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Uluburun Gemisi 3000 Y~l Önce Dünya Ticareti, Ed., Ünsal Yalç~n, Cemal Pulak,
Rainer Slotta, Ege Yay~nlar~, 2006, 693 sayfa.
Uluburun Gemisi 3000 Y~l Önce Dünya Ticareti adl~~kitap, zaman~n Cumhurba~kan~~Ahmet
Necdet Sezer ve Ünsal Yalç~n ile Rainer Slotta'n~n önsözleriyle ba~lar.
Makalelerden olu~an ve yedi ba~l~k alt~nda toplanan bölümlerden önce Ünsal Yalç~n "Tarih Yazan Gemi: Uluburun" makalesiyle bir giri~~yapar. Uluburun bat~~~n~n ara~urdma öyküsü, sünger
dalg~c~~Mehmet Çak~r 1982'de güneybat~~Anadolu sahilinde madeni eserlere rastlamas~~ve geminin
kaptamn bu durumu Bodrum Sualt~~Arkeoloji Müzesi'ne bildirmesiyle ba~lar.
Geminin kal~nt~lar~~ve yükünün büyük bir k~sm~~1984-1994 aras~nda Texas A&M Üniversitesi
Sualt~~Arkeolojisi Enstitüsü ile Bodrum Sualt~~Arkeolojisi tarafindan yap~lan ortak çal~~malarla gün
~~~~~na ç~kar~lm~~t~r. Yap~lan hassas çal~~malar sayesinde bilim adamlan 15 m. uzunlu~undaki geminin
rekonstrüksiyonunu gerçekle~tirebilmi~lerdir.
Uluburun kaz~lar~~1996'da bitmi~~olmas~na ra~men buluntular~n ara~t~r~lmas~, restorasyon ve
konservasyon çal~~malar~~devam etmektedir.
Tekne sedir a~ac~ndan, ba~lanularda kullan~lan keneder me~eden yap~lm~~t~r. Geminin as~l kapasitesinin 20 ton civar~nda oldu~u tahmin edilmektedir. Gemiye 10 ton bak~r ve 1 ton kalay yüklenmi~tir. Bunu d~~~nda cam, fayans, çam reçinesi, fildi~i, gümü~~ve alt~ndan lüks ürünler, kehribar ve
ba~ka ta~lardan boncuklar, deveku~u yumurtalar~, Afrika abanozu, çanak çömlekler, silah ve ba~ka
malzemeler vard~r. Gemi do~udan olas~l~kla Ugarit'ten bat~ya do~ru yola ç~km~~t~r. Yolculu~u belki de
Ege'deki bir Myken saray~nda son bulacaku. Geminin yükü olas~l~kla kral saray~na yollanmaktayd~.
Gemideki en büyük buluntu toplulu~u bak~r külçelerdir. Ço~u GTÇ'nda tüm Akdeniz bölgesinde görülen öküzgönü biçimine sahiptir. ~kinci büyük grubu ise disk biçimliler olu~turur. Günümüzde
bilinen en eski kalay külçeleri Uluburun bau~~ndan ele geçirilmi~tir.
Ço~u çam reçinesi ile doldurulmu~~yakla~~k 150 adet Kenan amforas~~ve 9 büyük küp gemideki
di~er önemli buluntu grubunu olu~turur.
Bir ba~ka önemli buluntu toplulu~u ise 175 adet cam külçedir. Bu külçelerin Suriye-Filistin bölgelerinden geldi~i dü~ünülmektedir.
Fildi~i kozmetik kutusu, çe~itli ta~lardan boncuklar, alt~n madalyon ve M~s~r d~~~nda bulunmu~~
önemli M~s~r eserlerinden Nefertiti'ye ait skarabeus önemli prestij eserleridir. Skarabeus buluntu
geminin Nefertiti döneminden önceye tarihlenemeyece~ini kan~tlar.
Bunlarla beraber gemide çok say~da Myken, Suriye ve K~br~s silah~~ve mürettebata ait ~ahsi e~yalar bulunmaktad~r.
Yap~lan dendrokronolojik ara~t~rmalarda elde edilen ilk sonuçlar ve C14 verileri geminin M.Ö.
14. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda batt~~~m göstermektedir.
Kitab~~olu~ turan bölümlerden ilki "Türkiye ve Arkeoloji" de Osmanl~'dan günümüze de~in
Türkiye'de arkeolojinin geli~imi ve Bodrum Sualt~~Arkeoloji Müzesi ile ilgili bilgiler verilmi~tir.
"Uluburun Gemisi ve Ta~~d~~~~Yük" adl~~bölümde Uluburun Bat~~~'mn yükü lu~kk~nda genel
bilgiler ile beraber K~br~s çanak çömle~i, bauktaki silindir mühürler, ta~tati bir tören g~~as~, geminin
teknik özellikleri ve malzemelerine göre tarihlendirilmesi, bulunan bak~r külçelerin kiir~un izotop
analizleri ve Geç Tunç Ça~~~dünyas~ndaki yay~l~mlar~~anlat~lm~~ur.
"Uluburun Gemisi ve Bira" isimli bölümde, özellikle M.Ö. II. biny~lda bira üretind ve tüketimi
arkeolojik ve yaz~l~~kaynaklar ~~~~~nda de~erlendirilmi~~ve bira içi~~~inde kullan~lan ve arkeolojik buluntu olarak ender kar~~la~~lan kur~un bir eserden bahsedilmi~tir.
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"Tarihsel Çerçeve (M.Ö. yak. 14-12. yy)" adl~~ bölümde, M.Ö. II. biny~l ile ilgili genel de~erlendirmeler yap~~m~~, Hitit ve M~s~r uygarl~ klar~~ile birbirleriyle olan ili~kilerine de~inilmi~tir. Yine M.Ö.
II. Biny~lda Asur, Troia ve Myken kültürleri hakk~ nda bilgiler verilmi~tir.
"Gemi Yolculu~u" bölümünde, Tunç Ça~~~Do~u Akdeniz bat~ klar~~ ve birbirleri ile olan benzerlikleri, M.Ö. II. biny~lda Do~u Akdeniz'de gemi yolculu~u yap~lmas~ n~n nedenleri, koloniler, bölgelere
göre yaz~l~~ ve arkeolojik buluntular ~~~~~ nda gemi tipleri ve limanlar hakk~nda bilgi verilmi~tir. Yine
deneysel arkeoloji disiplini içinde Uluburun Gemisi'nin yeniden yap~l~~~~ve tüm bu a~amalar~n yay~n
ve belgesel olarak haz~rlanaca~~~anlat~ lm~~t~r.
"Ticaret" isimli bölümde, Tunç Ça~~'nda Akdeniz'de kültürler aras~~ili~kiler, Geç Tunç Ça~~~bat~klar~, metal ve seramik ticareti, bu ili~kilerin yaz~l~~kaynaklar ~~~~~nda de~erlendirilmesi, kültür bölgeleri, yolculuklar~n yap~ld~~~~rotalar, Eski Yak~ndo~u ticaretinin özellikle yaz~l~~ belgeler ~~~~~ nda yarhm~, Levant Bölgesi'nin Geç Tunç Ça~~~genel görünümü, Hititler'de ticaret, öküzgönü biçimli külçelerin Avrupa ve Orta F~rat Havzas~~yay~l~mlar~, bu külçelerin ~talya'da Geç Tunç Ça~~'nda üretim ve
ticaretleri, Orta Akdeniz metal ticareti ile kalay~ n kullan~m tarihi ve Orta Asya'daki kaynaklar ile bunlar~n antik dönem kullan~mlar~~ anlat~lm~~t~ r.
"Madencilik, Metalurji, Zanaat ve Endüstri Merkezleri" adl~~ bölümde, Tunç Ça~~'nda kullan~lan
madenler, de~erli ve yar~~ de~erli ta~lar~n kullan~mlar~~ hakk~nda bilgi verilmi~, madencilik yöntemleri,
Hititler'de madencilik yöntemleri ve demirin kullan~m~, Geç Tunç Ça~~'nda Ege ve K~br~s'da bak~ r
üretimi ve tunç kullan~m~, M.Ö. II. biny~lda alt~ n üretimi ve cam ticareti ile Anadolu ve Önasya'da
çanak çömlekçili~in geli~imi anlat~lm~~t~r.
Bölümlerden sonra Uluburun Gemisi Bat~~~ 'nda bulunan eserlerin kataloguna yer verilmi~ tir.
Uluburun Gemisi 3000 Y~l Önce Dünya Ticareti, Geç Tunç Ça~~'mn çok iyi ara~t~r~lm~~~bat~klar~ndan birinin detayl~~ tan~t~m~n~n yap~lmas~yla kalmaz ayn~~ zamanda M.Ö. II. biny~l Yak~ndo~u'suna
toplu bir bak~~~sunmaktad~r. Haritalar, levhalar ve eser foto~raflanyla zenginle~tirilmi~~olan kitap
özellikle, Geç Tunç Ça~~~için bir ba~vuru kayna~~~niteli~indedir.
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