az şey bilinmesinin nedeni da belki de kentlerin  sadece ticaretle var 

olmaları yerleştikleri yerleri vatanları olarak görmeyip sadece ticari amaçla buralarda 

yaşamalarından dolayı belli bir kültürel birikimlerinin olmamasıdır. Yerleşik olarak 

varolamadıkları için kendi kültürlerini de oluşturmaya fırsat bulamamışlardır. Belli bir isimle 

tarih sayfasında yer almalarının nedeni yine ticari sebeplere bağlıdır. Geliştirdikleri alfabe yazısı 

ve cam işleme sanatı gibi yeniliklerin kökeninde yine ticaret yatmaktadır. 

Bulundukları coğrafyanın konumu, kara ve deniz  ticaret yollarının geçiş noktasında 

bulunmalarından dolayı tarihleri boyunca hep kuşatmaya uğramış, varlıklarını himayeleri altında 

bulundukları güçlü devletlere vergiler ödeyerek sürdürebilmişlerdir. 

Antik çağın tacir kesimini oluşturmalarının yanı sıra denizciliği ve deniz ticaretini 

başlamasına sebep olmuşlar. Gittikçe gelişim gösterecek gemiciliğe de başlangıç teşkil etmiş, 

birçok ulusa gemi yapım tekniklerini öğreterek kendilerinden sonra daha da gelişecek gemiciliğe 

katkıda bulunarak Yunan ve Roma gemiciliğinde kadırgalar çağının başlamasına bir zemin 

oluşturmuşlardır.     
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              9-KISA ÖZET 

 

 Fenikeliler Akdeniz ticaretini M.Ö. 1200 yıllarında elinde bulunduran ve Antik çağda 

deniz ticaretinin başlamasına ve yayılmasına sebep olan bir ulus olmalarından dolayı önemli bir 

yere sahiptirler. 

 Kurdukları ticari kolonilerde Doğu Akdeniz kültürünü Batı’ya tanıtmışlar ve ayrıca 

Doğu ile Batı arasında ticari taşımacılıkta bulunarak kültürlerin kaynaşmasında önemli bir rol 

üstlenmişlerdir. 

 Fenikeliler M.Ö.3. bin yıldan itibaren Suriye-Filistin kıyı şeridine yerleşen Sami 

kökenli bir ulustan gelen denizci ve tüccar bir halktır. 

 M.Ö.1200 yıllarından itibaren Akdeniz ticaretinde çok önemli bir yere sahip olan 

Fenikeliler, diğer uluslarla ticari faaliyetlerini sürdürebilmek ve ticaret ağlarını genişletebilmek 

için Akdeniz’in Batısına doğru yayılma göstermişler; Bütün Akdeniz’de, adalarda ve hatta 

Cebelitarık Boğazının ötesine Atlas okyanusuna kadar uzanan kıyılarda ticaret kolonileri 

kurmuşlardır. 

     Kurdukları ticaret kolonilerinde bulundukları ülkenin maden, endüstrin alanındaki 

yerel zenginliklerinden ham madde olarak faydalanmışlar. Bunları işlemek için küçük çaplı 

atölyeler kurmuşlar, el işçiliği ve zanaatçılıkta çok ileri gitmişlerdir. 

     Başlıca ticari ürünleri arasında: Boyalı ve işlemeli kumaşlar, elbiseler, süs eşyaları: 

Takılar, küçük dekoratif objeler, pişmiş toprak adak heykelcikleri, değerli madenler, işlenmiş 

madeni kaplar bulunmaktadır. 

     Ticari faaliyetlerinin bir gerekliliği olarak ilk alfabe yazısını Fenikeliler bulmuş, 

bunu diğer uluslara tanıtmışlar, Yunanlılar daha sonra bu yazıyı geliştirmişlerdir. İlk şeffaf cam 

kullanımı, notalama sistemi gibi yenilikleri diğer uluslara kazandıran Fenikeliler, gemi yapım 

teknikleri ve denizcilikte de ileri gitmişler, Yunanlılara ve bir çok ulusa bunları öğretmişlerdir. 

     Fenikeliler kurdukları kolonilerde ticaret yapmak dışında yerleşim kurmak gibi başka 

amaçları yoktu. Bu onların tarihleri boyunca sürekli başka ulusların himayesinde yaşamalarına 

neden olmuştur. Kent devletleri halinde yaşamaktaydılar ve aralarında kültürel paylaşımları 

dışında bir bağ ya da coğrafi bir bütünlük yoktur. Kartaca dışında hiçbir kent güçlü bir askeri 

orduya sahip değildir; Fakat bir çok ulusun himayesinde yaşamış olsalar bile izledikleri barışçı 

politika sayesinde kimliklerini ve kültürel değerlerini uzun süre korumayı başarmışlardır. 
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  10-ABSTRACT 

   Phoenicians have a fundamental role in the mediterranean sea who caused and 

exspanded the sea trade in the archaic era in 1200 B.C. They explained the east mediterranean 

culture to the west by using their colonies and also they had a big role about becoming close 

friends between east and west. 

   Phoenicians’s origin was Babylon and they were a merchant and a sailor nation who 

established in Syria-Palestine shoreline as from 3000 B.C.From that the date forward 1200 

B.C.The Phoenicians had an importand role in the archaic era trade, therefore they wanted to 

expand their trade area till the west. They established lots of colonies along the mediterranean 

sea and Atlas ocean and also gibraltar. 

    In their colonies there were lots of metals which were used in industry and the 

phoenicians used it for row meterials and tradei. They established small workshops and they 

were very good at handicraftsmanship. 

    Some trade product: 

    Embroidered fabric, painted fabric, bric a brac, galssworks, jewelery, decorative 

objects, cooked offering sculptures metallic vessel.....etc. 

    In consideration of their trade, they found the first alphabet then the other nations 

began to use it. After founding the alfabet, Greeks developed this alphabet. The first pearly glass 

was discovered by the phonicians. They were good at ship building ang technics. 

     The Phoenicians established only trade colonies, they did not settle down in their 

colonies, for this reason Phoenicians always protected by other nations. Only Carthage had an 

military power. Despide the Phoenicians lived under protected by other nations, they achived to 

live by preserved their identity for a long time. 
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 (“National Geographic”, Ekim 2004, s.112) 

 Harita-4: Doğu Akdeniz’de Fenike Ticareti. 

  (“National Geographic” , Ekim 2004, s.113) 

 Harita-5: Akdeniz’de Fenike Yayılması. 

  (Sabatino Moscati, “Fenikeliler”, 2004, s.322-323) 

 Harita-6: Orta Akdenizdeki Fenike Kolonileri. 

                 (Sabatino Moscati, “Fenikeliler”, 2004, s.324-325) 

 Harita-8: Batı Akdenizde Fenike Kolonileri. 

                 (Sabatino Moscati, “Fenikeliler”, 2004, s.327) 

 Harita-9: Gades Şehrinin Planı. 

                 (Sabatino Moscati, “Fenikeliler”, 2004, s.329) 

 Harita-10: Kartaca’nın Planı. 

                  (Sabatino Moscati, “Fenikeliler”, 2004, s.328) 
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Resim-1: Sinahheriba Kabartmalarında’ki Fenike kenti. 

Resim-2: Kartaca kentinden yıkıntılar. 

Resim-3: Samaria’dan kanatlı sfenksin tasvir edildiği fildişi. 

               (Filistin Arkeoloji Müzesi, Kudüs, Ürdün)   

Resim-4: Nimrud’dan pencereden bakan kadının görüldüğü fildişi oyma 

               (British Museum)   

Resim-5: Nimrud’dan bir gençle bir lotus sapının tasvir edildiği fildişi. 

                (British Museum) 

Resim-6: Nimrud’dan kanatlı sfenksin tasvir edildiği fildişi 

               (British Museum) 

Resim-7: Nimrud’dan bir kartuşun iki yanındaki figürlerin görüldüğü fildişi 

                (British Museum) 

Resim-8: Samaria’dan Mısırlaştırıcı figürlerin görüldüğü fildişi. 

               (Filistin Arkeoloji Müzesi, Kudüs, Ürdün) 

Resim-9: Samaria’dan, lotus çiçieği üzerindeki Tanrı Horus’un tasvir edildiği bir fildişi. 

                (Filistin Arkeoloji Müzesi, Kudüs, Ürdün) 

Resim-10: Monte Sirai’den oyma fildişi baş. 

                 (Museo nazionale, Cagliari; fotoğraf M.Bini) 

Resim-11: Arslantaş’tan palmet frizli fildişi. 

                 (Louvre fotoğraf arşivi) 

Resim-12: Arslantaş’tan bir geyiğin tasvir edildiği fildişi. 

                  (Louvre fotoğraf arşivi) 
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Resim-13: Arslantaş’tan emziren bir ineğin tasvir edildiği fildişi 

                 (Louvre fotoğraf arşivi) 

Resim-14: I.Kıbrıs Fenike grubundan tunç kase 

Resim-15: II.Kıbrıs Fenike grubundan tunç kase  

Resim-16: III.Kıbrıs Fenike grubundan tunç kase  

Resim-17: Olympia’dan tunç kase 

Resim-18: Praeneste’den Mısırlaştırıcı üslupta tunç kase 

Resim-19: Nimrud’dan ağaçların ve şematize edilmiş dağların görüldüğü tunç kase 

                (British Muzeum) 

Resim-20: Nimrud’dan bir ağacın iki yanında koçların görüldüğü tunç kase 

                (British Museum)  

Resim-21: Yürüyen bir sfenksin görüldüğü Fenike mührü 

Resim-22: Yürüyen bir figürün görüldüğü Fenike mührü 

Resim-23: Koşan bir keçinin görüldüğü Fenike mührü 

Resim-24: Kartaca’dan mücevherler 

                 (Musee National, Bardo) 

Resim-25: İbiza’dan cam hamurundan kolye 

                 (Cau Ferrat, Sitges; fotoğraf Mas)  

Resim-26: Alisedo’dan altın taç, kolyeler ve kolye uçları 

                 (Museo arqueologiconacional, Madrid)  

Resim-27: Kartaca’dan cam hamurundan skarabe 

                 (Musee National Bardo) 
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Resim-28. Kartaca’dan maske şeklinde kolye ucu, cam hamurundan 

                 (Musee National, Kartaca; fotoğraf D. Revault) 

Resim-29: Kartaca’dan I.Gruptan maske 

                 (Musee National, Bardo) 

Resim-30: Kartaca’dan II.Gruptan maske  

                  (Musee National, Bardo) 

Resim-31.Kartaca’dan III.Gruptan maske 

                  (Musee National, Kartaca; fotoğraf D. Revault) 

Resim-32. Kartaca’dan IV.Gruptan maske 

                  (Musee National Bardo) 

Resim-33: İbiza’dan pişmiş toprak maskeler 

                  (Museo arquelogico, Barselona; fotoğraf Mas) 

Resim-34: Motya’dan pişmiş toprak maske 

                 (Museo Whitaker, mozia: Fotoğraf Antik Çağ Bölümü, Palermo) 

Resim-35: Kartaca’dan tunç ustura 

                (Musee National, Kartaca; fotoğraf G. Van Raepenbusch) 

Resim-36: İbiza’dan tunç ustura 

                 (Musee arqueologico National, Madrid) 

Resim-37: İbiza’dan insan başı şeklinde pişmiş toprak vazo 

                 (Cau Ferrat, Sitges; fotoğraf Mas) 

Resim-38: Kartaca’dan ördek şeklinde vazo 

                 (Musee National, Bardo) 
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Resim-39: Kartaca’dan bezemeli devekuşu yumurtası kırığı 

                 (Musee National, Kartaca; fotoğraf G. Van Raepenbusch)  

Resim-40: Kıbrıs’tan insan şeklinde kaba seramik vazo 

                 (Louvre; Archives photographiques) 

Resim-41: Kartaca’dan koku yayama vazosu 

                 (Musee National, Bardo) 

Resim-42: Tunç adak heykelcikleri. Byblos kazılarında ele geçmiştir, üzerleri ince bir altın bir            

                  varakla kaplanmıştır. 

Resim-43: Halep’ten tunç kadın heykelciği 

                 (Ashmolean Museum, Oxford) 

Resim-44: Bealbek’ten tunç kadın heykelciği 

                 (Ashmolean Museum, Oxford) 

Resim-45: Humus’tan tunç erkek heykelciği 

                 (Ashmolean Museum, Oxford) 

Resim-46: Halep’ten tunç kadın heykelciği 

                 (Ashmolean Museum, Oxford) 

Resim-47: Selinunte yakınlarında denizde bulunmuş olan tunç heykelcik 

                 (fotoğraf; Antik Çağ Bölümü, Palermo)    

Resim-48: Galera’dan kaymaktaşından oturan Tanrı heykeli 

                  (Museon arqueologico nacional, Madrid) 

Resim-49: Sidon’dan Eşmunazar lahdi 

                (Louvre; Giraudon)    
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Resim-50: Byblos’tan Ahiram lahti 

                 (Musee national, Beyrut)      

Resim-51: Kartaca’dan kanatlı bir kadının görüldüğü tabut 

                 (Musee national, Kartaca; Fotoğraf G.van Raepenbusch)  

Resim-52: Amrit’ten stel 

                 (Louvre; Giraudon) 

Resim-53: Kartaca’dan bir kadının görüldüğü pişmiş toprak levha 

                 (Musee national, Kartaca; fotoğraf D. Revault)      

Resim-54: Kartaca’dan kurs tutan pişmiş toprak kadın heykelciği 

                (Musee national, Bardo)  

Resim-55: Motya’dan pişmiş toprak kadın protomu 

                 (Museo Whitaker, Mozia; fotoğraf Antik Çağ Bölümü, Palermo)    

Resim-56: Kartaca’dan Helenleştirici pişmiş toprak kadın protomu 

                 (Musee national, Bardo)  

Resim-57: Kartaca’dan Mısırlaştırıcı pişmiş toprak kadın protomu 

                 (Musee national, Kartaca; fotoğraf D. Revault)   

Resim-58: Kartaca’dan Pön çanak çömlekleri  

                 (Musee national, Kartaca; fotoğraf G. van Raepanbusch)       

Resim-59: Mustafa Aydemir’in amfora koleksiyonundan “Kenan Amforaları” 

Resim-60: Golgoi’den sütun başlığı 

                 (Sabatino Moscati, “Fenikeliler”, 2004, şekil:30)  

Resim-61: Golgoi’den Ön Ailol sütun başlığı  

                 (Louvre; Archives photographiques)  
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Resim-62: Doğu Akdeniz ticaret gemisi 

                 (Lionel Casson, “Antik Çağda Denizcilik ve Gemiler”, 2002, Resim:31) 

Resim-63: Doğu Akdeniz ticaret gemilerinden oluşan bir filo Mısır limanına yaklaşıyor.Teb’den 

                  bir mezar resminin çizimi. M.Ö.1400 civarı.     

                  (Lionel Casson, “Antik Çağda Denizcilik ve Gemiler”, 2002, Resim:30) 

Resim-64: M.Ö.1500’e ait Mısır gemileri. Deir-el Bahri’deki Hatçepsut’un mezarından bir     

                  kabartma çizim. 

                (Lionel Casson, “Antik Çağda Denizcilik ve Gemiler”, 2002, Resim:18) 

Resim-65: Fenike yük gemisi, yaklaşık M.Ö.1500 

                 (“National Geoographıc”, Ekim 2004, s.112-113) 

Resim-66: Fenike yük gemisi, yaklaşık M.Ö.800 

                 (“National Geographıc”, Ekim 2004, s.112-113) 

Resim-67: Fenike savaş gemisi, M.Ö. 300 

                  (“Natıonal Geographıc”, Ekim 2004,s.112-113) 

Resim-67,68: Murex. Tekstil sanayisinde boya yapım için kullanılan bir çeşit deniz yumuşakçası. 
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