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Klasik Arkeoloji bilimini de kapsayacak şekilde genişletilmesiyle kaleme alınmıştır.
Ülkemizde arkeoloji, 1930’lardan itibaren hızla ivme kazanmış bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı
son zamanlarda hızla arkeolog yetiştiren bir meslek dalı hâline de gelmiştir. Çok uzun yıllardan
beri, çok farklı uygarlıklara beşik olmuş Anadolu’da sayısız ören yeri, kent, vb yerleşmeler
bulunmaktadır ve gerek bunlar, gerekse buralarda bulunmuş olan eserler, tüm insanlığın ortak
geçmişine aittir. Dolayısıyla bizler, hem bulunduğumuz coğrafyadaki uygarlıklara sahip
olduğumuz için şanslıyız, hem de bu uygarlıkların bıraktığı kültürel mirasa, gerek kendimiz,
gerekse dünya tarihi için sahip çıkmak zorundayız. Bu da ancak eğitim ile gerçekleşebilir.
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1. ARKEOLOJİ NEDİR?

7

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.Arkeoloji Nedir? Dünyada Arkeolojinin Gelişimi
1.2.Arkeolojinin Tarihi
1.3.Arkeolojinin Bölümleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Arkeoloji nedir?
a) Kazıbilim
b) Eskinin bilimi
c) Antik çağ bilimi
d) Eski çağ bilimi
e) Tarih bilimi
2) Dünyada arkeoloji kavramı ne zaman ortaya çıkmıştır?
a) Fransız Devrimi sonrasında
b) Sanayi Devrimi sonrasında
c) Ortaçağ’da
d) Rönesans sonrasında
e) 19.yy.da
3) Arkeoloji bir bilim dalı değil, heyecanlı bir maceradır.
a) Doğru
b) Yanlış
4) Arkeoloji, antropolojinin bir alt dalıdır.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) b, 4) a
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

biliminin Bir
bilim
dalının Kaynakçadaki
dünyadaki doğmasındaki neden-sonuç okumak
ilişkisi

yayınları

Arkeolojiye yardımcı bilim Sosyal bilimlerde, bir bilim Kaynakçadaki
dalları
ile
arkeolojinin dalının
tek
başına okumak
yararlandığı bilim dalları
çalışamayacağını görmek

yayınları

Arkeoloji
tanımlanması,
gelişimi
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Anahtar Kavramlar







Arkeoloji, Prehistorya
Klasik Arkeoloji
Etnoarkeoloji
Biyoarkeoloji
Kuramsal arkeoloji

11

Giriş
Bu bölüm, genel hatlarıyla arkeolojinin tanımını, bir bilim dalı olarak ortaya çıkışını ve
tarihini içermektedir. Ayrıca, dünyada arkeoloji kavramının gelişimi, arkeoloji bilimine yardım
eden ve arkeolojinin yararlandığı diğer bilim dalları hakkında kısaca açıklamalara yer
verilmiştir. Böylelikle arkeoloji biliminin çerçevesi tanımlanmaya çalışılmaktadır.
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1.1.Arkeoloji Nedir? Dünyada Arkeolojinin Gelişimi
Arkeoloji kelimesi eski Yunanca arkhaios=eski ve logos=bilim kelimelerinden türemiştir.
Genel olarak arkeolojinin kazı bilimi olduğu düşüncesi hakimse de, aslında kazı yapmak
arkeolojinin kullandığı yöntemlerden biridir. Arkeoloji, dünyanın herhangi bir yerinde,
geçmişte yaşamış insan topluluklarının meydana getirdiği ve bugün artık var olmayan geçmiş
kültürleri her yönüyle anlamaya, araştırmaya ve aydınlatmaya çalışan bir bilim dalıdır (Esin
1997, 57). Bu bilim dalının ortaya çıkışı, insanoğlunun kendi tarihi geçmişindeki bazı
gelişimlerin bir sonucudur; konusu “insan” olduğu için, önce “antropoloji” ve “kültür” kavramı
üzerinde konuşmak gereklidir, zira arkeolojinin temelinde “kültür” olgusu yatar.
İnsana has herşey “antropoloji”nin konusuna girer. İsim, eski Yunanca “antropos” ve
“logos” kelimelerinden türemiştir. Bu bilim dalı, hem fiziksel olarak insanı inceler, hem de
onun biyolojik olmayan, ortaya koyduğu “ürün”leri, yani “kültürünü” değerlendirir. “Kültür”,
en yalın ve basit haliyle, “biyoloji kaynaklı olmayan, kendimize özgü niteliklerdir. Bilgi, inanç,
sanat, ahlak, yasa, adet ve insanın toplumda bir üye olarak edindiği diğer yeteneklerdir”
(Renfrew-Bahn 2017, 12). Böylece arkeoloji aslında antropolojinin bir alt kolu olarak
tanımlanabilir. Biyolojik açıdan insanın incelenmesi “fiziki/biyolojik antropoloji” olarak
tanımlanır. “Sosyal/kültürel antropoloji”, insan kültürüne has özellikleri inceler. Bunu
yaparken, toplumların ortak bilgi hazinesi olan etnolojiyi kullanır. Etnoğrafik nesneleri
kullanarak farklı kültürleri karşılaştırır, çıkarımlar yapar. “Arkeoloji ise ‘antropolojinin geçmiş
zamanıdır’ (Renfrew-Bahn 2017, 12). Arkeologlar, sosyal antropologların yaptığı işi,
geçmişten gelen nesneleri kullanarak, geçmiş kültürleri yorumlayarak yaparlar. Başka
kelimelerle, arkeoloji, insanın meydana getirdiği kültürü, o kültürden günümüze ulaşabilmiş
kalıntıları kullanarak değerlendirir. Bu kalıntılar yardımıyla o kültürü veya toplumu eksiksiz
bir biçimde görmeyi ve yorumlamayı amaçlar. Bu açıdan geçmişle ilgilendiği için tarihsel, eski
çevresi içinde insanı yorumlayıp anlamaya çalıştığı için de sosyo-kültürel bir bilim dalıdır (Esin
1997, 57).
Bu noktada şunu açıklığa kavuşturmak gereklidir ki, arkeolojinin değerlendirdiği nesneler,
genellikle doğrudan bir bilgi sunmazlar. Dolayısıyla arkeolog, bulduğu nesneyi inceler, ona bir
takım sorular sorar, benzerlerini araştırır, açıklama önerir ve yargıya varır. Bir buluntunun,
içinde bulunduğu ortam ile oluşan bağını saptamak, işlevini ve onun, ele geçtiği ortamdaki
insanlar için önemini/işlevini anlamak gereklidir. Dolayısıyla arkeolog “veri (kanıt) toplar,
deneyler yürütür, bir varsayım (verileri açıklayan önerme) formüle eder, varsayımını daha fazla
veri ile test eder ve daha sonra sonucu bir model (verilerde görülen şablonu en iyi şekilde
özetleyecek tanım) olarak sunar” (Refrew-Bahn 2017, 13). Dolayısıyla arkeoloji, hem arazi,
hem de kütüphane çalışmalarına dayanan bir bilim dalıdır.
Arkeolojinin geleneksel yaklaşımı, nesneleri kullanarak, o dönemin maddi kültürünü
yeniden yaratmaktır; o dönemin resmini çizmektir. Bununla birlikte, yeni arkeolojik
yaklaşımlarda “neden” sorusu ve buna verilecek cevaplar daha önemli görülmektedir. “bu
insanlar neden bu şekilde evlerde oturdular? Neden burada yaşadılar? Neden bu eşyayı
kullandılar? Davranış şekilleri neden böyle? “ gibi. Dolayısıyla değişimin açıklanması
beklenmektedir.
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Arkeoloji biliminin iki temeli vardır:
1. Geçmişte yaşamış insan ve toplulukların maddi kültür kalıntılarını yüzey araştırması
ve kazı yoluyla saptayarak insanın gelişimine somut verilerle ışık tutmak;
2. Saptanan buluntuları inceleyerek değerlendirmek, yorumlamak ve elde edilen
sonuçları yayımlamak.

1.2. Arkeolojinin Tarihi
Konusu geçmişte yaşamış insana dair olan herşey olduğu için, arkeolojinin birden çok
alt grubu/tanımı vardır. En temel ayrım, kronolojik sıralamayı içerir; arkeoloji biliminin
tarihinde, insanlık tarihindeki bazı gelişmelerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda
bir bilim dalı olarak değil, ama bir kavram olarak arkeolojinin Rönesans döneminde yerleşmeye
başladığı söylenebilir. Rönesans ile birlikte, o dönemde yaşayan insanların kendilerinden
önceki bazı eski kültürleri ve özellikle Hellen-Roma kültürlerini sorgulamaları, arkeoloji
kavramının doğmasında itici faktör olmuştur. Zengin ve gösterişli eserlerin bulunması, bunlara
sahip olarak bir tür statü atlama, aslında temelde kimlik arayışının bir etkisi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu dönemde özellikle eski Yunan ve Roma eserlerine duyulan hayranlık, zengin
ve aristokrat ailelerin evlerini süsleme kolleksiyonerlik ve antika merakı olasılıkla bu kavramın
doğmasında önemli bir faktör olmuştur (Özdoğan 2012, 52- 54). Bununla birlikte, özellikle
17.yy.dan itibaren Batı’nın Doğu’ya has otantik ve egzotik malzemelere duyduğu ilgi ve
hayranlık da arkeoloji kavramının gelişmesinde katkı sağlamıştır (Özdoğan 2011, 115-120).
Ortaçağ’dan daha görkemli geçmişini sorgulayan ve kendi kimliğini arayan bu bakış
açısının yanı sıra, Tevrat ve İncil’de bahsi geçen yerlerin araştırılıp bulunmasına yönelik
arayışlar da arkeolojinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Batılı düşüncenin kendi kökenini Hellen
ve Roma uygarlıklarına bağlama çabası, sonradan Klasik Arkeoloji biliminin temellerini
oluşturacak şekilde, araştırmaların daha çok bu bölgelerde yoğunlaşmasıyla sonuçlanmıştır.
Tevrat ve İncil’e yönelik çalışmalar ise daha çok Ortadoğu’da gerçekleşmiş ve sonradan Önasya
Arkeolojisi kavramıyla coğrafi anlamda özdeşleştirilmiştir. Buna karşın, bu bölgede HellenRoma kültürlerindeki mimari açıdan şekillenmiş kentlerin yerine, tabakalar hâlinde
katmanlaşmış “höyük”ler vardır. Buralarda yapılan çalışmalarda tahmin edilenden daha eski ve
görkemli kültürlerin saptanması, şüphesiz felsefi düşünce yapısında da bazı yeniliklere neden
olmuştur. Böylece, hem Hellen-Roma uygarlıklarına ait geçmiş, hem de doğudaki höyüklerde
karşılaşılan geçmiş, batı düşünce sisteminin gelişip değişmesinde faktör olmuştur (Özdoğan
2011, 117, 186, 187).
Rönesans ve ardından gelen Aydınlanma çağı, Avrupa’daki çoğu topluluklar için
Uluslaşma sürecinin başladığı bir dönem olarak kabul edilebilir. Farklı kimliklerle bir arada,
bir imparatorluk sınırları içinde yaşayan toplumlar, özellikle kutsal Roma-Germen
imparatorluğunun yıkılmasının ardından, kendi kimliklerini aramaya başlamışlardır. Bu
arayışın somut gelişmelerinden biri, bu toplumların kendi topraklarındaki kalıntıları
belgelemesi ve veri toplamasıdır. Bu durum özellikle 15. ve 16. yy. larda yaygın bir hareket
olarak gözlemlenmektedir (Özdoğan 2012, 54, 55, Özdoğan 2011, 187-188).
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18.yy.da Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), ilk kez Yunan ve Roma
heykellerini gruplandırmış, bunların dönemsel ayrımlarını yapmış ve eski dönem sanatını bir
takım gruplara ayırmıştır. Winckelmann, bu çalışmasıyla ağırlıklı olarak Yunan ve Roma
dönemi kültürlerini inceleyen Klasik Arkeoloji biliminin kurulmasına yardımcı olmuştur ve
kendisi günümüzde Klasik Arkeoloji biliminin kurucusu olarak kabul edilir. Her yıl 6 Aralık
günü Winckelmann günü olarak anılır ve çeşitli etkinliklerle kutlanır. Klasik Arkeoloji bilim
dalı Mö. 3.binden Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrıldığı Ms. 395 tarihine kadar Ege ve
Akdeniz havzasındaki kültürleri ve bunların bıraktığı maddi kalıntıları inceler.
Gerçekte, 19.yy.da bazı Avrupa ülkelerinde yaşanan köken arayışı, bu ülkelerin
halklarının kendilerini bir geleneğe veya kökene bağlama arzusu, hem etnoloji, hem de
antropoloji bilimlerinin doğmasına neden olmuştur. Özellikle Charles Darwin’in (1809-1882)
“Doğal Seçim Yoluyla Türlerin Kökeni” eserinin yarattığı yankı, eski dönem insanlarının
yaptığı taş alet ve gereçlere rastlanması, Fransa ve İspanya’daki mağaralardaki duvar
resimlerinin bu dönemlerde keşfedilmesi, insanın kökeninin daha önceye ulaştığını
göstermiştir. Bununla birlikte, 1816’da oldukça büyümüş haldeki Danimarka Kolleksiyonunun
başına Kopenhaglı bir tüccarın oğlu olan Christian Thomsen (1788-1865)’in getirilmesiyle,
önemli bir adım atılır. Zira Thomsen, Danimarka Ulusal Müzesi’ndeki aletleri yapıldıkları
malzemeye göre sınıflandırmış, “Taş, Tunç, Demir devri” olarak üçlü dönem sistemini
kurmuştur. Önemli olan bir başka husus da, bu aletleri tek başlarına değil, birlikte bulundukları
diğer nesnelerle birlikte değerlendirmiştir. Bu sayede, örneğin her üç dönemde de çömlekçiliğin
olduğunu, ama cam malzeme kullanımının yalnızca Demir Çağ’da gerçekleştiğini
söyleyebilmiştir (Renfew-Bahn 2005, 317). Onun kurduğu bu “Üç Çağ sistemi”, Avrupa’da
tarihöncesi arkeolojisinin temellerini oluşturmuştur (Özdoğan 2012, 33-34). “Prehistorya”
terimi, ilk kez İngiliz Daniel Wilson tarafından, 1851 yılında yazdığı kitabında kullanılmıştır.
Bu terim daha sonra yerleşerek yaygınlaşmıştır. Prehistorya, aslında yazının bulunuşuna kadar
geçen süreçte insanın ve buna bağlı olarak çevresinde oluşturduğu kültürü inceleyen bilim
dalıdır.
Dünyada arkeoloji biliminin Ortaçağ’dan itibaren bir kavram olarak gelişmeye
başladığına yukarıda değinmiştik. Bununla birlikte, başlangıçta bir kavram olan arkeoloji,
zaman içinde evrilmiş ve bir bilim dalına gelmiştir. Onun böylesi değişimi, bazı kritik
buluntular, bazı kazılar veya yayınlar ve hatta düşünsel anlamdaki bazı değişikliklerle olmuştur.
Bir zamansal dizin içerisinde bütün bu olayları anlatabilmek çok mümkün değilse de, genel
olarak şöyle sıralanabilir:
1506 Laokoon heykel grubunun bir İsveçli araştırmacı tarafından bulunması, Rönesans’ın
ünlü sanatçılarının antik dünyanın eserleriyle tanışmasını sağlamıştır
1533 İngiltere’de John Leland VIII.Henry tarafından, eski eserler ve el yazmalarının
listelenmesi konusunda görevlendirilmiştir. Bu da ilk kez bir devlet görevlisinin atanmasıyla
ilgili bir emsal olmuştur.
1558 İtalya Perugia’da Etrüsklere ait mezarların saptanması, İtalya’da önceki kültürlere ait
kalıntıların olduğu düşüncesini sağlamış ve bakış açısını etkilemiştir
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1578 L.Rauwolf, Tevrat’ta bahsi geçen Babil kulesine benzer bir yapıyı belgelmiştir. Bu
Yakındoğu arkeolojisinde somut gelişmelerden biri olmuştur.
1586 W. Camden İngiltere’deki tarihöncesi kalıntıların ilk listesini yapmıştır.
1611 Babil ve Persepolis ile ilgili ilk bilgiler toplanmış ve bu Avrupa’da büyük bir heyecan
uyandırmıştır.
1611 İsveç’te Kral G.Adolphus, esdki eserlerin tümünün krala ait olduğunu ve kralın bunları
İsveç halkı adına korumakla yükümlü olduğunu vurgulamıştır
1612 İngiliz Lord T.Howard, Papa’dan aldığı izinle Roma’da kazı yapar ve buradaki birçok
büstü İngilitere’ye götürür.
1615 İtalyan gezgin P.della Valle, Babil ve Ur’dan topladığı çivi yazılı parçaları ve
Persepolis’ten aldığı kopyaları Avrupa’ya getirir.
1663 Stınehenge’in ilk ayrıntılı belgelemsi yapılır.
1685 Fransa Normandiya’da R. Le Prevot, tarihöncesi döneme ait bir mezar kazar; ilk ayrıntılı
ve sistemli kazı belgelemesi
1690 Londra yakınlarında ilk alt palaeolitik çağa ait el baltası bulunur
1723 Stonehenge yakınında ilk Tümülüs kazısı yapılor
1727 Fransa’da ilk ortaçağ kazısı yapılır
1738 Pompei ve Herculaneum’da ilk kazılar başlar
1759 British Museum açılır
1764 Johann J. Winceklmann, History of Ancient Art adlı eserini yayınlar. Klasik çağlara ait
sınıflandırma kavramını ilk defa ortaya koymuştur.
1776 Afrika’da kazı çalışmaları başlar.
1788 Avustralya’da kazı çalışmaları başlar
1793 Louvre Müzesi açılır.
1797 Hoxne kazısında ilk kez Paleolitik çağa ait kalıntılar, aletler ve soyu tükenmiş
hayvanlara ait kalıntılar bulunur.
1798 Napolyon’un Mısır seferi Mısırbiliminin başlangıcı olarak kabule dilmektedir. Rozetta
taşı bulunur.
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1801 Atina Parthenon’un cephaneliğe dönüştürülmesinin ardından patlaması nedeniyle zarar
gören yapının taşların Elgin Lordo T.Bruce tarafından British Msueum’a geitirlir.
1817 G.Belzoni Mısır’da Krallar Vadisi’nde kazı çalışmalarına başlar.
1820 Melos Aphroditesi heykeli bulunur.
1822 Rosetta taşı okunur
1829 Roma’da Alman Arkeoloji Enstitüsü kurulur.
1833 Lyell, tabakalanmanın esaslarını tanımını ve kuramlarını belirlediği kitabını yayınlar.
1839 Rawlinson çivi yazısın çözümlemesini yapar.
1842 Ninova’da kazı çalışmaları başlar.
1847 A.h.Layard, Ninova’da Assur kralı Sanherib’in sarayını ve kütüphanesini kazar.
1856 Almanya’da Orta Paleolitik çağa ait ilk insan iskeleti bulunur.
1869 Viyana’da klasik arkeoloji kürsüsü kurulur
1875 Yunanistan’da Olympia’da ilk kazılar başlar.
1880 İsveçli O. Montelius, arkeolojide tipolojinin esaslarını tanımlamıştır. “Ex oriente lux”
tanımını arkeolojiye kazandırmıştır.
1887 Osman Hamdi bey Sayda kazısını yapar.
1895 Ephesos kazıları başlar.
1897 Kafkasya’da kurgan kazıları yapılır.
1915 B.Hrozny, Hitit çivi yazısı çözer.
1921 çin’de alt paleolitik döneme ait insan iskeleti bulunur.
1922 Tuthakamon’un mezarı açılır.
1924 Mısır’da Fayoum’da kazılar başlar.
1930 Filistin’de Jerico kazısı başlar.
1930 İstanbul’da Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü
kurulur.
1940 Fransa’da paleolitik çağ sanatı açısından çok önemli olan Lascaux mağarası bulunur.
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1946 İstanbul Üniversitesi adına Arif Müfid Mansel Perge kazılarına başlar.
1946 İstanbul üniversitesi’nde Arkeoloji Kürsüsü kurulur.
1952 İlk sistemli sualtı kazısı J.Cousteau tarafından gerçekleştirilir.
1968 Keban baraj projesi çalışmaları başlar
1974 Çin’de pişmiş toprak askerlerden oluşan “ordu” bulunmuştur.
1978 Maya hiyeroglif yazısı çözülmüştür (Özdoğan 2012, 50. Soruda 70-83)

1.3.Arkeolojinin Bölümleri
Aslında yazılı kaynakların kullanılmaya başlaması, insanlığın yaklaşık 3 milyon yıl
önce başladığı düşünülecek olursa, çok daha kısa bir zamana işaret eder. Temelde, “tarih”in
yazının kullanılmaya başlamasıyla başladığı düşüncesi hakimdir; bu durumda yazı öncesi
dönem, “prehistorik dönem” veya “tarihöncesi dönem” olarak tanımlanır.
Önasya arkeolojisi ile bağlantılı olarak, “Protohistorya” kavramı da öne çıkar.
Protohistorya, “ön tarih” anlamına gelmekle birlikte, temelde yazıyı kullanmayan toplumları
inceler. Bunu yaparken, söz konusu toplumun çağdaşı olup, yazıyı kullanan halkların verilerini
değerlendirir. Örneğin, Assurluların Anadolu’da etkin oldukları dönemde, Anadolu halkları
yazıyı kullanmamaktadır; dolayısıyla onlar hakkındaki bilgiyi Assurlulardan öğrenmekteyiz.
En basit şekliyle, “tarihöncesi arkeolojisi/prehistorya, protohistorya ve önasya
arkeolojisi ve klasik arkeoloji şeklindeki bu en temel kronolojik ayrımların yanı sıra, örneğin
Mısır arkeolojisi gibi, belirli bir uygarlığa veya “sualtı arkeolojisi” gibi farklı bir coğrafyaya
yönelik kavramlar da eklenebilir. Sualtı arkeolojisi, 20.yy.ın yarısından sonra ortaya çıkmış,
Ayrıca bu kronolojik ayrımların uzmanları birarada, ya da birbirleriyle ilişki içinde çalışırlar.
Bu kronolojik ayrımın yanı sıra, yaklaşımlara bağlı olarak değişen başka “arkeoloji”lerden de
bahsedebiliriz. Bunların başında “etnoarkeoloji” gelir. Geçmişte yaşamış uygarlıkların maddi
kültür ürünlerini nasıl yaptıklarını, başka kelimelerle oluşum süreçlerini izlemek için modern
dünyanın ya da takip edilebilen yakın geçmişi irdelemek ve burada elde edilecek verilerle
geçmişi yorumlayabilmek mümkün olmaktadır. Avcı-toplayıcılarda et kesiminin nasıl
yapıldığı, Alaska’da Nunamiut Eskimoları arasında gözlemlenerek yorumlanabilmiştir
(Renfrew-Bahn 2017, 16). Eski yunan’da kullanılan çömlekçi çarkı için, Kıbrıs’ta 1980’li
yıllarda yapılan bir etnolojik araştırma yol gösterici olmuştur. Etnoarkeoloji ile etnoloji
arasındaki farkı, “etnoğrafya bir kültürü kendi koşullarında belgeleyip anlamay çalışırken,
etnoarkeolojinin bir bölgede ya da dünyanın herhangi bir yerindeki arkeolojik bulunutları
anlayabilmek amacıyla yaşanan hayatın maddi yönlerini belgeliyor olmasıdır (Renfrew-Bahn
2005, 113). “Biyoarkeoloji”, insan ve çevresindeki canlıların incelenmesi; “jeoarkeoloji”,
özellikle taş malzemenin incelenmesiyle bağlantılı bir bilim dalı olarak yeni dallar oluşmaya
devam etmektedir.
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Yeni ortaya çıkan kavramlar arasında “deneysel arkeoloji”den bahsetmek mümkündür.
Deneysel arkeoloji, eski kültürlerin ortaya koyduğu teknolojiyi anlamayı hedefler. Bunun en
somut örneklerinden biri, İÜ. Prehistorya Anabilim Dalı’nda yapılan çalışmadır. Bu çalışmada
Aksaray ilinde küçük bir tarla kiralanmış, burada ekim yapılmış ve ardından elde edilen
buğdaylar, önceden hazırlanmış taş aletler kullanılarak hasat edilmiştir. Bundan sonraki
safhada ise taş aletler (eski ve yeni) üzerindeki izler çok büyük boyutlu mikroskoplarda
incelenerek karşılaştırmalar yapılmıştır.
“Kuramsal arkeoloji”, felsefeye bağlı olarak gelişen çeşitli düşünce akımlarıyla
bağlantılı olarak doğmuştur. Bu bağlamda, “yeni arkeoloji”, “soruna yönelik arkeoloji”,
“bağlantısal arkeoloji”, “yorumsal arkeoloji” gibi farklı bakış açıları da arkeolojiye girmiştir.
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Uygulamalar
1) Arkeolojinin tarihsel gelişimi ve felsefesi için Mehmet Özdoğan’ın “50 Soruda
Arkeoloji” İstanbul 2012, ve “Arkeolojik Kazılar Bilimsel Çalışma mı? Toprak Hafriyatı
mı?”İstanbul 2011 isimli yayınları ile C.Renfrew-P.Bahn, Arkeoloji, çev.G.Ergin, İstanbul
2017 isimli yayın önerilebilir. Ayrıca, öğrenci bu dersi antik kentleri gösteren bir Anadolu
haritası eşliğinde okuduğunda antik kentlerin konumlarını daha iyi öğrenecektir.
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Uygulama Soruları
1) Arkeoloji biliminin tanımını, dünyadaki tarihini ve bir bilim dalı olarak oluşmasında
etki eden olaylar ve/veya çalışmaları öğrendiniz mi?
2) Yukarıda açıklananlar doğrultusunda arkeoloji bir bilim dalı mıdır?

21

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak “arkeoloji” kelimesinin anlamı ve tanıtımı yapılmıştır.
Ardından arkeoloji biliminin dünyadaki gelişimine değinilmiştir. Buna göre, kendini bir
geçmişe veya tarihe bağlama kaygısı, bu bilimin ortaya çıkmasında itici faktörlerden biri
olmuştur. Bunun yanı sıra ulus olma kaygısı, yine arkeolojinin doğmasına katkı sağlamıştır.
Bir bilim dalı olarak şekillenmeden önce arkeoloji, statü atlama, kolleksiyonerlik gibi
kavramların da şekil değiştirmesiyle biçimlenir. Bu değişimin izlerini Rönesans sonrasında
bulmak mümkündür. Öte yandan, dinsel nedenler, doğunun egzotik bitkileri, hayatı ve
buralarda bulunan nesneler, gezgin ve seyyahların doğuya olan seferlerini arttırır. Zaman içinde
arkeoloji, bir bilim olarak şekillenirken, kollara da ayrılmıştır. Bunun gerçekleşmesinde önemli
aşamaları oluşturan kişiler, çalışmalar ve kazılar vardır. Arkeoloji bugün hala, yeni dallara
ayrılarak çeşitlenmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi klasik arkeolojinin kurucusudur?
a) J.J.Winckelmann
b) Charles Newton
c) L.C.Wooley
d) Theodor Wiegand
e) Osman Hamdi Bey
2) Aşağıdakilerden hangisi ilk kez “prehistorya” terimini kullanmıştır?
a) Daniel Wilson
b) Charles Darwin
c) Christian Thomsen
d) G.Hogarth
e) Edhem Bey
3) Hangisi “antropoloji” için söylenemez?
a) “anthropos” ve “logos” kelimelerinden türemiştir
b) Konusu insana dair herşeydir.
c) Alt dallarından biri “fiziksel antropolojidir”.
d) Fiziksel antropoloji biyolojik çaıdan insanı inceler
e) Fiziksel antropoloji insanın kültürel anlamda ortaya koyduğu ürünleri inceler
4) Kültür nedir?
a) Entelektüel olmak
b) Arkeolojik kalıntılar
c) Toplumsal veriler
d) Biyoloji kaynaklı olmayan nitelikler
e) İnsana has yetenekler
5) Keban Baraj Projesi ne zaman başlamıştır?
a) 1946
b) 1952
c) 1968
d) 1972
e) 1980
6) Rönesans sanatçılarının ilk karşılaştıkları antik eser hangisidirr?
a) Laokoon grubu
b) Genelaos grubu
c) Samos kourosu
d) Auxerre koresi
e) Nikandre koresi
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7) Pompei ve Herculaneum’da ilk kazılar ne zaman başlar?
a) 17.yy.da
b) 18.yy.da
c) 1913’te
d) 20.yy.da
e) 1940’larda
8) İlk sistemli sualtı kazısı kimin tarafından yapılmıştır?
a) Osman Hamdi Bey
b) J. Cousteau
c) W. Ramsay
d) D. Wilson
e) J.J.Winckelmann
9) Tuthankamon’un mezarı ne zaman açılmıştır?
a) 1922
b) 1912
c) 1932
d) 1952
e) 1942
10) Biyoarkeoloji nedir?
a) İnsan ve çevresindeki canlıların incelenmesi
b) Biyo çeşitliliğin belirlenmesi
c) Kazılarda bulunan hayvan kemiklerinin incelenmesi
d) Kazılarda bulunan bitki kalıntılaırnın incelenmesi
e) kazılarda bulunan insan kemiklerinin incelenmesi

Cevaplar
1) a, 2) a, 3) e, 4) d, 5) c, 6) a, 7) b, 8) b, 9) a, 10) a
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2. TÜRK ARKEOLOJİSİNİN GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. Türk Arkeolojisinin Gelişimi
2.1. I. Dönem
2.2. II. Dönem
2.3. III. Dönem
2.4. IV. Dönem
2.5. V. Dönem
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ülkemizde müze oluşturmak amacıyla ilk eser toplatan kişi kimdir?
a) Osman Hamdi Bey
b) Edhem Bey
c) H.Schliemann
d) Kanuni Sultan Süleyman
e) Fatih Sultan Mehmet
2) Ülkemizde ilk eski eserler kanunu ne zaman çıkarılmıştır?
a) 19.yy.da
b) Cumhuriyetin kurulmasından sonra
c) Kurtuluş Savaşından sonra
d) 1984’ten sonra
e) 1975’ten sonra
3) Türk arkeolojisinin şekillenmesinde son derece önemli bir rol oynayan kazı çalışmaları
nerede gerçekleşmiştir?
a) Çatalhöyük
b) Alişar
c) Keban baraj gölü
d) Perge
e) Sinop
4) Türkiye, arkeolojik açıdan son derece zengin bir konumdadır.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) c, 4) Doğru
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Türkiye’de arkeoloji
biliminin tarihçesi

Kazanım

Arkeolojinin gerek felsefi,
gerekse uygulama açısından
değişimi, şekillenişinin
öğrenilmesi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kaynakçadaki yayınları
okumak

28

Anahtar Kavramlar






Fatih Sultan Mehmet
Osman Hamdi Bey
Asar-ı Atika Nizamnamesi
Müze-i Hümayun
Atatürk’ün tarih tezi
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Giriş
Arkeoloji temelde, kimlik arayışının bir sonucu olarak doğmuştur. Bu arayışta ulus
kavramı temel fikirdir. Bununla birlikte, 17.yy. dan itibaren doğmaya başlayan arkeoloji
düşüncesi, batılı bilim adamlarınca, kesin bir topluluğun değil, ancak bir kültürün anlaşılması
ilkesine bağlı olarak irdelenmiştir. Zira bir kültür ve onu ortaya kuran uygarlığın peşine
düşüldüğünde ilgi odağı tek bir coğrafyada ya da sınırlı bir alanda toplanmayip
yaygınlaşmaktadır. Bu bağlamda bir küreselleşme düşüncesinin doğduğu da söylenebilir.
Batı felsefesinin temelinde, uygarlığın geçmişten itibaren nasıl geliştiği, nasıl değiştiği
gibi sorulara yanıt aramak yatar. Buna bağlı olarak bilgi sistematiğini oturtma ve bilginin
kuramsallaşması temeldir. Bu da toplum, sanat, doğa alanlarında bir düzen arayışını
beraberinde getirir. Böylece uygarlıkların doğuşu, gelişimi ve belki bunun bir sisteme
oturtulabileceği düşüncesi doğar. Bu nedenle belirli bir coğrafya veya merkezden çok, genele
bakmak ve geneli değerlendirmek esastır. Böylece batı düşüncesi, kendinden olanla olmayanı
değil, bütün dünyayı, dolayısıyla uygarlığı izlemeyi temel alır. Süreç içinde Avrupa
kimliğinden çok, Avrupa kültürüne odaklanmış bir toplum olarak karşımıza çıkarlar.
Bu süreçte önce ünlü antik Yunan yazar Homeros’un dizelerinde bahsi geçen gelişkin
Yunan kültürünü kendi ataları olarak kabul ederler. Ancak 1950’li yıllarda Gordon Childe,
yapılan kazılar ve araştırmalarla, Avrupa kültürünün köklerinin Mezopotamya’ya kadar
uzandığını ifade etmiştir. 1960’larda ise daha radikal bir dönüşümle, Avrupa’nın kendi içinde
geliştiği iddiaları gündeme gelir. 1990’lardan sonra ise modern küreselleşme kavramına koşut
olarak farklı kültürlerin, toplumların etkilerini içine alan ve bunlarla harmanlanmış bir Avrupa
kültürü fikri egemen olmuştur (Özdoğan 2011, 185-204).
Bütün bu gelişmeler, batılı düşüncenin kültürü küresel bir kavram olarak algılaması,
kendi benliğinin kavranmasında belirleyici olmuştur. Bu noktadan Türkiye’ye baktığımızda,
çerçeve biraz farklılaşır. Cumhuriyet öncesinde Osmanlı toprakları üzerinde 16.yy.da itibaren
çeşitli araştırmacılar çalışmıştır. Bununla birlikte Osmanlı düşüncesinde kültür ve arkeoloji,
batılılaşma sürecinin olmazsa olmazı olarak algılanmıştır ve olasılıkla biraz da bu nedenle
Osmanlıların arkeolojik çalışmaları ancak 19.yy. civarında gerçekleşmiştir.
Cumhuriyetin ilanından sonra yeni bir ulus kavramının ortaya çıkmasıyla Türkiye
arkeolojisi farklı bir yöne doğru ilerler. Bu bölümde, ülkemizde arkeoloji biliminin doğması ve
gelişiminin safhaları anlatılacaktır.
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2.1. I. Dönem Anadolu’da Yabancıların Yaptığı Çalışmalar
Jeopolitik konumu dolayısıyla ülkemiz, oldukça uzun bir süreçte farklı toplulukların, kültür
ve uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Bu özelliği dolayısıyla da her zaman ilgi odağı olmuştur.
Batılılaşma sürecinde özellikle Avrupalılar, egzotik yerlere, eşya ve doğa ürünlerine duydukları
hayranlıkla farklı coğrafyalara gitme arzusu duymuşlardır. Bu bağlamda arkeolojik anlamda
batılıların Anadolu’yla ilk ilgilendikleri sürecin 17.yy.da başladığı söylenebilir. Dolayısıyla
Türk arkeolojisinin birinci dönemi, yabancıların Osmanlı topraklarında araştırma
faaliyetlerinde bulundukları dönemdir. Bu süreç aynı zamanda batılı düşüncede kimlik ve
uygarlık kavramları ile statü yükseltme çabalarının bir arada devam etmesine neden olmuştur.
Türk arkeolojisindeki bu ilk dönem, aslında Osman Hamdi Bey’in yaptığı çalışmalara kadar,
yaklaşık 1881 yılına kadar kabul edilebilir.
Aslında tam anlamıyla sistematik ve bütüncül olmasa da Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk
eser toplatan kişi Fatih Sultan Mehmet’tir. Fatih camii etrafındaki Bizanslılara ait imparator
lahitlerini, Sultanahmet’te bulunan sütun ve sütun başlıklarını, kaideleri Topkapı Sarayı’nın
avlusuna taşıtarak Osmanlı’da ilk müze kavramının temelini atmıştır. Ancak Anadolu
topraklarında, Türk arkeolojisinin I.döneminde yaşanan süreç, ağırlıklı olarak dinsel nedenlerle
seyyahların gelmesidir; hedefleri İncil’in Apokalypsis bölümünde değinilen yedi kiliseni
bulmaktır. Daha sonraları, bazen kendi hükümetlerinin görevlendirmesiyle, bazen de macera
merakıyla Anadolu’ya geziler devam etmiştir. Her hâlukarda buraya gelen kişilerin esas amacı,
buluntuları toplamak ve buldukları eserleri kendi ülkelerine götürmekti. İlk seyahatnameler,
bir takım acayiplikler, abartılı olaylarla doludur ve çeşitli çizimlerle zenginleştirilmiştir. Bu
seyahatnameleri, gerek metin, gerekse çizim bazında dikkatli okumak ve değerlendirmek
gerekir. Bununla birlikte, kimi gezginlerin eserlerindeki çizimler, arkeologlar tarafından hâlâ
kullanılacak şekilde dakik yapılmıştır.

Abartılı çizime örnek: 1697’den
itibaren çeşitli seyahatler yapan
Paul Lucas’ın eserinde Sagalassos tiyatrosu. Yapı, tam dairesel plan sergileyen bir amphiteatr
gibi çizilmiştir. Oysa Sagalassos tiyatrosu yarım daire plana sahiptir. (Foto: İ.Ü.Klasik
Arkeoloji ders dia arşivi)
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Dakik çizime örnek: Comte de Choisel-Goffier’in çalışmasından Milas (Mylasa) Gümüşkesen
Anıtı ve günümüzdeki hâli. (Foto: İ.Ü.Klasik Arkeoloji ders dia arşivi)
Seyahatler arttıkça, zamanın bir gereği de olarak bazı resmi kuruluşlar oluşmaya
başlamıştır. Londra merkezli olarak kurulan Society of Dilettanti Cemiyeti bunlardan biridir.
Cemiyet, doğuya yapılan geziler için gerekli finansmanı sağlamakta, aynı zamanda yayınlar
yoluyla Anadolu’nun zengin mimarlık eserlerini dünyaya duyurmaktadır. Bu cemiyetin
kurulmasıyla, geziler giderek bilimsel bir hâl almış, kara çalışmalarının yanı sıra kıyı
araştırmaları da önem kazanmaya başlamıştır.
19.yy.a gelindiğinde seyahatnamelerde abartılı olaylar ve çizimler yerlerini son derece
dakik anlatımlar ve resimlere bırakmıştır. Ancak aynı dönemde, Anadolu’dan birçok anıt
Londra’ya götürülmüştür. Bu anıtların uyandırdığı yankı oldukça büyük olmuş, Anadolu’ya
yapılan seferler artmıştır. Bununla birlikte yapılan kazıların veya çalışmaların, planlı araştırma
yöntemleri de uygulanarak gerçekleştirilmesi söz konusudur. Örneğin C.T.Newton,
hâlikarnassos Mausoleumunu son derece sistematik bir biçimde kazmaya başlamış ve böylece
MÖ.4.yy.hakkındaki bilgilerimizin artmasını sağlamıştır.
John Turtle Wood, Ephesos’ta ünlü Artemis Tapınağını bulmuştur. 1869-1874 yılları
arasında onun tarafından yürütülen kazılar, kaçak kazı-define geleneğinin sürdüğünü
göstermektedir. halbuki bu süreçte kazılarda teknik, yöntem ve organizasyonlarda gelişmeler
olmuş, böylece Yunan sanatının öncesi ve sonrası araştırılmaya başlamıştır.
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John Turtle Wood’un Ephesos
kazısından bir kare (Foto:
İ.Ü.Klasik Arkeoloji ders dia
arşivi)

Yunan
öncesi
zaman
denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri olan Troia da bu süreçte keşfedilmiştir. Troia dokuz
kültür katmanından oluşur. Bu höyüğü 1870 te yaptığı deneme kazısından sonra 1871’den
1890’a kadar aralıklarla Heinrich Schliemann kazmıştır. Schliemann, 14 yaşında fakir bir
çocuk, 27 yaşında ise St. Petersburg’da zengin bir tüccardır. Amacı Homeros’un metinlerinde
bahsi geçen zengin dünyayı keşfetmektir. Bu nedenle sorumsuzca, hatta gaddarca yerleşmenin
erken evrelerine inmek istemiş ve birçok kültür katına zarar vermiştir. Buna karşın erken dönem
kültürlerini batı Anadolu’da ilk kez saptamış olduğunu da söylemek gerekir.

H.Schliemann’ın Troia’da bulduğu “hazine”den bazı
parçalar. (Foto: İ.Ü.Klasik Arkeoloji ders dia arşivi)

Anadolu’nun MÖ.3.-1.yy.arasındaki Hellenistik dönemi için
Bergama’daki Alman kazılarının ayrı bir önemi vardır. 18781880 yılları arasında Berlin Müzesi’nin işbirliği ile mühendis
Carl Humann, bugün Berlin’de Pergamonmuseum’da
sergilenen ünlü Zeus Sunağına ait kabartmaları keşfetmiştir.
1880
yılında
kazılar,
A.Conze’nin
girişimiyle
genişletilmiştir. Kentte yapılan kazılarda, tek bir anıtın
ortaya çıkarılması değil, teraslar hâlindeki kentin kazılması
ilkesi benimsenmiştir. Carl Humann, sadece Bergama’da değil, Menderes Magnesiasında da
çalışmıştır. Bu kazılarda, antik çağın ünlü mimarı Hermogenes’in yaptığı Artemis Tapınağı’nı
bulmuştur. Ayrıca tiyatro ve agora da incelenmiştir.
Bergama’dan sonra başka kentlerde de küçük ve büyük çapta kazılar yapılmıştır.
Böylece aralarında Robert Coldewey’in de bulunduğu arkeologlar, J.Clarke, Francis Bacon,
Assos’ta kazılara başlamıştır. Assos da Bergama gibi teraslar üzerine kurulmuş bir yerleşmedir.
Tapınaktan başka surlar ve özellikle agora, çok katlı yapılar olarak inşa edilmiştir.
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Bu yıllarda, Anadolu’da değil, başka bir yerde bir Türkün yaptığı kazılar önemlidir.
1887’de Osman Hamdi Bey, Sidon kral mezarlığında yaptığı kazılarla üstün kalitede lahitleri
bulur ve bunları İstanbul’a getirir.
Almanlar bu dönemde ayrıca, Menderes vadisindeki Priene antik kentinde de kazı
çalışmalarına başlamışlardır. Bu küçük düzenli planlı kent, Theodor Wiegand tarafından 18951899 yılları arasında kazılmıştır. Çeşitli teraslar üzerinde yükselen kentte yalnız tapınak, resmi
yapılar ve agora değil, evler de kazılmıştır ki bu evler, şimdiye dek az incelenmiş örnekleri
oluşturmaktadır. Priene’deki kazı çalışmaları devam ederken, T.Wiegand Miletos’u da
kazmaya başlamıştır. Menderes nehrinin alüvyonları kıyıyı doldurduğundan, kent bugün
kıyıdan oldukça içeridedir. Taban seviyesinden su gelmesi nedeniyle zor bir kazı olmasına
rağmen, kentin özellikle MÖ.3-MS.2.yy. hakkında önemli bilgilere ulaşıldı.
Didyma’da 1872-1873 yıllarında Fransız Olivier Rayet ve Albert Thomas’un başkanlık
ettiği, 1895-96’da Fransız B.Haussoullier ve E.Pontremoli tarafından devam ettirilen kazıyı,
1905’ten sonra T.Wiegand üstlenmiştir. Anadolu’nun en büyük tapınağı ve bilicilik merkezinin
kazılarını yapmışlardır.
Avusturyalıların, özellikle de Otto Benndorf’un ilgisi Lykia bölgesine yöneliktir. 1882
yılında Gölbaşı Trysa Heroonunun frizlerinin Viyana’ya götürülmesi üzerine, Avusturyalılar
bölgeyi daha dikkatli ve detaylı incelemeye karar verdiler. Bir başka Avusturyalı
K.G.Lanckoronski, 1884-1885 yıllarında Pamphylia ve Pisidia’ya geziler düzenlediler. Bu
gezilerde onlara Arkeolog E.Petersen ve Mimar G.Niemann da eşlik etti. Attaleia, Perge,
Sillyon, Aspendos, dağlık Pisidia’da Termessos, Sagalassos, Selge ve Kremna’da araştırmalar
yapılmış, toprak üzerinde görülen ne varsa, kayıt altına alınmıştır. Aynı senelerde Viyana
Bilimler Akademisi, Anadolu’nun yazıtlarıyla ilgili bir corpus içeren “Tituli Asiae Minoris”
isimli bir seri yayınlamıştır. Rudoph Heberdey ve Ernst Kalinka bu amaçla Anadolu’ya
gelmiştir.
Bu sırada Osman Hamdi Bey’in Lagina’da çalışmaları devam etmektedir. Ethem Bey
ise Tralleis ve Alabanda’da küçük çaplı çalışmalar sürdürülmüştür.
Kıyı bölgelerin yanı sıra, iç bölgeler de unutulmamıştır. W.Ramsey, 1881 den beri
Anadolu’nun iç bölgelerinde araştırmalarını sürdürmektedir. Onun özellikle Batı Anadolu’nun
iç kısımları ile Pisidia, Lydia, Phrygia ve civarında kırk yılı aşkın bir süre boyunca yaptığı
araştırmalar Anadolu’nun tarihi coğrafyasını anlamamız açısından oldukça önemli
çalışmalardır. Önce 1912- 13 ve 1923 yıllarında Amerikan ve İngilizlerin Antiokheia ad
Pisidium da yaptığı çalışmalar sonucunda, bir kopyasının da Ankara’da bulunduğu ve
Roma’nın ilk imparatoru Augustus’un vasiyetini içeren yazıtlar saptanmıştır. Körte kardeşler,
Ankara’da Gordion tümülüsünde yaptığı kazılar, Phryg sanatına yeni bilgilerin
kazandırılmasını sağlamıştır. 1910’lardan itibaren Amerikalılar, Sardes’te kazı çalışmaları
gerçekleştirmiştir.
Klasik Arkeoloji alanındaki bu öncü çalışmaların yanı sıra, 1906’dan itibaren
H.Winckler ile başlayan Boğazköy (Hattuşaş) kazılarının Hitit kültürünü anlamamız açısından
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önemi büyük olmuştur. 1888-1902’de V.Luschan Zincirli’de, J.Garstang 1907’den itibaren
Sakçagözü’nde ve L.C.Wooley ve G.Hogart’ın 1908 yılındaki Kargamış kazıları, hitit kültürü
için birer başlangıç noktasını oluşturmuştur. Ayrıca 1824-27 yıllarında Fransız Schulz ile
başlayan Urartu çalışmaları da bu kültürün gelişmesinde etkin olmuştur. Urartu araştırmaları
C.F.Lehmann-Haupt ve W.Belck başkanlığında Alman ekiplerce bir süre daha devam
ettirilmiştir.
I.Dünya savaşı yılları işgaller ve istiklal savaşı nedeniyle uzun yıllar boyunca
Anadolu’daki kazı uğraşılarına sekte vurur; ancak durdurmaz. Savaş alanlarında yapılan
sığınaklar ve askeri yapılar sırasında bazı buluntuların planları çizilmiş, bazı eserler yurt dışına
götürülmeye devam etmiştir. İzmir’i işgal eden Yunanlar, kentin bazı yerlerinde, Ephesos’ta,
Klazomenai’da, Nysa’da, Atina Fransız okulunun üyeleri Notion’da ve Teos’ta kazı yaparlar.
Bütün bu kazı çalışmalarında, yeni yeni kurulan arkeoloji enstitülerinin payı büyüktür.
Örneğin 1895’te Rusların İstanbul’da bir arkeoloji enstitüsü vardı. 1917’de yine İstanbul’da
kurulan Macar Arkeoloji Enstitüsünün faaliyeti kısa bir süre devam etmiştir. 1929’da Alman,
bir yıl sonra Fransız Arkeoloji Enstitüleri kurulur. İngilizler 1950’de Ankara’da, Hollandalılar
ise 1958’de İstanbul’da birer enstitü kurarlar. Amerikalılar 1964’te, İsveçliler de 1965’te
araştırma enstitüsü kurdular. Böylece eski Doğu Romanın başkenti İstanbul, yeni bir bilim
merkezi hâline geldi.
İstanbul’da ilk bilimsel kazı 1855/56 da C.T.Newton tarafından Sultanahmet’teki
Hippodrom’da yapıldı. Burada Mö.479 yılında gerçekleşen Plataia savaşını kazanan kentlerin
adlarının kazılı olduğu burmalı sütun keşfedildi. Bugün sadece alt kısmı kalmış olan Burmalı
Sütun, aslında birbirine dolanmış vaziyetteki üç yılandan oluşur. Yılanların başları üzerinde de
bir kazan bulunduğu bilinmektedir. Yılanların başlarından biri Paris Louvre’de, biri ise İstanbul
Arkeoloji Müzeleri’ndedir. Üçüncü başın nerede olduğu bilinmemektedir.
Charles Newton’un kazıları sonrasında Theodosius sütunu da açılır. Bu çalışmaların
yanı sıra 1908’de Rus Arkeoloji Enstitüsü Studios Bazilikasını ve 1918’de Mambury ve
Wiegand Büyük Saray’ı kazmıştır.
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Sultanahmet-Burmalı Sütun ve üzerindeki kent isimleri. (Foto ve çizim: İ.Ü.Klasik Arkeoloji
ders dia arşivi)
1846’da Tophane Muşiri Rodosizde Ahmet Fethi Paşa’nın emriyle eski eserler ve silahlar,
iki ayrı koleksiyon şeklinde toplatılarak İstanbul’da Aya İrini kilisesine konulmuş ve ilk müze
burada kurulmuştur. Aya İrini’nin avlusunu çevreleyen revakların araları camekânlarla
örtülerek eserler sergilenmiştir (Başgelen ). Sonradan Maarif Nazırı (Milli Eğitim Bakanı)
Saffet Paşa, Aya İrini’yi “Müze-i Humayun” olarak adlandırmıştır. Müze-i Humayun
müdürlüğüne, 1910’a kadar Galatasaray Lisesi tarih öğretmeni E.Goold atanır. Onun
döneminde, Maarif Nazırı Safvet Paşa, valiliklere genelgeler yollayarak eski eserlerin tanımının
yapılarak toplanmasını ve sandıklanarak İstanbul’a gönderilmesini istemiştir. 1872 yılında
Maarif Nazırlığına Ahmet Vefik Paşa getirilir ve o Müze-i Humayun’u yeniden ele alarak
başına önce Avusturyallı Trentzio’yu, ardından Avusturya Lisesi Müdürü Dr.Anton Dethier’i
getirir (Başgelen ). Dethier ile birlikte, hızlı bir atılım olduğu görülür. Dethier hem birbiri
ardına yayınlar yapmış, hem de müzenin koleksiyonlarını oldukça genişletmiştir. Bunun
üzerine malzemeler bugünkü Çinili Köşk’e alınır. 1875 te başlanan taşınma işleminin ardından
1880 yılında büyük bir törenle müze olarak açılır. Anton Dethier’in yaptığı önemli bir başka
çalışma, 1869 ve 1874 yıllarında Asar-ı Atika Nizamnamesini çıkartmasıdır (Özdoğan 2012,
188). Onun ölümünden sonra ise müze müdürlüğüne Sadrazam Edhem Paşa’nın oğlu Osman
Hamdi Bey getirilir. Böylece ülkemiz arkeoloji tarihinde ikinci dönem başlar.

2.2. II.Dönem
Osman Hamdi Bey ilk önce Çinili Köşk’te onarımlar yaptırır. Hemen yanına Sanayi-i
Nefise Mektebi olarak kullanılmak üzere Eski Şark Eserleri binasını inşa ettirir. Müzenin ilk
kazısını Nemrud Dağındaki tümülüste gerçekleştirir. Yukarıda da değinildiği gibi Osman
Hamdi Bey Nemrud dağı kazısının yanı sıra, Aiolia, Lagina ve Menderes Magnesiası’nda da
kazılar yapmıştır. Asıl ün kazanmasını sağlayan çalışması ise 1887 yılında gerçekleştirdiği
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Sayda nekropolüdür. Bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde korunan İskender Lahdi, Ağlayan
Kadınlar Lahdi, Likya Lahdi gibi önemli eserleri İstanbul’a getirir. Ancak çok sayıdaki eserlerin
korunması için yeni bir müze binası inşaatı gereklidir. Bunun için Sayda’dan getirilen Ağlayan
Kadınlar Lahdinden esinlenilerek Mimar Valaury tarafından bugünkü bina inşa edilir. Bunun
ardından 1905 yılında, tamamlanan asıl binaya yan kanatlar eklenir.
Osman Hamdi Bey, 1884 ve 1906 yıllarında Asar-ı Atika Nizamnamelerini (Eski Eserler
Kanunu) hazırlamıştır. Bu kanunlar, zamanına göre oldukça ileri seviyededir ve özellikle 1906
yılı nizamnamesi 1973 yılına dek kullanılmıştır (Özdoğan 2011, 165). Buna göre taşınır ve
taşınmaz tüm eserler, İslam, güzel sanatlara ait menkul ve gayr-ı menkul eski eserlerin tümü
devlet malı olarak kabul edilmiştir. Bu kanunla, kazara bile olsa bulunan eski eserlerin, bulan
kişi ile devlet arasında paylaşılması sona ermiştir. Osmanlı ülkesinde bulunan ve keşfedilen her
türlü kara, deniz, göl, nehir,
çay ve derelerde kazı ile
ortaya
çıkarılan
eski
eserlerin tamamı devlete
aittir.

Osman Hamdi Bey (Foto:
İ.Ü.Klasik Arkeoloji ders dia
arşivi)

Osman
Hamdi
Bey’in
ölümünden sonra 1910 yılında Müze müdürlüğünü hâlil Edhem Bey alır ve o da kardeşi gibi
aynı misyonu sürdürür.

2.3. III. Dönem
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren arkeoloji, devrimlerin yapılanmasında önemli bir yere
sahip olmuştur. Ülkemiz topraklarında cumhuriyetin ilanından sonraki ilk kazı Makrydy Bey
tarafından Ankara’daki Phryg Tümülüslerinde gerçekleştirilir. 1932’de Yalova, 1933’de
Ahlatlıbel kazıları, bu dönemin Türkler tarafından yürütülen öncü çalışmalarıdır (Özdoğan
2011, 166-167). Hiç kuşkusuz bu kazıların gerçekleşmesinde, Atatürk’ün kurduğu tarih tezinin
önemi büyüktür. İlk kez cumhuriyet sınırları içinde yaşayan herkesi Türk olarak tanımlayan
Atatürk, sınırlar içindeki farklı toplulukları etnik kimliklerine ayırmadan, ümmet kavramı
yerine yurttaşlık kavramını oluşturmaya çalışır. Ardından tarih tezi ile birlikte önerilenlerin
araştırılarak kanıtlanmasını ister. Tarih tezinin temelinde Türklerin Anadolu’daki uygarlıkların
haklı ve doğal mirasçısı olması yatmaktadır. Anadolu’ya çeşitli göçler olmuştur ve bu zincirin
halkalarının tamamlanması ve Türklerle olan bağlantılarının bulunması gereklidir. Bu
nedenlerle tarih ve arkeoloji alanlarında yeni araştırmalara gerek duyulmuş, 1930’da “Türk
Ocağı Türk Tarihi Tetkik Heyeti” kurulmuştur. 1931’den sonra heyetin adı değiştirilerek 1935
yılında “Türk Tarih Kurumu”na çevrilir. Dolayısıyla bu süreçte, hem bilimsel anlamda güçlü
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kurumların oluştuğu, hem de alanlarında iyi yetişmiş uzman ihtiyacının sağlanması
hedeflenmiştir (Özdoğan 2011, 125-129).
Bu bağlamda Anadolu’da sistemli arkeolojik kazılar başlar. 1932’de Malatya Aslantepe’de
Louis Delaporte yaptığı kazılar sonucunda Hititlere ait kalıntılara rastlanır. Çorum da
Boğazköy’de yapılan kazılarla Hitit dili, kültürü hakkında bilgiler arttırılmıştır. 1930’larda
Prof. Dr. E.Cavaignac, Prof. Dr. L.Delaporte ve Prof. A.Juret tarafından “Hitit Asianik
Araştırmalar Derneği” kurulur. Derneğin amacı eski Anadolu uygarlıklarının tarihi, dilleri ve
kültürlerini araştırmaktır. Derneğin süreli yayını “Revue Hitittite et Asianique”, önce
Atatürk’ün, ardından İsmet İnönü’nün himayelerinde Paris’te yayınlanmıştır (Özdoğan 2011,
168). Yine 1930’larda J.Garstang Mersin’de araştırmalar yapar. Güney Anadolu’nun
tarihöncesi çağlardan, yaklaşık MÖ.7.binden Osmanlı dönemine dek devam eden gelişimi
belirlenmiştir.
Ülkemizde arkeoloji biliminin ilerlemesinde, 1934 yılında İstanbul Üniversitesine bağlı bir
arkeoloji kürsüsünün kurulması, çalışmaları hızlandırmıştır. Bunun ardından 1936’da
Ankara’da Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi kurulup faaliyete geçer. Yurtdışına eğitim için
gönderilen Ekrem Akurgal, Bahadır Alkım, Tahsin Özgüç, Afif Erzen, Kılıç Kökten, Sedat Alp
gibi önemli isimler, bu fakültelere dönerek öğrenci yetiştirmeye başlarlar. Bu dönemin genel
özelliği malzemeyi toparlamak, sınıflamak ve ilişkileri saptamaktır. Alman Arkeoloji Enstitüsü,
Fransız Arkeoloji Enstitüsü, İngiliz ve Hollanda Arkeoloji Enstitülerinin kurulması da
çalışmaları hızlandırır.

2.4. IV. Dönem
Türk arkeolojisinin dördüncü dönemi ikinci dünya savaşı yıllarına denk gelen 1939’larda
başlar. Savaş sebebiyle durağan bir dönem olduğu görülür. Bununla birlikte, gerek yurtdışından
Türkiye’ye gelen hocalar, gerekse Türk bilim adamlarının bu dönemde başlattıkları önemli kazı
çalışmaları vardır. Bunlar içinde öncü çalışmaları şöyle listeleyebiliriz:
Yıl

Kazı Başkanı

Yer

1946

Kılıç Kökten

Karain,

1947

Helmut Bossert

Karatepe,

1948

Tahsin Özgüç

Kültepe,

1949

Roudney Young

Gordion,

1954

Seton Llyod

Beycesultan

1957

James Melaart

Çatalhöyük,

1946

Arif Müfid Mansel

Perge (Özdoğan 2011, 169-171).

Özellikle 1950’li yıllar ve sonrası, Türk arkeolojisinin ivme kazanmaya başladığı bir dönemdir.
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2.5. V. Dönem
Keban baraj projesinin başladığı 1966 ve sonrası, Türk arkeolojisinde “yaygınlaşma dönemi”
olarak tanımlanabilir (Özdoğan 2011, 171). Keban Baraj gölünün yapımı sırasında ODTÜ
öncülüğünde, uluslararası çalışmalar başlatılmış ve bu çalışmalar Türk arkeolojisinde
yönlendirici bir güç olmuştur. Bu dönemde arkeolojik kazıların yararlı ve aydınlatıcı bilgi
vermesinde yer seçimin önemli olduğu anlaşılır ve yüzey araştırmalarının ardından belirli
sorunlara yönelik olarak arkeolojik kazı faaliyetleri başlar. Tek kişilik kazılar yerlerini yavaş
yavaş ekip çalışmasına bırakır. Bu süreç giderek hızlanmış, kazı ekibinde arkeoloğun yanı sıra,
jeolog, zoolog, botanikçi ve mimarların da içinde bulunduğu, farklı disiplinlerden uzmanların
yer aldığı geniş ekipler hâlini almıştır. 1980’li yıllarda TÜBİTAK bünyesinde kurulan
Arkeometri ünitesinin de bu çalışmalarda önemli rolü olmuştur.
1984’ten sonra YÖK’ün kurulmasının ardından çeşitli üniversitelerde Prehistorya,
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ile Klasik Arkeoloji bilim dalları temelinde kurulmuş
bölümlere öğrenciler alınmaktadır. Hâlen Türkiye’nin hemen her yerinde gerek yukarıda anılan
enstitüler, gerekse üniversiteler ve müzeler tarafından, hemen her dönem için arkeolojik kazı
ve restorasyon çalışmaları yapılmakta ve bunların bilimsel yayınları gerçekleştirilmektedir.
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Uygulamalar
1) Arkeolojinin tarihsel gelişimi ve felsefesi için Mehmet Özdoğan’ın “Arkeolojik
Kazılar Bilimsel Çalışma mı? Toprak Hafriyatı mı?”İstanbul 2011 isimli yayınları önerilebilir.
Ayrıca, öğrenci bu dersi antik kentleri gösteren bir Anadolu haritası eşliğinde okuduğunda antik
kentlerin konumlarını daha iyi öğrenecektir.
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Uygulama Soruları
1) Türk arkeolojisinin geçirdiği safhaları, öne çıkan kişi ve yerleri öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak Osmanlı’da eser toplama fikrinin doğuşu anlatılmıştır. Osmanlı
İmparatorluğu’nda ilk eser toplatan kişi Fatih Sultan Mehmet’tir. Ondan çok sonra, tüm
dünyada olduğu gibi Osmanlı imparatorluğunda da geçmişi sahiplenme olgusu ortaya çıkmış
ve buna bağlı olarak imparatoluğun yıkılma sürecine doğru, eski eserlerin sahiplenilmesi
görülmüştür. Bunda müze kavramının yerleşmesi, Anton Dethier, Osman Hamdi Bey gibi öncü
kişiliklerin varlığı önemli bir faktör olmuştur.
Cumhuriyetin ilanından sonra ise, özellikle Atatürk’ün kurduğu tarih tezine bağlı olarak
Anadolu’nun geçmişini aydınlatmaya yönelik çalışmalara hız verilmiştir. 1966 yılında, tüm
dünyada değişen ve gelişen arkeoloji kavramına koşut olarak Keban baraj gölünün yapımı
sırasında ODTÜ’nün öncülük ettiği uluslararası çalışmalar Türk arkeolojisine ivme
kazandırmakla kalmamış, eski jenerasyonların tek başkanlık sisteminden çıkılmasını da
sağlamıştır. Türk arkeolojisi bundan sonra, arkeologlarla birlikte çalışan çok farklı disilinlerden
bilim adamlarının bulunduğu kazılar şeklini almıştır.
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Bölüm Soruları
1) Osmanlı’da ilk müze kavramının temelini kim atmıştır?
a) Kanuni Sultan Süleyman
b) Edhem Bey
c) Osman Hamdi Bey
d) Fatih Sultan Mehmet
e) Ahmet Fethi Paşa
2) Aşağıdakilerden hangisi ilk eski eserler kanununu çıkartmıştır?
a) Fatih Sultan Mehmet
b) Anton Dethier
c) Osman Hamdi Bey
d) Edhem Bey
e) Ahmet Fethi Paşa
3) Osmanlı’da ilk müze ne zaman kurulmuştur?
a) 1846
b) 1453
c) 1586
d) 1672
e) 1923
4) Aşağıdakilerden hangisi ilk dönemde müze müdürlüğü yapmamıştır?
a) Edward Goold
b) Edhem Bey
c) Osman Hamdi Bey
d) Safvet Paşa
e) Anton Dethier
5) Cumhuriyetin ilanından sonraki ilk kazı kimin tarafından ve nerede yapılır?
a) Makrydy Bey-Phryg tümülüsü
b) Arif Müfid Mansel-Thrakia
c) Edhem Bey-Nemrud Dağı
d) Tahsin Özgüç-Alacahöyük
e) J.Garstang-Mersin
6) Ülkemizdeki ilk arkeoloji kürsüsü nerede kurulmuştur?
a) Ankara Üniversitesi
b) İstanbul Üniversitesi
c) Erzurum Üniversitesi
d) Ege Üniversitesi
e) Akdeniz Üniversitesi
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7) Türk arkeolojisinin yaygınlaşma dönemi hangi projeyle başlar?
a) Ankara Tümülüs kazıları
b) Alacahöyük hafriyatı
c) Nemrud Dağı kazısı
d) Keban Baraj Projesi
e) Ilısu Baraj Projesi
8) Ülkemizde arkeolojinin disiplinlerarası bir bilim dalı olmasını hızlandıran kuruluş
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti
b) Türk Tarih Kurumu
c) Kültür ve Turizm Bakanlığı
d) TÜBİTAK
e) UNESCO
9) İlk Müze-i Humayun nerededir?
a) Aya İrini’de
b) İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde
c) Çinili Köşk’te
d) Galatasaray Lisesi içinde
e) Ayasofya’da
10) Aşağıdakilerden hangisi Türk arkeolojisinin ilk döneminde gerçekleştirilen öncü
çalışmalardan biri değildir?
a) Karain
b) Belbaşı
c) Kültepe
d) Karatepe
e) Gordion

Cevaplar
1) d, 2) b, 3) a, 4) d, 5) a, 6) b, 7) d, 8) d, 9) a, 10) b
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3. ARKEOLOJİNİN YÖNTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. Arkeolojinin Yöntemi
3.1. Genel Tanımlar
3.2. Arkeolojiye Yardımcı Bilim Dalları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Arkeolojik eserler nasıl tarihlendirilir?
a) Buluntu yerine göre
b) Önseziye göre
c) Karşılaştırma yöntemi ile
d) Konumuna göre
e) Boyutuna göre
2) Hangisi arkeolojiye yardımcı bilim dallarından biri değildir?
a) Tarih
b) Coğrafya
c) Nümismatik
d) Epigrafi
e) Ekoloji
3) Aşağıdaki bilim dallarından hangisi arkeolojiden yardım alır?
a) Tarih
b) Sanat Tarihi
c) Coğrafya
d) Ekoloji
e) Analoji

Cevaplar
1) c, 2) e, 3) a
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Genel Tanımlar

Temel terminoloji

Kaynakçadaki yayınları
okumak

Arkeolojiye yardımcı bilim
dalları

İnterdisipliner bir bilim dalı
olarak arkeolojinin
yararlandığı ve yarar
sağladığı bilim dalları

Kaynakçadaki yayınları
okumak
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Anahtar Kavramlar

















Buluntu
Buluntu topluluğu
Tipoloji
Analoji
Tarihlendirme yöntemleri
Yüzey Araştırması
Kazı
Tarih
Sanat Tarihi
Eskiçağ Tarihi
Coğrafya
Mimarlık
Antropoloji
Epigrafi
Arkeo-botanik
Arkeo-zooloji
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Giriş
Bir bilim dalı olarak arkeoloji, her ne kadar “kazı bilim” olarak yorumlansa da kendine
has yöntem ve teknikleri içerir. Ayrıca her bilim dalı gibi, arkeolojinin de kendine has
kullandığı terminolojisi vardır. Bu terminoloji, temelde arkeolojiyi oluşturan üç bilim dalı için
(prehistorya, önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji) ayrı ayrı ve bilim dalına özeldir. Bu bölümde,
anılan ayrımlara girilmeden, temel bazı kavramlar açıklanacaktır.
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3.1. Genel Tanımlar
Arkeoloji, diğer tüm bilim dalları gibi, var olan bir soru veya soruna yanıt bulmak
amacını güder. Yukarıda arkeolojinin, geçmişte yaşamış insan topluluklarının bıraktığı maddi
kültür ürünlerini inceleyerek, bu toplumlarla ilgili sorulara cevap bulduğuna değinilmişti.
Arkeolog, bunu gerçekleştirirken, belirli bir coğrafyanın, belirli bir dönemine yönelik olarak
çalışır. “Başka bir deyişle, toplumda çoğu kez yanlış algılandığı gibi arkeolog, gördüğü ya da
kendisine duyurulan herhangi bir yerde araştırma veya kazı yapmaz; her arkeoloğun ilgilendiği,
uzmanlaştığı belirli bir bölge ve o bölgenin içinde de belirli bir dönem vardır. Dolayısıyla
yapılacak olan araştırmanın seçimini, arkeoloğun bir bilim insanı olarak yöneldiği konu,
bununla bağlantılı soru ve çözüm beklentisi belirler. Buna göre çalışma, daha önce elde edilen
bilgilerin yeni bir bakış açısı ve yöntemle değerlendirilmesini içeren bir kitaplık çalışması ya
da doğal çevre ortamı ile kültür ilişkisini saptamak üzere yüzeyden alan taraması şeklinde
olabileceği gibi, amaca en uygun olduğu düşünülen yerde kazı olarak da sürdürülebilir”
(Özdoğan 50 soruda, 91). Bu nedenle, birden çok bilim adamının ve uzmanın arkeolojik
ekiplerde yer alması istenir ve beklenir. Öte yandan arkeolog, aradığı cevabı bulabilmek için
de belirli yöntemler kullanır. Ancak konuya geçmeden önce, bazı terimleri vurgulamak yararlı
olacaktır.
Buluntu: İnsanlar tarafından biçimlendirilen, üretilen, yapılan ve kullanılan her tür
malzeme buluntu kapsamına girer. Buluntular, hemen her türlü dönemde biçimlendirilmiş, taş,
kemik, cam, pişmiş toprak, ahşap gibi malzemelerden yapılmış olabilirler. Yetiştirilmiş ve
yiyecek olarak kullanılmış bitki tohumları veya bunların fosilleri ya da çekirdekleri dahi,
buluntu kavramı içine girer. Temelde büyüklük ve yer değiştirmelerine bağlı olarak iki grup
belirlenebilir. Taşınamaz kültür varlıkları, yapı kalıntılarını içerir. Bunlar dışındaki her nesne,
bulunduğu yerden alınip taşınabildiği için, “küçük buluntu” veya “taşınabilir kültür varlığı”
olarak adlandırılır.
Buluntu topluluğu/grubu: Bir arada bulunan nesneler, buluntu topluluğu/grubunu
oluşturur. Bu tip buluntular, birbirleriyle ve ele geçtikleri katman/alanla ilgili önemli veriler
sağlar.
Tipoloji: Buluntuların biçimsel özellikleri göz önüne alınarak gruplandırılmasıdır. Bu
tipte bir sınıflandırma, eserlerin ele geçtikleri yer bağlamında, tercih edilen formları ve bunları
yapan toplumun teknik imkânlarını ortaya koyduğu gibi, başka bölgelerden bulunmuş
benzerleriyle de karşılaştırma (analoji) yapabilme imkânı sağlar. Bu noktada asıl tipin
saptanması ve ardından alt tiplerin belirlenmesi, çalışmanın önemli bir safhasıdır.
Analoji: Var olan tiplerin, başka kent, bölge veya coğrafyadakilerle kıyaslanmasıdır.
Tipoloji oturtulduktan sonra, buluntunun benzer örneklerle karşılaştırılması gerekir. Bu
çalışma, bir yandan söz konusu buluntunun benzerlerinin yayılım alanını saptamaya yarar. Bir
yandan da buluntunun tarihlenmiş örnekler yardımıyla tarihlenebilmesini sağlar.
Tarihlendirme: Tarihlendirmede kullanılan iki yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilki,
nisbi/göreceli tarihlemedir. Bu yöntemde eserler, bazen analoji yapılarak eskiden yeniye doğru
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sıralanırlar. Çok katmanlı höyüklerde, en alttaki katmanın en eski katman olması gibi. Bu
yöntemde buluntuların ele geçtiği alanda, diğer buluntularla karşılaştırması yapılabileceği gibi,
farklı alanlardan, analoji yapılarak benzeri/benzerleri bulunmuş eserlerle de karşılaştırma
yapılarak gerçekleşebilir. Anlaşılacağı gibi, göreli tarihlendirmede analojinin varlığı önemlidir.
İkinci yöntem ise “mutlak tarihlendirme” adını alır. Bu kez eserin kendisi, ya doğrudan
üzerinde var olan bilgi ışığında ya da eser üzerinden alınan örneklerin deneysel yoldan
incelenmesi sonucunda tarihlendirilir. Örneğin, Roma dönemine tarihlendirilen sikkeler
üzerinde sikkenin darp edildiği imparatorun adı yazılıdır. Böylece sikke, kendisi konuşarak
tarihi vermektedir. Mutlak tarihlendirmeye bir başka örnek, yapım tarihini ya da onları yaptıran
kişilerin isimlerini veren anıtsal mimari eserlerdir.

Mutlak tarihlendirme: Antalya Perge
kentindeki tak yapısının üstünde takı
yaptıran
Demetrios
ve
Apollonios
kardeşlerin adı yazılıdır. Yaşadıkları dönem
bilindiğinden, yapının tarihlendirilmesi
kesindir. (Çizim: İ.Ü.Perge Kazıları Arşivi)

Şayet bunların hiçbiri yoksa farklı arkeometrik yöntemler kullanılarak tarihlendirme
yapılabilir. Eser üzerinden alınan ufak parçaların çeşitli mikroskop ya da kimyasal deneyler
sonucunda tarihinin belirlenmesi mümkün olabilir. Çeşitli yöntemler içinde en yaygın
olanlardan biri C 14 metodudur. Bilindiği gibi, bütün organik maddelerde belli oranlarda
karbon bulunur. Bu karbonun süreç içerisinde geçirdiği değişkenlik ve oranındaki eksilmeler
değerlendirilerek buluntunun yaşı belirlenir. Bununla birlikte, karbon oranındaki değişiklik,
iklim koşulları veya doğal çevredeki faktörler de etkili olduğundan, Karbon 14 tarihlemesi yıl
bazında yenilenmektedir.
“Dendrokronoloji” ağaç halkalarını temel alarak tarihlendirmeyi sağlayan bir
yöntemdir. Ağaç halkalarındaki kalınlıkların farklı olması da ahşabın bağlı bulunduğu
çevredeki iklim değişikliklerine işaret ettiğinden, sadece tarihlemeyi değil, o dönem ortamının
52

da anlaşılmasını sağlamaktadır. Arkeolojik kazılarda, kazı sisteminin ve bakış açısının da
değişimine bağlı olarak daha fazla ahşap kalıntılarına rastlanmaktadır.
Yüzey araştırması: Alan araştırması: İngilizce “survey” terimi, arkeologlar tarafından
da benimsenmiş ve hâlen kullanılan bir terim olup kazı yapılmadan önceki araştırma safhasını
tanımlar. Kazı yapılacak olan alanın belirlenmesinde önemli bir rol oynar. “Alan araştırması,
belli bir sit alanının özelliklerini saptamak amacıyka uygun aletler kullanrak denetlenebiliri bir
ızgara sistemi (grid) oluşturacak şekilde noktalar belirlemek ve yerleşim yerinin haritasını
çıkarmak işlemine denilmektedir. (...) Eğer keşfin yanı sıradenetimli malzeme işi de
yapılıyorsa, bu çalışmalar ‘geniş alan araştırması’ ya da ‘kent araştırması’ olarak
adlandırılmaktadır (Renfew-Bahn 2005, 338-339).
Survey, geniş katılımlı olup önceden taranacak olan alanın belirlenmesiyle çalışmaya
başlanır. Ekip üyeleri, birbirlerinden eşit mesafe oluşturacak şekilde, önceden belirlenmiş
alanda yürürler. Her üye, kendi sınırları dâhilinde buluntuyla karşılaştığında, buluntu noktası
belirlenir. Poşete etiketiyle birlikte yerleştirilir. Arkeolojinin temel yöntemlerinden biri
belgelemektir. Bu nedenle buluntunun ele geçtiği konumun net bir şekilde belirtilmesi esastır.
Belgeleme yöntemi olarak günümüzde GPS (Coğrafi Konumlama Sistemleri) kullanılmaktadır.
Bu sayede arazide saptanan verileri kesin ve son derece hızlı bir şekilde kayıt altına almak
mümkün olabilmektedir. Ayrıca, survey sırasında karşılaşılan yapı veya duvar kalıntıları da
çizim ve fotoğraf yoluyla belgelenir. Bunun için de GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) adı verilen
bir diğer uygulamadan yararlanılmaktadır.
Kazı: Kazı, binlerce yıldır korunan bir kültür ürünü veya katmanına doğrudan
müdahaledir ve neredeyse geri dönüşü yoktur. Bu nedenle yanlış veya eksik belgeleme, mevcut
bilginin yok olması anlamı gelir. Kazı çalışmalarının yavaş gitmesi de bu yüzdedir. Özellikle
son yıllarda, arkeolojik kazıların yavaş ilerlediğine dair olumsuz bir kanı oluşmuştur. Bunun
temel nedenleri, yetersiz para, el aletleriyle çalışmak ve belgeleme yükünün fazlalığıdır.
Yukarıda da değinildiği gibi, saptanan her verinin en doğru ve en verimli şekilde belgelenmesi
esastır. Arkeologlar, ancak sağlam bir altlık oluşturduktan sonra, yorumlama, tarihleme ve
karşılaştırma işlemlerini gerçekleştirebilirler.
Arkeolojik kazıların çalışılan alanlara göre farklı uygulama şekilleri vardır. Örneğin,
kısa sürede tabakalanmayı görmek amaçlandığında “step trench” adı verilen basamaklama
yöntemi uygulanır. Bu yöntemde, her bir kültür katmanı bir basamak olacak şekilde açılır.
Tabakalanmayı saptamak, oldukça önemlidir. Düz alanlarda yapılan kazılarda ise “açma” adı
verilen karelaj sistemi uygulanır. Buna “Plankare sistemi” veya “grid” de denir. Aslında
1930’lu yıllarda İngiliz arkeolog Sir M.Wheeler atarfından uygulanmış bir kazı tekniğidir. .
Arazinin koşullarına bağlı olarak kare, 5 x 5 m. veya 10 x 10 m. gibi ölçülerde belirlenmiş
alanlarda gerçekleştirilir. Kazı bu sınırlı alan içinde sürdürülür. Açmalar arasında yaklaşık 50
cm.lik paylar bırakılması, toprağın atılmasında ve kazının belgelenmesinde kolaylık sağlar.
Alanda sıfır noktası belirlenir ve grit noktaları da buna göre kodlar alır. Bu sistem sayesinde
buluntuların çıktığı nokta ve seviye rahat bir şekilde belirlenebilir. Zaman zaman, kültür
katmanlarında derinleşmek gerektiğinde, eğer elverişli alan yoksa, “sondaj” adı verilen daha
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küçük boyuttaki alanlarda derinleşilir. Yine burada amaç, kısa zamanda “anakaya” adını
verdiğimiz ve kültür katmanı olmayan steril tabakaya ulaşmaktır.
Arkeoloji genel bakış açısıyla arazideki işleri tanımlar gibi gözükse de asıl iş,
buluntuların değerlendirilmesidir. Tarihsel açıdan kültürüyle bağlantısı saptanamayan buluntu,
kayıp buluntu olarak değerlendirilir. Bu bağlamda açmada çıkan her eser, buluntu şekliyle
fotoğraf yoluyla belgelenir. Koordinatları belirlenir. Bunun ardından, kazı evine getirilen eserin
gerekiyorsa restorasyonu ve konservasyonu yapılır. Çizilir ve tekrar fotoğraflanır.
Belgelemenin ardından ise, eserin sınıflandırılması gerekir. “Tipoloji” adı verilen bu
uygulamada buluntular ayrılarak sınıflandırılır, var olan benzerleri yardımıyla tarihlendirilmesi
gerçekleştirilir. Buna “analoji bulma” adı verilir. Analojisi bulunan eserin tarihi, ele geçtiği
katmanı tarihler. Bu bağlamda özellikle, prehistorik çalışmalarda ele geçen buluntuların, yan
bilim dalları yardımıyla tarihlendirilmesi önemlidir.

3.2. Arkeolojiye Yardımcı Bilim Dalları
Yukarıda da değinildiği gibi günümüzde arkeoloji, birçok bilim dalı uzmanını
bünyesinde barındıran bir bilim dalı hâline gelmiştir. Bunlar içinde en önemlileri aşağıda
sıralanmaktadır.
Tarih: Arkeoloji ve tarih, birarada çalışan bilim dallarıdır. Çalışılan bölgenin tarihinin
bilinmesi, kazılarda ele geçen buluntuların daha gerçekçi bir şekilde algılanmasını ve
tarihlendirilmesini sağlar. Bununla birlikte, yine kazılar sırasında bulunan buluntular
yardımıyla, kentin veya yörenin ve hatta bölgenin tarihi değiştirilebilir. Bu bağlamda tarih ve
arkeoloji, birbirlerine veri akışı sağlayarak somut bilinenlerin değiştirilmesine de neden
olabilir.
Sanat Tarihi: Bir bilim dalı olarak sanat tarihi, sanatın tarihini inceler. İnsanoğlunun
en erken dönemlerden itibaren ortaya koyduğu eserleri, kendi kültürel ortamı içerisinde ve
dönemin sanatsal bakış açısıyla birlikte değerlendirir. Bu açıdan arkeolojiye yardımcı bir bilim
dalıdır. Bununla birlikte, sanat tarihi, sanat değeri olan eserleri değerlendirmesi nedeniyle,
arkeolojiden ayrılır. Arkeoloji günlük kullanılan, deyim yerindeyse harc-ı âlem malzemeyi
inceler ve yorumlar.
Eskiçağ Tarihi: Eskiçağ tarihi, arkeolojik buluntulardan çok, eskiçağ insanlarının
yaşamlarını tarihsel açıdan inceler. Epigrafi/yazıt bilimi, eskiçağ tarihinin kullandığı
bilimlerden biridir. Antik kaynaklar ve yazıtlar ışığında tarihi yorumlar.
Mimarlık: Arkeolojiye yardımcı bilim dallarından olan mimarlık, özellikle belgeleme
hususunda önemli bir işlev yüklenir. Kazılarda karşılaşılan mimari öğelerin çizim yoluyla
belgelenmesi, ardından gerekiyorsa onarımlarının yapılması beklenir. Bu noktada rölöve adı
verilen ve yapının ya da duvarın mevcut durumunu ayrıntılı bir şekilde gösteren çizimler,
sonradan yapılacak müdahele şekillerinin belirlenmesinde kilit rol oynar. Bunun yanı sıra, şayet
kalıntı mevcut bir plan sergiliyorsa, üç boyutlu çizimlerinin gerçekleştirilmesi, yani
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restitüsyonu, yapıyı bir bütün olarak algılanmasında önemlidir. Bu çalışmalardan sonra,
uluslararası belirlenmiş standartlarda restorasyon yani onarım işine geçilebilir.
Bunların yanı sıra arkeoloji, mimarlık tarihi için önemli veriler sunar. Yapıların inşa
teknikleri, planlanması vb. konularda mimarlık tarihine ışık tutar.
Antropoloji: Eski Yunanca “antropos-insan” ve “logos-bilim” kelimelerinden türemiş
olan antropoloji, arkeolojiyle doğrudan ilişkili bir bilim dalıdır. Antropoloji, insana dair herşeyi
inceler. Çeşitli alt dalları olan bu bilim dalında, Sosyal Antropoloji insanı sosyal bir birey olarak
değerlendirir. Fiziksel antropoloji ise, fiziksel açıdan insan vücuduna bakar. Yaşadığımız her
tür hastalık, yeme alışkanlıklarımız kemikler üzerinde iz bırakır. Kazılarda bulunan insan
iskelet kalıntıları da fiziksel antropologlar tarafından değerlendirilir. Bu sayede kazıda bulunan
bireylerin cinsiyet, yaş, bazen ırk, beslenme alışkanlıkları ve hastalıkları saptanır. Bundan
sağlanan veriler, söz konusu toplumun sosyo-kültürel hayatını daha yakından tanımamızı
sağlar. Savaşçı bir toplum mu, yoksa barış içinde yaşayan bir topluluk mu olduğu; refah düzeyi
gibi soruların anlaşılmasını sağlar.

Fiziksel antropologlar kazılarda bulunmuş insan kemiklerini inceler.
Coğrafya: Bir kültürün oluşumunda, o topluluğun içinde bulunduğu coğrafya oldukça
önemli bir faktördür. Coğrafya, halkı hem fiziksel, hem de felsefi açıdan biçimlendirir.
Dağlarda yaşayan insanlarla, kentte yaşayanlar arasındaki farkı hemen herkes bilir. Eski
çağlarda da durum aynıdır. Bu bağlamda, coğrafya bilimi, arkeolojinin çalıştığı alandaki
topluluğun yaşama alışkanlıklarını belirlemekte faktör olarak karşımıza çıkar.
Coğrafyanın altı dalları, özellikle son yıllarda hızla gelişen jeolojik çalışmalar,
arkeolojiye katkılar sağlamaktadır. Örneğin çalışılan alanın depremsellik verisi, arkeolojiye
bilgi katarken, geçmişte yaşanan depremin tarihi, belki şiddeti gibi veriler de coğrafyaya bilgi
verir. Benzer şekilde coğrafyacıların kullandığı zemin tarama yöntemlerinin bazıları, bugün
arkeologlar tarafından da kullanılmakta, böylece kazılmamış alanlarda yer altında bulunan
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mimari kalıntıların belgelenmesini sağlamaktadır. Bu uygulama arkeologların daha sınırlı
bütçeyle, daha somut bir şekilde kazı yapabilmesini de mümkün kılmıştır.
Tarihi coğrafya da arkeolojik açıdan çalışılan alanın eskiçağ yönünden
değerlendirilmesinde kullanılan bir başka bilim dalıdır. Bugün tarihi coğrafya bilim dalında
çalışan çoğu araştırmacı, antik çağdaki yerleşimlerin tarihi bilgisini sunmaktadır.
Epigrafi: Yazıt bilimi olarak tanımlanabilen epigrafi, günümüzde artık kullanılmayan,
ölü dilleri inceleyen bir bilim dalıdır. Eski insanların papirüs üzerine yazdıkları yazıtları
inceleyen dalına papiroloji denir. İnsanoğlu, yazıyı keşfettikten hemen sonra kullanmaya
başlamıştır. Günümüzde olduğu gibi, mektuplardan, anlaşma metinlerine, sözleşmelerden,
dükkan isimlerine kadar günlük hayatın hemen her alanında yazıtlar karşımıza çıkar. Tıpkı
günümüzde olduğu gibi, tarih veya edebi metinler yazan antik yazarlar da bulunmaktadır.
Bunların hepsi, eski insanları, yaşayış ve düşünüz tarzlarını, dini hayatlarını ve politik
dünyalarını anlamamıza yardımcı olur.
Nümismatik: Eski insanların, ticarette kullandıkları sikkeleri inceleyen bilim dalıdır.
Sikkeler üzerinde darp edildikleri dönemi ifade eden çeşitli yönetici veya imparator isimleri
olabildiği gibi, kentlerin kendi simgeleri de bulunabilir. Böylece ticari anlamda ürünlerin
yayılım alanları, kentlerin hangi ürünlerinin antik çağda popüler olduğu, gibi verilere ulaşmak
mümkün olmaktadır.
Arkeo-botanik: Kazılarda bulunan bitkisel kökenli kalıntıları inceleyen bir bilim
dalıdır. Arkeo-botanik çalışmalar sayesinde çalışılan alanda besin öğesi olarak kullanılan bitki
çeşitleri (flora) ve buna bağlı olarak beslenme alışkanlıklarını öğrenmek mümkündür.
Arkeo-zooloji: Kazılarda bulunan hayvan kemiklerini inceleyen arkeo-zooloji, çalışılan
alandaki hayvan çeşitlerini (fauna) saptar. Kazılan alandaki topluluğun besleme
alışkanlıklarının yanı sıra, çalışmak veya alet yapmak için kullanılan hayvan türlerini belirler.
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Uygulamalar
1) Arkeolojinin yöntemi için Mehmet Özdoğan’ın “50 Soruda Arkeoloji”İstanbul 2012
ile C.Renfrew-P.Bahn, Arkeoloji, çev.G.Ergin, İstanbul 2017isimli yayını önerilebilir. Ayrıca
çeşitli arkeolojik kazıların web sitelerinden gerekli bilgiler edinilebilir.
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Uygulama Soruları
1) Buluntuların nasıl tarihlendirildiğini, bunu yaparken nelerden ve nasıl
faydalanıldığını öğrendiniz mi?
2) Arkeolojinin kullandığı ve uyguladığı yöntemi öğrendiniz mi? Hangi bilim dalları
arkeolojiye yardım eder ve yardım alır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle genel bir terminoloji bilgisine yer verilmiştir. Arkeolojide ilk
akla gelen kazı olmasına rağmen, bu uzun oluklu bir çalışmadır ve öncelikle kazı yapılacak
alanda yüzey araştırması yapılması gereklidir. Bundan sonra eğer gerekirse kazı çalışması
gerçekleştirilir. Arkeolojinin özünde soru sormak ve bu soruya cevap aramak yatar. Bu
bağlamda buluntuların analoji yoluyla değerlendirilmesi, tarihlendirilmesi, bölge ve benzer
coğrafyadaki örneklerle karşılaştırılarak tanımlanması ve tarihlendirilmesi önemlidir.
Tarihlendirmede kullanılan göreceli tarihlendirme ve mutlak tarihlendirme yöntemleri buluntu
ya da buluntu topluluğunun yapıldığı veya kullanıldığı dönemi saptamamıza yarar ve bundan
sonra ele geçtiği alanın yorumlaması yapılmaya çalışılır.
Arkeoloji bu sorulara yanıt ararken, çok çeşitli bilim dallarından yardım alır ve
bunlardan bazılarına verdiği bilgiler ve sorulara verdiği yanıtlar sayesinde bilgi verir.
Dolayısıyla var olan veya genel kabul gören veriler, arkeolojik kazılar veya çalışmalarla sürekli
değişir, yenilenir.
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Bölüm Soruları
1)
Buluntuların biçimsel özellikleri göz önüne alınarak gruplandırılmasına ne
denir?
a) Antropoloji
b) Analoji
c) Epigrafi
d) Tipoloji
e) Sistoloji
2)
Kazıda bulunan eserlerde var olan tiplerin, başka kent, bölge veya
coğrafyadakilerle kıyaslanmasına ne denir?
a) Analoji
b) Tipoloji
c) Epigrafi
d) Tarihleme
e) Jeodezi
3)
Eserlerin, bazen analoji yapılarak eskiden yeniye doğru sıralanmasına ne denir?
a) Katman tarihleme
b) Mutlak tarihleme
c) Nisbî tarihleme
d) Karşılaştırma
e) Sıralama
4)
Aşağıdakilerden hangisi bir mutlak tarihleme yöntemi değildir?
a) C14 yöntemi
b) Potasyum-Argon metodu
c) Dendrokronoloji
d) Yazıt
e) Karşılaştırma
5)
Bazen kısa sürede tabakalanmayı görmek amaçlandığında kullanılan yöntem
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Survey
b) Yüzey araştırması
c) Step trench
d) Kazı
e) Jeofizik uygulama
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6)
Rölöve nedir?
a) Eski bir yapının ya da duvarın mevcut durumunu ayrıntılı bir şekilde gösteren
çizimleri
b) Eski bir yapının ya da duvarın üç boyutlu olarak ayağa kaldırılması
c) Eski bir yapının restorasyon uygulaması
d) Eski bir yapının ya da duvarın üç boyutlu çizimleri
e) Eski mimari öğelerin çizim yoluyla belgelenmesi
7)
Bugün kullanılmayan dilleri inceleyen bilim dalına ne denir?
a) Antropoloji
b) Epigrafi
c) Sistoloji
d) Ekoloji
e) Papiroloji
8)
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel antropolojinin uğraşı değildir?
a) Yaş ve cinsiyet belirlemek
b) Hastalık belirlemek
c) Irk belirlemek
d) Toplumun refah düzeyini belirlemek
e) Sosyo-kültürel açıdan toplumu değerlendirmek
9)
Kazılarda bulunan bitkisel kalıntıları inceleyen bilim dalına ne denir?
a) Arkeo-zooloji
b) Antropoloji
c) Biyoloji
d) Botanik
e) Arkeo-botanik
10)
Eski insanların, ticarette kullandıkları sikkeleri inceleyen bilim dalına ne denir?
a) Epigrafi
b) Papiroloji
c) Nümismatik
d) Antropoloji
e) Dendrokronoloji

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) c, 4) e, 5) c, 6) a, 7) b, 8) e, 9) e, 10) c

61

4. KAZI TİPLERİ VE KAZI YAPILAN ALANLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. Kazı Tipleri ve Kazı Yapılan Alanlar
4.1. Kazı Tipleri
4.1.1. Sistemli/Planlı Kazılar
4.1.2. Kurtarma Kazıları
4.1.3. Rastlantısal Kazılar
4.1.4. Define Kazıları
4.1.5. İllegal Kazılar
4.2. Kazı Yapılan Alanlar
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Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sistemli kazı nedir?
a) Belirli alanlarda yapılan kazılar
b) Çok eskiden beri devam eden kazılar
c) Uzun soluklu kazılar
d) Üniversitelerce yürütülen kazılar
e) Ölçek vb malzeme kullanılarak yapılan kazılar
2) Höyük nedir?
a) Hemen tamamlanması gereken kazı
b) Kaçak yollarla yapılan kazı
c) Kaçakçılardan korunmaya çalışılan kazı
d) Çok katmanlı yerleşmeler
e) Ovada kurulmuş antik şehirler
3) Çok katmanlı yerleşmelere ne denir?
a) Tümülüs
b) Höyük
c) Akropolis
d) Kentleşmiş tepeler
e) Uzun süre kullanılmış alanlar

Cevaplar
1) d, 2) d, 3) b,
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kazı Tipleri

Yasal ve yasadışı kazı
çeşitleri, kazı ekibi

Kaynakçadaki yayınları
okumak; T.C.Kültür ve
Turizm Bakanlığı web
sitesini incelemek

Kazı Yapılan Alanlar

Yer üstünde, yer altında
veya su altında kazı yapılan
alanlar

Kaynakçadaki yayınları
okumak; T.C.Kültür ve
Turizm Bakanlığı web
sitesini incelemek
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Anahtar Kavramlar















Kazı başkanı
Kazı başkan yardımcısı
Arkeolog
Mimar
Fotoğrafçı
Restoratör
Konservatör
Kurtarma kazısı
Rastlantısal kazı
Planlı kazı
Legal kazı
Define kazısı
Höyük
Antik kent
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Giriş
Yukarıda da değinildiği gibi arkeoloji, birbirinde dönemsel açıdan farklı bilim
dallarından oluşur. Bu bağlamda, kullanılan yöntemler ortak olsa da yürütülen kazıları çeşitli
gruplara ayırmak mümkündür. Bu bölümde, kazı tiplerini ve genel anlamda kazı
yapılan/yapılabilen alanları göreceğiz.
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4.1. Kazı Tipleri
Gerek ülkemizde, gerekse dünya genelinde kazıları legal/yasal ve illegal/yasadışı olmak
üzere kabaca iki gruba ayırmak mümkündür. Yasal kazılar, ülkemizin çeşitli devlet kuruluşları
tarafından onay alarak gerçekleştirilen kazılardır. Bunlar, önceden hazırlanarak sistemli bir
şekilde yürütülen kazılar olabileceği gibi, rastlantı eseri karşılaşılan ve gereklilik nedeniyle
yürütülen kazılar da olabilir.

4.1.1.Sistemli/Planlı kazılar:
Sistemli kazılar, önceden bir yüzey araştırması yapılarak yer belirlenmiş bir alanda
gerçekleştirilen, uzun soluklu kazılardır. Bunlar ülkemizde genellikle üniversite veya
arkeolojiyle bağlantılı resmi bir kuruma bağlı kişilerce yürütülür. Ülkemizin mevcut
yasalarında kazıya başkanlık edecek kişinin, şayet üniversite personeliyse, en az Doçent
seviyesinde olması istenir. Buna göre bir kazı ekibi;
Kazı Başkanı
Kazı Başkan Yardımcısı
Müze Uzmanı
Arkeologlar
Mimarlar
Restorasyon ve Konservasyon Uzmanları
Fotoğrafçı
Çizimci
gibi geniş katılımlı bir gruptur. Bunların yanı sıra, epigraflar, nümismatlar, jeologlar,
antropologlar, coğrafyacılar, arkeobotanik ve arkeozooloji uzmanları da ekip içerisinde yer alır.
Bunların görevleri çok genel olarak tanımlanacak olursa;
Kazı Başkanı, bilimsel ve diğer açılardan kazının gidişatından sorumludur. Yukarıda da
değinildiği gibi, şayet bir üniversiteye bağlı olarak kazı yapılacaksa, kazı başkanının en az
Doçent seviyesinde olması beklenir. Kendisi T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne karşı sorumludur. Kazı çalışmalarının nerede yapılacağına o
karar verir; tüm yönetsel işlerden sorumludur. Çalışmanın tamamlanmasının ardından, varılan
bilimsel sonuçları hem bilim dünyasına, hem de Genel Müdürlük’e sunmak zorundadır.
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Kazı Başkan Yardımcısı; çalışmalarda Kazı Başkanına yardım eder.
Arkeologlar: Uygun ve doğru teknikler kullanarak kazıyı yürütürler. Bunlar kendi
çalıştıkları alanlarda çıkan her türlü kültür varlığını belgelemek, gün sonunda rapor tutmakla
yükümlüdür.
Mimarlar, arkeolojik kazıda karşılaşılan mimari kalıntıların belgelenmesi işlerinden
sorumludurlar. Bunun yanı sıra, o kazı veya ören yeri için retorasyon projeleri geliştirmek de
mimarların sorumluluğundadır.
Restorasyon ve konservasyon uzmanları, kazılarda bulunan taşınabilir ve taşınamaz
kültür varlıklarının gerekiyorsa restorasyonu ve konservasyonunu gerçekleştirirler. Ayrı bir
uzmanlık alanı gerektiren bu iş, fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun kişilerce
gerçekleştirilmelidir.
Kazılarda çıkan hemen her türlü malzemenin belgelenmesi son derece önemlidir. Bunlar,
işlerinde uzman fotoğrafçı ve çizimcilerle gerçekleştirilir.
Gerek fotoğraf çekiminde gerekse çizimlerde ölçek mutlaka
kullanılmalı, buluntunun her açıdan belgelenmesi
yapılmalıdır. Arkeolojik kazıların temel sorunlarından biri
belgelemedir ve bu nedenle bu işleri yapan kişilerin de
alanlarında uzman kişiler olmaları tercih edilir.

Perge Kazısında bir uzman arkeolog mozaik döşemeyi belgeliyor. (Foto:İÜ.Perge
Kazıları arşivi
Kazılarda aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan Müze
Uzmanları da yer alır. Bu uzmanın görevi, kazı ekibini ve sahayı kontrol etmek, belirli
dönemlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na raporlar sunmak, kazının etik ve teknik açılardan
doğru ilerleyip ilerlemediğini kontrol etmektir.
Arkeolojik kazı ekibi, planlı kazılarda önceden belirlenmiş ve bir sorun içeren
noktalarda çalışma yapar. Burada önemli olan, sanılanın aksine, o alan veya coğrafya ya da
dönem ile ilgili sorulara yanıt bulmaktır. Seri bir biçimde alanın temizlenmesi tercih edilmeyen
bir durumdur, zira arkeologlar buluntuları araştırmayı, yorumlamayı ve sordukları sorulara
verdikleri yanıtlarla bilim dünyasını aydınlatmayı hedefler.
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4.1.2. Kurtarma Kazıları:
Bazen, önceden planlanmış barajlar veya büyük inşaat faaliyetlerinde, alandaki
dolgunun hızlı bir biçimde uzman eller tarafından temizlenmesi gerekir. Bu durumda, seri bir
biçimde, en kısa sürede en fazla bilgiyi almak üzere kazı çalışmaları yürütülür. Ülkemizde
bunun birçok örneği bulunmaktadır. İsmi en çok duyulanlarda biri Allianoi yerleşmesidir. Antik
çağın bu önemli sağlık kurumunu içeren kent, baraj inşaat alanı içerisinde kaldığı için, kazı
ekipleri burada bir kurtarma kazısı gerçekleştirmiş ve ardından baraj inşa edilmiştir.

4.1.3. Rastlantısal Kazılar:
Arkeolojik açıdan bir cennet olan ülkemizde, bazen belediyelerin yaptığı faaliyetler
sırasında yeni ve bilinmeyen alanlar ortaya çıkmaktadır. Örneğin İSKİ veya BOTAŞ’ın boru
ya da kablo döşeme faaliyetleri, çeşitli arkeolojik alanların bulunmasını sağlamıştır. Böylesi
durumlarda, bölge veya illerdeki Müzeler duruma müdahele edip arkeolojik kazıyı başlatırlar.
Son yıllarda adı sıkça gündeme gelen İstanbul’daki Yenikapı kazısı, rastlantısal kazılara
son yıllarda eklenen önemli bir örnektir. Bizans döneminden itibaren aslında bir liman olan
alanda, metro inşa faaliyetleri sırasında gemi kalıntılarına rastlanmıştır. İstanbul Arkeoloji
Müzeleri ve İstanbul Üniversitesi’nin müdaheleleri sonucunda alanda, Bizans döneminden
Osmanlı dönemine kadar toplamda 37 adet batık tekne, taşıdıkları yükleriyle birlikte
bulunmuştur. Gemicilik tarihi açısından önemli verilerin elde edildiği bu kazı faaliyetleri
sonucunda, kullanılan tekne ve gemilerin yapım teknikleri, ticari faaliyetleri gibi önemli bilgiler
elde edilmiştir. Aynı zamanda alanda bulunan tarihöncesi insanların ayak izleri, hem
İstanbul’un tarihini sanılandan oldukça geriye çekmiş, hem de o dönemin coğrafyası hakkında
önemli bilgiler sunmuştur.

4.1.4. Define Kazıları:
Ülkemizde, biraz sonra aşağıda değinileceği gibi, kaçak kazı yapmak yasaktır. Ancak
bazen, arkeoloji meraklıları ya da define peşinde koşanlar, bazı duyumlarla kazı yapmak arzusu
duyar. Bu durumda yasal olarak bu kişilerin bağlı oldukları Müze Müdürlüklerine gitmeleri,
define kazısı yapabilmek için izin almaları gerekir. Define kazılarında kazı süresince Müzeden
görevlendirilen arkeologlar, iş makinası çalışacaksa, bu makinalar ve bunları kullanacak kişiler
ve kolluk kuvvetlerinin günlük yevmiyelerinin, define kazısı yapmak isteyen kişi tarafından
karşılanması gereklidir. Şayet defineyle karşılaşılacak olursa, yasaların öngördüğü şekilde
ücretlendirmeye tabi tutulur.

70

4.1.5. İllegal Kazılar:
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kaçak/illegal kazılar yasaktır. Kültür varlıkları,
önce ülkemizin, sonra da tüm insanlığın ortak ürünleridir. Bu nedenlerle, kaçak kazı yapılması,
buluntuların izinsiz bir şekilde bulundurulması ve satılması yasaktır.
Ülkemizde illegal kazıların yoğun olmasının nedenlerinden biri, maddi yetersizliklerdir.
Bunun yanı sıra, aidiyet duygusunun yerleşmemiş olması ve kolleksiyonerlik kavramı, kaçak
kazıların artmasına neden olmaktadır. Öncelikle, ülkemiz topraklarında bulunan her tür kültür
mirasının, bizim atalarımıza ait olduğu bilincinin yerleşmesi gerekmektedir. Bu ciddi sorun ise
ancak eğitim ile çözümlenebilecektir.
Kolleksiyonerlik, daha çok maddi açıdan herhangi bir sorunu olmayan kişilerin, zevk
için yaptıkları bir uğraşıdır. Yasal boyutuyla değerlendirilecek olursa, bir koleksiyonerin
yaşadığı yerdeki müzeye giderek elindeki eserleri belgelendirmesi, kolleksiyoner defteri
hazırlatması ve kolleksiyoner belgesi alması zorunludur. Bunun yanı sıra bir kolleksiyoner,
elindeki eseri, bir başka kolleksiyonerle değiştiremez ve bunu satamaz.
Kolleksiyonerlik, yapan kişi açısından keyifli ve zevkli bir uğraş gibi görünse de dünya
kültür tarihi için pek yararlı olmayan bir durumdur. Zira kolleksiyonlar, başka insanların görme
imkânı olmayan buluntu topluluğudur. Ayrıca bir kolleksiyonda yer alan bir buluntu,
kontekstinden koparılmış bir eşya hâlini almakta, ele geçtiği yerle olan organik bağlantısı
tamamen koparılmaktadır. Arkeolog için ise, o buluntunun ele geçtiği ortam, en az buluntunun
kendisi kadar önemlidir.

4.2. Kazı Yapılan Alanlar:
İnsanoğlunun var olmaya başladığı andan itibaren yaşam alanı olarak seçtiği alanlar
arkeolojik kazıların kapsamı içindedir. Bu alanlar hem karada, hem de deniz altında bulunabilir.
Kısaca açıklanacak ve gruplandırılacak olursa;
Mağaralar, hem tarihöncesi, hem de geç dönemlerde insanların hem sığınağı, hem de
yerleştikleri alanlar olmuştur. Mağaraların içinde katmanlar hâlinde yerleşim izleri, aletler
bulunabilir. Prehistorik/tarihöncesi dönemlerde ve geç dönemlerde de mağara duvarları zaman
zaman insanların resim yaptığı alanlar olarak kullanılmıştır ve kültür tarihi açısından önem
arzederler. İstanbul’da yarımburgaz, Antalya’da Karain mağaraları, uzun yıllardan beri kazı
çalışmalarının sürdürüldüğü iki örnektir.
“Höyük”ler, düz bir alanda ve üst üste yerleşilen, bu nedenle de taban seviyesinden
sürekli yükselen yerleşmelerdir. İnsanoğlu bir yere yerleştiğinde, oraya barınma ihtiyacını
karşılayacak konut mekânları inşa eder. Süreç içinde bu alanlar yıkılır ve sonra gelenler tekrar
aynı alana yerleşirler. Bu şekilde oluşan katmanlar, yerleşilen alanın, doğal zeminden
yükselmesine neden olur. Bu tip oluşumlara “höyük” adı verilir. Arapça “Tell” kelimesi
doğudaki yerleşmeler için kullanılmaktadır. Tell Açana, Tell Teinat gibi. Ülkemizde sayısız
höyükten örnekler arasında, en önemlilerinden biri Çanakkale’deki Troia höyüğüdür. Birbiri
üzerine kurulmuş dokuz katmandan oluşan höyükte, Mö.2.binden-Ms.6.yy.a kadar neredeyse
71

kesintisiz yaşam izlerine rastlanmıştır. Troia dışında Eskişehir’de Şarhöyük, Amasya’da Oluz
Höyük arkeolojik kazı faaliyetlerinin sürdürüldüğü sayısız höyükten sadece ikisidir. Höyükler
yukarıda da değinildiği gibi, birden çok katmanı içerir ve genellikle erken dönemlerden itibaren
bir gelişim görülür.
Düz alanlarda da yerleşmeler karşımıza çıkar. Bunlar, doğrudan bir ova üzerine
kurulmuş şehirlerdir. Aşağıda da değinileceği gibi bir antik kentin veya yerleşmenin çeşitli
öğeleri vardır ve bu öğelerin her birinde, ihtiyaca göre kazı yapılabilir.
Tümülüsler, eskiçağda kullanılan bir gömüt tipidir. Belirli kültürlerde karşımıza çıkan
tümülüsler, yeraltına açılan mezar veya mezar odası üzerine taş veya toprak yığılarak inşa
edilirdi. Devasa boyutlu örnekler olabildiği gibi, daha küçük çaplı tümülüsler de vardır. Manisa
Sardes’teki “Bintepeler”, adından da anlaşılacağı gibi, çok sayıda tümülüsü içeren bir mezarlık
alanıdır.
Sualtında kalan alanlar veya batıklar için de kazı çalışmaları yürütülmektedir. “Sualtı
Arkeolojisi” kavramı içerisinde değerlendirilen bu alanda, arkeoloji eğitimi almış olmanın yanı
sıra, dalgıçlık brövesine sahip olma gerekliliği de vardır. Su altında yapılan çalışmalarda, tıpkı
kara kazılarında olduğu gibi karelaj sistemi uygulanır. Hangi eserin karelajın neresinden çıktığı
belgelenir. Günümüzde gelişen teknikler ve kameralar sayesinde sualtı kazıları da verimli bir
şekilde yapılabilmektedir.
Üç taraftan denizlerle çevrili ve bir iç denizi olan ülkemizde, oldukça fazla sayıda ve
önemli batık bulunmaktadır. Saptanabilenler içinde en önemlilerinden biri Kaş açıklarındaki
Uluburun batığıdır. Mö.2.Bine tarihlenen batıkta, Bronz çağın ticaret hayatına dair çok önemli
kanıtlar elde edilmiştir. Örneğin, sikkenin icadından önce, genellikle bronzdan yapılmış ve
“ingot” adı verilen büyük bronz levhalar değiş tokuş malzemesi olarak kullanılmaktaydı.
Uluburun batığında düzinelerce ingota rastlanmıştır. Ayrıca büyük olasılıkla atölyelerde eritilip
işlenmek üzere hazırlanmış büyük cam diskler de bulunmuştur.
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Uygulamalar
Kazı yöntemi ve tipleri için Mehmet Özdoğan’ın “Arkeolojik Kazılar Bilimsel Çalışma
mı? Toprak Hafriyatı mı?” isimli yayınları önerilebilir. Ayrıca, çeşitli arkeolojik kazıların web
sitelerinden gerekli bilgiler edinilebilir.
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Uygulama Soruları
1) Arkeolojik açıdan uygulanan kazı tipleri ve kazı yapılan alanları öğrendiniz mi?
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Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sistemli, kurtarma, rastlantısal kazılar ile define kazıları ve illegal
kazılar anlatılmıştır. Sistemli/planlı kazılar, genellikle üniversiteler taraından yürütülen
kazılardır. Bu tipteki kazılarda kazı başkanı ve yardımcısından başka ekipte bulunması gereken
kişiler yukarıda kısaca anlatılmıştır. Sistemli kazıların yanı sıra, devletin öngördüğü baraj, yol
gibi imar faaliyetleri sırasında acil olarak müdahele edilmesi gereken kazılar, kurtarma
kazılarıdır. Bunun yanı sıra, tesadüfen keşfedilen alanlarda yapılan kazılar ise rastlantısal
kazılar adını alır. Define bulmak amacıyla legal yani yasal olarak define kazıları da
gerçekleştirilmektedir. Ancak bunların yasaların belirlediği ilkeleri vardır. Kaçak kazılar ise,
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yasaktır.
Yer üstünde, yer altında, mağaralarda, su altında, kazı çalışmaları gerçekleştirilebilir.
Ayrıca, katmanlar hâlinde yerleşimin yaşandığı höyüklerde, mezzarlık/nekropol alanlarında,
Tümülüs mezarlarda, antik kentlerde, batıklarda kazı çalışmaları yapılmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi sistemli bir kazıda görev yapmaz?
a) Restoratör
b) Konservatör
c) Fotoğrafçı
d) Antropolog
e) Sismolog
2) Aşağıdakilerden hangisi kazıda görev yapan Müze Uzmanı’nın görevi değildir?
a) Kazı ekibini kontrol etmek
b) Sahayı kontrol etmek
c) Kültür ve Turizm Bakanlığı’na raporlar sunmak
d) Kazının etik ve teknik açılardan doğru ilerleyip ilerlemediğini kontrol etmek
e) Kazılacak alanları belirlemek
3) Bazen, önceden planlanmış barajlar veya büyük inşaat faaliyetlerinde, alandaki
dolgunun hızlı bir biçimde uzman eller tarafından temizlenmesi gerektiğinde,
gerçekleştirilen kazı faaliyetlerine ne ad verilir?
a) Sistemli kazı
b) Planlı kazı
c) Kurtarma kazısı
d) Legal kazı
e) Rastlantısal kazı
4) Aşağıdakilerden hangisi, illegal kazıların verdiği zararlardan biridir?
a) Sistemli kazı yapılacak alan kalmaması
b) Eserlerin ait oldukları ortamdan kopartılması
c) Bilgi kirliliği
d) Rastlantısal kazıların artmasına neden olması
e) Daha fazla özel müze açılması
5) Aşağıdakilerden hangisi maddi açıdan herhangi bir sorunu olmayan kişilerin, zevk için
yaptıkları bir uğraşı olan kolleksiyonerliğin ülkemiz açısından doğan sorunlarından biri
değildir?
a) Kaçak kazıların artması
b) Eserlerin ortamlarından bilinçsizce koparılması
c) Özel müze sayısındaki artış
d) Arkeologların işsiz kalması
e) Eserleri sahiplerinin izni dışında kimsenin görememesi
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6) Düz bir alanda ve üst üste yerleşilen, bu nedenle de taban seviyesinden sürekli yükselen
yerleşmelere ne denir?
a) Tümülüs
b) Nekropolis
c) Antik kent
d) Höyük
e) Akropolis/Yukarı şehir
7) Yeraltına açılan mezar veya mezar odası üzerine taş veya toprak yığılarak inşa edilen
mezarlara ne ad verilir?
a) Tümülüs
b) Höyük
c) Nekropolis/Ölüler şehri
d) Kontekst
e) Dromos
8) Ülkemizdeki adı en çok duyulmuş olan höyüklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tell-Açana
b) Tell-Teyinat
c) Pergamon
d) Troia
e) Limyra
9) Ülkemiz kıyılarında bulunan Uluburun batığı niçin önemlidir?
a) Değiş-tokuş malzemesi olan ingotlar bulunduğu için
b) Cam külçeler bulunduğu için
c) Mö.2.binde ticarete dair izler bulunduğu için
d) Keşfedilen ilk batık olduğu için
e) Çok iyi çalışıldığı için
10) Bergama yakınlarında, antik çağda önemli bir sağlık merkezi olan Allianoi’da yürütülen
kazılar hangi tiptedir?
a) Sistemli kazı
b) Kurtarma kazısı
c) Planlı kazı
d) Define kazısı
e) İllegal kazı

Cevaplar
1) e, 2) e, 3) c, 4) b, 5) d, 6) d, 7) a, 8) d, 9) c, 10) b
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5. “KÜLTÜREL MİRAS” NEDİR?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Kültürel Miras kavramı
5.1.1.Somut Kültürel Miras
5.1.2. Somut Olmayan Kültürel Miras:
5.1.3. UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde Ülkemiz
5.2. Dünyada Kültürel Miras Kavramının Tarihsel Gelişimi
5.2.1.”Kültürel Miras” Kavramının Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi
5.2.2. Ortak Kültür Mirası
5.2.3. Avrupa Kültür Mirası
5.2.4. Sivil Toplum Kuruluşları
5.3. Türkiye’de Kültürel Miras Kavramının Tarihsel Gelişimi
5.3.1.Osmanlı İmparatorluğu Döneminde
5.3.2. Cumhuriyetten Sonra
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Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1-Kültürel Miras nedir?
A-)Taşınmaz eserler
B-)Taşınır eserler
C-)Örf ve adetler
D-)Olağanüstü güzellikteki doğal alanlar
E-)Hepsi
2-Somut kültürel miras nedir?
A-)Tarihi alanlar
B-)Antik yollar
C-)Köprüler
D-)Cami, medrese, han, hamam
E-)Hepsi
3-UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesine en son eklenen kültür mirasımız
aşağıdakilerden hangisidir?
A-)Meddah geleneği
B-)Aşık geleneği
C-)Karagöz-Hacivat
D-)Ebru sanatı
E-)Hat sanatı
Cevaplar:
1-) E; 2-) E; 3-) D
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kültürel Miras kavramı

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
yayınları
Kültürel miras kavramının Kaynakçadaki
okumak,
kapsadığı değerler
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Anahtar Kavramlar







Kültürel miras
Somut kültürel miras
Somut olmayan kültürel miras
UNESCO
Avrupa Kültür Mirası
Ortak Kültür Mirası
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Giriş
Son yıllarda sıkça karşılaşılan bir terim olan kültürel miras kavramı, ilerleyen
derslerimizde de göreceğimiz gibi, zaman içinde farklılaşarak genişleyen bir kavram olmuştur.
Aşağıda, bu tarihsel değişimlere değinmeden, kavramsal olarak “kültürel miras” üzerinde
değerlendirmeler bulunmaktadır.
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5.1. Kültürel Miras kavramı
Temelde kültürel miras, insanın ilk ortaya çıktığı dönemden itibaren, ortaya koyduğu ve
bugüne ulaşabilmeyi başarmış kalıntılarıdır. Bu tanımlamayı ilk duyduğumuzda, hep müzeleri
arkeolojik malzemeler vb aklımıza gelir, ancak, bunun çok daha ötesinde, örneğin
deyimlerimiz, atasözlerimiz, etnolojik malzemelerimiz, dilimiz, geleneklerimiz, danslarımız ve
daha birçokları, geçmişten bize ulaşan verilerdir ve “kültürel miras kavramı” bunların hepsini
kapsar.
Kültürel mirasa karşı, temelde iki farklı yaklaşım/düşünce vardır. Bunlardan biri
“evrensel yaklaşım”dır. Buna göre, kültürel miras tüm insanlığın ortak geçmişidir ve bu nedenle
ülke sınırlarını aşan bir öneme sahiptir. Bu fikri savunan ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri
veya İngiltere gibi, kültürel miras yönünden nispeten zayıf ülkeleridir. Bunlar eski eserlerin,
kültürel miras ürünlerinin alınıp satılmasını destekleyen bir bakış açısına sahiptir.
İkinci yaklaşım “milliyetçi yaklaşım” olarak adlandırılır. Buna göre kültürel miras
ürünleri, öncelikle ele geçtiği ülkeye aittir. O ülkenin şekillenmesinde, toplumsal yapılarında,
söz konusu bu kültür eserlerinin payı büyüktür. Bu fikri savunan ülkeler, Türkiye, Yunanistan,
İtalya gibi, zengin kültür eserlerine, kültürel mirasa sahip, adeta kaynak niteliğindeki ülkelerdir.
Buralarda eski eserlerin alınıp satılması ve kullanılması belirli yasalarla sınırlandırılmıştır.
UNESCO tarafından belirlenmiş kültürel miras kavramı “bizim geçmişten aldığımız,
bugün bizimle birlikte yaşayan ve gelecek nesillere aktaracağımız birikimlerdir” şeklinde
tanımlanmıştır. Bu tanım, kültürel miras değeri taşıyan nesnelerin, herhangi bir zaman veya
benzeri ifadelerle sınırlandırılmasını engeller. Böylece dünyadaki tüm yaşam alanlarını kapsar
ve böylece “kültürel miras” tanımına ulaşılır (Dinçer 2012, 3). Dolayısıyla, UNESCO ve diğer
yazılı belgelerde bahsi geçen kültürel miras kategorilerini şöyle sıralamak mümkündür.






Somut Kültürel Miras
Taşınır kültürel miras (Heykel, arkeolojik malzeme, tablo, çini vb.)
Taşınmaz kültürel miras (anıtlar, arkeolojik sitler kentsel doku vb.)
Sualtı kültürel mirası
Somut olmayan kültürel miras
Doğal miras

5.1.1. Somut Kültürel Miras
UNESCO ve ona bağlı bir kuruluş olan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Yüksek
Konseyi’nin aldığı kararlar ve başka sınıflandırmalarla somut kültürel miras kapsamında
değerlendirilen nesneler şöyle sıralanabilir:
-

“Arkeolojik miras (Archaeological Heritage): Halen içinde yaşam olmayan, tüm
arkeolojik yerleşmeler, tapınak ve diğer anıtsal kamu yapıları.
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Arkeolojik miras - Perge antik kenti (Foto: İ.Ü.Perge Kazıları Arşivi)

-

Kaya sanatının olduğu sitler (Rock-art Sites): Mağaralar, kaya yüzeyleri

Hindistan’daki Bhimbetka yöresindeki kaya resimleri UNESCO tarafından “Dünya Kültür
Mirası” listesine alınmıştır.
(Foto:http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31&id_site=925)

-

Fosil alan sitleri (Fossil Hominid Sites): erken dönem yerleşmelerine ait özel sit
alanları
Tarihi yapılar ve yapı toplulukları (Historic Buildings and Ensembles): Özellikli
anıtlar ve anıt grupları
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-

-

-

Kentsel ve kırsal yerleşmeler/Tarihi kasaba ve köyler (Urban and Rural
Settlements/Historic Towns and Villages): Kentler, kent merkezleri, köyler vb.
yerleşme grupları
Yöresel mimari (Vernacular Architecture): Yöreye özgü geleneksel yapı tiplerinin
ve yapım sistemleri ile malzemelerinin kullanılmaya devam edildiği alanlar
Dini donatılar (Religious Properties): Din ile ilgili her boyut ve türde yapılar
Tarım, sanayi ve teknolojik donatılar (Agricultural, Industrial and Technological
Properties): Tarımsal peyzaj ve yerleşmeler, barajlar, maden işleme sahaları,
fabrikalar, köprüler, kanallar, demiryolu ve endüstriyel yerleşmeler
Askeri donatılar (Military Properties): Kaleler vb savunma yapıları
Kültürel peyzajlar (Cultural Landscapes, parks and gardens): Peyzaj düzenlemesi
yapılmış alanlar
Kültürel güzergahlar (Cultural routes): Özel güzergahlar, ticaret yolları, kanallar,
demiryolları
Anıt mezarlar ve mezarlıklar (Burial monuments and Sites): Türbe, mozole,
mezarlıklar
Sembolik donatılar ve anıtlar (Symbolic properties and memorials): herhangi bir
konuyu temsil eden simgeler
Modern miras (Modern heritage): Geç 19.yy.dan günümüze uzanan döneme ait tüm
yapı, yapı grupları ve kentler” (Dinçer 2012, 3-4).

5.1.2. Somut Olmayan Kültürel Miras:
Somut olmayan kültürel miras ise, daha önce de var olan, ancak UNESCO’nun kararları
içine son yıllarda girmiş bir kavramdır. UNESCO’nun 1946 yılında yürülüğe giren kuruluş
sözleşmesinden sonra, ilkelerini belirleyerek, üye ülkelerce imzalanan kanun veya protokollerin
hemen hepsinde, zamanın eski eserlere bakışının da bir etkisi olarak, somut kültürel miras
ürünleri üzerinde durduğu görülür. Özellikle 1972 yılında imzalanan Kültürel ve Doğal Mirasın
Korunması Sözleşmesi’nde de bahsi geçen tanımlar, doğrudan somut kültürel miras ile ilgilidir.
Bu sözleşmede, kültürel miras olarak daha çok anıt, yapı, yapı toplulukları kabul edilmiş, buna
karşın doğal anıtlar, jeolojik oluşumlar, bitki ve hayvanların yetiştiği ve yaşadığı özel alanlar
ise doğal miras şeklinde tanımlanmıştır. Bunun ardında 1989 yılında Geleneksel Kültür ve
Folklorun Korunması Tavsiye Kararı alınmış, burada folklor “kültürel bir topluluğun grup veya
bireyler tarafından ifade edilen ve kültürel veya sosyal kimliklerini yansıttığı sürece
beklentilerinin ifadesi olarak kabul edilen gelenek temelli yatırımların bütünü” olarak
açıklanmıştır (Metin Basat 2013, 62).
Bu durum, UNESCO içinde bazı tartışmalara neden olmuş ve 1973 yılında Bolivya’da
bir toplantı yapılmasına karar verilmiştir. Bolivya toplantısının asıl amacı UNESCO’nun 1954,
1970 ve 1972 yılları sözleşmelerinin dışında kalan kültürel mirasın nasıl korunacağına dair
karar almaktır. Bu konuda çözüm olarak, 1952’de hazırlanıp 1971 yılında güncellenen “Yazar
Hakları Evrensel Sözleşmesi” ne “Folklorun Korunması Protokolü”nün eklenmesidir. Bolivya
Deklerasyonu olarak adlandırılan bu toplantı sonucunda ilk kez kültürel miras kapsamı somut
objelerden çıkmaya başlamıştır (Oğuz 2013, 6-7).
86

1982 yılında UNESCO bünyesinde Folklorun Korunması Uzmanlar Komitesi
oluşturulur ve Materyalsiz Miras Bölümü kurulur (Oğuz 2013, 7). Bununla birlikte, somut
olmayan kültürel miras için kullanılacak kelime, farklı ülkelerde kullanılan farklı isimler
nedeniyle tartışma konusu olmuş, “folklor” kelimesinden uzaklaşılmıştır. Nitekim 1989
yılındaki genel kurulda kabul edilen kararlar, “Geleneksel ve Popüler Kültürün Korunması
Tavsiye Kararı” olarak adlandırılmıştır (Oğuz 2013, 8).
Bu gelişmeler sonucunda, 2003 ve 2005 yıllarında, “Somut Olmayan Kültürel Mirasın
Korunması ve Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmeleri”
imzalanır. 2003 yılına tarihlenen “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Koruması Sözleşmesi”ne
göre, “somut olmayan kültürel miras”, “toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin,
kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar,
bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekanlar” olarak tanımlanır
(Metin Basat 2013, 63). Böylece, Türkçesi “somut olmayan kültürel miras” şeklinde
yasalarımıza giren, folklorik veya halkbilimsel veriler de, UNESCO’da alınan kararlarla
değerlendirilmeye alınmıştır. Bu kararın alınmasının ardından, UNESCO üyesi ülkelerden
katılan “Hükümetler Arası Uzmanlar” yaptıkları toplantıda, somut olmayan kültürel mirasla
bağlantılı olarak, folklor, etnoloji, antropoloji gibi bilim dallarının bulunmaması gerektiği
konusunda anlaşmışlardır. Bunun temel nedenlerinden biri, bu bilim dallarının farklı ülkelerde
zaman zaman farklılaşabilen görevleri ve işlevleri olduğu ve bunun getireceği karışıklığın
önlenmesi; ikincisi ise, bu bilim dallarının fazlaca dikkatini çekmeyecek veya gözünden
kaçabilecek “ortak belleğin” de korunması gerekliliği (Oğuz 2013, 10).
UNESCO tarafından bildirilen sözleşme ise, somut olmayan kültürel miras ürünlerinin
sadece belgelemesinin yapılması ve arşivlenmesi değil, korunması için aktarılması, eğitim
verilmesi ve bu mirasın tarihsel sürekliliğinin sağlanması gibi kavramları da beraberinde
getirmektedir (Oğuz 2013, 10).
Ülkemiz 17 Ekim 2003 tarihinde UNESCO tarafından hazırlanan bu sözleşmeyi, 27
Mart 2006 tarihinde kabul etmiştir. Sözleşme, somut olmayan kültürel mirasın yerel, ulusal ve
uluslararası düzeyde duyarlılığı ve farkındalığı arttırmayı hedeflemiştir. Sözleşmeye göre her
ülke kendi somut olmayan kültürel mirasını geliştirmek ve bütün kültürel aktarım süreçlerinin
de değerlendirilmesini istemektedir (Kutlu 2009, 14). Bu sebeplerle ülkemizde kurullar
oluşturulmuştur. Halk kültürünün tanınması, öğrenilmesi ve yaşatılması amacıyla da ilköğretim
6.-8.sınıf öğrencilerine “Halk Kültürü” dersi konulmuştur. Ancak bu dersin seçmeli statüde
olması, istenilen bir uygulama değildir (Kutlu 2009).
UNESCO’da 2003 yılında alınan kararlar ve buna bağlı yeni kültür politikalarının
geliştirilmesi, yeni çalışmalardır ve gerek kavramsal, gerekse içerik ve uygulamaları açısından
yenilenmektedir. Bunun yanı sıra, somut kültürel miras ve somut olmayan kültürel mirasın bir
arada değerlendirilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle, son yıllarda koruma bakış açısında
“ bütüncül yaklaşım” benimsenmeye başlamıştır, ki bu konu ilerleyen derslerde daha detaylı
bir şekilde anlatılacaktır.
Gruplandırılacak olursa somut olmayan kültürel miras;
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Sözlü anlatımlar ve sözlü gelenekler,
Gösteri sanatları
Halk bilgisi, evren ve doğa ile ilgili uygulamalar
El sanatları geleneğini kapsar.
UNESCO’nun üye devletlerden talebi;








“Somut olmayan kültürel mirasın bilimsel olarak derlenmesi, araştırılması ve
incelenmesi
Arşiv ve dokümantasyon merkezlerinin oluşturulmasını,
Müzelerinin kurulmasını,
Eğitim ve öğretim kurumlarında ders olarak okutulmasını,
Kitle iletişim araçlarında olumlu kültür değerleri olarak yer verilmesini,
İlgili topluluk, grup veya bireyler tarafından yaşatılmasını ve kuşaktan kuşağa
aktarılmasını.”(http://unesco.org.tr/dokumanlar/somut_olmayan_km/sokum_bb.pdf)

5.1.3. UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde
Ülkemiz
UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde ülkemizin 2013 yılı
itibarıyla
kayıtlı
11
adet
mirası
vardır
(www.unesco.org.tr/dokumanlar/somut_olmayan_km/SOKM_TR.pdf). Bunlar;
-

Meddahlık Geleneği (2008)
Mevlevi Sema Törenleri (2008)
Aşıklık Geleneği (2009)
Karagöz (2009)
Nevruz (Azerbeycan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Özbekistan ve Pakistan ile ortak
dosya, 2009)
Geleneksel Sohbet Toplantıları (Yaren, Barana, Sıra Geceleri vd. 2010)
Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah (2010)
Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010)
Geleneksel Tören keşkeği (2011)
Mesir Macunu Festivali (2012)
Türk Kahvesi ve Geleneği (2013)
Ebru Sanatı (2014)

5.2. Dünyada Kültürel Miras Kavramının Tarihsel Gelişimi
Yukarıda da değindiğimiz gibi, günümüzde gelen olarak kabul edilen “kültürel miras”
kavramı, hem somut, hem de somut olmayan kalıntıları içermektedir. Ancak bu durum, bir anda
ortaya çıkmamış, tam tersine, günümüze kadar değişim ve gelişim gösteren bir süreçten
geçmiştir. Aşağıda, kısaca bu süreci, bu süreçte etken olan faktörleri ve bunların kültürel mirasa
bakış açısını nasıl değiştirdiğini göreceğiz.
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5.2.1.”Kültürel Miras” Kavramının Ortaya Çıkışı ve Gelişmesi
İmparatorluk sürecinden, ulus-devletlere dönüşme safhasında, toplumların kendilerini
“kimliklendirme” çabası, başka bilim dalları gibi, arkeolojinin de gelişmesine katkı sağlamıştır.
Kendi kökenini aramaya yönelik bu çabanın ilk ortaya çıkarttığı gelişim, tarihi eserlere duyulan
ilgi olmuş, ardından önce statü atlama çabasının bir sonucu olarak koleksiyonerlik ve sonra da
müzecilik kavramları gelişmeye başlamıştır. Biraz da bu nedenlerle, kabaca 20.yy.a kadar,
“kültürel miras” kavramı, tek anıtsal yapı veya “kıymetli” nesne üzerinden ilerlemiştir. Gerek
1931 yılında imzalanan Atina sözleşmesinde, gerekse 1954 yılında imzalanan Lahey
sözleşmesinde, kültürel mirasın, hem anıtsal eserler, arkeolojik alanlar gibi tarihsel öneme sahip
alanları, hem de elyazmaları, sanat eserleri, kolleksiyonlar gibi taşınabilir varlıkları içerdiği
görülür. Böylece, o toplumun veya kültürün geçmişine ait olan yapıların, anıtların “korunması
gerektiği” düşüncesi doğmuş olur.
Bununla birlikte, kültür varlıklarının korunması gerekliliği fikri, toplumlar tarafından
farklı bakış açılarına dönüşmüştür. Bu durum, toplumların hassasiyetlerine bağlı olmalıdır.
Örneğin ulusal kimlik politikasına göre korumacı yaklaşıma bir örnek, İngiltere’deki kırsal
malikanelerin korunmasına ilişkindir. Barışçıl ve kırsal bir görüntüdeki bu malikaneler,
aristokratik geçmişin ulusal kimliği şekillendirdiğine yönelik eleştirilere maruz kalmıştır
(Aksoy-Enlil, 2012, s.3). Dolayısıyla, kültürel mirasın korunmasına yönelik yaklaşımların,
başlangıçta ideolojik bakış açısına sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Bu gelişmelere karşılık, özellikle ikinci dünya savaşından sonra, tek yapı veya eserin
kültürel miras olarak kabul edilme fikri değişmeye başlamıştır. Savaşın getirdiği yıkımın
ardından, önce anıtsal yapılar yeniden inşa edilmeye başlanır. Avrupa’nın çoğu kentinde
görülen yıkım, savaş sonrasında bu kentlerin hızlı bir biçimde yeniden inşasına da neden
olmuştur. Bu nedenle çoğu ülkede, özellikle 1940 ve 1950’li yıllarda, savaş nedeniyle yıkılmış
anıtsal binalar yeniden inşa edilir. Anıtsal olmayanlar ise, modern mimari anlayışla yeniden
yapılır. Bununla birlikte Varşova’da farklı bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. Varşovalılar, sadece
anıtsal yapılarını değil, eski bilgi ve belgelerine dayanarak, savaş öncesindeki kentlerini aynı
şekilde yeniden inşa ederler (Aksoy-Enlil, 2012. 3-4).

Warşova’daki Saxon Sarayı 1944’te Almanlar tarafından yıkıldıktan sonra (Kaynak:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Saski_Palace_Warsaw,_destroyed_by_Germans_in_1944.jpg)
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Sarayın bugünkü hali. (Kaynak: http://en.chopin.nifc.pl/chopin/places/poland/id/612)

1960-1970 yılları arasında ise, kentlerin daha büyük oranlarda yenilenme ve inşaat
faaliyetlerine sahne olduğu görülür. Bunda, yeni alanlara ve yeni yapılara doğan ihtiyaç önemli
bir faktör olmuştur. Gelişen ticaret, artan nüfus ve ekonominin gelişmesi, yeniden yapılanma
sürecini de beraberinde getirmiştir. Bu gelişime, kültürel miras açısından, ikinci dünya
savaşından da fazla zarar getirmiştir şeklinde yorumlanır (Aksoy-Enlil, 2012, s.4). Yeniden
yapılanma süreci, verilen zararların anlaşılmasıyla, yavaş da olsa eleştirilere neden olmuş, sivil
yapıların da, içerdikleri tarih ve geçmiş özellikleri nedeniyle korunması gerekliliği bakış açısı
yerleşmeye başlamıştır. Bunun bir sonucu olarak, 1964 yılında imzalanan Venedik Tüzüğü ile,
taşınmaz kültür varlıklarının kapsamı genişletilmiştir. Tüzükte geçen “Tarihi anıt kavramı
sadece bir mimari eseri içine almaz, bunun yanında belli bir uygarlığın, önemli bir gelişmenin,
tarihi bir olayın tanıklığını yapan kentsel ya da kırsal bir yerleşmeyi de kapsar. Bu kavram
yalnız büyük sanat eserlerini değil, ayrıca zamanın geçmesiyle kültürel anlam kazanmış daha
basit eserleri de içine alır” ifadesiyle salt anıtsal yapılar değil, bu yapıların içinde bulunduğu
ortamın da korunması gerekliliği ifade edilmeye başlanmıştır. Böylece süreç içinde daha
korunur kentler oluşmaya başlar.
Ancak bu durum, yapıların içinde yaşayanlar için de, sınırlayıcı tedbirlere neden
olmuştur. Tıpkı ülkemizde olduğu gibi, eski bir bina içinde yaşayan insanların içinde
yaşadıkları yapıya müdahele edememeleri, zaman içinde ciddi sorunlar doğurur. Bu süreç de,
“pasif koruma”dan “aktif korumaya” geçilmesini sağlamıştır. Koruma politikalarının
geliştirilmesiyle, bu tipte alanların daha sağlıklı hale getirilmesi, orta ve üst seviyelerde yaşayan
insanlar tarafından bu alanların cazip hale gelmesine neden olur. Böylece alt gelir tabakasına
sahip insanların, yaşadıkları mekanlardan çıkması gerekliliği doğar. Bu dönem, “soylulaşma”
dönemi olarak da tanımlanır. Alt gelir seviyesinde bulunan ve yaşadığı ev, alan ve bölge ile
uzun zamandır fiziksel ve sosyal bağlar kurmuş olan insanlar, bu süreçte ciddi zarar görür. Bu
nedenle 1975 yılında imzalanan Avrupa Mimari Miras Sözleşmesi’yle “bütünleşik koruma”
prensibi öne çıkmaya başlar. Bu prensipte, doğru restorasyon uygulamaları, uygun seçimler ile
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fiziksel çevrenin içinde yaşayan insanlarla birlikte ele alınması ve birlikte korunması
gerekliliği, bunun toplumsal adaleti sağlayacak bir zorunluluk olduğu ifade edilmektedir.
1972 yılında, UNESCO, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Hakkında
Sözleşme’yi imzaya açar. Bu sözleşmeyle, sadece mekanlar veya kentler değil, doğal ortam
veya doğa-insan birlikteliğiyle ortaya çıkan eser de, kültürel miras kapsamına girmiştir. Yani,
örf ve adetler, inançlar, yeme-içme kültürü, peyzaj alanları, gibi farklı dokular kültürel miras
kapsamı içine alınmıştır. Nitekim 2008 yılında kabul edilen Dünya Miras Sözleşmesinin
Uygulanmasına Yönelik İşlevsel İlkeler Rehberinde, “özel niteliklere sahip varlıklar”
kapsamında “Kültürel Peyzajlar, Tarihi şehirler ve şehir merkezleri, kanallar, miras rotaları”
gibi “üstün evrensel değerlere sahip varlıklar”, dünya mirası kabul edilebilirler (Aksoy-Enlil,
2012, s.5).
Böylece, özellikle 1990’lardan sonra, gerek kentsel, gerekse kırsal ve arkeolojik
alanlardaki kültürel mirasın korunmasında, bütünleşik koruma prensibinin göz önüne alınmaya
başladığı söylenebilir. Bunun yanı sıra 2000 yılında kabul edilen “Avrupa Peyzaj
Sözleşmesi”yle çeşitli nedenlerle yok olan veya yok olmaya yüz tutmuş peyzaj özelliklerinin,
insanın içinde bulunduğu kültürün önemli bir parçası olduğuna dikkat çekilmiştir. Sözleşmeye
göre peyzaj, “insanların çevrelerinin önemli bir bileşeni, onların paylaştıkları kültürel ve doğal
mirasın çeşitliliğinin bir ifadesi ve kimliklerinin bir temeli”dir (Aksoy-Enlil, 2012, s.5).
Dolayısıyla günümüzde karşılaşılan çeşitli zorluklar nedeniyle, kültürel mirasın bir bütün
olarak değerlendirilebilmesi için, Kültürel Mirasın Yönetimi kavramı doğmuş ve bu konuda
çeşitli tavsiye kararları alınmaya çalışmaktadır.
“Kültür mirası” olarak adlandırılan kavram, bugün UNESCO tarafından şöyle
tanımlanır: “Miras, bizim geçmişten aldığımız, bugün bizimle birlikte yaşayan ve gelecek
nesillere aktaracağımız birikimlerdir” (Dinçer 2012, 3).

5.2.2. Ortak Kültür Mirası
Yukarıda da kısaca değinildiği gibi, ikinci dünya savaşı öncesinde her ülke, kültürel
varlıklarını kendi halkına ait olarak kabul edip, tekil çözümler arayışına girişmişti. İkinci dünya
savaşı sonrasında, özellikle bu savaşın getirdiği yıkım ve kayıplar, uluslararası işbirliği
düşüncesini beraberinde getirmiştir. Böylece UNESCO ve Avrupa Konseyi gibi kuruluşların
çatısı altında ortak kararlar ve çözüm arayışları içine girilmiştir. Kültür varlıklarının sadece
bağlı olduğu ülkenin değil, tüm insanlığın ortak değeri olduğu görüşü giderek önem kazanmaya
başlamıştır. Bundan sonra da hızlı bir şekilde imzalanan anlaşmalarla gerek koruma, kullanma,
gerekse restorasyon ilkeleri belirlenmiştir. Bu anlaşmalar arasında, 1954 yılında imzalanan
“silahlı bir çatışma halinde kültür varlıklarının korunmasına dair sözleşme” ile 1956’da
imzalanan “arkeolojik kazılarda uygulanabilen uluslararası prensipler, tavsiyeler” isimli
sözleşmeler önemlidir. 1972 yılında “dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair
sözleşme” kabul edilmiştir. Buna göre her ülke, dünya kültür mirası listesine girmesini istediği
yerleşme, anıt veya eseri, “dünya mirası komitesi”ne bildirmekle yükümlü kılınmıştır. Böylece
bir dünya mirası listesi oluşmaya başlamıştır. Burada belirlenen ölçütlere uyan anıt, yerleşme,
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sit alanları, tescil edilerek Dünya mirası fonundan yararlanmaya hak kazanmaktadır (Arı 2002,
39).
Benzer şekilde müzelerde korunmakta olan kültür mirasının uluslararası düzeyde
korunması, bakımı ve müzelerin geliştirilerek, işbirliğinin arttırılması için UNESCO’nun çatısı
altında ICOM (International Council of Museums) adlı bir örgüt 1947 yılında kurulmuştur. Bu
konseyin üye olduğu ülkelerden biri de Türkiye’dir.
1959 yılında ise, yine UNESCO’nun çatısı altında ICCROM (International Center for
the Sudy of the Preservation and Restoration of Cultural Property) adlı bir başka örgüt kurulur.
Bu örgüt, kültürel mirasın korunması sırasında karşılaşılan bilimsel sorunlar üzerine
araştırmalar yaparken, gereken teknik elemanların yetiştirilmesi ve uygulama için eleman
değişimi, onarımların bilimsel ölçütlere uygunluğu gibi amaçları da vardır.
Varşova’da 1965 yılında ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) adlı
birlik kurulur. Bu örgütün yaklaşık 107 üye ülkesinin kendi milli komiteleri vardır ve bu
komitelere bağlı üyeleri bulunur. Örgüt, anıt ve sitlerin korunması konusunda uluslararası
öneriler hazırlar; korunmasını kolaylaştırır.
Bu kuruluşlara aşağıda daha detaylı olarak tekrar değineceğiz. Ancak ondan önce,
yukarıda açıkladığımız gibi, kültür mirasının, bir topluluğu meydana getiren, geçmişle fiziksel
veya manevi bağlantısı olan, içinde bulunduğu peyzajın da dahil olduğu büyük kavram
olduğunu tekrar etmemiz gerekir. Dolayısıyla artık, ulusal kültür mirası kavramı yerini, “ortak
kültür mirası”na bırakmıştır. “Böylece, dünyanın tüm insanları, “üstün evrensel değere sahip”
olduğu düşünülen miras öğelerinin paydaşıdır.” (Aksoy-Enlil, 2012, s.8).

5.2.3. Avrupa Kültür Mirası
1949 yılında Avrupa Konseyi kurulur ve 21 üyesi vardır. Bu konsey, eğitim, bilim ve
kültür konularında işbirliği için kurulmuştur. Bu birliğe üye ülkeler, yüksek bir yaşam
standartına ulaşma yollarından birinin Avrupa kültür mirasına sahip çıkmak ve korumak
olduğunu kabul etmiştir ve bunun için de birçok anlaşmalar yapmışlardır. Bunlar içinde en
önemlilerden biri 1954 yılında imzalanan Avrupa Kültürel Sözleşmesidir. Avrupa ortak kültür
mirası terimi ilk defa bu sözleşmede kullanılmış, buna bağlı hukuki uygulama ise 1969 yılında
Arkeolojik mirasına korunmasına ilişkin Avrupa sözleşmesi ile sağlanmıştır (Arı 2002, 40).
Buna göre, konseye üye her ülke, ülkesindeki arkeolojik varlıkların bir envanterini hazırlamak
zorundadır. Bu sözleşme 1992’de yenilenerek Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa
Sözleşmesi – Malta Sözleşmesi olarak yenilenmiş ve yürürlüğe girmiştir.
1970’lerden itibaren Avrupa Konseyi Avrupa Mimari Mirasına yönelik olarak kararlar
almış, 1975 yılı Avrupa Mimari Miras Yılı olarak ilan edilmiştir. Bu yılı takiben imzalanan
“Avrupa Mimari Miras Sözleşmesi”, yukarıda da değindiğimiz gibi, “bütünleşik koruma”
prensibini içeren bir sözleşmedir. Dahası bu sözleşmede, bütünleşik korumanın, geniş katılımlı
bir işbirliğine ihtiyaç duyduğu ifade edilmiştir. Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu’nca
yayımlanan “Amsterdam Bildirgesi”yle prensipler daha açıklayıcı bir şekilde ifade edilmiş,
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“Geçmişimiz için Bir Gelecek” sloganıyla yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır (Aksoy-Enlil, 2012,
s.6).
Avrupa Birliği’nin kurulmasıyla, üye ülkeler arasında kültürel miras ile ilgili kararlar
alınmıştır. Bunlar temelde korumaya yöneliktir ancak, gerek Avrupa Konseyi, gerekse
UNESCO’dan farklı olarak, kültürel mirasın ortak bir değer olduğu, bunda kültür varlıklarının
işletilmesi, yönetilmesi ve korunması konularında sivil toplum kuruluşlarının daha aktif bir rol
alması gerekliliği savunulmaktadır. Ayrıca kültür varlıklarının korunmasında devletin daha az
rol üstlenmesi ve serbest arkeoloji gibi tanımlar da ortaya çıkmıştır. Bunun bir sonucu olarak,
kültürel mirasın hem ortak miras olduğu, hem de yerel kimliğe sosyal ve ekonomik katkı
sağlaması ilkeleri de gündeme gelmiştir (Arı 2002, 43).

5.2.4. Sivil Toplum Kuruluşları
Gerek ortak kültür mirası, gerekse Avrupa kültür mirası kavramlarıyla birlikte, yukarıda
da değindiğimiz gibi uluslararası boyutta kuruluşlar oluşmaya ve yine uluslararası boyutta
kararlar alınmaya ve sözleşmeler imzalanmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra, koruma
kavramının gelişmeye başlamasıyla birlikte, özellikle son 30 yılda sivil toplum kuruluşlarının
da giderek artan oranda katılım sağladığı görülmektedir.
Gönüllülük esasına bağlı olarak oluşan sivil toplum kuruluşları, “görev ve
sorumlulukları uluslararası kurumlar tarafından belirlenen, tanımlanan, ancak özerk yönetime
sahip örgütlenme modelleridir” (Arı 2002, ). Avrupa merkezli olarak kurulan ve konumuz ile
alakalı kurumlardan biri European Association of Archaeologists (EAA) ve Euroopae
Archaeologiae Consilium (EAC) dir.
Kültürel mirasın gelişim ve değişimi hususu özetlenecek olursa, gelişimin şu şekilde
gerçekleştiği özeti verilebilir:
-

-

-

Önceki dönemlerde eserin tarihi, estetik veya önemli sanatçılarca yapılmış olması bir
kriterken, günümüzde “bir bütün olarak tarihi peyzaj kavramı geçerlidir.
Önceki dönemlerde ulusal gurur ve birlik kaynağı ön plandayken, günümüzde “yerel ve
bölgesel kimlik, mekânsal kalite, ekonomik refah ve sosyal uyum kaynağı” olarak kabul
edilmektedir.
Koruma politikaları önceden nesnelerin istenmeyen durumlara karşı korunmaları
şeklindeyken, günümüzde yerel ve bölgesel miras değerlerini temsil eden bir korumaya
bırakılmıştır.
Erken dönemde koruma anlayışı ve politikaların oluşumunda elit kesim söz sahibiyken,
günümüzde devlet, piyasa ve sivil toplum kuruluşları dahildir.
Asıl kaynakların kontrolü erken dönemlerde devlet eliyle yapılırken, günümüzde devlet,
piyasa ve sivil toplum kuruluşları da dahil olmaktadır.
Süreç işleyişinde hiyerarşi ve savunuculuk yaklaşımı yerini müzakere ve işbirliği bakış
açısına bırakmıştır (Dinçer 2012, 4).

5.3. Türkiye’de Kültürel Miras Kavramının Tarihsel Gelişimi
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Önceki bölümlerde, dünyada kültürel mirasın ne olduğu ve hangi aşamalardan geçerek,
bugünkü haline ulaştığını öğrendik. Bu bölümde de, ülkemizde kültürel mirasa bakış, eğilim,
değişim ve gelişimleri öğreneceğiz.

5.3.1.Osmanlı İmparatorluğu Döneminde
Gayet gerçekçi ve uygulanabilir vakıflar sistemini yerleştirmiş olan imparatorluk, gerek
vakıfların, gerekse bayındırlık faaliyetlerinin, saray ve savunma yapılarının onarımı için maddi
kaynağı ayırmıştır. Bu işler için, bu alanlarda uzmanlaşmış kişilerin bilgi ve tecrübesine
başvurulurdu. Tabii bu uygulamalar, imparatorluk tarafından önceden inşa edilmiş yapılar veya
anıtlar için geçerlidir. Başka dönemlere ait kültürel mirasın toplanması, sahip çıkılması,
hatırlanacağı gibi ilk kez Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleştirilmiştir.
Buna karşın Fatih Sultan Mehmet’ten sonraki imparatorların, eski kültürlerin eserlerine
aynı hassasiyeti göstermedikleri anlaşılır. Öyle ki, II.Beyazıt, kendi adına yaptıracağı hamam
için, Büyük Theodosius sütununu yıktırmış ve taşların hamam inşaatında kullanılması söz
konusu olmuştur. Süleymaniye Darüşşifasının inşaatı sırasında da Hippodrom’un taşlarının bir
kısmının kesilerek, taban döşemesi için kullanıldığı söylenmektedir (Madran 2012, 54). Birçok
sultanın güzel sanatlara ilgisi olmuş ama bazıları da son derece hunharca davranmıştır.
Anlaşıldığı kadarıyla, zaman içinde savaşların artması, maddi imkanların zayıflaması
vb nedenlerle yapıların onarımları gerçekleştirilememiştir ancak, Osmanlıların, kendilerinden
önce bırakılmış kültür varlıklarına, ata yadigarı olduğu şeklindeki bakış açısı, çoğu eserin zarar
görmesini de engellemiştir. Bu durumda da yapı bazında konuşulduğunda yapının kullanılıyor
olması bir avantajdır. Bu nedenle yapının onarımları sürdürülmüştür.
Onarımlarda, vakıf kurumunun varlığı temel öğe olmuştur. “Kişilerin vakıflar kurarak
toplumun gereksinmelerini bu vakıflardan elde edilen gelirle karşılamalarının nedenleri
arasında istekler ve gereksinmeler, geleneklere bağlılık, sosyal baskı ve otorite sağlama yer
almaktadır. Bu amaçları yerine getirmek için vakfa büyük kaynaklar tahsis edilmektedir”
(Madran 2012, 55). Vakıfların organizasyon şeması, oldukça dikkat çekicidir. Belirli ana
yapılar, ikincil nitelikteki yapılardan gelen gelirle onarılmaktadır. İkincil nitelikteki bu yapılar
da, sürekli gelir getirmek zorunda olduğundan, sürekli bakım ve onarımlarının yapılması
gereklidir.
Osmanlı döneminde, çok büyük öneme haiz yapılar dışında onarım işlerine kara vermek
ve uygulamak yerel idarenin yönetimindedir. Onarımların belirli dönemlerde
gerçekleştirilmesi, çok büyük onarım gerektirmeden yapının kullanımının devamını
sağlamıştır. Belgelere göre Bursa Yıldırım Camisi 1575, 1617, 1634, 1635, 1637, 1669
yılarında onarım görmüştür (Madran 2012, 56).
19.yy.civarına gelindiğinde ise, batılılaşma süreci içinde 1869, 1874 ve 1884
tarihlerinde Asar-ı Atika Nizamnameleri yani Eski Eser Kanunları çıkartılarak, bu eserlerin
Osmanlı topraklarına ait olduğu vurgusu yapılmıştır. Hatırlanacağı gibi, özellikle Osman
Hamdi Bey’in çıkartmış olduğu nizamnameye göre, izinsiz kazı yapılması yasaktır; her tür eski
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eser Osmanlı Devleti’ne aittir ve bunların ülke dışına çıkartılmaları yasaktır. Özellikle 1874
yılında çıkartılmış olan nizamnamede ilk iki madde oldukça dikkat çekicidir:
“Birinci madde: Eski zamanlardan kalan her çeşit eşya (sanat eşyası) eski eserlerdendir.
İkinci madde: Eski eserler iki çeşittir. Birinci çeşidi paralar ve ikinci çeşidi taşınması mümkün
olan ve olmayan bütün eşyalardır” (Ünsal-Pulhan 2012, 40).
Böylece bugün kullandığımız taşınır ve taşınmaz kültür varlığı tanımının 1874 yılında
belirlenmiş olduğunu söyleyebiliyoruz. Yine aynı yasayla, nerede, kimler tarafından kazılar
yapılabileceği, bunların finansmanının nasıl karşılanacağı gibi hususlar da kaleme alınmıştır.
Ayrıca devlet izniyle yapılan kazılarda 1/3 kuralı getirilmiş, eski eserler devlet, toprak sahibi
ve kazıyı yapan kişi arasında bölüşülmesi yasal dayanaklara bağlamıştır. Bütün bunların yanı
sıra, eski eserlere zarar veren kişilerin para ve bir aydan bir seneye kadar hapis cezası alması
karara bağlanmıştır.
Bu nizamnameden 10 yıl sonra çıkarılan yeni nizamname, öncekinden daha da
genişletilmiş kanunları içerir. Buna göre, artık arkeolojik eserlerin kesinlikle yurt dışına
çıkartılmaları yasaktır. Bu nizamnameye göre;
“Birinci madde: Osmanlı imparatorluğu ülkesini kapsayan sınırlar içerisinde eski milletlerin
bırakmış olduğu eserlerin hepsi yani atın, gümüş, eski paralar, tarihi bilgileri kapsayan yazılarla
işlenmiş levhalar, oyma resim ve nakışlar, taş, toprak ve diğer maddelerden yapılmış süs
eşyaları, kaplar, silah ve aletler, heykeller, yüzük taşları, tapınaklar ve saraylar, sirk denilen
eski oyun yerleri, tiyatrolar, bendler ve köprüler, su kemerleri, ölülerin, eşyaların gömülü
olduğu anlaşılan tepeler, dikili taşlar, halkın faydalanması için yapılmış olan yapılar, resimler,
sütunlar ve her nevi yazılı taşlar eski eserden sayılır” (Ünsal-Pulhan 2012, 40).
Aynı yasanın “üçüncü maddesinde eski eserlerin bulundukları yerler toprak altının yanı
sıra su altına doğru genişletilmiş, deniz, göl, nehir, çay ve derelerden çıkarılacak her tür eserin
de devlete ait olduğunu yasallaştırmıştır” (Ünsal-Pulhan 2012, 40).
1906 tarihli son Asar-ı Atika Nizamnamesi 67 yıl yürürlükte kalmıştır. Bu nizamnameye
göre, arkeolojik eserlerin yönetimi İstanbul Arkeoloji Müzelerine bırakılmıştır, Anadolu’da ise
Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin ortaklaşa çalışmasına bağlı olarak
gerçekleşecektir. Bu yasa ile ayrıca sanat ve İslam güzel sanatlarına ait taşınır ve taşınmaz tüm
antika eşyalar tanımı da yasaya girmiştir. Yasanın beşinci maddesine göre,
“Cami-i şerifler, hayratlar, kutsal yapılar, terk edilmiş putperest tapınakları, halen içinde
ayin yapılmayan sinagoglar, bazilikalar, kiliseler, manastırlar, kümbetler, hanlar, kaleler,
burçlar, kasaba surları, haneler, tiyatrolar, köprüler, at meydanları, sirkoslar, stadyumlar,
hipodromlar, anfitiyatrolar, hamamlar, rıhtımlar, duvarlı ve duvarsız kuyular ve sarnıçlar,
şoseler, dikili taşlar, su yolları, höyükler, içleri dışarıdan görünen ve görünmeyen mezar odaları,
her türlü malzemeden yapılmış işlemeli ve işlemesiz lahitler, direkler, sandukalar, boyalı ve
yaldızlı tasvir ve örtüler, kabartmalar, steller, heykeller, heykelcikler, figürinler, yazılı ve
kabartmalı kayalar, deri, bez, papirüs, parşömen ve kağıt üzerindeki el yazıları, işlenmiş
çakmak taşları ve her türlü malzemeden yapılmış silahlar, alet ve edavat, vazolar, pişmiş toprak
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eşyalar, cam ve sırça kaplar, süs eşyaları, yüzükler, mücevherler, skarabeuslar, vezinler,
sikkeler, madalyalar, kalıplar, oyularak işlenmiş taşlar, ağaçtan yapılmış eşya, oyma ve kakma
işleri, fildişi ve kemikten yapılmış eşyalar”; ayrıca “eski duvar ve anıtların kalıntıları, ve genel
olarak hangi cinsten olursa olsun anıtlar ve eski eşya kesaratı ve kaya parçaları, dağınık tuğlalar,
taş ve cam kırıkları, çiniler ve pişmiş toprak eşya parçaları eski eser sayılır” (Ünsal-Pulhan
2012, 41).
Bütün bu gelişmelerin yanı sıra, 1917 yılında Asar-ı Atika Encümen-i Danisi örgütü
kurularak, bu örgütte çalışanların miras korumayla görevlendirilmeleri söz konusu olmuştur
(Dağıstan Özdemir 2005, 20-21).
Bu anlamda Osmanlı’nın kültürel mirasa bakış açısının daha çok taşınabilir eserler
üzerine olduğu ve müze/müzecilik temelli bir koruma anlayışını benimsediği söylenebilir.

5.3.2. Cumhuriyetten Sonra
Daha önceki derslerden de hatırlanacağı gibi, Cumhuriyet sonrasında, özellikle
ulusallaşma sürecinin de bir parçası olarak, antik dünyanın kültür ürünlerine, kültürel mirasa
yaklaşım, önceki dönemden farklı olmuştur. Ancak bu kez, yeni Türkiye’nin önündeki Osmanlı
eserlerine karşı aynı hassasiyet görülmez. Yakılmış ve yıkılmış kentlerin bir an önce imarının
tamamlanması, ulaşım ağının gerçekleştirilmesi gibi hızlı imar faaliyetlerine geçilir. Bu
faaliyetlerde, ülkenin başkenti Ankara’nın ve diğer kentlerin yeni imar planları çıkartılır ve
hızla uygulamaya konulur. Bu durum, kentlerin durumlarını iyileştirir gibi gözükse de, aslında
ciddi bir tahribatı da beraberinde getirmektedir. Aslında o dönemde belediye veya valiliklerde
yeterli ödeneğin bulunmaması, kentleri imarındaki tahribatın önüne kısmen de olsa geçmiştir.
Bu durum, özellikle büyük kentlerin daha eski dönemlere ait olan mekanlarının, gelir seviyesi
daha düşük olan vatandaşlarca kullanılmasına neden olur.
Buna karşın 1932 yılında Anıtları Koruma Komisyonu adında bir komisyon
kurumuştur. Bu komisyon, onarılacak eserleri saptamak görevini üstlenmiştir. Anadolu-Türk
ve arkeolojik alan ve yapılar olmak üzere iki gruba ayrılmış olan eserler, mevcut bütçe
olanaklarıyla ivedilikle onarılmaktadır. 1933-35 yılları arasında yaklaşık 3500 eserin tescil
edildiği ve onarım raporlarının hazırlandığı bildirilmektedir. Önemli uygulamalar da dikkati
çekmektedir. Örneğin 1933 yılı Belediye Yapı ve Yollar Kanunu, eski eserlerin etrafından 10
m. mesafe bırakılması gerektiğini söyler. Sonraki bir tarihte, kentlerin planlanmasında
“muhafazası gerekli eski eserler listesi”nin hazırlanmasını plancının görevi olarak
belirtilmiştir(Dinçer 2012, 69).
İkinci dünya savaşı, tüm dünyada olduğu gibi, savaşa girmemiş olmasına rağmen,
ülkemiz için de zor yıllar olmuştur. İkinci Dünya Savaşını takiben ülkemizin çok partili döneme
giriş yaptığı 1950’li yıllar, Adnan Menderes hükümetinin ilk dönemine denk gelir. Bu dönemde
kültürel miras konusunda herhangi bir çalışma yapılmamış, bunun yerine alt yapı uygulamaları,
baraj ve köprüler, yol inşası gibi faaliyetlere önem verilmiştir. Ve bütün bu faaliyetler, hem
kültür varlıklarına, hem d arkeolojik mirasa ciddi zararlar vermiştir. Bununla birlikte, aynı
hükümetin ilerleyen dönemlerinde, ülkemizin bir turizm merkezi olmasının faydasına
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değinilmiş, bu nedenle tarihi ve turistik özelliklerimizi tanıtmak için bir bakanlık kurulması
gerektiğine karar verilmiştir.
Bu gelişmelerin yanı sıra, 1951 yılında Gayrımenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek
Kurulu oluşturulmuş, bu kurul koruma ile ilgili kararlar almış, müdahale yöntemleri ve ilkeleri
belirlemiş, restitüsyon projeleri hakkında kararlar vermiştir. Ayrıca kısıtlı olanaklarla, bugün
geçerli olan birçok koruma ilkesini de kazandırmıştır.
1960’lara gelindiğinde, Devlet Planlama Teşkilatı’nın aktif rol aldığı yeni bir kalkınma
modeli benimsenmiştir. Anayasanın 41.maddesinde, “iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı
demokratik yollarla gerçekleştirmek, bu maksatla milli tasarrufu arttırmak, yatırımları toplum
yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma planları yapmak devletin ödevidir”
diyerek, kültürel gelişmenin bütüncül olması gerektiği vurgusu yapılmıştır. Bundan sonra da
beş yılık kalkınma planlarında, tarihi anıtlar, sanat yapıları, ören yerlerinin korunması
gerekliliği, bunların yok olmasını önlemek için gerekli örgütsel ve maddi önlemlerin alınması
gerektiği bildirilmiştir. Ancak hızla gelişen süreçte, artan ekonomik ihtiyaç ve nüfus, bu
alanların hızla tahrip olmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler yaşanırken, dünyada ICOMOS,
ICOM gibi birlikler kurulmakta, Venedik Sözleşmesi gibi, kültürel mirasın korunmasına
yönelik sözleşmeler imzalanmaktadır. Ülkemiz de bu sözleşmeleri imzalayarak taraf olduğunu
belirtmiştir.
1973 yılında Eski Eserler Kanunu çıkartılır. Bu yasayla, anıtlar, sitler, eski eser olarak
belirlenmiş ve bunların koruma ve kullanma koşullarının belirlenmesinde Gayrımenkul Eski
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ile Milli Eğitim Bakanlığı görevlendirilmiştir. Bu yasada
taşınmaz varlıkların kapsamı genişletilmekte, anıt eserlern yanı sıra sivil yapılar da eski eser
statüsü kazanmaktadır. Ayrıca yasada ilk defa sit, tarihi sit, arkeolojik sit, ören yeri, tabii sit
kavramları yer almaktadır. Bu çabalara karşın, maddi imkanların daha çok alt yapı üzerine
yoğunlaşması, kültürel miras kapsamında kısıtlı bütçelerle envanter çalışmasıyla
sonuçlanmıştır.
1980’den sonra son derece hızlı bir şekilde kültür varlıklarını tahribatı başlar. İlk kez bu
dönemde kültür ve tabiat varlıklarının korunması anayasal güvence altına alınmıştır. Yine bu
dönemde, halen geçerliliğini koruyan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
çıkartılmıştır. Bu yasayla sit, kültür varlığı, tabiat varlığı, koruma kavramları tanımlanmıştır.
Bunlar listelenmiş ve devlet malı hükmünde sayılmıştır.
Bunun yanı sıra, 2863 sayılı yasayla sit alanlarında korumanın, koruma amaçlı imar
planıyla gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Böylece koruma anlayışının daha bütüncül
bir yaklaşıma kavuştuğu söylenebilir. Korumayla ilgili karar alma yetkisi de, Gayrımenkul Eski
Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun iptal edilmesinin ardından oluşturulan yeni, bölgesel
kurullara bırakılmıştır. 1987 yılında 2863 sayılı yasa 3386 sayılı yasayla değiştirilmiştir. Buna
göre merkezdeki yüksek kurul, ağırlıklı olarak bakanlığın üst düzey personelinden
oluşturulmuştur ve koruma ilkelerinin belirlenmesi, koruma kurulları arasında eşgüdüm
sağlanması gibi işlevleri yüklenmiştir. Bölge kurulları ise arkeoloji, sanat tarihi, müzecilik,
mimarlık ve şehir planlama uzmanlarından oluşan bakanlık ve yükseköğretim kurulunca
seçilecek üyelerden oluşmaktadır. Bunlar koruma ve uygulamaya yönelik hemen tüm kararları
97

almak ve yürütmekle yetkilidir. 1980’lerde ayrıca, beş yıllık planlar dahilinde, Türk-İslam,
Osmanlı-Türk eserlerinin korunmasının da benimsendiği yıllardır.
1990’lı yıllarda kültürel mirasın korunması görevindeki baskın oluşum Kültür
Bakanlığı’dır. Ayrıca Milli Parklar Müdürlüğü, Orman ve Çevre Bakanlığı ile Vakıflar Genel
Müdürlükleri de, kendi çalışma alanlarındaki kültürel mirasın varlığı ve korunmasından
sorumludurlar. Bununla birlikte bu yıllarda, devletin koruma anlayışı ciddi eleştirilere neden
olmuştur. Devletin imzaladığı sözleşmeler ve kararlarla uluslararası alanda da korumayı kabul
etmesi, ancak halkı bilinçlendirmemesi ve belirli anıt veya sit alanlar dışında, yapıların
restorasyonu konusunda vatandaşın tek başına bırakılması gibi olumsuz koşullar eleştirilerin
başında gelmektedir. Ayrıca maddi yetersizlikler, kültüre ayrılan ödenek miktarının az olması
da diğer eleştiriler arasındadır. Bu eleştiriler sonucunda, 1990lı yılların sonlarına doğru sivil
örgütlenmeler ve yerel yönetimlerin daha duyarlı davranması söz konusu olmaya başlamıştır.
2000’li yıllara gelindiğinde, özellikle Avrupa birliği uyum süreci ve bunun gereği olan
bazı yaptırımlar dikkat çekicidir. Bunlar içinde en önemlisi 2004 yılında 2863 sayılı yasada
yapılan değişikliklerdir. Bu değişikliklerle yeni kavramlar da eklenmiştir. Örneğin, ören yeri,
çevre düzenleme projesi, yönetim alanı, yönetim planı vb (Dağıstan Özdemir 2005, 20-25).
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Uygulamalar
Ülkemizde kültürel miras ile ilgili olarak yaşanan gelişmeler hakkında, kaynakçadaki
yayınlar okunabilir. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıflar’ın web siteleri incelenebilir.
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Uygulama Soruları
1) Kültürel miras kavramını öğrendiniz mi? Kültürel mirasa bakış açısında ortaya çıkan
evrensel ve milliyetçi yaklaşımları kavradınız mı?
2) Osmanlılar döneminde kültürel mirasa bakışın nasıl olduğunu öğrendiniz mi?
Cumhuriyetin kurulmasının ardından modern Türkiye’de kültürel mirasa yaklaşım ne
şekilde gelişmiştir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak kültürel miras kavramından bahsedilmiştir. Kültürel miras,
insanoğlunun ilk varolduğu andan itibaren ortaya koyduğu ve günümüze gelebilmiş kalıntılar
olarak tanımlanmıştır. Temelde iki tip kültürel miras vardır. Yapılar, duvarlar vb elle tutulur
nitelikteki kültürel miras “somut”, gelenekler, inançlar, söylenceler, oyun ve danslar gibi
kültürel miras ürünleri ise “somut olayan” kültürel miras adını almaktadır. UNESCO’un
belirlediği kriterlere göre, çeşitli tiplerde kültürel miras söz konusudur. UNESCO tarafından
hazırlanan hem somut, hem de somut olmayan kültürel miras listelerinde ülkemizden birçok
kalıntı bulunmaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk yıllarından başlayarak önceki uygarlıklara ait kültürel
ürünlere yaklaşım tarzı anlatılmıştır. Buna göre padişahların, kendilerinden çok önce yaşamış
uygarlıklara ait eserlere, farklı yaklaşımlar sergiledikleri görülür. Örneğin Fatih Sultan
Mehmet, önceki uygarlıkların eserlerini toplatıp, bir tür müze oluşturmuştur ancak, II.Beyazıt
eski yapıların taşlarını devşirme olarak yeni yapılarda kullandırmayı tercih etmiştir. Buna
karşın, kullanılan yapıların restorasyonları için güçlü bir vakıf sistemi de kurulmuştur.
Cumhuriyetin ilanından sonra, devlet mekanizması içine kurulan kurul ve bakanlıklarla,
kültürel mirasın sahiplenilmesi, restorasyonu ve yönetimi yürütülmektedir.

Bölüm Soruları
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1) İnsanın ilk ortaya çıktığı dönemden itibaren, ortaya koyduğu ve bugüne ulaşabilmeyi
başarmış kalıntılara ne ad verilir?
A-)Somut kültürel miras
B-)Somut olmayan kültürel miras
C-)Arkeolojik kültürel miras
D-)Doğal miras
E-) Kültürel miras
2) ………………………………………. bizim geçmişten aldığımız, bugün bizimle
birlikte yaşayan ve gelecek nesillere aktaracağımız birikimlerdir.
A-)Somut kültürel miras
B-)Kültürel miras
C-)Somut olmayan kültürel miras
D-)Miras
E-)Sözlü gelenek
3) “Kültürel Mirasın Yönetimi” kavramı ne zaman ortaya çıkmıştır?
A-)Rönesans öncesi
B-)Rönesans sonrası
C-)Sanayii Devrimi sonrası
D-)1964’ten sonra
E-)2000’li yıllarda
4) Aşağıdakilerden hangisi UNESCO’ya göre kültürel miras tiplerinden biri değildir?
A-)Arkeolojik kültürel miras
B-)Somut kültürel miras
C-)Somut olmayan kültürel miras
D-)Sualtı kültür mirası
E-)Doğal miras
5- Aşağıdakilerden hangisi somut kültürel mirasa ait değildiir?
A-)Modern miras
B-)Sembolik donatılar
C-)Yöresel mimari
D-)Kültürel güzergah
E-)Oyunlar,
6- Asar-ı Atika Nizamnamesi nedir?
A-)Eski eser kanunu
B-)Arkeolojik araştırma kanunu
C-)Eski eserlerin satış kanunu
D-)Eski eserler hakkında hazırlanmış kitaplar
E-)Eski eserler hakkında fetvalar
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7- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda kendinden önceki uygarlıkların eserlerini ilk
defa toplatmıştır?
A-)Osman Bey
B-)Orhan Bey
C-)Osman Hamdi Bey
D-)Fatih Sultan Mehmet
E-)II.Beyazıt
8- Belli başlı anıt veya yapıların, ikincil nitelikteki yapılardan gelen parayla onarıldığı
sisteme ne ad verilir?
A-)Gayrımenkul eski eser
B-)Vakıf
C-)Ahilik teşkilatı
D-)Ocak
E-)Gureba
9- Osmanlılar döneminde, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını tanımlamak için
kullanılan “Eski eserler iki çeşittir. Birinci çeşidi paralar ve ikinci çeşidi taşınması
mümkün olan ve olmayan bütün eşyalardır” ifadesi hangi asar-ı atika nizamnamesinde
geçmektedir?
A-)1870
B-)1865
C-)1874
D-)1860
E-)1892
10- Osmanlıların kültürel mirasa bakış açısı hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi
yanlıştır?
A-)Daha çok taşınabilir eserler üzerinedir.
B-)Müze/müzecilik odaklıdır
C-)Taşınamaz kültür varlıklarında kullanım hali önemlidir
D-)Taşınabilir ve taşınamaz eserler satılmak için vardır
E-)Taşınamaz eserlerin onarımları için Vakıflar kurulmuştur

CEVAPLAR
1-E, 2-D, 3-E, 4-A, 5-E, 6-A, 7-D, 8-B, 9-C, 10-D
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6. ARKEOLOJİK ALAN VE KÜLTÜREL MİRAS İLE İLGİLİ
MEVZUAT ve BAĞLANTILI KURULUŞLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Kavram ve Tanımlar
6.2. Kuruluşlar
6.2.1. Türkiye’deki Kuruluşlar
6.2.2. Uluslararası Kuruluşlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Taşınmaz kültür varlıkları nedir?
a) Buluntu toplulukları
b) Taş eserler
c) Yapılar ve duvarlar
d) Restorasyonu yapılabilen eserler
e) Restorasyonu yapılamayan eserler
2) “Tarihöncesinden günümüze kadar gelen, çeşitli uygarlıkların ürünü olup yaşadıkları
devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları,
kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi
hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli
alanlar”a ne denir?
a) Kültür varlıkları
b) Anıtlar
c) Antik kent
d) Ören yeri
e) Sit
3) ICOMOS nedir?
a) Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi
b) Uluslararası Müzeler Konseyi
c) UNESCO’ya Üye Ülkeler Birliği
d) Kültürel Varlıkların Korunması ve Restorasyonu Çalışmaları Uluslararası Merkezi
e) UNESCO’nun Kültürel Çalışmalar Konseyi
4) Ülkemizde kültürel miras yönetimindeki esas aktör devlettir.
a) Doğru
b) Yanlış
5) Cumhuriyete kadar üretilmiş herşeyin alınıp satılması yasaktır.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) a, 4) Doğru, 5) Yanlış
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kavram ve Tanımlar

Mevzuatta bahsi geçen temel Kaynakçadaki yayınları
kavram ve terimler
okumak; T.C.Kültür ve
Turizm Bakanlığı web
sitesini incelemek

UNESCO ve UNESCO’da
Bağlı Olduğumuz
Kuruluşlar

Ülkemizin de imzaladığı
sözleşmeler ve anlaşmalar
uyarınca, gerek bilimsel,
gerekse yasal olarak uymaya
zorunlu olduğumuz ve üyesi
olduğumuz uluslararası
kuruluşlardan bazıları

Kaynakçadaki yayınları
okumak; T.C.Kültür ve
Turizm Bakanlığı web
sitesini incelemek
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Anahtar Kavramlar











Kültür varlıkları
Taşınabilir kültür varlıkları
Taşınamaz kültür varlıkları
Ören yeri
Sit
Tarihi sit
Doğal sit
ICOMOS
ICOM
ICCROM
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Giriş
Ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen ve bakanlığa bağlı
kurumlarca belirlenmiş yasa ve yönetmelikler, arkeolojik kazı çalışmalarının temel esaslarını
oluşturur. Bu bölümde, genel hatlarıyla yasa ve yönetmeliklerde bahsi geçen kavramlardan
bahsedilecek ve ardından uluslararası camiada etkin olarak çalışan çeşitli kuruluşlar
tanıtılacaktır.
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6.1. Kavram ve Tanımlar
Kültür Varlıkları: Tarihöncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel
sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş
bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan, yerüstünde, yer altında veya su altındaki bütün
taşınır ve taşınmaz varlıklardır” (2863 sayılı yasa, 3.Madde, 1. Fırka).
Kültür varlıkları Taşınabilir Kültür Varlıkları ve Taşınmaz Kültür Varlıkları olmak
üzere ikiye ayrılır. Taşınabilir kültür varlıkları, adından da anlaşılacağı üzere, bir yerden bir
yere nakli mümkün olan, genellikle “küçük buluntu” olarak tanımlanan eserleri içerir. Küçük
buluntular, hemen her türlü keramik, pişmiş toprak eser ile metalden veya taştan yapılmış
eserleri kapsar. Ancak büyük boyutlu heykeller de bulundukları yerden alınıp bir başka yere
taşınabilme özelliğinden dolayı bu grupta değerlendirilir. Bu tip eserler, özel laboratuvarlarda
temizlenip konservasyonları yapılır; gerekirse restore edilirler. 2863 sayılı kanuna göre bazı
taşınmaz kültür varlıkları “Her çeşit hayvan ve bitki fosilleri, insan iskeletleri, çakmak taşları
(sleks), volkan camları (obsidyen), kemik veya madeni her türlü aletler, çini, seramik, benzeri
kab ve kacaklar, heykeller, figürinler, tabletler, kesici, koruyucu ve vurucu silahlar, putlar
(ikon), cam eşyalar, süs eşyaları (hülliyat), yüzük taşları, küpeler, iğneler, askılar, mühürler,
bilezik ve benzerleri, maskeler, taçlar (diadem), deri, bez, papirus, parşümen veya maden
üzerine yazılı veya tasvirli belgeler, tartı araçları, sikkeler, damgalı veya yazılı levhalar, yazma
veya tezhipli kitaplar, minyatürler, sanat değerine haiz gravür, yağlıboya veya suluboya
tablolar, muhallefat (religue'ler), nişanlar, madalyalar, çini, toprak, cam, ağaç, kumaş ve
benzeri taşınır eşyalar ve bunların parçaları,
Halkın sosyal heyetini yansıtan, insan yapısı araç ve gereçler dâhil, bilim, din ve
mihaniki sanatlarla ilgili etnografik nitelikteki kültür varlıkları.
Osmanlı Padişahlarından Abdülmecit, Abdülaziz, V. Murat, II. Abdülhamit, V. Mehmet
Reşat ve Vahidettin ve aynı çağdaki sikkeler, bu Kanuna göre tescile tabi olmaksızın yurt içinde
alınıp satılabilirler.
Bu madde kararına girmeyen sikkeler bu Kanunun genel hükümlerine tabidir.
b) Milli tarihimizdeki önemleri sebebiyle, Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin
kuruluşuna ait tarihi değer taşıyan belge ve eşyalar, Mustafa Kemal ATATÜRK'e ait zati eşya,
evrak, kitap, yazı ve benzeri taşınırlar.”

Taşınmaz kültür varlıkları ise, her türlü yapı veya binayı içerir. Bunların yerinde
korunması, gerekiyorsa restorasyon ve konservasyonunun yapılması esastır. 2863 sayılı kanuna
göre taşınmaz kültür varlıklarından bazı örnekler “Kaya mezarlıkları, yazılı, resimli ve
kabartmalı kayalar, resimli mağaralar, höyükler, tümülüsler, ören yerleri, akropol ve
nekropoller; kale, hisar, burç, sur, tarihi kışla, tabya ve isihkamlar ile bunlarda bulunan sabit
silahlar; harabeler, kervansaraylar, han, hamam ve medreseler; kümbet, türbe ve kitabeler,
köprüler, su kemerleri, su yolları, sarnıç ve kuyular; tarihi yol kalıntıları, mesafe taşları, eski
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sınırları belirten delikli taşlar, dikili taşlar; sunaklar, tersaneler, rıhtımlar; tarihi saraylar,
köşkler, evler, yalılar ve konaklar; camiler, mescitler, musallalar, namazgahlar; çeşme ve
sebiller; imarethane, darphane, şifahane, muvakkithane, simkeşhane, tekke ve zaviyeler;
mezarlıklar, hazireler, arastalar, bedestenler, kapalı çarşılar, sandukalar, siteller, sinagoklar,
bazilikalar, kiliseler, manastırlar; külliyeler, eski anıt ve duvar kalıntıları; freskler,
kabartmalar, mozaikler, peri bacaları ve benzeri taşınmazlar” (2863 sayılı kanun, 6.Madde)
taşınmaz kültür varlığı örneklerindendir.
Tabiat Varlıkları: “Jeolojik devirlerle, tarihöncesi ve tarihi devirlere ait olup ender
bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yerüstünde, yer
altında veya su altında bulunan değerlerdir.” (2863 sayılı yasa, 3.Madde, 2. Fırka).
Ören Yeri: “Tarihöncesinden günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup
topoğrafik olarak tanımlanabilecek derecede yeterince belirgin ve mütecanis özelliklere sahip
aynı zamanda tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknik bakımlardan dikkate
değer, kısmen inşa edilmiş, insan emeği kültür varlıkları ile tabiat varlıklarının birleştiği
alanlardır” (2863 sayılı yasa, 3.Madde, 7.Fırka).

Sit (“Güzel manzaralı yer”–Fr): Tarihöncesinden günümüze kadar gelen, çeşitli
uygarlıkların ürünü olup yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri
özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu
sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti
yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlardır” (2863 sayılı yasa, 3.Madde, 3.fırka).
Temelde dört tip sit bulunur:


Kentsel Sit: “Mimari, yerel, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada
bulundukları için tek başına taşıdıkları kıymetten daha değerli olan kültürel ve doğal
çevre elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleşim dokuları, duvarlar)
bulundukları alanlardır” (Dinçer 2012,14).



Tarihi Sit: Önemli tarih olayların geçtiği, bu nedenle korunması gerekli yerler.



Arkeolojik Sit: Tarihöncesi dönemlerden günümüze kadar, yer üstünde veya su altında
kalmış, yaşadıkları dönemlerin kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığının
yer aldığı yerleşmenin ve alanlardır. Bunlara “ören” ya da “ören yeri” de denir. Önemine
göre alt sınıflara ayrılır. I.Derece arkeolojik sit, koruma amacı ve bilimsel çalışmalar
dışında hiçbir şekilde müdahele edilemeyen, olduğu gibi korunması gereken alanlardır.
II.Derece arkeolojik sit alanları da aynen korunması gereken alanlardır; ancak burada,
alanın korunup kullanılması, ancak koruma kurullarının verileceği kararla belirlenir.
III.Derece arkeolojik sit alanları ise, koruma kurullarının verdiği izi doğrultusunda
kısmen yapılaşmaya izin verilen alanlardır.
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Doğal Sit: Korunması gerekli tabiat güzellikleri ile tabii ve jeolojik olayların meydana
getirdiği, ender bulunan, güzel görünüşlere, manzaralara, asırlık ağaç ve doğal
koruluklara doğal sit denir. Bu grup da yine üç alt gruba ayrılır. I.Derece doğal sit,
arkeolojik sitlerde olduğu gibi, koruma amaçlı veya bilimsel çalışmalar dışında
müdahele edilemeyen, olduğu gibi korunması gereken alanlardır. II.Derece doğal sit
alanlarında, kamu yararı gözetilerek sadece turistik tesis yapımına izin verilir. III.
Derece doğal sitlerde ise, kısmen yapılaşmaya izin verilmektedir; ancak doğal yapının
yararına bağlı olarak bu karar alınmaktadır.

6.2. Kuruluşlar
6.2.1. Türkiye’deki Kuruluşlar
Ülkemizde kültürel miras yönetiminde esas unsur, Anayasanın 11.bölüm,
63.maddesinde de belirtildiği üzere, devlettir. “Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve
değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. Bu
varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle
hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir”.
Ülkemizde kültürel miras doğrudan devlet malı niteliğindedir. Kültürel mirasın
yönetimi de devlet tarafından gerçekleştirilmektedir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu
hususta esas aktördür. “4848 no.lu Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun’la Türkiye’de ‘kültür varlıklarını korumak, yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak,
değerlendirmek ve benimsetmek’ Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görevi olarak
belirlenmiştir”(Ünsal-Pulhan 2012, 47). Kültür ve Turizm Bakanlığı bu görevini yürütürken,
hem merkezde, hem de taşrada örgütlenmiştir. Ayrıca 2000’li yıllardan itibaren, özel kuruluşlar,
belediyeler, il özel idaresi de kültürel miras yönetiminde çalışmaya başlamıştır.

6.2.1.1.Devlet Tarafından Yönetim
Ülkemizde kültürel mirasın yönetiminde asal faktör olan “devlet tarafında”, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğü
yer alır. Milli Saraylar, Milli Savunma Bakanlığı da ilgili olduğu durumlarda yürütücülük
işlevini yerine getirir. Şimdi bunları biraz daha detaylı olarak inceleyelim:

Kültür ve Turizm Bakanlığı:
Ülkemizde ilk Kültür ve Turizm Bakanlığı 1971 yılında kurulmuştur (Ünsal-Pulhan
2012, 47). Bu tarihten önce kültürel mirasla ilgili çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
yürütülmüştür. 1971 yılından itibaren kültür ve turizm, bazen bir arada, bazen ayrı bakanlıklar
halinde şekillenmiştir. 2003 yılında çıkarılan 4848 no.lu kanunla bakanlığın görevleri “kültürel
değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihi ve
kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün
imkanlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin
geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve
turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla
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işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi
geliştirmek ve işbirliği yapmak” şeklindedir.
Bakanlık, bu anılan görevleri, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarıyla yürütür.
Bakanlığın merkez teşkilatı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iken, taşra teşkilatı
illerde örgütlenen İl Kültür ve Turizm Müdürlükleridir. 4848 sayılı kanuna göre Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında “korunması gerekli taşınır ve
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının arkeolojik araştırma ve kazılarla açığa çıkarılmasını,
korunmasını, değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak ile tahribini ve kaçırılmasını
önleyici tedbirler almak sayılabilir” (Ünsal-Pulhan 2012, 48). Ayrıca özel müzelerin
korunmasını teşvik ve rehberlik etmek, desteklemek ve kontrol altında tutmak da görevleri
arasındadır.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, koruma kurulları, kazılar, müzeler,
kamulaştırma, restorasyon gibi çeşitli birimleri içerir ve bakanlığın merkez teşkilatını bunlar
oluşturur.
Temelde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatı, merkeze
bağlı taşra teşkilatı, taşra teşkilatı ve sürekli bilimsel kurular olmak üzere dört birime ayrılır.

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,43037/teskilatlanma.html

Merkez teşkilatı, aşağıdaki şemada da görüleceği üzere, kültür mirası konusunda
kaçakçılıktan

restorasyona

kadar

oldukça

geniş

bir

çalışma

alanına

sahiptir.

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,43039/merkez-teskilati.html
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Merkeze bağlı taşra teşkilatı ise, bölgesel nitelikleri sebebiyle doğrudan merkeze
yani Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan, Kültür Varlıkları Koruma
Bölge Kurulu Müdürlükleri, Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri, Restorasyon ve Konservasyon
Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü’nden oluşur.


Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlükleri, 2011 yılına kadar Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü olarak anılmaktaydı. Bu tarihte, tabiat varlıkları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Tabiat Varlıkları Koruma Merkez ve Bölge
Komisyonları’na verildi. Böylece, aslında 2863 sayılı yasa kapsamına giren alanlar, iki
ayrı bakanlık tarafından yönetilmeye başlandı. Bu durumun, 1970 yılında imzaladığımız
UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına İlişkin Sözleşmesinin
temel maddelerini çiğnediği önemle ifade edilmektedir (Ünsal-Pulhan 2012, 49).
Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlükleri, sürekli bilimsel bir kurul olan Koruma
Bölge Kurullarını toplamak ve bunların yazışmalarını yürütmekle yükümlüdür. Koruma
Bölge Kurulu, Bakanlar Kurulu kararıyla kurulur. Bugün toplam 35 adet Bölge Koruma
Kurulu Müdürlüğü vardır. Bu kurula katılacak kişiler ise bakanlık tarafından belirlenir.
Her Bölge Kurulu Müdürlüğü, bir Koruma Bölge Kurulu’ndan sorumludur. Örneğin
Ankara Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bağlı Koruma Bölge Kurulu, sadece
Ankara ili değil, Çankırı, Kırıkkale, Kastamonu, Çorum ve Bolu illerinde
yapılan/yapılacak çalışmaları da kapsamaktadır.
Ayrıca, bazı illerde birden fazla kurul vardır. Örneğin İstanbul’da sekiz adet Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü ve sekiz adet Koruma Bölge Kurulu vardır.
Tabii her bir kurul, farklı bir bölgeyi kapsamaktadır.
Koruma Kurullarının yanı sıra, yenilenen 5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel
Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında
Kanun” ve bunun uygulama yönetmeliği kapsamında Ankara ve İstanbul’da Yenileme
Kurulları da kurulmuştur. Bunların görevleri, yenileme alanıyla sınırlıdır ve diğer
kurullarla görev tanımlarında oluşan çakışmalar nedeniyle çokça eleştirilmektedir.
Temelde Koruma Bölge Kurullarının görevleri “korunması gerekli kültür varlıklarının
ve sit alanlarının tescilini, gruplandırmasını yapmak, koruma alanlarını tespit etmek ve
geçiş dönemi yapılanma şartlarını belirlemek ve uygulamalara esas her tür konuyu
değerlendirmektir.” Bu kurullarda görev alan arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, mimari ve
şehir planlamacısı gibi uzmanlar ve ilgili kamu temsilcileriyle birlikte toplanır ve karar
alır. Koruma kurullarınca alınan kararlar kesindir ve her türlü idari yönetim bu kararlara
uymak zorundadır. Koruma Bölge Kurulları, Koruma Yüksek Kurulu’nca belirlenen
ilkeler doğrultusunda karar alır. 2011 yılında yapılan değişiklikle koruma bölge
kurullarında alınan kararlara itiraz edilebilmektedir. Bu itirazlar Koruma Yüksek
Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.
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Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri, 2863 sayılı yasa kapsamına giren müdürlüklere bağlı
il ve ilçelerdeki tescilli taşınmazların ve ayrıca müzelerin rölöve, restorasyon,
restitüsyon işlerini, bakım, onarım, inşaat işlerini, teşhir ve tanzim işlerini, bunların
etüd, proje ve uygulama hizmetlerinin esaslarını hazırlar.



Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü, taşınır ve
taşınmaz kültür varlıklarının korunması için işlev verir. Eskiden sadece bir adet olan ve
İstanbul’da bulunan merkez sayısı, son yıllarda artmıştır.

Taşra Teşkilatı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatını
temelde müzeler oluşturur. Bununla birlikte müze müdürlükleri Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatlanmasında görev alan İl Kültür Müdürlükleri üzerinden
Kültür Bakanlığı’na bağlıdır.
2011 yılı itibarıyla 189 müze bulunmaktadır. Her ilde bir müze müdürlüğü bulunmaz.
Birden fazla sayıdaki ören yeri ve müzeler, müze müdürlüğüne bağlı olarak görev yapar.
2863 sayılı kanuna göre müze müdürlüklerinin görevi; “koruması gerekli taşınır kültür
varlıklarının müzelere kazandırılması, korunması ve değerlendirilmesi, kendisine bağlı ören
yerlerindeki kazıların takibi” gibi çeşitli başlıklar altında ve geniş kapsamlıdır. Böylesi bir iş
yükü altında müzelerin, doğrudan genel müdürlüğe bağlanmayıp, taleplerini İl Kültür
Müdürlüğü ve Valilikler üzerinden yürütmeleri de oldukça zordur.
Yeni oluşturulan 5226 syaılı yasa ile müze müdürlükleri ve müzelerin çalışma sistemi
değiştirilmiştir. Buna göre ulusal nitelikli müzelerde müze yönetiminin oluşturulması
öngörülmüştür. Müze başkanı, ona bağlı müze müdürü ve işletme müdürü ve müze kuruludan
oluşacak bir heyetin müzeyi yönetmesi öngörülmüştür. Ancak henüz uygulamaya
geçilmemiştir. Aynı yasada anıt eser için de bir anıt eser kurulu oluşturulması önerilmiştir.
Kurul anıt eser için beş yıllık mekânsal ve fiziksel gelişim, tematik gelişim ve vizyon, eserin
korunması ve geliştirilmesi, tanıtım ve teşhiri gibi konularda projeler hazırlamakla görevlidir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü
Ülkemizde Vakıflar Genel Müdürlüğü, kültürel miras yönetimi konusunda oldukça
etkindir. Osmanlı döneminde yaptırılmış han, hamam, cami, medrese, hastane, aşevi, köprü gibi
çeşitli unsurların varlığını sürdürebilmesi için açılmışlardır. Vakıflar Cumhuriyet dönemine
kadar Şer’iye ve Evkaf Vekaleti altında çalışmışlardır. Cumhuriyetin ilanından sonra ise, dini
işleri yapanlar Diyanet İşleri Başkanlığı’na, diğerleri ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne
devredilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü de doğrudan Başbakanlığa bağlıdır.
5737 sayılı kanunla belirtildiği üzere “vakıfların yönetimi, faaliyetleri ve denetimi, yurt
içi ve yurt dışındaki taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının tescili, muhafazası, onarımı
ve yaşatılması, vakıf varlıklarının ekonomik şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesinin
sağlanması” (Ünsal-Pulhan 2012, 55) vakıflara verilmiştir.
Temelde üç tip vakıf vardır.
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Mazbut vakıflar: Bu tip vakıflarını kurucuları, mütevelli heyeti ölmüştür; idaresi
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Örneğin Osmanlı döneminden
cumhuriyete geçen hanedana veya Osmanlı tebasından kişilere ait vakıflardır. Çoğu
medrese ve külliye bu gruba girer.
Mülhak vakıflar: Türk Medeni Kanunu’ndan önce kurulmuş ve kurucularının çocukları
ve mütevellileri tarafından yönetilen vakıflardır.
Cemaat ve esnafa mahsus vakıflar: bunlardan cemaat vakıfları, Cumhuriyet öncesinde
gayrimüslmler tarafından kurulmuştur. Cemaat ve esnaf vakıfları, kendilerince seçilen
kişi veya kurullarca yönetilirler. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetlenirler.

Bunların yanı sıra, cumhuriyetin ilanından sonra özel kişiler ya da kurumlarca talep üzerine
bağımsız mahkemelerce kurulmuş, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kuruluş senedine
uygunluk yönünden denetlenen vakıflar da vardır. Bunlar daha çok eğitim, bilim, kültür
alanlarında işlev verirler. Örneğin Vehbi Koç Vakfı, Eczacıbaşı Vakfı gibi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, doğrudan Başbakan Yardımcısı ve Başbakana bağlı bir
birimdir. Genel Müdür, bu birimin en üst amiridir. Onun altında üç yardımcı ve 15 üyeden
oluşan Genel Meclis Üyeleri bulunur. Bu üyeler, üç genel müdür yardımcısı, iki hukuk
müşaviri, vakıf konusunda deneyim sahibi ve yükseköğretim mezunu beş, yeni vakıflarca
seçilecek üç, mülhak ve cemaat vakıflarından birer üyeden oluşur.
Konumuzla bağlantılı Vakıflar Genel Müdürlüğü altındaki başkanlıklardan biri Sanat
Eserleri ve Yapı İşleri Dire Başkanlığı olup, yurt içi ve yurt dışındaki vakıf eserlerin
belgelenmesi, envanterlenmesi, restorasyonu ve korunmasından sorumludur. Kültür ve Tescil
Daire Başkanlığı da, Genel Müdürlüğe bağlı müze ve kütüphanelerin çalışmalarını koordine
eder, vakfiye, ferman, berat vb belgelerin tercümelerini yapar, tasnif edip arşivler, Vakıflara ait
taşınır kültür varlıklarının korunması, kaçakçılığının önlenmesi vb konularda çalışır.
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Diğer Birimler
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden
başka, Milli Saraylar Daire Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı da kültürel miras ile ilgili
birimler arasındadır.
Milli Saraylar Daire Başkanlığı, Osmanlı döneminden günümüze ulaşmış, saray, kasır,
köşk ve fabrikaları korur, envanterler; Milli Savunma Bakanlığı ise sınır bölgelerinde ve yasak
bölgelerde yer alan kültürel mirasın korunmasını sağlar.

6.2.1.2. Yerel Yönetim
Daha önce de belirtildiği gibi ülkemizde kültürel miras yönetiminde görev yapan baş
aktör devlettir. Bununla birlikte özellikle 2000’li yıllardan sonra, yeni düzenlemeler ile, yerel
yönetimlere de bazı görevler verilmiştir. Böylece il özel idareleri, belediyeler ve büyükşehir
belediyeleri de kültürel miras konusunda çalışmalar yapmaya başlamışlardır.
5366 sayılı “Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması
ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun” ile birlikte, belediyelere kentsel dönüşüm
projeleri yapma hakkı verilmiştir.
Yeni düzenlemelerle oluşturulan ve 2004 çıkarılan 5226 nolu kanun doğrultusunda,
belediyelere yeni görev tanımları da eklenmiştir. Örneğin;
Koruma, uygulama ve denetim büroları (KUDEB) kurulması; bunlar özellikle büyükşehir
belediyelerinin bünyesinde kurulan ve alanlarında uzman kişilerden oluşan kurullardır. Bu
kurullar, Koruma Kurulunun önerdiği veya uygun gördüğü projelerin yapım işini kontrol eder,
basit onarımlar içi izin yetkisi vardır. Ayrıca sit alanı olmayan yerlerde yapı izni de verebilir ve
bunu kontrol eder. Ayrıca il özel idarelerinde kültür varlıklarının korunması için restorasyon,
konservasyon, rölöve projelerini hazırlayacak ve uygulayacak uzmanların yetiştirecek eğitim
birimleri de kurar. Böylece hem koruma kurulunun üzerindeki işler kısmen yerel yönetime
devredilmiştir.
Yeni yasayla, belediyeler ve il özel idarelerine de kamulaştırma yetkisi verilmiştir.
Yeni yasayla yönetim alanı ve yönetim planı işlerinde, “Bakanlıkça belirlenen yönetim
alanlarının yönetim planı taslaklarını hazırlatma görevini, alanın belediye sınırları içinde
kalması durumda belediyelere, birden fazla belediyenin sınırı içindeyse de büyükşehir
belediyesine vermiştir” (Ünsal-Pulhan 2012, 60).
Emlak vergisinden alınan paranın %10luk kısmı “taşınmaz kültür varlıklarının
korunmasında katkı payı” olarak açılacak bir hesapta toplanması öngörülmüş, toplanan bu
parayla kültür varlıklarının korunması, projelendirilmesi vb çalışmaların gerçekleştirilmesi
öngörülmüştür.

6.2.1.3. Sivil Toplum Kuruluşları
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı – ÇEKÜL
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1990 yılında vakıf statüsüne kavuşan kurum, ülkemizin doğali tarihi ve kültürel
varlıklarını korumayı misyon edinmiştir. Süreli yayını vardır; konferans ve paneller yardımıyla
toplum bilinçlenmesi içi çalışır. Kültür varlıklarının korunması ve toplumun bilinçlenmesi için,
“Kendini Koruyan Kentler”, “Kent Müzeleri ve Arşivleri”, “Köyler Yaşanmalıdır”,
“Arkeolojik Mirasın Sürekliliği” gibi projeler gerçekleştirmiştir.
Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı – TAÇ Vakfı
1976’da kurulan vakıf, ülkemizin sanat ve kültür mirasını, doğal ve turistik değerlerini
korumak, yaşatmak ve devamlılığını sağlamak için çalışmak amacıyla çalışır.
Tarih Vakfı
1991 yılında kurulan vakıf, barış, karşılıklı anlayış ve tarih bilincinin gelişmesi amacını
gütmektedir. Hem ülkemizin kültürel mirası ile ilgili, hem de ülke tarihi ile ilgili önemli projeler
hazırlamış ve hazırlamaktadır. Atölye çalışmaları, kitap ve süreli yayınlar, eğitim programları
faaliyetlerinden bazılarıdır.
Tarihi Kentler Birliği
2000 yılında, Avrupa Tarihi Ketler Birliği’nde ülkemizin adını etkin bir biçimde
duyurmak için kurulmuştur. Ortak miras analyışıyla tarihi kentlerin biraraya getirilmesi,
işbirliği yapılması, kültürel mirasın korunmasında ortak politikalar üretilmesi için çalışır
(Kılıççöte 2012, 147-148).

6.2.2. Uluslararası Kuruluşlar
Kültürel miras ve sit kavramlarının bir arada oluşu, birlikte değerlendirilmesi gerektiği,
bütünleşik korumaya ilişkin bilgilere yukarıda değinilmiştir. Dolayısıyla kültürel miras
tanımının bir toplumun peyzajıyla birlikte, geçmişten getirdiği birçok kavramı içerdiği
söylenebilir. Bu durumda, kültürel mirasın sadece devlet ve onun belirlediği kurumlar/kurullar
tarafından gerçekleştirilmesinin imkansız olduğu anlaşılmaktadır. Böylece kültürel mirasın
sürdürülebilirliği ve yönetimi için, içinde sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu çok paydaşlı
bir sisteme ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, aşağıda, kültürel mirasla ilgilenen, sorumlu olan, çeşitli
yasa, sözleşme ve anlaşmalarla uluslararası boyutta söz sahibi olan kuruluşlara değineceğiz.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization) – UNESCO UNESCO, 1945 yılında yirmi ülkenin
katılımıyla imzalanmış, 1946 yılında resmen yürürlüğe girmiş olan bir kuruluştur. Türkiye
UNESCO’nun kurucu ilk on üyesinden biridir. Birleşmiş Milletler’in alt kuruluşlarından biri
olup, eğitim, bilim ve kültür konularında oluşturduğu uluslararası işbirliği yardımıyla, adalet,
hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel hürriyetlere saygıyı geliştirmeye çalışır. 2011 yılı
itibarıyla UNESCO’ya üye 195 ülke bulunmaktadır ve kuruluşun merkezi Paris’tedir (ÜnsalPulhan 2012, 36). UNESCO’nun konumuzla alakalı programında kültür ve kalkınma, dünya
mirası, somut olmayan kültürel miras, silahlı çatışma ve kültürel miras, yasadışı kültür varlığı
ticareti, sualtı kültürel mirası, somut kültür mirası ve müzeler, kültürlerarası diyalog, yasal
düzenlemeler ve acil durum yönetimi gibi başlıklar bulunur (Ünsal-Pulhan 2012, 36).
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Akdeniz Eylem Planı (United Nations Enviroment Programme Mediterranean Action
Plan) 100 Tarihi Sit Programı Akdeniz Eylem Planı, Türkiye’nin de taraf olduğu, Akdeniz’deki
kirliliğin önlenmesi, kıyı ve bağlantılı iç bölgelerde bozulmanın önlenmesi gibi sorunlar
karşısında kurulmuştur. Bununla birlikte eylem planı içerisinde 100 Tarihi Sit Programı
oluşturulmuştur. “nedeni, Akdeniz Eylem planına esas teşkil eden Barselona Konvansiyonunda
Akdeniz’in önemli kültür varlıklarının korunması, bozulmayı hızlandıran kirliliğin önlenmesi,
kontrolsüz turizm için önlem oluşturulması gibi hususlardır” (Madran-Tağmat 2007, 16).
1985 yılında konvansiyonu imzalayan ülkeler, Cenova’da en az 100 tarihi sitin kültür
varlıklarının korunmasına yönelik olarak seçilmesine karar verdi. Bu sitlerin belirleyecek
kriterler de ICOMOS tarafından belirlendi. 1987 yılında ilk liste onaylandı, 1988 yılında ise
korumaya yönelik kurallar oluşturuldu.
Bugün merkezi Marsilya’da olup, 1989 yılında “Akdeniz’in Ortak İlgi Alanında Bulunan
Tarihi sitlerin korunması, planlanması ve yönetimine ilişkin hususlar” adlı yol gösterici bir
belge hazırlanmıştır. Bu program kapsamında ülkemizde Antalya, Aspendos, Bursa, Didyma,
Ephesos, Fethiye-Ölüdeniz, Bodrum, İstanbul, Kaunos, Kekova, Knidos, Miletos, Pergamon,
Phaselis, Priene, Troia ve Ksanthos kentleri yer almaktadır (MadranTağmat 2007, 16).
Uluslararası Mavi Kalkan Komitesi (The InternatinalCommitte of the Blue Shield –
ICBS) Mavi Kalkan Kızılhaç’ın kültür alanındaki eşi gibi tanımlanır (Madran-Tağmat 2007,
17). 1954 yılında Lahey Konvansiyonunda tanımlanmıştır. Silahlı çatışma durumunda kültürel
sit alanlarının işaretlenmesi için kullanılan bir semboldür. Komite, sit alanlarını, müzeleri,
arşivleri ve kütüphaneleri kapsar. Bu komite, bağımsız bir mesleki örgüt şeklindedir. Kültür
varlıklarını etkileyen tehdit unsurları karşısında uluslararası müdaheleye imkan vermek, yok
olma durumundaki kültürel miras için danışmanlık yapmak, afetlerin önlenmesi veya kontrol
altına alınabilmesi için uzmanlar yetiştirmek, komitenin hedeflerinden bazılarıdır.
Avrupa Konseyi (Council of Europe) 1949 yılında kurulmuş olan Avrupa Konseyi, Avrupa
bünyesinde insan hakları, hukuk ve demokrasiyi savunmak amacını taşır. Avrupa Birliği’nden
farklı bir organizasyondur, zira Avrupa Konseyi’ne üye olmak için ülkenin Avrupa’da
bulunması gerekmez. Nitekim içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu Orta doğu’dan ülkelerin de
yer aldığı 41 üyesi vardır. Bu kuruluş aynı zamanda kültürel ve doğal mirasın korunması ve üye
ülkeler arasında işbirliği sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirir. “Kültürel ve doğal
mirasın korunmasında çeşitli temaların yürütülmesi ve 41 üye ülke arasındaki işbirliğinin
sağlanması konularına ağırlık veren bir politika izlemektedir. Ana temalar olarak ortak politika
ve araçların belirlenmesi, uluslararası işbirliğine ilişkin bilgi ağlarının kurulması, teknik yardım
yapılması ve kültürel mirasa duyulan ilginin artması seçilmiştir” (Madran-Tağmat 2007, 19).
“Avrupa Konseyi Kültürel İşbirliği Komitesi’nin gündeminde, arkeolojik mirasın korunması ve
geliştirilmesi, Avrupa’nın ortak mirasına ilginin arttırılması, kültürel varlıklara ilişkin bilgilerin
herkes tarafından kullanılabilemsine ilişkin programların oluşturulması, Avrupa Kültür Yolları,
Avrupa Miras Günleri, doğal ve kültürel miras ve geniş halk kitleleri, koruma ve toplum, sosyal
bütünleşme, koruma eğitimi, teknik işbirliği ve danışmanlık gibi başlıklar bulunmaktadır”
(Madran-Tağmat 2007, 19). Bunların yanı sıra, kültür envanteri oluşturma, bunları
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sayısallaştırma, bilgi ağı kurulması gibi hedefleri de vardır. Bu sayılan başlıklar arasında en
önemlilerinden biri, Teknik İşbirliği ve Danışmanlık Programıdır. Bu programla üye ülkelere
“mimari, arkeolojik mirasın kullanımı, yönetimi, tanıtılması, korunması; sit alanlarının
korunması ve geliştirilmesi” konularında teknik destek verilmektedir. Bu destek çeşitli
şekillerde gerçekleşebilmektedir. Örneğin Malta, kültür83 envanterini bilgisayar ortamına
geçirebilmek için yardım istemiş, konseydeki uzmanlar bu konuda bir altlık hazırlamış, Maltalı
uzmanlara eğitim vermiştir. Konseye destek için başvuru, yerel yönetimler tarafından ve Kültür
ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla yapılabilmektedir.
Avrupa Birliği Avrupa Birliği, kültür ve kültürel miras konularında çeşitli çalışmalar
geçekleştirmektedir. Bunlarda asıl amaç, somut ve somut olmayan kültürel mirasın, Avrupa’nın
kültürel çeşitliliğini gösteriyor olmalarından hareketle, söz konusu çeşitliliğin korunması ve
erişebilirliğinin sağlanması olarak tanımlanır. Bununla birlikte, kültürel anlamdaki çalışmalar,
birlik kurulmadan önce de mevcuttu. Örneğin 1985 yılından bu yana, her yıl Avrupa
kentlerinden biri Avrupa Başkenti olarak belirlenmektedir. 2010 yılında İstanbul, Avrupa
Başkenti olarak ilan edilmiştir.
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (International Council of Monuments and
SitesICOMOS) ICOMOS, uluslararası bir kuruluş olarak, tarihi anıtların ve sitlerin korunması
ve değerlendirilmesine yönelik ilkeler, teknikler, yöntemler geliştirmek üzere UNESCO
bünyesinde 1965 yılında kurulmuş bir teşkilattır. Hükümetler dışı bir teşkilat olarak, Ulusal
Komitelerle temsil edilmektedir. Yaklaşık 117 üye ülkede, 12.000 civarında üyesi olan bir
kuruluştur. ICOMOS, UNESCO’nun baş danışmanı olarak görev yapar. Dünya Miras Listesi
için yapılan başvurular, önce ICOMOS tarafından değerlendirilir. ICOMOS’a bağlı 21 adet
Uluslararası Bilimsel Komitesi vardır. Bu komiteler, kültürel mirasın korunması, onarımı,
yönetimi gibi konularda, örnek teşkil edecek belgeler hazırlar, böylece uluslararası standartların
oluşması istenir. Bu standartların bir kısmı, genel kongrelerde tartışıldıktan sonra, “karta” adı
verilen uluslararası belgeler haline dönüşür (Madran-Tağmat 2007, 24). Kartalar, uzun süreli
çalışmalar sonunda, uzmanlar tarafından hazırlanan kapsamlı ve tüm üye ülkelerce
uygulanması istenen belgelerdir. Tavsiye kararları ise, özel konulara yönelik, genellikle daha
teknik bilgiler içeren ve daha küçük çaplı çalışmalar sonucunda ortaya konulan belgelerdir
(Madran-Tağmat 2007, 25).
ICOMOS’un amaçları şöyle sıralanabilir: “Dünyanın çeşitli yerlerinden uzmanları bir araya
getirerek, bir mesleki iletişim ve bilgi alış verişi forumu işlevi görmek;
• Koruma ilkeleri, politikaları ve tekniklerine ilişkin bilgileri toplamak, değerlendirmek ve
yaymak;
• Koruma alanında uzmanlaşmış dokümantasyon merkezlerinin oluşturulması için ulusal ve
uluslararası yetkililerle işbirliği yapmak;
Koruma ve mimari mirasın zenginleştirilmesine ilişki uluslararası konvansiyonların kabul
edilmesi ve uygulanmasına çalışmak
• Tüm dünyada koruma uzmanları için eğitim programları düzenlenmesine katılmak;
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• En üst düzeyde yetkinliğe sahip meslek adamları ve uzmanların bilgi ve becerilerini
uluslararası toplumun hizmetine sunmak” (Madran-Tağmat 2007, 24).
ICOMOS’un, Kültürel Mirasın Belgelenmesi Komitesi, Kültür Turizmi Uluslararası Komitesi,
Riske Karşı hazırlık ve Acil Durumlarda Müdahele için Uluslararası Komite, Ortak Yapılı
Miras için Uluslarararsı Bilimsel Komite, Vitraylar için Uluslarararsı Bilimsel Komite,
ICOMOS Hukuki, idari ve Finansla Konular için Uluslararası Bilim Komitesi, Kutup Mirası
Uluslararası Komitesi, Arkeolojik Mrasın Yönetilmesi Ulsulararsı Komitesi, Kaya Sanatı
Uluslararsı Komitesi, ICOMOS-IFLA Kültürel Peyzajlar Uluslararası Komitesi, Mimari
Mirasın Strüktürlerinin Analizi ve Restorasyonu için Uluslararası Komite, Koruma Ekonomisi
için Uluslararası Bilim Komitesi, Kültür Güzergahları Bilim Komitesi, Yöresele Mimari
Uluslararası Komitesi, Uluslararası Ahşap Komitesi, Sulatı Kültürel Miras Komitesi, Taş için
Uluslararası Bilim Komitesi, Tarihi Kentler ve Köyler, Uluslararsı Duvar Resimleri Komitesi,
Uluslararsı Eğitim Komitesi, Toprak Mimari Miras için Uluslararası Bilim KOmtesi,
Uluslararsı Yorumlama ve Sunum Komtesi, Savuma Ypıları ve Askeri tarih Uluslararası
Bilimsel Komitesi gibi komitelerin yanı sıra bir de ICOMOS Dokümantasyon Merkezi vardır.
ICOMOS’un Türkiye Milli Komitesi, 1974 yılında kurulmuştur. Komitenin amaçları:•
“Türkiye’deki anıtların ve sitlerin
değerlendirilmesini kolaylaştırmak,

incelenmesini

özendirmek,

korunmasını

ve

• Türkiye’de anıtlara ve sitlere ve genel olarak kültür mirasına karşı diğer memleketlerdeki
makamların ve halkın ilgisi çekmek ve bu ilgiyi arttırmak,
• Toplum hizmetlerine, bilgilerin yayılmasına ve milletlerarası karşılıklı ilişkilerin gelişmesine
yararlı olmak” (Madran-Tağmat 2007, 30). ICOMOS Türkiye Milli Komitesi’nin yukarıda
sırlanan bu amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmesi
öngörülmektedir:
• Anıt ve sitlerin incelenmesinde, korumasında, restorasyonunda ve değerlendirilmesinde
uygulanacak uluslararası önerilen hazırlanmasına ve kabule dilmesine çalışmak,
• Anıtlar ve sitler ile ilgili dokümantasyon merkezleri kurulması ve geliştirilmesi için milli ve
milletlerarası düzeyde işbirliği yapmak ve bu belgeleri ICOMOS üyelerinin ve ilgili uzman ve
kuruluşların yararına sunmak,
• Anıtlar ve sitler ile ilgili liste, envanter, plan, topoğrafik harita, fotoğraf arşivlerinin
hazırlamasından milli e milletlerarası işbirliği yapmak,
• Anıtların ve sitlerin korunması, restorasyonu ve değerlendirilmesi için en yeni ve teknik
bilgileri incelemek ve yaymak.” (Mandran-Tağmat 2007, 30)
Dünya Miras Kentleri Örgütü (The Organisation ofWorld Heritage Cities-OWHC) Örgüt,
1993 yılında kurulmuştur. Dünya Miras Listesi’nde bulunan kentleri bünyesinde toplamıştır.
Bugün merkez Kanada’nın Quebec kentindedir. Uluslararası ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş
olarak amaçları genel hatlarıyla şöyle sıralanabilir:
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• Dünya kültürel ve doğal mirasın korunmasına ilişkin konvansiyon ve tarihi kentlerin
korunmasına ilişkin uluslararası kartanın uygulanmasına katkıda bulunmak;
• Tüm dünyadaki kentler arasında, aynı amaçları güden diğer kuruluşlarla birlikte çalışarak ve
özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kentlerin gayretlerine destek veren fa aliyetleri ön plana
çıkartarak, gerek bölgesel, gerekse uluslararası düzeyde işbirliği ve bilgi alış verişini teşvik
etmek;
• Uzman kuruluşlarla işbirliği yaparak, uzmanlarca yapılan araştırmalarla yerel idarelerin
ihtiyaçları arasında daha iyi bağlar kurulmasını sağlamak,
• Hakları, tarihsel değerler ve bunların korunması konusunda duyarlı kılmaktır” (MadranTağmat 2007, 31).
Europa Nostra Avrupa çapında bir kuruluş olan Europa Nostra, yaklaşık 50 ülkeden 250 sivil
toplum kuruluşunu, 100 yerel yönetimi çatısı altında barındıran bir sivil toplum örgütüdür. 1963
yılında kurulmuş olan örgütün amacı, Avrupa’nın doğal ve kültürel mirasını tanıtmak,
korumak, korumasına yarıcı olmak, toplumsal bilinci uyandırmak, kent ve kırsal
planlamacılıkta gelişkin bir mimariyi oluşturmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda konferanslar,
atölye çalışmaları düzenler, bilimsel araştırmalar yapar. Kuruluş, 1980 yılından beri, her yıl
“Miras Ödülleri Projesi” düzenlemektedir. Bununla birlikte Europa Nostra, bu konudaki bilgi
birikimi nedeniyle Avrupa Birliği Kültürel Miras Ödülü / Europa Nostra Ödülleri için yürütücü
kuruluş olarak da seçilmiştir. Bu ödüllerin verilmesine 2000 yılından itibaren başlamıştır.
Kültürel miras konusunda kaliteli örneklerin tanıtılması ve tanınması için düzenlenmektedir.
Bu ödüller aracılığıyla kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesine yardımcı olan girişimler
ödüllendirilerek, teşvik edilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, Europa Nostra yayınladığı
deklerasyonlar ve kararlarla, üye ülkeler için öncü olmayı hedeflemiştir.
Avrupa Tarihi Kentler ve Bölgeler Birliği (European Association of Historic Towns and
RegionsEAHTR) Avrupa Tarihi Kentler ve Bölgeler Birliği 1999 tarihinde, Avrupa Konseyine
üye ülkelerin Tarihi Kent Birliklerinin işbirliğini sağlamaları amacıyla kurulmuştur. Tarihi
kentlerin ve buaralarda86 yaşayanların gereksinmelerine ilgi çekmeyi ve bu yolla kültürel
varlıklar konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bu amacın
gerçekleşmesi için kültürel etkinlikler düzenlemekte, yayınlar yapmakta ve konferanslar
verilmektedir. Birliğe üye 14 Avrupa ülkesinden yaklaşık 950 kent ve kasabayı temsil eden 11
tarihi kent kuruluşu bulunur. Ülkemiz birliğin kurucuları arasındadır. Fiziksel dokunun
korunması, restorasyonu için projeler geliştirmek, öncü olmak, belgeleme, koruma vb
konularda çalışan INHERIT, EPOCH, Cult-Strat gibi projeleri vardır.
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Kültür Varlıklarının Korunması ve OnarımÇalışmaları Uluslararası Merkezi
(InternationalCentre for Study of the Perservation andRestoration of Cultural PropertyICCROM) 1959 yılında kurulmuş olan ICCROM, taşınır ve taşınmaz kültür mirasının
korunması ve muhafaza edilmesine yönelik çalışmalar yapar.
Merkezi Roma’dadır. Eğitim, bilgi, araştırma, destekleme, tanıtma ve uluslararası işbirliği
yönünde faaliyetleri vardır. Bunları biraz açacak olursak, yeni eğitim araçları ve materyalleri
hazırlayarak, dünyanın çeşitli yerlerinde eğitim faaliyetleri sürdürerek, alanda çalışan
uzmanlara mesleki eğitim vermektedir. Bunun yanı sıra koruma alanında dünyanın önde gelen
kütüphanelerinden birine sahiptir. Koruma konusunda yeni gelişmelerin sağlanması için, etik
kuralların geliştirilmesi, standartların arttırılması için toplantılar düzenler. Merkez
bünyesindeki labortauvar kaynak görevi görür. Bütün faaliyetleirni kurumsal ve mesleki
işbirliği içinde gerçekleştirir. Danışmanlık, inceleme gezileri, eğitim-öğretim faaliyetleri
düzenler. Kamuda bilicin oluşabilmesi için eğitim materyallaeri dağıtır, faaliyetler düzenler.
Uluslararası Müzeler Konseyi (InternationalCouncil of Museums-ICOM) ICOM, uluslararası
alanda müzeler ve müzecileri temsil eden bir kuruluş olarak 1946 yılında Paris’te kurulmuştur.
Kültür mirasının korunması ve paylaşılmasını hedeflerken, bu doğrultuda müzelere destek
verir. 137 üye ülkede 30.000’i aşkın üyesi varır. Müzeler için etik kurallar belirlemek, yasadışı
kültür varlığı ticaretini engellemek, hukuki ihtilaflarda çözüm önerileri sunmak, gibi amaçları
bulunmaktadır.
Dünya Anıtlar Fonu (The World Monuments Fund-WMF) Merkezi New York’ta bulunan
kuruluş, uluslararası alanda kültürel mirası ve tarihi anıtları korumak amacıyla hizmet
vermektedir. 1965 yılında kurulmuştur ve iki yılda bir tehlike altındaki alanlar hakkında World
Monuments Watch adlı bir liste yayınlamaktadır.87
Getty Koruma Enstitüsü (Getty Conservation Center) Kültür varlıklarını koruma amacıyla
yöntem ve tekniklerin geliştirildiği uluslararası bir kuruluştur. Temelde bir araştırma enstitüsü
olarak faaliyet gösteren Getty Enstitüsü, eğitim, saha çalışmaları, bilim ve işbirliği alanlarında
hizmet vermektedir.
Ağa Han Kültür Vakfı (Aga Khan Trust forCulture) Bu vakıf, temelde Müslüman
toplulukların fiziksel, sosyal ve kültürel açılardan gelişmesini sağlamak amacıyla kurulmuş bir
vakıftır. Aga Han Mimarlık Ödülü, Ağa Han Tarihsel Kentler Programı, Ağa Han İslam
Mimarisi Programı, bu vakfın çalışmaları arasındadır.
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Uygulamalar
1) Mevzuat, işleyiş şeması ve kanunlar için T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web
sitesinden yasalarla ilgili bölümler incelenebilir.
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Uygulama Soruları
1) Çeşitli yasa ve yönetmeliklerde bahsi geçen temel kavramları öğrendiniz mi? Sit
nedir, kaça ayrılır; ören yeri ve sit arasındaki farklar nelerdir, öğrendiniz mi? Ülkemizin,
uluslararası camiada konumuzla ilgili üyesi olduğu kurum ve kuruluşları biliyor musunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak çeşitli yasa ve yönetmeliklerde bahsi geçen terimlere genel
olarak değinilmiştir. Kültür varlıkları, sit ve ören yeri gibi tanımlar, yasalardaki şekliyle
tanımlanmıştır.
Uluslararası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü-UNESCO’ya bağlı olarak çalışan ve
ülkemizin de üyesi olduğu komisyon ve kuruluşlar açıklanmıştır. Bu bölümde kültürel miras
konusunda uzmanlaşmış belli başlı kurum ve kuruluşları öğrendik. Hatırlanacağı gibi kültürel
miras kavramı başlangıcından bugüne kadar değişiklik gösteren bir kavramdır. Başlangıçta tek
anıt korunmasından bugün gelinen noktada, geçmişten bugüne ulaşan tüm evrensel kalıntıların
korunması söz konusudur. En basından itibaren kültürel mirasın korunması, gelecek nesillere
aktarılmasının bireysel değil, ancak toplumsal benimseme ile mümkün olabileceği ilkesinden
hareketle bu kurumlar oluşturulmuştur. Dünyadaki en geniş anlamıyla örgütlenmenin vuku
bulduğu UNESCO, birçok alt birimi ile kültürel mirasın korunması yaygınlaştırılması,
toplumsal bilincin yerleşmesi için faaliyet göstermektedir. Avrupa Birliği ve Avrupa
Komisyonu da benzer oluşumlara sahiptir.
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Bölüm Soruları
1) Tarihöncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan
veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel
açıdan özgün değer taşıyan, yerüstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve
taşınmaz varlıklara ne ad verilmiştir?
a) Sit
b) Ören yeri
c) Kültür varlıkları
d) Arkeolojik sit
e) Kültürel miras
2) “Jeolojik devirlerle, tarihöncesi ve tarihî devirlere ait olup ender bulunmaları veya
özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli yerüstünde, yer altında veya su
altında bulunan değerler”e ne denir?
a) Tabiat varlığı
b) Kültür varlığı
c) Ören yeri
d) Doğal sit
e) Jeolojik oluşum
3) “Mimari, yerel, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada bulundukları için
tek başına taşıdıkları kıymetten daha değerli olan kültürel ve doğal çevre elemanlarının
bulundukları alanlar”a ne denir?
a) Kültür varlıkları
b) Anıtsal sit
c) Kentsel sit
d) Ören yeri
e) Doğal sit
4) I.Derece doğal sit ne demektir?
a) Koruma amaçlı veya bilimsel çalışmalar dışında müdahele edilemeyen, olduğu gibi
korunması gereken alanlardır.
b) Kamu yararı gözetilerek sadece turistik tesis yapımına izin verilir
c) Kısmen yapılaşmaya izin verilmektedir;
d) Kısmen kamulaştırılma yapılan alanlardır
e) Hiçbir şekilde kamulaştırılma yapılmayan alanlardır
5) Önemli tarih olayların geçtiği, bu nedenle korunması gerekli yerlere ne denir?
a) Kentsel sit
b) Tarihi sit
c) Antik sit
d) Ören yeri
e) Kentsel-tarihsel sit
128

6) UNESCO nedir?
a) Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi
b) Uluslararası Müzeler Konseyi
c) Uluslararası Restorasyon, Konservasyon Yüksek Kurumu
d) Uluslararası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
e) Uluslararası Kültür Varlıklarını Koruma ve Uygulama Merkezi
7) Arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, mimarlık ve şehir planlama dallarında uzmanlaşmış ve
Bakanlık tarafından seçilen beş kişi ile Yükseköğretim Kurulu’ndan seçilen iki kişiden
oluşan kuruma ne ad verilir?
a) Merkez Teşkilatı
b) Taşra Teşkilatı
c) Koruma Kurulu
d) KUDEP
e) Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü
8) Aşağıdakilerden hangisi merkeze bağlı taşra teşkilatı içinde yer alır?
a) Sivil Toplum Kuruluşları
b) KUDEB
c) Tarihi Kentler Birliği
d) UNESCO
e) Kültür Varlıkları Koruma :Bölge Kurulu Müdürlükleri
9) Müzelerde korunan taşınabilir kültür varlıklarının restorasyonu ve/veya konservasyonu
ile uğraşan birime ne ad verilmiştir
a) Restorasyon, Konservasyon Merkez Laboratuvarı
b) Rölöve ve Anıtlar Yüksek Kurulu
c) DÖSİMM
d) Merkez Teşkilatı
e) Koruma Kurulu
10) “Tarihöncesinden günümüze kadar gelen çeşitli uygarlıkların ürünü olup topoğrafik olarak
tanımlanabilecek derecede yeterince belirgin ve mütecanis özelliklere sahip aynı zamanda
tarihsel, arkeolojik, sanatsal, bilimsel, sosyal veya teknik bakımlardan dikkate değer, kısmen
inşa edilmiş, insan emeği kültür varlıkları ile tabiat varlıklarının birleştiği alanlar”a ne ad
verilmiştir?
a) Ören yeri
b) Arkeolojik sit
c) Doğal sit
d) Anıtsal sit
e) Kazı alanı

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) c, 4) a, 5) b, 6) d, 7) c, 8) e, 9) a, 10) a
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7. MÜZE VE MÜZECİLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. «Müze» Kelimesinin Kökeni
7.1.1. İlk «Müze»ler
7.1.2. Ortaçağ ve Yeniçağ Dönemleri
7.1.3. 18.yy. ve Sonrası
7.2.Türkiye’de Müzecilik
7.2.1. Osmanlı Döneminde
7.2.2. Cumhuriyet Döneminde
7.2.3. Türkiye’de Müzeler
7.3. Müze Çeşitleri
7.4. Müzenin Görevleri
7.4.1. Eğitim
7.4.2. Koruma
7.4.3. Yayın
7.4.4. Eser Temini
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Müze kelimesinin kökeni nedir?
a) Eski Yunan’da esin perileri
b) Hazine binaları
c) Müz’ler
d) Mesopotamya uygarlığı
e) Roma uygarlığı
2) Türkiye’de ilk müzecilik faaliyetini kim gerçekleştirmiştir?
a) Fatih Sultan Mehmet
b) Osman Hamdi Bey
c) Edhem Bey
d) Sultan Abdülmecid
e) Edward Goold
3) İnsan topluluklarının, herhangi bir yer veya zamanda oluşturduğu, toplumların veya
milletlerin yaşam şekillerinin anlaşılması, tasvir edilmesi ve tanınmasını sağlayan kültür
kalıntılarına ne ad verilir?
a) Kültürel miras
b) Etnografik eser
c) Kültür varlığı
d) Buluntu topluluğu
e) Kontekst
4) Müzenin temel görevlerinden biri eğitim vermektir.
a)Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
1) a, 2) a, 3) b, 4) Doğru,
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Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Müze ve Müzecilik tarihi

Müze kelimesinin kökeni,
müzeciliğin tarihi, gelişimi

Kaynakçadaki yayınları
okumak; T.C.Kültür ve
Turizm Bakanlığına bağlı
müzelerin ve sanal
müzelerin web sitelerini
incelemek

Müzenin görevleri

Kamusal bir kuruluş olarak
müzenin ve müzecilerin
görevleri,

Kaynakçadaki yayınları
okumak; T.C.Kültür ve
Turizm Bakanlığı web
sitesini incelemek
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Anahtar Kavramlar









Mousa
Mousaion
Müze
Fatih Sultan Mehmet
Osman Hamdi Bey
Arkeoloji müzeleri
Etnoğrafya müzeleri
Resim ve heykel müzeleri
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Giriş
Günümüzde, insan ve doğaya ait birçok alanda müzeler bulunmaktadır. Hiç kuşkusuz
en gösterişli örnekleri arkeoloji müzeleridir ancak, doğa tarihi, resim ve heykel müzeleri, ünlü
sanatçıların, ressam ve heykeltraşların, müzisyenlerin yaşamlarının anlatıldığı müzeler gibi,
oldukça çeşitli alanlarda müzeler bulunmaktadır. Bu bölümde, müze kelimesinin kökeni, tarihi
ve temel bazı müze tipleri ile müzecilik kavramı üzerinde durulacaktır.
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7.1. “Müze” Kelimesinin Kökeni
ICOM-Uluslararası Müzeler Konseyi, müze kelimesini “insan ve yaşadığı çevrenin
somut ve somut olmayan mirasını inceleme, eğitim ve zevk alma amacıyla toplayan, koruyan,
araştıran, ileten ve sergileyen, toplumun ve gelişiminin hizmetinde, halka açık, kar
düşüncesinden bağımsız, sürekliliği olan bir kurumdur” olarak tanımlar. Bu kavramda eylem
olarak tanımlanan ilk kelime “toplamak”, müzelerin oluşumundaki temel hususlardan biridir.
Nitekim, insanoğlunun yaşamında koleksiyon yapma, birşeyler biriktirme olgusu gelişmesinin
önemli basamaklarından biridir. Müze kavramı da, farklı nedenlerle ortaya çıkan bu
“biriktirme” arzusunun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır denilebilir.
Bu noktada, müze kelimesinin etimolojik kaynağını bilmek için Yunan Mitolojisi’ne
başvurmak gerekir. Müze kelimesi, Antik Yunanca mouseion kelimesinden türer. Mouseion,
Musalara (müzlere) adanan tapınak ya da alanlardır. Musalar, Yunan Mitolojisi’nde Zeus ve
Mnemosyne’nin dokuz kızıdır.
Zeus ile Mnemosyne’den dünyaya gelen dokuz kız yani Musaların isimleri de bu anlamda ilgi
çekicidir; Kalliope (güzel sesli, epik şiir ve retoriği temsil eder), Klio (tarihin temsili ve
övülmesi), Erato (şarkı söylemenin temsili), Euterpe (lirik şiirin temsili), Melpemone
(tragedyanın temsili), Polhymnia (tanrılara ve kahramanlara adanan ilahilerin temsili),
Terpiscore (dans etmekten zevk almanın temsili), Thalia (komedyanın temsili), Urania
(astronominin temsili) (http://www.ancient.eu/muse/). Yunanca’da “Mousa” (Tükçe’de müz
olarak da kullanılır, ilham perisi anlamına gelir), akıl, düşünce, yaratıcılık gücü kavramlarını
içeren “men” kökünden gelir.
En yalın anlamıyla “müze” kelimesi, eski Yunanca “müzlere ayrılmış yer/müzlerin
yaşadığı yer veya müzlere adamış yer” anlamında mouseion kelimesinden gelir. Bu kelimenin
ikincil anlamları arasında tapınak, kırlık alan, festival, kitap kelimeleri de sayılabilir. Türkçe
“Müz” olarak adlandırdığımız Mousa’lar ise, yine eski Yunan mitlerinde var oldukları kabul
edilen, baş tanrı Zeus ve akıl tanrıçası Mnemosyne (Ok.Minemosine) dokuz kızıdır. Bunlar,
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şiir, müzik, resim gibi güzel sanatlarla ilgili tanrıçalardır, her biri ayrı bir yeteneği temsil eder,
sanatçıları korurlar.
Foto: Dokuz mousanın betimlendiği bir lahit kabartması
Kaynak:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Muses_sarcophagus_L
ouvre_MR880.jpg

7.1.1. İlk “Müze”ler
“Birşeyleri” toplama ve saklamanın en erken uygulamaları, eldeki verilere göre yakın
doğuda başlamıştır. Eski Mısır ve Mesopotamya’da kıymetli eserlerin/nesnelerin tapınaklarda,
mezarlarda veya saraylarda toplandığı, genellikle dinsel amaçlarla sergilendiği ve böylelikle
yönetici sınıfın halka kendi gücünü gösterebilme imkanı bulduğu düşünülmektedir.”
Mö.XII.yy.da Elam Kralı Şhutrak Nanhuntes’in yağma ettiği şehirlerden topladığı eşyaları bir
tapınağa yerleştirip halka teşhir etmesi ve Assubanipal’in Mısır seferi dönüşünde iki obeliskle,
otuziki heykeli kazandığı zaferin bir anısı olarak sergilemesi, buna örnek olarak gösterilebilir”
(Keleş 2003, 2). Benzer uygulamalar eski Yunan dünyasında da karşımıza çıkar. Burada ilk
kez, tapınaklar, ziyaretçilerin bıraktığı adak eşyalarıyla dolup taşar. Hatta antik dünyanın
önemli hac merkezlerinde (örneğin Dephoi, Olympos gibi), thesauros-hazine binası adı verilen
küçük tapınakcıklar yapılmaya başlanır. Kent devleti statüsünde ve Olympiyatlara katılan her
kentin inşa etmeye hakkı olduğu bu hazine binaları da, tapınaklar gibi, ziyaretçilerin getirdiği
adak eşyalarla dolup taşmıştır. Böylece, bugünkü müze kavramının prototipi olarak
tanımlanabilecek kolleksiyonlar oluşmaya başlamıştır.
Böylesi kutsallık içeren, adak işlevli adama/biriktirme eylemlerinin yanı sıra, bir başka
“biriktirme/teşhir etme” amaçlı uygulama, savaş sonrasında kazanılan ganimetlerle karşımıza
çıkar. Eski Yunan döneminden Roma dönemi sonuna dek, yapılan savaşlarda kazanılan
başarıların bir göstergesi olarak, işgal edilen topraklardaki eserler, kazanan tarafın gücünü
gösteren simgeler halini almıştır. Bu uygulama, bazen o kadar görkemli veya gösterişli olmuştur
ki, savaş ganimetlerinden “tropheum” adı verilen yığınlar yapılmıştır. Bu yığınları gösteren
çeşitli betimlemeler bulunmaktadır. Toplamaya yönelik bu davranış şekli Roma döneminde de
genellikle imparatorlar veya yerel yöneticiler tarafından tercih edilmiş bir uygulama olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Foto: Bir sikke
yüzünde tropheum

arka
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Kaynak: http://archaicwonder.tumblr.com/post/80714312164/tetradrachm-of-seleucusi-nikator-susa-minted
Foto:
Gemma
Augustea üzerinde tropheum
yapan savaşçılar

Kaynak:http://en.wikipedia.org/wiki/Tropaion#mediaviewer/File:GemmaAugusteaKH
M2010(croppe) lower.jpg

7.1.2. Ortaçağ ve Yeniçağ Dönemleri
Ortaçağda ise, bu defa kiliseler, “kıymetli” nesnelerin toplandığı, biriktirildiği mekanlar
olarak karşımıza çıkar. Kiliseler, hem daha önceki yüzyıllardan kendi zamanlarına ulaşan
nesneleri toplamıştır, hem de kutsal mekanlar ve kişilere ait eşyaları kolleksiyonlarına katmıştır.
Bu süreçte kilise koleksiyonları, okuma yazma bilmeyen hıristiyanlar için çeşitli dini imgeler,
görseller ve heykeller ile yine dini törenlerde kullanılan eşyaları da kapsamıştır.
Foto: Bir
koleksiyonundaki
imgeler

kilise
dini

Kaynak:
http://www.bergenguide.com/36.htm
Kiliselerde
toplanmaya başlanan bu
kutsal imgelere, zamanla
doğal malzemeler, taşlar,
deniz
kabukları,
antik
çağdan kalma eşyalar da eklenmeye başlamıştır. Dahası soylular da, benzer şekilde kendilerine
ilginç gelen, az rastlanır, farklı buldukları eşya veya objeleri biriktirmeye, kolleksiyonlarını
yapmaya başlamışlardır. Bunlar da, daha öncekiler ve çağdaşları gibi, bireysel olarak
sahiplenilen, özel mülkiyette korunan, istenilen kişiye gösterilen eşyalardır.
Eski Yunan döneminden, Rönesans’a kadar yaşanan bu eylemler, genel olarak
koleksiyon oluşturma olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte, Rönesans ile yaşanan aydınlanma
çağı, kolleksiyonu yapılmış bu obje/nesneler üzerinde araştırmalar yapmayı, yeni fikirler dile
getirmeyi mümkün kıldığı için, belki de müze kavramının başlangıcını da oluşturduğu
söylenebilir. Zira bu dönemde, kolleksiyonların çeşitliliği artarken, koleksiyonu oluşturan
parçaların da yeni bir estetik anlayışa kavuşmaya başlaması söz konusudur. Artık koleksiyonlar
için özel alanlar oluşturulmaya başlanmıştır. Bu alanlar, modern müzeciliği oluşturan
basamaklar olarak kabul edilmektedir.
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Bu basamaklardan ilki, “stüdyo”lardır. Bunlar, önce Fransa’da ortaya çıkmış, daha
sonra diğer Avrupa ülkelerinde de yaygınlaşmıştır. Stüdyoda, dikkati çeken husus,
kolleksiyonun kendisi veya bir kısmı ayrı bir mekanda koruma altına alınmıştır. Bu mekan,
çalışılan, kitap okunan veya herkesten kaçarak düşünmeye adanan bir alandır ve iç
dekorasyonunun, kolleksiyonla uyumlu olması beklenir.
Foto: “Stüdyo”

Kaynak:https://digitalvenice.wordpress.com/2014/10/06/guarneri-about-italianrenaissance-palace/
Stüdyo fikri, bir süre sonra yerini, eşyanın sergilendiği,
ancak bu sergilemede gezen kişinin keyif alacağı şekilde,
rahatça eserleri inceleyebileceği, ışığın bu amaçla ayarlandığı
“Galeri” kavramına bırakır. Galerilerde eserler, birbirleriyle
uyumlu ve dikkatli bir biçimde yerleştirilmiştir. Galeri modeli
ilk kez 16.yy.da Floransa’da Galleria degli Uffizi’de
uygulanmış ve ardından tüm Avrupa’da yaygınlaşmıştır. Foto:
“Stüdyo”
Kaynak:

http://www.settemuse.it/pittori_opere_Z/zoffany_johann/zoffany_johann_501_charles_townel
ey_in_his_sculpture.jpg

Foto: Uffizi Galerisi
Kaynak:http://artgrandtour.blogspot.com.tr/2014/02/art-on-grand-tour-week-fouriewing.html
Uffizi Galerisi, Medici ailesinin koleksiyonunu topladığı bir yerdir ve aynı zamanda
doğrudan doğruya sanat eserlerinin sergilenmesi amacıyla açılmış ilk sanat galerisi olma
özelliği de taşımaktadır. İlk defa burada toplanan eserler tablolar, panolar, goblenler, heykeller,
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vazolar şeklinde sınıflandırılmıştır. Ayrıca bu sınıflandırmada kronolojik bir tasnif de
uygulanmıştır. Uffizi Galerisi’nde sergilemeye yönelik yaşanan bu gelişmeye karşın, hala bu
galeriler, antik çağın çeşitli sanat eserleriyle zenginleşmiştir ve teşhir edilmeleri sadece
sahiplerinin inisiyatifindedir.
Hemen hemen aynı dönemlerde, Kabine’ler
ortaya çıkar. Kabine, “bitki türleri, mineraller,
hayvanlar üzerinde tıp, eczacılık konularında özel
çalışma eğilimini ortaya koyan; laboratuvar, dersane
ve kütüphane işlerini aynı anda gören; doğa tarihi ve
sanat kolleksiyonlarından oluşan” birimlerdir
(Özkasım 2013, 7). Bunlar bazen “merak kabineleri”
olarak da adlandırılmıştır. “Merak kabineleri,
kolleksiyonların büyüklüğü, dönemin modası ya da
koleksiyon sahiplerinin kişisel tercihlerine bağlı
olarak bazen salon ya da oda gibi bir mekan; bazen de
büyük ya da küçük, raflı, çekmeceli, çoğunlukla da
gizli bölmeleri olan bir dolap şeklinde
düzenlenmiştir” (Özkasım 2013, 7).
Çeşitli tiplerde eserlerin ve buluntuların
koleksiyonlara girdiğini görüyoruz. Özellikle 15.yy.
civarında küçük buluntular, doğal parçalar revaçtayken zaman içinde antik dönemlerin
heykeltıraşlık unsurları da beğenilmeye başlanmıştır. Özellikle 16.yy.dan itibaren yaşanan
kolonizasyon faaliyetleri, coğrafi araştırmalar, koleksiyonlara katılan eserlerin ve buluntuların
daha da çeşitlenmesini sağlamıştır. Böylece doğunun egzotik ürünleri de koleksiyonlarda
yerlerini almıştır.
Böylesi hızlı bir tempoda çeşitlenerek zenginleşen koleksiyonlar ve müze anlayışında,
17.yy.ın önemli bir nirengi noktası olduğu düşünülmektedir. Bu döneme kadar, koleksiyonlar,
istenilen kişilere gösterilmektedir; dahası bilgi akışının sağlanması, toplumsal paylaşım gibi
fikirler söz konusu değildir. Ancak 17.yy.da Elias
Ashmole isimli bir koleksiyoner, kendi özel
koleksiyonunu Oxford Üniversitesi’ne bağışlayarak,
toplumsal paylaşım adına ilk büyük adımı atar.
Bugün Oxford’da Ashmolean Museum
olarak
bilinen
müze,
Elias
Ashmole’un
koleksiyonundan gelişmiş bir müzedir. Bazı
araştırmacılar, onun bu davranışını müze ve
müzecilik kavramının doğuşu olarak kabul
etmektedir.
Ancak,
koleksiyonun
Oxford
Üniversitesi’ne bağlı oluşu, yani bağımsız olmaması
ve halka değil, yine izinle girilebilen elit tabakanın
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ziyaret edebildiği bir yer olması nedeniyle, bu görüşe karşı çıkanlar da vardır.
Foto: Elias Ashmole
Kaynak:htp://www.ashmolean.org/education/resources/resources2011/resource/index.
phpid20
Foto: “Merak kabinesi”

Kaynak:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Frans_Francken_%28II
%29%2C_Kunst-_und_Rarit%C3%A4tenkammer_%281636%29.jpg
“15-18.yüzyıllar arasındaki gelişmeler hem müze kavramının temellenmesine hem de
farklı müze türlerinin oluşumunu sağlayacak koleksiyon çeşitliliğine neden olmuştur.
15.yüzyılda, önce eski uygarlıklara ait mimari eserler gün ışığına çıkarılmış, el yazmalarının
incelenmesi ile bu uygarlıklara ait her türlü bilgi, yazılı ve görsel malzeme önem kazanmıştır.
Bu
yüzyılda
yazıtlar, değerli
madenlerden
yapılmış günlük
kullanım eşyaları,
değerli nesneler,
madalyonlar ve
eski paralar gibi
küçük
antik
nesnelerer
yönelen
koleksiyonculuk
merakı,
16.yüzyıla doğru
yerini
sanatsal
mimari parçalara
ve heykellere bırakmıştır. 15.yüzyılda başlayan coğrafi keşifler ve sömürgecilik harekeyleriyle
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ele geçirilen ülkelerdeki ilginç ve egzotik nesneler seyyahlar tarafından Avrupa’ya taşınmaya
başlamış, böylece kabine koleksiyonlarında canlı/cansız, doğal/yapay her tür malzeme yer
almıştır: Antik uygarlıklara ait mimari parçalar, resim, heykel, madalyon, mücevher, değerli
madenlerden yapılmış kaplar… Egzotik bitkiler, deniz kabukalrı, mercanlar, değerli taşlar,
değişik hayvanlar, doldurulmuş kuşlar, tuhaf yaratıklar… Pusulalar, saatler, teleskoplar,
metinler, haritalar, kitaplar…” (Anadolu 8).
Foto: Oxford Ashmolean Müzesi girişi
Kaynak: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/oxfordshire/8347232.stm

7.1.3. 18.yy. ve Sonrası
18.yy.a gelindiğinde, resim sergilerinin düzenlenmesi ve halka açık bir şekilde teşhir
edilmesi önemlidir. Özellikle “Salon Sergileri” olarak adlandırılan sunumlar, eser/nesnelerin
sunum şekli, müze kavramının gelişmesinde bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
dönemde artık kolleksiyonların kataloglandığı, özelliklerine göre sınıflandırıldıkları ve
düzenlendikleri görülür. Böylece sanat ve bilim kolleksiyonları ayrılmış, daha sonra da sanat
koleksiyonları kendi içlerinde gruplanmıştır. Ayrıca “bu yüzyılda, koleksiyonların
düzenlenmesinde sanat, tarih, doğa bilimleri ve teknik bilimler şeklinde yapılan gruplama ya
da sanat koleksiyonlarını ekollere, dönemlere göre sergileme, uzun bir süre müzelerde
düzenleme ve sergileme konusunda temel ölçütler olarak benimsenmiştir” (Özkasım 2013, 9).
Müzenin kurumsal bir yapıya kavuşması ise Fransız İhtilali sonrasında gerçekleşmiştir.
İhtilale kadar, elit tabakanın bireysel eğilimine göre şekillenen koleksiyonlar, devrim
sonrasında halka açılmıştır. Örneğin Louvre koleksiyonlarının halka açılmasıyla, ortak milli
varlık kavramının doğmasına da yol açmıştır. “Müze artık, objelerin ve sanat eserlerinin
toplandığı tarafsız bir yer tanımı kazanmıştır. Bu artık dinin, monarşinin ya da feodal gücün
değil, tamamen ortak bir zenginliğin sembolü olarak, geçmişin ve bugünün değerlerini bir araya
getiren, sergileyen ve üzerinde çalışan laik bir burjuva kültürünün tasdikidir” (Özkasım 2013,
9).
19.yy.a gelindiğinde Avrupa’da ulus devletlerin oluşum süreci başlamıştır ve müze
kavramı, bir kültür sembolü olarak yeni bir kimlik kazanır. Ulusal müzeler ve kolleksiyonlar,
milliyetçiliğin sembolleri olarak güçlenirken, müzeler aynı zamanda bilimsel çalışmaların
gerçekleştirildiği birer mekan halini almıştır ve bu kez toplumdan uzaklaşma süreci içine
girilmiştir. Bu durum da 20.yy. ve sonrasında, müze ve müzecilik konusundaki eleştirilerin
merkezinde yer alırken, yeni çözümlerin üretilmesi için de arayışlara girişilmesine neden olur.
Müze, Hugh Geroways’in deyimiyle “Müzeler, tarihin kişiyle başlayıp, kişiyle
bitmediğini anlatır. Müze asla bitmez, tamamlanmaz. Büyük resmin bir parçasıdır. Toplama,
biriktirme, düzen ve insanlık enerjisini geliştiren bir oluşumdur. Müzeler her zaman bilinmeyen
farklı deneyimlerin öğrenildiği yerlerdir. Okullardan farklı öğrenme alanı yaratır. Müzeler ve
müzelerde sergilenen eserler soru sormayı öğretir. İnsan deneyimlerini yaşanmışlıklarını bir
çırpıda anlatır. İnsan doğasını, korku ve cesaret, zayıf ve güçlü yönlerimiz anlamamızı sağlar.
Geçmiş deneyimler geleceği tasarlar ve sunar. Kısaca müze insanın kendi insanlık tarihine
bakmasıdır” (Erbay 2011, 31).
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7.2. Türkiye’de Müzecilik
7.2.1. Osmanlı Döneminde
Önemli bir kültürel mirasa ve geçmişe sahip olmasına karşın, Osmanlı toprakları
üzerindeki kalıntıların çok fazla benimsenmemiş olduğu göze çarpar. Kuşkusuz ilk müzelerin
veya koleksiyonların oluşmasında bunları yöneten kişilerin ülke dışında eğitim almış olmaları,
Avrupa’yı görmüş ve tanımış olmaları bir kriterdir. Ancak yine de, genel bakış, koleksiyonların
özel kişilere gösterilmesi, halktan ayrı tutulması şeklinde gelişmiştir.
Öte yandan, kendilerinden önceki dönemlerin bıraktığı eserleri yok etmeyip, onları birer
sergileme unsuru olarak kullanma düşüncesi, bu topraklarda Selçuklular zamanından beri söz
konsudur. Selçuklular örneğin Konya kent surlarında, çeşitli kabartma heykeller ile Hellenistik
döneme tarihlenen bir heykeli de “sergileme amaçlı” olarak kullanmışlardır. Bu mantık, yani
eski eserlerin yeni inşa edilen yapılarda kullanılma düşüncesi, devşirme olsun ya da olmasın,
Osmanlılar döneminde de devam etmiştir. Örneğin, Blakherna’dan (Tekfur sarayı) alınan aslan
heykelleri, özellikle Osmanlı’nın emperyal gücünün de bir göstergesi olarak kullanılmak üzere,
kentin denize açılan kapısına yerleştirilmiştir (Shaw 2004, 34).
Bu verileri arttırmak mümkündür. Koleksiyon bağlamında da ilk eser toplayan Osmanlı
padişahı olarak Fatih Sultan Mehmet’in adı önemlidir. O da, kendinden önceki uygarlıkların
bıraktığı eserleri toplamış, çeşitli sütun başlıkları ve lahit teknelerini biraraya getirmiştir.
Bununla birlikte, hemen belirtmemiz gerekir ki, “doğuşundan itibaren Osmanlı müzesi, bir
Doğu imparatorluğu ile Avrupalılaşma hevesleri arasında eğreti bir konumda kalmıştır”(Shaw
2004, 43). Fatih Sultan Mehmet’ten itibaren zaman içinde ve padişah ya da yöneticilerin kişisel
çabalarıyla biraraya getirilen koleksiyonlar bile, tamamen Avrupa sergileme ilkeleri dışında,
yanyana getirilmiş, üstüste yerleştirilmiş eserler olarak kalmıştır.
1846 yılında Tophane-i Amire Müşiri olan Ahmet Fethi Paşa, padişaha ait
koleksiyonların Aya İrini’ye yerleştirilmesini sağlayarak, belki de Osmanlı’daki ilk müzeciliğin
adımını atmıştır. Ahmet Fethi Paşa, koleksiyonu “Mecmua-i Esliha-i Atika” yani eski silah
koleksiyonu ve “Mecmua-i Asar-ı Atika” yani eski eserler koleksiyonu adlarıyla ikiye ayırmış,
böylelikle kabaca koleksiyondaki eserler için bir sınıflandırmaya gitmiştir. Bu koleksiyonlar,
başta padişah olmak üzere, Osmanlı devletini ziyarete gelen ünlü ve yabancı kişilerce de ziyaret
edilmiştir. Ünlü Fransız yazar Gustave Flaubert bunlardan biridir. Ziyaretçilerin yaptıkları
tanımlardan anlaşıldığı kadarıyla alanda önce yeniçerilerin kös davulları ve yemek kazanlarının
yığılı olduğu bir girişten geçiliyordu. Böylelikle yaklaşık 20 yıl kadar önce sona ermiş bir
uygulama hatırlatılıyor ve bu eşyalarına artık birer “nadire” olduğu ifade ediliyordu (Shaw
2004, 47). Bunun ardında ise Persler dahil her türlü miğfer, kılıç, basit tüfek mekanizmaları,
kargılar vb savaş ganimetleri sergilenmekteydi. Bunlar içinde en popüler olanın Fatih Sultan
Mehmet’in kılcının olduğu, ziyaretçilerin bu kılıca dokunma izni verildiği ve hatta teşvik
edildiği belirtilmektedir (Shaw 2004, 48).
Daha sonra, az miktarda kullanılan yeniçeri mankenleri Elbise-i Atika denilen
Sultanahmet’teki At Meydanı’nda bulunan bir çadıra alındırlar. Burada kıyafetleriyle birlikte
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sergilenen yeniçeri mankenleri, işlevlerine göre sınıflandırılmıştır. Bir süre sonra mankenlerin
eski yerlerine, Aya İrini Müzesi’ne yeniden götürüldüğü anlaşılır.
Dünyada bir Kitab-ı Mukaddes arkeolojisi doğduğunda, yani Mısır, Mesopotamya ve
Filistin’deki kutsal yerler keşfedilmeye başladığında, yeni bir akım da oluşmuştur. Osmanlı,
zaten bu topraklara sahip olarak, diğer ülkelere karşı üstünlüğünü gösteriyordu. Bununla
birlikte “Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa devletlerinin izinden yürüyerek kadim Yunan’ı
sahiplenemezdi; bunun bir nedeni de, kendi tarihinin zaten bu mirasın kalıntılarını fiziksel ve
siyasal olarak barındırmasıydı. İmparatorluk, klasizmin ya da Hellenizm’in simgelerini
benimseyemiyordu; ama kadim eser koleksiyonlarını ve teşhirlerini, sahip olma ediniminin
kendisine dayalı bir simgesellik yaratmak amacıyla kullandı” (Shaw 2004, 71). Bu durumda da,
eski eserlerin toplanması, bunun için bir müze kurulması, aslında Osmanlı Devleti için
Avrupalılaştığının bir göstergesi olarak, son derece simgeseldi.
“Osmanlı İmparatorluğu’ndaki, müzeolojik sunumun bu ilk evrelerinde kullanılan
terminoloji, Osmanlıların gelişmekte olan müze kurumuna nasıl yaklaşıtıkları konusunda bazı
ipuçları verir. “Mecmua” sözcüğü, 19.yy. İngilizce’sindeki karşılığı (magazine) gibi, hem
“toplama” hem de “dergi” anlamına gelir. Sözcük, sergi konusunda hiçbir çağrışım içermez.
Ancak, yeni teşhir mekanının kuruluşuna ilişkin daha önce sözünü ettiğimiz belge, bu mekanı
“müze” olarak adlandırıyor. Zaman zaman, “numunehane” ya da “müzehane” gibi sözcükelr
de müzeyi ifade etmek üzere kullanılmışsa da, Fransızcadan alınan müze sözcüğü, yeni kurumu
anlatmak için en çok kabul gören terim oldu. Numunehane sözcüğünün de kullanılmış olması
özellikle ilginçtir, çünkü bu sözcük, Osmanlıların müzeyi bir teşhir mekanından ziyade
uzmanlarca toplanan örneklerin biraraya getirildiği veya düzenlendiği yer olarak algıladıklarını
düşündürüyor” (Shaw 2004, 81).
Yaşanan bu gelişmelerin yanı sıra, koleksiyon yönetimi ile ilgili olarak, 1850 civarına
kadar envanter kaydının tutulmadığı anlaşılmaktadır. 1850-1869 arasında ise eserin müzeye
giriş yılı, nereden geldiği ve bazen de kim tarafından getirildiği gibi bilgiler yazılmıştır.
“Avrupa’da yunan-Roma eserlerinin değerli bulunup toplanması, klasik dönem
araştırmalarına, özellikle felsefi ve filolojik çalışmalara yönelik asırlar süren yoğun ilginin
sonucuydu. Oysa Osmanlı entellektüelleri, 18.yy. sonalrında Batı Avrupa’yla ilşkileri
yoğunlaşana dek kadim dünaynın farkına varmadı. Osmanlıların klasik eserleer ilgisi hiçbir
zaman Avrupa’daki düzeyine ulaşmadı; ancak Fransa’da eğitim gören Osmanlılar, hem klasik
metinlere, hem de bu metinlerin Ortaçağ Arap kaynakları aracılığıyla aktarılmasına ilgi
duydular. (…) 19.yy.da Avrupa’yla yoğunlaşan ilişkiler sonucunda Osmanlı yönetiminin elit
mensupları, Yunan-Roma eserlerinin Avrupa’nın kültürel pratikleri açısından taşıdığı önemin
bilincine vardı. Osmanlıların, Yunanların bağımsızlık idealinin ideolojik bir aracı olan YunanRoma mirasın benimsemesi, bu mirasın başlangıçtaki kullanımını tersine çevirdi: Hellenizm’i,
Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı mirasına ortak olmasını ve aynı zamanda toprakları üzerinde
egemenliğini ilan etmesini sağlayan bir araca dönüştürdü” (Shaw 2004, 94-95).
Osmanlı Devleti’nde tarihi eserlerle ilgili olarak ikinci adım, Maarif Nazırı Safvet
Paşa’nın göreve gelmesiyle gerçekleşir. Safvet Paşa, yeni müze kuruluşunun ilanıyla birlikte
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bir tezkere yayınlayarak, bütün tarihi eserlerin özenle paketlenip, İstanbul’a gönderilmesini
istemiştir. Sonuçta eserler İstanbul’da Edward Goold’un yönetimindeki Müze-i Hümayun’a
yerleştirilmiştir. Bu safhada eğitim, müzenin asıl kuruluş amaçlarından biridir. Bununla birlikte
“müze, topraktan çıkarılan nesneler aracılığıyla Osmanlı toprakları üzerinde egemenlik
iddiasında bulunmak amacıyla kurulmuştur” (Shaw 2004, 106). Eserlerin bir kataloğu
hazırlanmıştır. Müzeye eser gönderen her yönetici, devlete sadakatini göstermiş olarak kabul
edilmiştir.
1872 yılında Anton Dethier müze müdürü olmuştur. Berlin Üniversitesi’nde tarih,
arkeoloji, klasik dönem, filoloji ve sanat tarihi konularında eğitim almış olan Dethier, 1880
yılına dek müze müdürlüğü görevini sürdürür. İlk gerçekleştirdiği çalışmalardan en önemlisi,
1874 tarihli eski eser kanununu çıkartmasıdır. Bu nizamname Osmanlı topraklarında eser
arayan yabancılara karşı da çıkarılmıştır. Kanunun hem Osmanlıca, hem de Fransızca
hazırlanması da oldukça önemlidir. Bununla birlikte şu da söylenebilir: “Osmanlılar söz konusu
toprakların sahibiydi ama, Avrupalılar akın edene kadar eski eserlerin bulunduğu alanları
önemsememişlerdi; dolayısıyla Avrupalılar, arkeolojik olarak önem taşıyan alanların sınırlarını
belirleyip kural koyma fırsatını bulmuş ve bu alanlarda denetim kurmuştur” (Shaw 2004, 111).
1877’de müze, bir komisyon oluşturur. Bu komisyonun; o sıralarda müzeye
dönüştürülen Çinili Köşk’ün onarımının tamamlanması, koleksiyondaki eserlerin zarar
görmeden yerleştirilmesi, dışındaki eserlerin korunması, kazı ve araştırmalar için ortam
sağlanması, müzenin herkes için ilgi uyandıran bir mekan olmasının sağlanması ve eserlerin
sınıflandırma yoluyla düzenlenmesi gibi amaçları vardı. Böylece müze, belki de ilk defa, sadece
padişahın değil, halkın da hizmeti için kullanılan bir fonksiyona ulaştı.
Müzenin gerçek anlamda gelişmesini saplayan figür ise, hiç kuşkusuz Osman Hamdi
Bey’dir. Osman Hamdi Bey, Fransa’da yetişmiş, iyi bir eğitim almış ve yönetim kadrolarında
görev almış bir kişilik olarak, batılı düşünceye yakındır; ancak öte yandan yaptığı resimler ve
sergilerde kendi zamanından olmayan Osmanlı kıyafetleirni tercih etmiştir. Oysa tamamen
Avrupai bir tarzda giyindiği ve yaşadığı bilinmektedir.
Osman Hamdi Bey’in Türk müzeciliğine yaptığı en önemli katkılardan biri, büyük
oranda Almanların Bergama’da yaptıkları çalışmalara bir tepki olarak ortaya koyduğu 1884 yılı
nizamnamesidir. Bu nizamname ile Osmanlı’da açıkça var olan bir eksilik kapatılmak
istenmiştir. Net bir eser tanımını içerir. “Osmanlı İmparatorluğu topraklarında daha önce
yaşamış halklardan kalan tüm sanat ürünleri, altın ve gümüş eserler; madeni paralar, açıklayıcı
yazılarla birlikte yontularak işlenmiş işaretler, oyma resimler, süslemeler, taş, kil ve çeşitli
araçlarla yapılmış nesneler ve kaplar; silahlar; aletler; idoller; yüzük taşları; tapınaklar ve
saraylar ve eski oyun alanları; tiyatrolar, kaleler, köprüler ve su kemerleri; insan kalıntıları,
gömülü nesneler, incelemeye değer nitelikte tepeler, anıt-mezarlar, dikili taşlar; hatıra eşyaları,
eski binalar, heykeller ve yontularak işlenmiş her türlü taş, tarihi eserdir” (Shaw 2004, 145).
Ayrıca bu nizamnamede herhangi bir şekilde bulunmuş eserlerin devletin malı olduğu
ve alınıp götürülmesinin yasa dışı olduğu bildirilmiştir. Bütün bunlaırn yanı sıra, arkeolojik
alanda herhangi bir tahribat yapılmasının da önüne geçilmiş, arkeolojik alanın 250 m. yakınına
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izinsiz inşaat yapılması da yasaklanmıştır. Bu noktada haritacılık önemli bir konu olarak
karşımıza çıkar; zira yabancılarca kazı yapılan alanlar genellikle demiryolları üzeirnde veya
yakınındadır. Kuşkusuz bu nizamname de yeterli olmamıştır ancak, toplumun bilinçlenmesinde
önemli bir basamak olduğu söylenebilir. Bundan sonra çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanan
makaleler ile hem halkın eserleri sahiplenmesi sağlanmaya çalışılır, hem de onların örneğin
Arkeoloji Müzelerinin açılışına gelerek bilinçlendirilmesi hedeflenir.
Öte yandan Osmanlı toprakları üzerinde kazı yapan yabancıların, çeşitli bahanelerle
buldukları eserleri kendi ülkelerine götürmeleri devam etmektedir. Bunun önemli
faktörlerinden biri de, padişahların verdiği izinlerdir. Yapılan yazışmalarda Maarif Nezareti’nin
bu duruma engel olmaya çalıştığı, giden eserlerin kaydının tutulamadığı yönündeki ciddi
endişelerini padişaha dile getirdiği anlaşılır. “Böylece padişah tarihi eserleri pazarlık aracı
oalrak kullanmayı sürdürürken, müze de bu eserlerin tarihin kanıtları olarak korunmasıyla
giderek daha yoğun bir biçimde ilgilenir; ayrıca müze, tarihi eserlerin ancak imparatorluk
dahilinde bir bağlama yerleştirilmeleri durumunda anlam kazanacakları konusunda da
ısrarlıdır” (Shaw 2004, 157). Başka kelimelerle padişah eski eserleri kendi malı olarak
görmekte, Müze ise tarihi eserlerin imparatorluk sınırları içinde kalmasının gerekli ve önemli
bir görev olduğunu düşünmektedir.
Müzenin çeşitli işlevleri olan bir kurum olarak ilk defa tam anlamıyla tanımlanması ise
1906 Asar-ı Atika Nizamnamesi ile gerçekleşir. Buna göre müze, “tarihi eserlerin denetiminden
sorumlu bir kurum; bu eserlerin toplanıp teşhir edilmesi için uygun olan tek mekan ve tarihi
eserlerin korunmasıyla yükümlü en önemli devlet kurumudur” (Shaw 2004, 168). Bu yeni
nizamnamede eski eser tanımı ve mülkiyet hakkı gibi konular biraz daha kesin sınırlarla
belirlenmiştir. Öte yandan müze artık koleksiyonuna İslam eserlerini de eklemektedir. Böylece
Osmanlı kimliğinin yansıtılması ve onurlandırılması söz konusu olabilecektir.
“Tarihi eserler konusundaki rekabet, Osmanlı İmparatorluğu’nun her yanına dağılmış
arkeoloji alanlarının yetkilileri ile, Avrupa müzelerinin koleksiyonlarını zenginleştirmek
isteyen yabancı arkeologlar arasında üçlü bir mücadeleyi temsil eder. Bu mücadelenin ana
ekseninde bulunan Müze-i Hümayun, Osmanlı topraklarından toplanan ve müzelerde yeni bir
ruh kazandırılan nesneler için hem bir depo hem de bir ana giriş kapısı işlevi görür.
İmparatorluğun çeşitli bölgelerinden çıkarılan tarihi eserlerin İstanbul’da toplanması nasıl
imparatorluğun bütünlüğünü temsil ettiyse, bölgesel müzelerin kurulması da Osmanlı
müzecilik girişiminin ulusallaştırılması yönünde atılmış ikinci adım olur” (Shaw 2004, 234235). Bölgesel müzeler, Konya, Bursa, Kudüs gibi merkezi ve kilit kentlerde kurulmuştur.
Bunları yanı sıra Bergama gibi kimi merkezlerde de kazı alanıyla bağlantılı müzeler
kurulmuştur.
Bursa Müzesi, Mekteb-i İdadi’nin avlusunda yerleştirilmiş Yunan-Bizans eserleri ile
İslami dönem eserlerinden oluşmuştur. Nispeten daha değerli olduğu düşünülen eserler için de
ayrı bir çadır yapılmıştır. Bu müze, doğrudan Müze-i Hümayun’a bağlı olmakla birlikte,
masrafları, giderleri vilayet tarafından karşılanmıştır. Sergileme yöntemleri de, yine Müze-i
Hümayun’da olduğu gibi tipler, bölgesel veya dönemsel ayrım yapılarak gerçekleştirilmiştir.
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Görüleceği üzere, günümüz Türkiyesi’ndeki müze ve müzecilik kavramları, aslında
Osmanlı’nın son dönemlerinde yerleşmeye başlamış, ancak tam olarak benimsenmemiş
uygulamalardır. Tarihi eserlerin halktan kopuk birer koleksiyon eşyası oldukları düşüncesi,
konununuzmanları veya aydınlarınca değiştirilmeye çalışılsa da, yeterli sonuçlar elde
edilememiştir.

7.2.2.Cumhuriyet Döneminde Müzecilik
Cumhuriyetin ilanından sonra, müzecilik alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır.
“Devlet tarafından yeni yapılanmaların oluşturulduğu 1923’ten 1950’lere kadar süren erken
Cumhuriyet döneminde devlet politikasının, yeni ulusun ve yeni düzenin yansıtıldığı alanlardan
biri de müzeler olmuştur” (Küçükhasköylü 2013, 58). Öncelikle korunması istenen yapılar,
örneğin 1924 yılında Topkapı Sarayı, müzeye dönüştürülmüştür. Öte yandan yeni kazı alanları
oluşturulmuş ve ayrıca kültürel mirasın korunması konusunda da yasalar yenilenmiştir. Birçok
ilde, dönemin imkanları doğrultusunda müzeler açılmaya çalışılmıştır. Öncelikle medrese, han,
okul, kilise gibi yapılar eserlerin korunup sergilendiği mekanlar olmuş; bunlar daha sonra artan
eser sayısı ve düzenlemeler nedeniyle yeni binalara altlık oluşturmuştur.
Cumhuriyet döneminde bir müze olarak inşa edilen ilk yapı, Ankara Etnoğrafya
Müzesi’dir. Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu tarafından tasarlanmıştır ve döneminin mimari
özelliklerini yansıtan bir yapıdır. “Önceleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Türk Asar-ı Atikası
isimli birim, arkeolojik eserlerin ve etnoğrafik eşyaların toplanamsı ve korunmasına yönelik
çalışmalar yürütürken, Cumhuriyet döneminde burası Hars Müdürlüğü’ne dönüştürülmüş ve
Asar-ı Atika ve Müzeler Dairesi, Kütüphaneler Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır. 1944 yılında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü
adını alan kurum, eserlerin sadece toplanması ve korunması değil, kazı çalışmalarını yürütme,
bakım, onarım, envanter yapma, kataloglama, rapor yazma, teftiş, araştırma ve inceleme gibi
görevler de üstlenmiştir” (Küçükhasköylü 2013, 59).
Cumhuriyet ile birlikte sergiler ve sergileme de önem kazanmıştır. Örneğin 1933 yılında
İnkılap sergisi düzenlenmiş ve gerçekleştirilen inkılapları anlatan resimler ve eserler
sergilenmiştir. Öte yandan 1932 yılından 1950’li yıllara kadar halkevleri de eser toplanmasıi
korunması ve ayrıca tarih ve folklor alanlarında çalışmalar gerçekleştirmiştir. Yine 1950’li
yıllarda UNESCO ve ICOM’a üye olunması, Türk müzecilik tarihindeki önemli
köşebaşlarındandır.
1960’lardan 1980’lere kadar, çeşitli niteliklerde, çoğunlukla Atatürk Evi, Konak, müze
ev gibi yeni müzeler açılmıştır. Bunlarda sergileme ve aydınlatmaya ayrıca önem verildiği
görülür. 1965’te Ankara Polatlı’da Gordion Müzesi, 1968 yılında Anadolu Medeniyetelri
Müzesi, bu süreci en iyi gösteren örnekler arasındadır.
Bütün bu süreç içinde, sivil toplum kuruluşlarının da önemli bir rolü olduğunu belirtmek
gereklidir. İlk müze derneği, 1966 yılında kurulmuş olan Topkapı Sarayı Müzesi’ni Sevenler
Derneği’dir. Sonrasında bu tip kuruluşların sayısında artış olduğu görülür.
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1980’lerden sonra ise, gelişen ve değişen dünyaya uyumlu bir şekilde gelişmeler
yaşanır. 1980’de ilk özel müze olan Sadberk Hanım Müzesi kurulur. Bunu 1984’te Koyunoğlu
Müzesi izler. 1994 yılında Rahmi M.Koç Müzesi açılır. Son yıllarda açılan özel müzeler
arasıdna 2005 yılında açılan Pera Müzesi, 2007 yılında açılan Santral İstanbul Modern Sanat
Müzesi ve 2011 yılında açılan Gaziantep Zeugma Arkeoloji Müzesi sayılabilir. Artık hem özel
hem de devlet müzelerinde, en son teknolojik uygulamalar gerçekleştirilmektedir.
Ayrıca müzeciliğin başlı başına bir bilim dalı olduğu gerçeğinden hareketle, bu alanda
uzmanlaşmış hocalar, çeşitli üniversitelerde Müzecilik bölümlerini kurmuş ve lisansüstü eğitim
vermektedir.

7.2.3.Türkiye’deki Müzeler
Bugün ülkemizde bulunan müzeleri, sahip olduğu koleksiyonlarına göre, bağlı olduğu
idari birime göre, koleksiyonlarını sergiledikleri mekanlara göre, hizmet alanlarına göre ve bu
gruplandırmaya dahil olmayan müzeler de diğer başlığı altında, kabaca sınıflandırmak
mümküdür. Bu gruplandırma çok özet olarak açılacak olursa;
Koleksiyonlarına göre müzeler, çeşitli türde koleksiyonlara sahip “genel müzeler”,
arkeolojik kültürel miras koleksiyonuna sahip “arkeoloji müzeleri”, sanat değeri taşıyan resim,
tablo heykel gibi eserlerin sergilendiği “sanat müzeleri”, etnoğrafik eserler üzerinde uzmanlığı
olan, koleksiyonlarını oluşturmuş “etnoğrafya müzeleri”, bir kurumu, bir bölgeyi, bir ülkeyi
veya toplumu inceleyen “tarih müzeleri”, doğal oluşumlar, doğa tarihini inceleyen “doğa tarihi
ve jeoloji müzeleri”, bilimde yaşanan önemli gelişmeleri, bilimi anlatmak amacıyla kurulmuş
“bilim ve teknoloji müzeleri”, insanoğlunun endüstri alanında sahip olduğu birikimin anlatıldığı
“endüstri müzeleri” gibi başlıklarla gruplandırılabilir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, burada
esas olan müzenin sahip olduğu koleksiyonun niteliğidir. Bağlı olduğu idari birimlere göre
müzeler, temelde söz konusu müzenin yönetim şekline göre değişiklik gösterir. Burada “idari
birim”den kastedilen, “bir müzenin yönetimsel, maddi ve izlediği politika anlamında bağlı
olduğu müzenin sorumlu olduğu üst düzey yönetim otoritesini ifade etmektedir. Bu otoriteler
şunlardır: Bakanlık ya da devlet kurumları, yerel yönetim kurumu, şirket, kar düşüncesi
olmayan vakıf, dernek gibi bağımsız kuruluşlar” (Demirel Gökalp 2013, 83).
Bu başlık altında ismi ilk anılacak olanlar, T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan “devlet müzeleri”dir. Bunlar dışında
yerel yönetime bağlı olarak hizmet veren “yerel yönetim müzeleri” de bulunur. Ayrıca eğitim,
araştırma ve inceleme amaçlı kurulmuş “üniversite müzeleri” de vardır. Öte yandan özellikle
I.Dünya Savaşı sonrasında bir ülkenin askeri yönetimine/idaresinin kontrolü altında hizmet
veren “askeri müzeler” ile bağımsız bireylerin sahip oldukları koleksiyonlarının
kurumsallaşarak müzeye dönüştüğü “bağımsız veya özel müzeler” de bu grup içinde
değerlendirilmelidir. Koleksiyonlarının idaresi çeşitli vakıfların elinde olan, ve bu vakıfların
sahip olduğu kültürel mirası korumak amacı güden “vakıf müzeleri” de vardır.
Koleksiyonlarını sergiledikleri mekanlara göre müzeler, yukarıda sıralanan çoğu
müzeden farklıdır. Eserlerin açık havada sergilendiği “açık hava müzeleri”, “insan eliyle
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yapılmış, yapılı olduğu çevrede boyutları, mimarisi ve tarihi geçmişiyle nadir olam özelliği
taşıyan ya da bir kentin sembolü haline gelmiş kimi yapılar” “anıt müze” adıyla anılır (Demirel
Gökalp 2013, 91). Ayrıca tarihi, özellikleri nedeniyle olduğu gibi korunan konaklar ve evler de
“müze ev” olarak tanımlanır.
Hizmet alanlarına göre müzeler, nüfus dağılımına göre biçimlenen “bölge müzeleri”,
etnoğrafik eserlerin ağırlıklı olarak sergilendiği bir ev, bir kasaba veya bir çiftlik dahi olabilen
“halk müzeleri” ile yerel ekonomik gelişme, yerel kimliği korumak amacıyla oluşturulan
“ekomüze” şeklinde gruplandırılabilir.
Bunlar dışında, özel bir uzmanlık dalının ilk ortaya çıktığı zamandan itibaren gelişimi
ve ortaya koyduğu ürünlerin sergilendiği “uzmanlık müzeleri”, özellikle iletişim ve bilgi
teknolojilerinden faydalanılarak giderek popüler olan “sanal müzeler”, profesyonel personele
de sahip olan, belirli günlerde halka açık “çocuk müzeleri” de sayılmalıdır. Bunlar içinde
özellikle çocuk müzeleri diğerlerinden biraz farklılaşır. Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir:
“1. Eğitim her objeyi, aktiviteyi ve olayı açıklar. Her bir agleride açıklamak için bir fikir, her
bir sergide anlatmak için bir hikaye, her bir gösterinin arkasında bir amaç vardır.
2. Canlı renkler ve şiddetli ışıldayan efektler çocukların ilgisini yakalamak için kullanılır.
Etiketler kolayca anlamaya yöneliktir ve çağdaş bir dille yazılır.
3. Sergiler daha iyi bir görünümü meydana getirmek için dikkatli bir şekilde düzenlenir.
4. Bu müzelerde çocuk, öğrenmenin en önemli kaynağıyla ilişki kurmaktadır.” (Demirel
Gökalp 2013, 93).

7.3. Müze Çeşitleri
Müzeleri içeriklerine göre gruplandırmak mümkündür. Buna göre;
Arkeoloji Müzeleri: Günümüzde ülkemizin hemen her ilinde Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na bağlı arkeoloji müzesi bulunmaktadır. Bu müzeler, dâhil oldukları il sınırları
içerisindeki arkeolojik alanlarda bulunmuş olan eserleri tanzim ve teşhir ederler. Bunun yanı
sıra yukarıda açıklandığı üzere, uygun materyal ve malzemeler kullanılarak eğitim görevlerini
yerine getirirler. İçinde bulundukları ilde gerçekleşen kurtarma kazıları veya diğer kuruluşların
yürüttüğü kazılara eşlik ederler. Arkeoloji Müzeleri kapsamında Doğa Tarihi Müzeleri de
vardır. Bu tip müzeler, daha çok fosil adı verilen çok eski zamanlardan kalma taşlaşmış organik
malzemeleri korur ve sergiler.
Etnografya Müzeleri: Etnografya, insan topluluklarının, herhangi bir yer veya
zamanda oluşturduğu kültür kalıntılarıdır. Ancak burada esas olan toplumların veya milletlerin
yaşam şekillerinin anlaşılması, tasvir edilmesi ve tanınmasıdır. Ülkemizde birçok etnografya
müzesi bulunmaktadır ve bu müzelerde Türkiye halkının genellikle Osmanlı dönemi veya yakın
tarihinden etnografik eşyaları sergilenmektedir. Etnografya çalışmaları aslında bir milletin
hafızasıdır. Dolayısıyla etnografya müzeleri bu hafızanın yok olmamasına hizmet ederler.
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Anıt Müzeler: Ören yerlerinden bağımsız olarak tek başına sergilenen bazı anıtlar, anıt
müze statüsünde değerlendirilebilir. Örneğin, eski kiliseler (Ayasofya, Aya İrini), saraylar
(Tekfur Sarayı, İshak Paşa Sarayı), kaya kabartmaları ve tümülüsler gibi.
Askeri Müzeler: Askeri Müzeler, askeriyede kullanılan çeşitli harp gereçleri ile
bayraklar, gemi vb teçhizatın sergilendiği, korunduğu müzelerdir. Kurtuluş Savaşıyla ilgili
müzeler de bu grupta değerlendirilmelidir. İstanbul’da Harbiye’deki askeri müze bu tiplere
örnektir. Askeri müzeler Genelkurmay Başkanlığı’na bağlıdır.
Resim ve Heykel Müzeleri: Bir toplumun kültür ve sanat eserlerini toplayan,
sergileyen ve koruyan müzelerdir. Ülkemizde İstanbul ve Ankara’da Resim ve Heykel Müzeleri
vardır. Buralarda Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden günümüze kadar önemli
sanatçıların yaptığı resim ve heykeller sergilenmektedir.
Özel Müzeler: Köklerini bir koleksiyondan alır. Ülkemizde ilk özel müze İstanbul
Sarıyer’deki Sadberk Hanım Müzesi’dir. Günümüzde özel müzelerin sayısı hızla artmaktadır.

Türkiye’nin ilk özel müzesi olan İstanbul’daki
Sadberk Hanım Müzesi’nin arkeoloji seksiyonundan bir vitrin. (Foto:S.Çokay).
Açık Hava Müzeleri: Ülkemizde son yıllarda gelişen bir kavram olarak “açık hava
müzeleri” ören yerlerinin turistik açıdan gezilmesini sağlayan alanlardır. Bu tipteki alanlarda
genellikle arkeolojik kazıların tamamlanması beklenir. Ayrıca, alanın gezenler tarafından daha
iyi algılanmasını sağlamak amacıyla, çeşitli canlandırmalar, eskiçağlarda kullanılan
yöntemlerle yeniden ayağa kaldırma denemeleri yapılmaktadır. Bu şekildeki açık hava
müzelerine en iyi örneklerden biri Malatya Karatepe’de Halet Çambel ve Nail Çakırhan
tarafından gerçekleştirilmiştir. Ören yerinin hemen her tarafına aynı önemi vererek alanın, bağlı
bulunduğu köy ile olan organik bağlantısına zarar vermeksizin iki unsuru bir arada yaşatmayı
başarmışlardır.

7.4. Müzenin Görevleri:
7.4.1. Eğitim:
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Müzeler sadece eserlerin teşhir edildiği, odalar ve salonlardan oluşan binalar değildir.
Müzeler aynı zamanda toplumun eğitimi ve bilimsel olmak görevlerini de üstlenir. Bunları
yaparken, hemen her türlü eğitim materyali kullanılır. Günümüzde vitrin, pano, manken, dekor,
kostüm gibi malzemelerin yanı sıra, sesli yönlendiriciler, kılavuz kitaplar da müzelerde
bulunmaktadır. Sürekli sergilerin yanı sıra, geçici sergiler de gerçekleştirilerek kamusal amaç
gerçekleştirilmeye çalışılır. Ayrıca simülasyonlar da kullanılarak eserlerin daha iyi
algılanmasına çalışılmaktadır. Amaç, müzeye ziyaretçilerin daha fazla gelmesini sağlamak,
toplumun eğitim seviyesini yükseltmek, bulunduğu yerdeki uygarlıklar ve kültürler hakkında
doğru bilgiler sunmaktır. Bu anlamda özellikle çocukların ve gençlerin müzelere çekilmesi,
eğitimin küçük yaşlarda başlaması arzulanır.
Son yıllarda hızla uygulanmaya başlanan yeni bir uygulama Sanal Müzelerdir. İnternet
ortamının gelişmesi, müzelerin sanal müze olarak internette yer almasını hızlandırmıştır.
Müzeler, 360 derecelik çekimlerle sanal ortamda da ziyaretçi kabul etmektedir. Bu durum,
orijinalini görmek gibi olmasa da aslında tanıtım ve eserlere ulaşılabilirlik açısından önemlidir.

7.4.2. Koruma:
Müzelerin en önemli işlevleri arasında koruma kavramı bulunur. Koruma, çok yönlülük
içeren bir uygulamadır. Öncelikle eserlerin hava koşullarına uygun ortamlarda muhafaza
edilmesi gereklidir. Bunun için gerekli teknik ekipman kullanılır. Arkeolojik veya etnoğrafik
materyaller, dokularına göre farklı ısı, ışık ve nem dengesine ihtiyaç duyarlar. Örneğin kâğıt,
parşömen gibi malzemelerin ihtiyacı olan nemli ortam, pişmiş toprak eserler için fazla gelebilir.
Eserler, malzemesine bağlı olarak paslanabilir, mantar adı verilen organik oluşumlar ortaya
çıkabilir. Böylece eserler zarar görerek yok olma süreçleri hızlanır. Bu nedenle modern
müzecilik anlayışında, malzemenin ihtiyacına göre ısı ve nem dengesi göz önüne alınır.
Müzeler, topluma eğitim hizmeti veren salonların yanı sıra, toplum tarafından
görülmeyen ve bilimsel çalışmalar için kullanılan eserlerin bulunduğu depolardan oluşur.
Ancak depolardaki eserlerin, çalışmak isteyenler veya arandığında kolayca bulunabilmesi için,
doğru bir sınıflandırma sisteminde yerleştirilmeleri gerekir. Bu sınıflandırma ve depolama,
doğru ve eksiksiz envanter çalışmasına bağlıdır. Her müzenin var olan bir envanter defteri
bulunur. Bu defterde eserin bulunduğu yer, ele geçiş şekli (kazı, satınalma veya müsaderedevralma), teknik bilgileri ve tanımları yer alır. Ayrıca müze deposunda bulunduğu yer ile ilgili
bilgiler de içerir. Bu bilgiler ışığında eserlerin depolanması, ihtiyaç hâlinde bulunmasını
kolaylaştıracaktır.
Bunun yanı sıra, müzede korunan eserlerin bakımı, gerekirse onarımı yani restorasyon
veya konservasyonlarını yapmak da gereklidir. Müzelerde bu işler için görevli uzmanlar
bulunur. Uluslararası standart ve yönergelere uygun bir biçimde bu çalışmalar gerçekleştirilir.
Böylece modern müzeler, restorasyon laboratuvarları olan, uzmanların çalışma yaptıkları,
sürekli ve geçici sergilerle toplumla birarada yaşayan unsurlardır.

7.4.3. Yayın:
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Müzelere çeşitli yollarla girmiş ve korunmakta olan eserlerin yayınlanması, kazılar
yoluyla eksik kalan bilgilerin tamamlanması açısından önemlidir. Müzeciler bunu, ya belli
aralıklarla çıkardıkları yıllıklar veya çeşitli dergilerde yayınlanan makaleleri ile
gerçekleştirirler. Yapılan sergiler ve bu sergilerde, müzenin teşhirinde olmayan, depoda kalan
eserleri sergilemeleri ve hazırlanan kataloglar da yayın çalışmaları arasında sayılmaktadır.
Ayrıca, yurt dışından gelen çeşitli araştırmacılar da araştırma yaptıkları konularla ilgili olarak
müzelerde sergilenen ve korunan eserler üzerinde çalışmalar yapabilmektedir.

7.4.4. Eser temini:
Müzelere eserler çeşitli yollardan girmektedir. Müzenin bulunduğu ilde yapılan yasal
kazılar, müzeye doğal yoldan eser temini sağlar. Bunun yanı sıra, satınalma yoluyla da müze
envanterine eserler girer. Yasalar açısından vatandaşlar, buldukları bir eseri üç gün içerisinde
bağlı bulundukları müzeye teslim etmekle yükümlüdürler. Bağışın karşılığı olan ücret, müzede
oluşturulan komisyonca belirlenir ve ücret eseri getiren kişiye ödenir. Ayrıca, müsadere veya
zoralım adı verilen bir uygulama daha vardır. Kaçak bir şekilde üzerinde eser bulunduran kişiler
yakalandığında olay adli makamlara bildirilir ve yasal süreç başlar. Bu durumda el konulan
eserler, müzeye teslim edilir ve davanın ardından eserler müze envanterine eklenir.
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Uygulamalar
1) Müze kavramı, Türkiye ve dünyada müzecilik tarihi ve müzeciliğin gelişimi
hakkında, Aysun Altunbaş ve Çiğdem Özdemir’in “Çağdaş Müzecilik Anlayışı ve Ülkemizde
Müzeler”, Mehmet Özdoğan’ın “50 Soruda Arkeoloji” ve “Arkeolojik Kazılar Bilimsel çalışma
mı? Toprak Hafriyatı mı?” isimli yayınları önerilebilir. Ayrıca çeşitli müzelerin ve T.C.Kültür
ve Turizm Bakanlığı’nın web sitelerinden bilgi alınabilir. Öğrenciler bulundukları ildeki
müzeleri gezerek yapılan çalışmaları yakından izleme imkânı bulabilirler.
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Uygulama Soruları
1) Müze kelimesinin kökeni ve gelişme sürecini anladınız mı? Kaç tür müze vardır?
Müzelerin görevleri, kuruluş nedenleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak müze kelimesinin kökeni anlatılmıştır. Esin perileri
mousalardan, Mesopotamia ve Yunan uygarlıklarında tanrılara adanan hazine binalarında, adak
eserlerin sergilenmesi hâline dönüşür. Bugün müzeler, modern çağa ayak uyduran, eğitim ve
bilim merkezleri olarak öne çıkan mekânlardır. Müzelerin asıl işlevi, toplumun eğitimidir.
Yayın yapmak ikinci önemli görevidir. Eserlerin korunması, restorasyonu da diğer görevleri
arasındadır. Çok çeşitli içerikte müzeler vardır. En temel örnekler, arkeoloji müzeleri, anıt
müzeler, etnoğrafya müzeleri, askeri müzeler, resim ve heykel müzeleridir.
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Bölüm Soruları
1) Eski Yunan ve Mesopotamia uygarlıklarında, tapınaklarda toplanan ve halka teşhir
edilen savaş ganimetlerini içeren eski Yunanca “mouseion” kelimesi nereden gelir?
a) Müzlerden
b) Müze kelimesinden
c) Hazine binalarından
d) Tapınak adaklarından
e) Antik Yunan Esin perilerinden
2) Önceki dönemlere ait eserlerin toplanarak koleksiyon yapılması ilk kez ne zaman
başlamıştır?
a) Yunan dönemi öncesinde
b) Yunan döneminde
c) Roma döneminde
d) Rönesansta
e) Endüstri devrimi sonrasında
3) Asar-ı Atika-i Müze-i Humayun adı altında ilk müzenin açılışı ne zaman
gerçekleştirilmiştir?
a) 1846
b) 1890
c) 1546
d) 1456
e) 1880
4) Çeşitli bitki türleri, mineraller, hayvanlar üzerinde tıp, eczacılık konularında özel
çalışma eğilimini ortaya koyan; laboratuvar, dersane ve kütüphane işlerini aynı anda
gören; doğa tarihi ve sanat kolleksiyonlarından oluşan birimlere ne ad verilmiştir?
a) Koleksiyon
b) Müze
c) Sergi
d) Kabine
e) Teşhir
5) Cumhuriyetin ilanının ardından bir müze bina olarak inşa edilen ilk yapı hangisidir?
a) İstanbul Topkapı Sarayı
b) İstanbul Ayasofya
c) Ankara Etnoğrafya
d) Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
e) Ankara Resim ve Heykel Müzesi
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6) Daha çok fosil adı verilen çok eski zamanlardan kalma taşlaşmış organik malzemeleri
koruyup ve sergileyen müzelere ne ad verilir?
a) Bilim Tarihi Müzesi
b) Fosil Müzesi
c) Doğa Tarihi Müzesi
d) Tarihöncesi Dönem Müzesi
e) Jeoloji Müzesi
7) Eski kiliseler (Ayasofya, Aya İrini), saraylar (Tekfur Sarayı, İshak Paşa Sarayı), kaya
kabartmaları ve tümülüsler, hangi tip müze kavramı içine girer?
a) Anıt Müze
b) Tekil Müze
c) İnanç müzesi
d) Etnografya müzesi
e) Kilise müzesi
8) Aşağıdakilerden hangisi müzelerin görevlerinden değildir?
a) Eser temini
b) Eğitim
c) Koruma
d) Eser satma
e) Yayın
9) Müzeye eser temininde aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
a) Satınalma
b) Kazı
c) Zoralım
d) Müsadere
e) Değiş-tokuş
10) Müsadere ne demektir?
a) Satınalma
b) Bağış
c) Zoralım
d) Değiş-tokuş
e) Kazı yoluyla eser temini

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) a, 4) d, 5) c, 6) c, 7) a, 8) d, 9) e, 10) c
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8. ANADOLU’DA KRONOLOJİK SÜREÇ
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Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. ANADOLU’DA KRONOLOJİK SÜREÇ
8.1. Prehistorik/Tarihöncesi dönem
8.1.1. Paleolitik Dönem:
8.1.2. Mezolitik Dönem:
8.1.3. Neolitik Dönem:
8.1.4. Kalkolitik Dönem:
8.1.5. Bronz Dönemi:
8.2. MÖ. 1. Binyıl Tarihi
8.2.1. Urartular
8.2.2 Phrygler
8.2.3. Lydialılar
8.2.4..Kent devlerin oluşumu
8.2.5. Arkaik Dönem
8.2.6. Klasik Dönem
8.2.7. Hellenistik Dönem
8.2.8. Roma Dönemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tarihöncesi dönem nedir?
a) Prehistorik dönem
b) Protohistorik dönem
c) Klasik dönem
d) Arkaik dönem
e) Roma dönemi
2) Antalya-Karain, Beldibi ve Belbaşı mağaraları hangi dönem izlerini taşır?
a) Mezolitik dönem
b) Paleolitik dönem
c) Neolitik dönem
d) Kalkolitik dönem
e) Bronz dönemi
3) Anadolu’da Çatalhöyük, Hacılar, Çayönü gibi önemli merkezlerde saptanan neolitik dönem
hangi tarihleri kapsar?
a) Mö.600.000-10.000
b) Mö.10.000-8000
c) Mö.8000-5500
d) Mö.5500-3000
e) Mö.3000-1200
4) Paranın ilk defa keşfedilmesi Anadolu’da gerçekleşmiştir.
a)Doğru
b)Yanlış

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) c, 4) Doğru
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Anadolu’nun ilk çağlardaki
tarihini öğrenmek

Kazanım

İnsanın ilk ortaya çıktığı
dönemden, kabaca Bizans
İmparatorluğu’na kadar olan
süreçte Anadolu tarihi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kaynakçadaki yayınları
okumak;
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Anahtar Kavramlar








Prehistorik Dönem
Kalkolitik Dönem
Bronz Dönemi
MÖ.1.Binyıl
Arkaik Dönem
Klasik Dönem
Hellenistik Dönem
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Giriş
Bugün dünyanın yaşının yaklaşık 5 milyon yıl olduğu kabul edilmektedir. Bu uzun
süreçte insanoğlunun ilk defa ortaya çıkışı sorunu hep tartışılan bir olgu olmuştur. Zaman içinde
bulunan fosiller, iskelet kalıntıları ve bugün var olmayan canlılara ait çeşitli kalıntılar, önce dini
kavramlarla yorumlanmaya çalışılmıştır. Charles Darwin’in 1859’da “Türlerin Kökeni” isimli
eseri, sürekli değişim ve gelişim hâlindeki dünyanın yorumlanmasında önemli bir katkı
sağlamıştır.
Günümüzde, genel olarak kabul edilen görüşe göre tarih, yazının bulunmasıyla başlar.
Oysa yazının bulunmasından önce de tarih vardır; dolayıyla yazıyla sadece yazılı tarih
başlamıştır. Yine de yazıdan önceki dönemlerin tarihöncesi dönemler, sonraki dönemlerin ise
tarihi dönemler olarak tanımlanması geleneksel bakış açısıdır. Yazı ilk kez yaklaşık Mö.4.bin
sonlarında Mesopotamia’da kullanılmaya başlamıştır. Dolayısıyla tarih öncesi dönemlerin sona
erdiği tarih Mö.3000 civarıdır. Bu bölümde, genel hatlarıyla tarihöncesi dönemler ve sonrasında
Anadolu tarihini öğrenceğiz.
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8. Anadolu’da Kronolojik Süreç
8.1. Prehistorik/Tarihöncesi dönem
Yukarıda da değindiğimiz gibi, genel olarak kabul edilen görüşe göre, tarih yazının
bulunmasıyla başlar. Yazının bulunmasından önceki dönemler tarihöncesi olarak
adlandırılmıştır. Paleolitik, mezolitik, neolitik ve kalkolitik dönemler, tarihöncesi dönemler
kapsamına girer. Yazının Bronz/Tunç döneminde ortaya çıkmasıyla tarihi devirler başlamıştır.

8.1.1. Paleolitik Dönem:
Tarihöncesi dönemlerden ilki “paleolitik dönem” olarak adlandırılan “eski taş devridir”.
Kabaca Mö.600.000-10.000 arasına denk gelen bu dönemde, yeryüzünde insana ait en erken
bulgular ortaya çıkar. Üst, orta ve alt olmak üzere üç ayrı alt döneme ayrılır. Bu uzun süreç
boyunca dört buzul dönemi yaşanmıştır. Paleolitik dönem olarak kabul edilen süreçte önce
insansı yaratıklara ait kafatası ve kemik parçaları bulunmuştur. Bunlar içinde Konya
Dursunlu’daki Mö. 900.000 civarına tarihlenen ve Homo Erectus’a ait kalıntılar önemli
bulgulardır. Orta Paleolitik dönemle birlikte Homo Sapiens olarak adlandırılan insan ortaya
çıkar.
İstanbul Yarımburgaz’da mağarası ile Antalya-Karain, Beldibi ve Belbaşı mağaraları
paleolitik dönemin sonlarına ait izler taşır. Genel olarak paleolitik dönem, insanoğlunun ortaya
çıktığı, mağaralarda yaşadığı, az sayıda taş aletin yapılıp kullanıldığı bir dönemdir.

8.1.2. Mezolitik Dönem:
Mö.10.000-8000 arası, Mezolitik yani orta taş çağı olarak adlandırılır. Dünyanın
geçirdiği dördüncü buzul çağının sona ermeye başlamasıyla, buzulların erimesi, suların
yükselmesi ve yeni iklimsel özelliklerin ortaya çıkması söz konusudur. Bu dönem,
insanoğlunun yaptığı taş aletlerin çeşitlendiği, ahşap veya kemikten saplara takılarak nispeten
daha kompozit aletlerin yapılmaya ve kullanılmaya başlandığı bir dönemdir. Ayrıca, bundan
önce protein ağırlıklı beslenen insanoğlu, artık toplayıcılığa başlamıştır ve çeşitli bitkiler,
meyveler de yemektedir.
Bu dönemin sonlarına doğru Akdeniz’in doğusunda ve Güneydoğu Anadolu’da
toprağın çukurlaştırıldığı ve yuvarlak şekilli kulübeler yapıldığı, yabani hayvanları avlayan
grupların varlığı dikkat çekicidir. Bunlar muhtemelen avcı-toplayıcı gruplardır ve Antalya’daki
Öküzini, Belbaşı, Beldibi, Burdur’da Baradız yerleşmesi gibi merkezlerde örnekleri
bulunmaktadır. Temel olarak taş aletleri üretildiği, köpeğin evcilleştirildiği ve dönem sonunda
yiyeceğin toplanmaya başladığı dönemdir.

8.1.3. Neolitik Dönem:
Neolitik dönem-yeni taş çağı, insanlık tarihinde önemli gelişmelerin ve değişimlerin
yaşandığı bir dönemdir. Bu nedenle “neolitik devrim” olarak da adlandırılmıştır. Mö. 80005500 arasında yaşanan Neolitik dönemde insanoğlu yerleşik yaşama geçmeye başlamıştır.
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Genellikle bitişik formda yapılan evlerden oluşan küçük köy tipi yerleşmeler, Anadolu’da
Çatalhöyük, Hacılar, Çayönü gibi önemli merkezlerde saptanmıştır.
C14 metoduna göre Mö.7250-6750 arasına tarihlenen Çayönü yerleşmesinde yaşayan
insanların, şimdilik Anadolu’un en eski çiftçileri oldukları, buğday yetiştirme, hasad etme ve
öğütmesini bildikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca neolitik dönemde keçi, koyun, domuz ve sığırın
ehlileştirildiği saptanmıştır.
Hacılar yerleşmesi de Mö.7040 civarına tarihlenir. Burada yapılan kazılar sırasında
evlerde buğday, arpa, mercimek gibi tahıllar ve keçi, koyun ve büyükbaş hayvanlara ait
kalıntılar bulunmuştur.
Mö.6500-5500 arasına tarihlenen Konya’daki Çatalhöyük’te ise oldukça gelişkin bir
köy düzeni vardı. Üstten girilen kapısız evlerin iç duvarları çeşitli duvar resimleriyle
süslenmişti; ki bunlardan biri Çatalhöyük’ün yakınındaki Hasandağı’nın patlama anını anlatan
bir resimdir. Burada oldukça fazla sayıda ana tanrıça heykelciği bulunmuştur.
Neolitik dönem mimarisine bakıldığında bize en güzel örneklerden birini
Diyarbakır’daki Çayönü yerleşmesi sunar. Erken evrelerde çukur tabanlı kulübemsi mekânlar
görülür. Bir süre sonra dikdörtgen planlı, dik duvarlı ve çatılı sistemler ortaya çıkmaya başlar.
Başlangıçta tek mekânlı odalar hâlindeki yerleşmeler, olasılıkla ürün artışıyla bağlantılı olarak
çok mekânlı alanlara dönüşmüştür. Temel olarak bu süreçte, yapı planlanmasında belirli bir
sistemin olduğu, ancak süreç içinde gelişim ve değişim gösteren yapıların bulunduğunu
söylemek mümkündür.
Bu yapılardan farklı olarak belki “tapınak” olarak tanımlanabilecek, dairesel planlı,
tabanın döşendiği, sekilerin bulunduğu ve çeşitli heykellerin yer aldığı alanlar da mevcuttur.
Son yılların ismi çokça duyulmuş mekânlarından biri olan Göbeklitepe’de olduğu gibi.

8.1.4. Kalkolitik Dönem:
Mö.5500-3000 arasında Kalkolitik dönem yaşanır. Bu dönemde taş alet üretiminden
maden alet üretimine de geçilmiştir ve her ikisi bir arada kullanılmaktadır. Kalkolitik dönemde
Mesopotamya’da gelişkin köyler ve yavaş yavaş ilk şehirler oluşmaya başlamıştır. Tarımsal
anlamda yaşanan gelişmelerle, “artı ürün” olarak kabul edilen ve depolanarak bir sonraki yıla
arttırılan ürünlerin varlığı önemlidir. Bugün çoğu bilimadamı tarafından kabul edilen bu görüşe
göre, tarım faaliyetlerinin yanı sıra başka iş kolları da doğmuş, böylece toplum içinde işbölümü
artmıştır. Madenin keşfiyle, değiş tokuş ve sahip olunan eşyanın envanterinin tutulması gibi
kavramlar da doğmaya başlamıştır. Bunun bir sonucu olarak da dönem sonlarına doğru gelişkin
köylerde yazı veya daha doğru bir şekilde resim yazısı-hiyeroglif kullanılmaya başlanmıştır.
Hacılar’ın yanı sıra, Alişar Höyük, Alaca Höyük, Kuruçay, Beycesultan, Mersin
Yümüktepe ve Tarsus, Anadolu’da Kalkolitik dönemin önemli merkezleri arasındadır.
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8.1.5. Bronz Dönemi:
Kalay ile bakırın karışımından oluşan tuncun veya bronzun keşfiyle yeni bir dönem
başlamış olur. Mö.3000-1200 tarihleri arasında kalan bu dönem, temelde üç alt döneme ayrılır.
Buna göre erken bronz çağda (Mö.3000-2500) henüz bronzdan yapılmış aletler çok fazla
değildir. Ancak belki de dönemin en önemli buluşu dört tekerlekli arabadır. Bu dönemin en
önemli merkezleri arasında ilk sırayı Troia alır. Troia’nın 1.katmanı Bronz çağ katmanı olup
dikdörtgen plan sergileyen ve “megaron” adı verilen yapılardan oluşan bir katmandır. Diğer
erken bronz çağı kentleri arasında Eskişehir Demircihöyük, Karataş Semayük, Beycesultan,
İkiztepe sayılabilir.
Mö.2500-2000 tarihleri arasında yaşandığı düşünülen orta bronz çağda yerleşmeler
giderek kent statüsüne bürünmeye başlamışlardır. Bronzdan yapılan aletlerde artış görülür;
ayrıca çömlekçi çarkı da keşfedilmiştir. Bu dönem, Troia’nın ikinci yapı tabakasına denk gelen
bir dönemdir. Yine megaronlardan oluşan bir yapı dinamiği dikkati çeker. H.Schlimann’ın
Homeros destanlarından etkilenerek arayıp bulduğu ünlü Troia hazinesi bu katmandan ele
geçmiştir.
Mö.2000-1200’de ise geç bronz çağ yaşanır. Anadolu’nun orta ve güneydoğusunda
Mö.2.binden itibaren yazı kullanılmaya başlanmıştır; dolayısıyla bu bölgeler de tarih
dönemlerine geçmiştir. Ancak örneğin Troia’nın 6. katına denk gelen bu dönemde, Troia’da
henüz yazı yoktur; böylece kentin geç bronz dönemini yaşadığı söylenebilir. Bu dönem
başlarında özellikle batı Anadolu’da siyasi ve askeri açıdan güçlü bir devlet yoktu. Burada,
birtakım beylikler şeklinde yaşayan halk toplulukları bulunmaktaydı. Bununla birlikte,
dönemin güçlü imparatorluğu olan Mikenlerin, Batı Anadolu’da Troia, Beşşiktepe, Panaztepe,
Smyrna, Limantepe, Kolophon, Ephesos, Miletos, Bodrum’da ticaret kolonileri kurdukları
söylenebilir. Bu yerleşmelerde bulunmuş Akha keramikleri, buralarda Mikenlerin varlığını
bizlere göstermektedir.
Mö.1900-1800 yılları Anadolu’da Assur ticaret kolonileri çağı olarak da bilinir. Assurlu
tüccarlar Anadolu’dan kereste, gümüş ve bakır gibi işlenmemiş malzemeler alırken, kendi
mallarını onlara satmak istiyorlardı. Assurlu tüccarlar Anadolu’da “karum” adını verdiğimiz
pazarlarda değiş tokuş yoluyla ticaretlerini sürdürüyorlardı. Dahası, alınan ve satılan herşeyin
kayıt altında olduğunu, ele geçen pişmiş topraktan yapılmış tabletler üzerindeki yazıtlardan
anlıyoruz. Assurluların kurduğu bu önemli Pazar yerlerinden biri Kaneş-Kültepe idi. Pazar
yerlerinin yanı sıra, kısa süreli konaklama istasyonları – vabartum da kurmuşlardır. Anadolu ve
Assurlular araasındaki ticaretin batıya olan etkileri hakkında fazlaca bilgimiz yoktur ancak, bu
süreçte Anadolu, yazı ile tanışmıştır.
Bu dönemin sonunda Anadolu’da Hitit imparatorluğu kurulmuştur. Hiyeroglif ve çivi
yazısını kullanan bu toplum, kısa zamanda başkent Boğazköy-Hattusas etrafında sınırlarını
genişletmiştir. İmparatorluk topraklarının en geniş olduğu zamanda Gediz ve Büyük Menderes
ırmakları arasında kalan kısımda Ege denizine ulaşmış, güneydoğuda Kuzey Suriye’ye kadar
ilerlemiştir. Onların Suriye’ye ilerleyişi, dönemin bir başka büyük krallığı olan Mısır’ı rahatsız
etmiş, Hititler ile Mısırlılar arasında mücadeleler gerçekleşmiş ve bu, yazılı metni bugün
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İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde korunan Kadeş Anlaşmasıyla sonlanmış gibi görünmektedir.
Bu güçlü imparatorluk olasılıkla MÖ.1200 civarıında, kıtlık, Batı Anadolu’daki küçük
devletlerin ayaklanmaları ve kuzeyden gelen Deniz kavimlerinin etkisiyle yok olmuştur.
Görkemli saray yapılarında, arşiv odalarının da çok önemli bir yere sahip olduğu bilinir.
Kral listeleri, yaptıkları işler kendi ağızlarından kaleme alınmış ve bunların hepsi arşivlenmiştir.
Resmi yazışmalarda zamanın diplomasi dili olan Akkadça kullanıldığı saptanmıştır. Hemen
belirtmek gerekir ki, Hitit yazıtları salt dini ve resmi evrağı içermez. Miras, evlilik ve boşanma,
ticaret sözleşmesi, şikayet ve hatta sevgi sözcüklerinin dile getirildiği aşk yazışmaları da
bulunmuştur. Bu yazıtlar, kilden yapılmış tabletler üzerine, sivri uçlu kalem yardımıyla
yazılırdı. Her tabletin içine konulduğu bir de zarfı bulunurdu.
Anadolu’da Hitit yerlşemeleri arasında, başkent Hattuşaş-Boğazköy yanı sıra,
Kargamış, Malatya-Zincirli, Karatepe de sayılabilir. Ayrıca Hitit tanrılarının betimlerinin
bulunduğu Yazılıkaya, dikkat çekici anıtlardan biridir.
Genel olarak Mö. 2000 civarında Anadolu’yu merkez alarak Akdeniz havzasına
baktığımızda karşımıza çıkan güçlü imparatorluklar, batıda Yunanistan’da Myken uygarlığı,
Anadolu’da Hititler, doğuda Assurlular ve güneyde Mısırlılardan oluşmaktadır. Bu güçlü
uygarlıkların hemen hepsi birbirileriyle ticari ilişkiler kurmakta, birbirlerinin mallarını
almaktadırlar. Bununla birlikte bu güçlü imparatorluk Troia VII tabakası ile aynı zamanda,
Boğazköy’ün yıkılmasının ardından, giderek küçülürler. Güneydoğu Anadolu’ya sıkışarak Geç
Hitit Beylikleri dönemi olarak tanımladığımız bir sürece girerler. Bu dönem, MÖ.700 civarında
Assurlular tarafından tamamen yıkılıncaya dek devam etmiştir. Malatya’da Aslantepe, Zincirli,
Sakçagözü ve Karatepe yerleşmeleri, Hititlerin bu son dönemlerine ait önemli veriler
sunmaktadır.

8.2. MÖ. 1. Binyıl Tarihi
MÖ.1200 civarında, nereden ve neden geldikleri tam olarak bilinmeyen bir göç dalgası
yaşanmıştır. Bu göçü gerçekleştirenler, az önce adını verdiğimiz parlak uygarlıkları da yıkar
veya ciddi hasarlar verirler. Mısır firavunu III. Ramses’in tapınak yazıtında: “Hatti, Qadi,
Kargamış, Arzawa, Alasia yakılıp yıkıldılar. Amurru yakınlarında karargâh kurdular,
insanlarını öldürdüler ve bu memleketi yerle bir ettiler. Ateş saçarak Mısır’a geldiler.” diye
yazar. Bu insanlar “deniz kavimleri” veya “kuzey kavimleri” olarak adlandırılmaktadırlar. Bu
yeni göç dalgası, yaklaşık 1050 civarına kadar devam eder. Arkeolojide bu dönem, ne
olduğunu, ne yaşandığını bilemediğimiz, tam olarak açıklayamadığımız “karanlık dönem”dir.
Karanlık dönemde Dor kavimlerinin göçleri başlar. Dorlar kuzeyden Yunanistan’a girerken,
buralarda yaşayan Myken kökenli halklar da adalar üzerinden Anadolu’nun batı kıyılarına
göçmeye başlarlar. Bunlar gruplar hâlinde gelmiştir ve bu gruplar, yerleştikleri yerlere kendi
kabile adlarını vermiştir.
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Bu gruplardan ilki Aiollerdir. Anadolu’nun kuzey kıyılarına, Biga yarımadası etrafına
yerleşirler. İkinci grup İonlar’dır ve İzmir ve civarına göç ederler. Üçüncü grup ise Dorlardır
ve bunlar da Muğla ve civarına yerleşmişlerdir. Bu üç önemli topluluk, Anadolu’nun bu
bölgelerinde kendilerine has kültürel özelliklerini yerel halkla birleştirerek, farklı uygarlıklar
kurarlar. Kabaca MÖ.12-9.yy.arasında yaşanan bu dönem ile bilgilerimiz oldukça sınırlıdır.
Ege havzasında, söz konusu dönemin en iyi araştırıldığı merkez Atina kentidir. Karanlık
çağların keramik buluntulara göre adlandırılan erken dönemi “protogeometrik dönem” olup,
MÖ. Yakl. 1050-900 arasını kapsar. Geç evresi ise “geometrik dönem” olarak tanımlanmıştır
ve MÖ.900-700 arasına tarihlenir. Bu isimlendirmeler ağırlıklı olarak keramikler üzerinde yer
alan geometrik motifler sebebiyle tercih edilmiştir. Bu dönemden sonra, Anadolu’da çeşitli
bölgesel güçlerin varlığından bahsedilebilir. Bunlara aşağıda ayrıca değinilmiştir.
Öte yandan MÖ.8.yy. başlarından itibaren, Akdeniz’de etkin olan Fenikeliler sayesinde
Yunan toplulukları yazıyla tanışmıştır. Ege dünyasında Mö.2.bin sonlarından itibaren
kullanılan Linear B yazısı, Yunan-Fenike ilişkileriyle geliştirilmiştir.

8.2.1. Urartular
Mö.1.binyıl, özellikle Deniz Kavimlerinin getirdiği yıkımın ardından, Anadolu’da
küçük, ama güçlü uygarlıkların kurulduğu bir dönemdir. Bu uygarlıklar içinde en dikkat
çekenlerden biri Urartulardır. Urartular, olasılıkla Mö.2.binden itibaren doğu Anadolu’da
yerleşmiş Hurri kökenli halklardır. Bunlardan ilk defa Mö.1300 civarında Assurlular “Uruatri”
kelimesini kullanarak bahsederler. Bir uygarlık olarak en güçlü oldukları dönem, Mö. 8.
yy.civarıdır. Başkent Van-Tuşpa’dır. Urartular çivi yazısını ve kısmen hiyeroglifleri
kullanırlardı ve dilleri Urartucadır. Toprakları en geniş anlamda Doğu Anadolu, İran’ın
kuzeybatısı ve Irak’ın küçük bir kısmını kapsıyordu. Mö.740-730 civarında Assur tehlikesi baş
gösterdiğinde Urartular da yavaş yavaş güçlerini kaybetmeye başladılar. Buna karşın,
Assurlular için de Med tehlikesi ortaya çıkmıştır ve Medler ve İskitler önce Assur
imparatorluğunu, ardından Urartuları yıkar.
Van kalesi ve Van höyüğü, Çavuştepe, Toprakkale, Ayanis kalesi Urartu krallığının
izlerini taşıyan önemli yerleşmelerdir.

8.2.2. Phrygler
Phrygler, Mö.1200 civarında yaşanan Deniz Kavimleri istilası sırasında Anadolu’ya
Thrakia ve boğazlar üzerinden gelen, olasılıkla Thrak kökenli bir topluluktur. Önce Marmara
denizi civarına yerleşmişler, ardından daha içerilere giderek Ankara ve civarında yaşamaya
başlamışlardır. Bundan sonra Anadolu’da oldukça yayıldıkları anlaşılır. Kızılırmak-Halys’in
doğusunda Çorum, Tokat, Kırşehir, Samsun, Konya, Burdur, Eskişehir, Afyon ve Kütahya’ya
kadar yayıldıkları görülmektedir.
Krallık yönetimini benimsemiş olan Phrygler, hem doğu, hem de batıyla ilişkilerini
sağlam tutmaya çalışmıştır. Özellikle Phryg kralı Midas, Yunanistan’daki Apollon kültü için
önemli bir merkez olan Delphoi’a adaklar sunarak batıyla olan ilişkisini güçlendirmeyi
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amaçlamıştır. Bununla birlikte, Phrygia krallığı, Mö. 7. yy.daki Kimmer akınlarıyla yıkılır;
ancak Phrygler, Mö. 6. yy. civarında Pers istilasına kadar Anadolu’da varlıklarını sürdürürler.
Phrygler genel olarak ahşap oymacılığı, tekstil, dokumacılık, metal işçiliği,
keramikçilik, müzik ve dans konularında öne çıkmış bir topluluktur. Eski Yunancaya benzer
bir alfabeleri olduğu ve Phrygçe konuşulduğu bilinmektedir. Tümülüs adı verilen ve genellikle
yığma taş veya topraktan oluşan mezarları oldukça tipiktir. Ayrıca, Eskişehir’deki Phryg
vadisinde bulunan devasa kayalar üzerine işlenmiş doğa tanrıçası Kybele için hazırlanmış
anıtları da oldukça görkemlidir.
Ankara Gordion, Çorum Alacahöyük, önemli Phryg merkezleri arasındadır.

8.2.3. Lydialılar
Lydialılar da Phrygialılar gibi kısa ama güçlü bir uygarlık kurmuşlardır. Lydialılar
hakkında onların Mö.2.binde var olan bir topluluk olduğu söylense de asıl tarih sahnesine
çıkışları, Mö. 8. yy. civarındadır. Özellikle batı Anadolu’da Mö. 1. bin başlarında yaşanan
Yunan kolonizasyonu döneminde, Lydialılar da güçlenmeye başlamışlardır.
Lydialılar varlıklarını sürdürebilmek için, doğudaki Assur tehlikesine karşı, onlarla
ilişki içine girmeye çalışmışlardır. Ancak, Mö.546 yılında Persler tarafından başkentleri Sardes
yakılıp yıkılır. Onlar da Phrygialılar gibi, bir süre daha Anadolu topraklarında varlıklaırnı
devam ettirirler.
Lydialılar tarihte ilk sikkeyi darp eden halk olarak bilinirler. Antik yazarlardan
Herodotos, tarihte ilk sikkeyi Lydia kralı Alyattes’in bastırdığını söyler. Bunun dışında, tekstil,
müzik ve dokumacılık alanlarında öne çıktıkları bilinmektedir. Ayrıca eski Yunancanın bir
versiyonu olan Lydçe konuştukları da bilinmektedir.

8.2.4.Kent devlerin oluşumu
Mö.1.binyıl tarihinde, özellikle Yunan göçlerinden sonra Batı Anadolu’da kurulan
uygarlıkların oluşumunda önemli gelişmelerden biri kent devletlerin kurulmasıdır. Polis
kavramıyla birlikte, yerleşme ve kent ayrımı daha kesin olarak yapılmıştır. Bir yerleşmenin
polis-kent devleti statüsünde kabul edilebilmesi için iç işlerinde tamamen özgür ve bağımsız
olması, kendi kanunlarını kendisinin koyup uygulaması ve kendi kendine yetebiliyor olmak
şartlarını taşıyor olması gerekirdi.
Mö.8.yy.a gelindiğinde tüm Yunan dünyasında olduğu gibi, Anadolu’da da yukarıda
sıraladığımız parlak uygarlıklar kurulmuş, nüfus artmış ve ticaret çoğalmıştır. Buna paralel
olarak bu dönemde, yavaş yavaş bir kolonizasyon süreci yaşanmaya başlar. Yani maddi açıdan
belirli bir konuma gelmiş olan kentler, başka yerlerde kendilerine bağlı koloni kentler kuramaya
başlarlar. Bunun temel nedeni hiç kuşkusuz ticarettir. Başlangıçta yavaş gerçekleşen
kolonizasyon süreci, zamanla hızlanmış ve sadece Anadolu kıyıları değil, Akdeniz’de de koloni
kentler kurulmuştur. Örneğin, bugün önemli bir Fransız sahil kenti olan Marsilya, aslında İonia
bölgesinde yaşayan Phokaia-Foçalıların kurduğu bir koloni kentidir.
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8.2.5. Arkaik Dönem
Ticaret ve kültürün giderek kaynaşmaya başladığı, yaklaşık Mö. 8.-5. yy. arası Klasik
Arkeoloji biliminde Arkaik dönem olarak adlandırılır. Bu dönemin Mö. 750-550 arasına denk
gelen kısmında, kıta Yunanistan’dan Anadolu’ya, ayrıca Karadeniz kıyılarına yoğun kentleşme
yaşanır. Dönemin en önemli kültürel gelişmelerinden biri, Batı Anadolu, olasılıkla da Smyraİzmir’de doğmuş Homeros isimli ozanın anlattığı efsanelerdir. Homeros, aslında gezgin bir
ozandır. Kentlere gittikçe eski Yunan dünyasında yaşandığına inanılan masallar anlatmış, bu
masallar dilden dile aktarılmış ve sonunda yazılı bir metin hâline getirilmiş iki büyük destanı
anlatır. Odysseia ve İliada. Bu efsaneler bugün eski yunan ve Anadolu dünyası, inanılan tanrı
ve tanrıçalar ile antik dünyanın kültür ve tarihini anlatan çok önemli eserlerdir.
İon mucizesi olarak da bilinen Arkaik dönemde Doğa filozofları olarak adlandırılan ve
çoğunluğu Batı Anadolu’da doğmuş ve büyümüş, Anaksimandros, Anaksimenes, Thales gibi
düşünür ve bilim adamları önemli buluşlara imza atarlar. Örneğin Thales, Mö. 28 Mayıs 585
tarihindeki güneş tutulmasını önceden hesaplayarak haber vermiştir. Ayrıca tıp alanında da
önemli ilerlemeler yaşanmıştır.
Mimari açıdan da görkemli yapılar inşa edilmeye başlanır. Örneğin bugün antik
dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Ephesos Artemis Tapınağı yapılır. Kouros
ve kore heykelleri biçimlendirilir.
Bütün bu gelişmeler yaşanırken, doğuda Persler güçlenmektedir ve batıya doğru
yürüyüşe geçerler. Mö. 546 yılında Lydia uygarlığının başkenti Sardes Persler tarafından
yıkılır. Burada bir satraplık merkezi kuran Persler, batıya doğru yürüyüşe devam ederler.
Niyetleri denize ulaşmak, Ege ve Akdeniz’de deniz ticaretini ele geçirmektir. Pers komutanı,
boğazlar üzerine köprüler kurdurarak Yunanistan topraklarına girer. Mö. 480 yılında bu kez
Atina yakılıp yıkılır. Ancak bir dizi savaştan sonra Yunanlar Persleri hem kendi topraklarından,
hem de Anadolu’dan çıkartırlar.

8.2.6. Klasik Dönem
Mö. 480 yılında Atina akropolisinin yıkılması ve ardından gelen süreçle, Klasik
Arkeoloji biliminde “klasik dönem” başlar. Mö. 330 yılına kadar devam eden bu sürecin
başlarında Pers-Yunan savaşları bir süre daha devam etmiştir. Ancak yapılan savaşlar
Yunanların lehine gerçekleşir; Ege ve Akdeniz’de Pers tehlikesi sona erer. Bu dönem,
mimarlık, heykeltıraşlık, edebiyat, tiyatro vb sanat alanlarında, ustaların yetiştiği, en görkemli
eserlerin ortaya konulduğu bir dönemdir. Klasik dönemde ismini bildiğimiz heykeltraşlar, vazo
ve duvar ressamları, mimarlar, oldukça önemli eserlere imza atarlar. Bu gelişmelere karşın,
dönem sonuna doğru bu kez Yunanların kendi içinde Peloponnesos savaşları adı verilen,
yaklaşık 25 yıl kadar süren, çok büyük veba salgınları ve salgın hastalıklarla uğraşılan bir
dönem yaşanır. Sparta ve Atina arasında yaşanan ezeli rekabetin bir sonucu olarak doğan bu
savaşlar sırasında, kıta Yunanistan’dan Anadolu’ya ve İtalya’ya göçler yaşanır.
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8.2.7. Hellenistik Dönem
Mö.300 civarına gelindiğinde bu kez Makedonia’da yeni bir güç tarih sahnesine çıkar.
Büyük İskender’in babası II. Philippos tüm Yunanları biraraya getirmek maksadıyla güçlü bir
imparatorluk kurmayı hedeflemiştir. Ölümü üzerine oğlu Büyük İskender, bu görevi devralır.
Makedonia’dan Anadolu’ya ve oradan da Hindistan’a kadar uzanan yolculuğunda, birçok kent
savaşmadan İskender’in ordusuna teslim olur. Direnenler ise savaşılarak kazanılır. Bu süreç,
Mö. 30 yılına kadar devam eden Hellenistik dönem olarak adlandırılmaktadır. Hellenistik
dönem, batı ile doğunun hemen her alanda kaynaştığı, bir potada eritilmeye çalışıldığı bir
dönemdir.
Hellenistik dönem, mimaride de belirgin gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır.
Özellikle Anadolu’da önemli tapınaklar, yapılar ve şehirler inşa edilmiştir. Adı günümüze
ulaşabilen ünlü mimarlar ve heykeltraşlar vardır.

8.2.8. Roma Dönemi
Mö.30 yılı, dengelerin tekrar değiştiği, güç merkezine bu kez Romalıların yerleştiği bir
sürecin başlangıcıdır. Başkent Roma merkezli bu uygarlık, başlangıçta Cumhuriyet rejiminde
yönetilirken, sonradan İmparatorluğa dönüşmüştür. Roma imparatorluğu, geniş bölgeleri eyalet
sistemi içinde yürütmeyi esas almıştır. İtalya başta olmak üzere, Anadolu, Mısır ve Suriye,
belirli yönetimsel bölgelere bölünmüş, bu bölgelere kent Roma’dan valiler atanmış ve yönetim
kısmen bu valilere bırakılmıştır. Bu süreç Mö.395 yılında imparatorluğun Doğu Roma ve Batı
Roma olarak ikiye ayrılmasına kadar devam etmiştir. Bu dönemden sonra Doğu Roma
İmparatorluğunun başkenti İstanbul-Konstantinopolis olmuş ve Bizans kültürü yerleşip
yaygınlaşmaya başlamıştır.
Roma İmparatorluğu döneminde, mimari açıdan Anadolu’da Hellenistik karakter devam eder
gibi görünse de yeni teknik gelişmeler mimari yapıların biçimlenmesinde faktör olmuştur.
Heykeltraşlık, keramik, resim sanatı gibi sanat dalları, önceki dönemlerden farklı, kendine has
bir tarzda gerçekleşmiştir. Bu değişimde, teknik alt yapının gelişmesinin yanı sıra, farklı
kültürlerin birarada yaşamasının da etkisi büyüktür.
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Uygulamalar
1) Tarihöncesi dönemler için Mehmet Özdoğan’ın “50 Soruda Arkeoloji” isimli yayını
önerilebilir. Ayrıca Ekrem Akurgal’ın Anadolu Uygarlıkları adlı eseri Anadolu’da yaşamış
uygarlıkları anlatır. Bunun yanı sıra çeşitli arkeolojik kazıların web sitelerinden gerekli bilgiler
edinilebilir.
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Uygulama Soruları
1) Tarihöncesi dönemler hangileridir? Yazının bulunmasından sonra hangi dönemler
yaşanmıştır?
2) 1) Mö.1.bin yıl başlarında Anadolu’da hangi uygarlıklar kurulmuştur? Hangi
dönemler yaşanmıştır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak tarihöncesi kavramı üzerinde durulmuştur. Genel kanı, tarihin
yazının bulunmasından sonra başladığı yolundadır; bu nedenle önceki dönemler tarihöcesi
dönemler olarak adlandırılmaktadır. Özellikle paleolitik dönemin sonlarına doğru insanoğlu
ortaya çıkmış ve ardından önce avcı-toplayıcılık, sonra hayvanların evcilleştirilmesi ve tarımsal
faaliyetlerde bulunmuştur. Kalkolitik dönemle birlikte ise önce Mezopoptamya’da ve ardından
Anadolu’da gelişkin köy ve şehir teşkilatları doğmaya başlamıştır. Bronz dönemine
gelindiğinde Anadolu’da güçlü imparatorlukların kurulmaya başladığı görülür.
Mö. 2. binin Anadolu’daki baskın uygarlığı Hititlerin yıkılmasının ardından kurulan
Geç Hitit Beylikleri, Phrygia ve Lydia uygarlıkları hakkında bilgi verilmiştir. Mö. 1000
civarında batı Anadolu’ya gelen Yunanlar ve onalrın batı Anadolu’da yerleştikleri bölgeler
Aiolia, İonia ve Karia bölgeleri üzerinde durulmuştur. Arkaik dönem olarak adlandırılan Mö.
8.-5. yy. arasında Anadolu’daki siyasi duruma değinilmiştir. Mö. 5yy.da başlayan ve Mö. 330’a
kadar deva eden Klasik Dönemde yaşanan kültürel gelişmeler anlatılmıştır. Mö. 330-30
arasında Hellenistik dönemde doğu ile batının kaynaşma sürecine değiniliştir. Mö. 30-Ms. 395
arasında ise Roma dönemi yaşanmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Paleolitik dönem ne demektir?
a) Yeni taş dönemi
b) Eski taş dönemi
c) Orta taş dönemi
d) Buzul dönemi
e) İlkel insan dönem
2) Homo sapiens nedir?
a) İnsansı varlıklar
b) Maymun familyası
c) İnsan
d) Maymunsu varlıklar
e) İnsanımsı maymunlar
3) Aşağıdakilerden hangisi mezolitik dönemde görülmez?
a) Buzulların erimesi, suların yükselmesi
b) İnsanoğlunun yaptığı taş aletlerin çeşitlenmesi
c) Besin toplayıcılığı
d) Yiyecek çeşitliliği
e) Buğdayın ekilmesi
4) Neolitik dönem hangi tarihler arasında yaşanmıştır?
a) Mö.600.000-10.000
b) Mö.10.000-8000
c) Mö.8000-5500
d) Mö.5500-3000
e) Mö.3000-1200
5) Anadolu’da buğday yetiştiren, hasad eden ve öğüten en eski çiftçiler nerede yaşamıştır?
a) Yarımburgaz
b) Belbaşı
c) Beldibi
d) Çayönü
e) Göbeklitepe
6) Arkaik dönem hangi tarihleri kapsar?
a) Mö.8.-6.yy.
b) Mö.8.-5.yy.
c) Mö.10.-8.yy.
d) Mö.10.6.yy.
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e) Mö.8.-7.yy.
7) Aşağıdakilerden hangisi Lydia uygarlığına başkentlik yapmış bir kenttir?
a) Çavuştepe
b) Gordion
c) Sardes
d) Milas
e) Ephesos
8) Smyrnalı Homeros kimdir?
a) Filozof
b) Gezgin ozan
c) Matematikçi
d) Tiyatro eseri yazarı
e) Müzisyen
9) Aşağıdakilerden hangisi Hellenistik Dönemi içeren tarihlerdir?
a) Mö. 5.-4.yy.
b) Mö. 3-330
c) Mö. 30-330
d) Mö. 300-3
e) Mö. 330-30
10) Mö.1. binde hangi uygarlık topraklarını eyalet sistemiyle yönetmiştir?
a) Phrygialılar
b) Lydialılar
c) İonialılar
d) Romalılar
e) Aiolialılar

Cevaplar
1) b, 2) c, 3) e, 4) c, 5) d, 6) b, 7) c, 8) b, 9) e, 10) d
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9. ANADOLU’NUN ESKİÇAĞDAKİ COĞRAFYASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Anadolu Adının Kökeni
9.2. Denizler ve Önemli Nehirler
9.3. Yollar
9.4. Bölgeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Anadolu kelimesinin anlamı nedir?
a) Coğrafi bir terim
b) “Doğu”
c) Antik çağda Türkiye’ye verilen isim
d) Bölgesel bir adlandırma
e) Yönetimsel bir terim
2) “Sakarya” adı nereden gelir?
a) Eski Yunancadan
b) Sakarya Savaşı’ndan sonra
c) Hititçeden
d) Yerel bir efsaneden
e) Mitolojiden
3) “Ege” kelimesinin anlamı nedir?
a) Bir deniz adı
b) Mitolojik bir kahramanın adı
c) Yerel bir efsane
d) Türk bir kahraman
e) Bir Selçuklu kahramanının adı
4)Foça ismi, “Fok Balığından” gelmektedir.
a) Doğru
b) Yanlış
5) Arkeolojik kalıntılara göre Anadolu’da MÖ.8.yy.dan itibaren kullanılan bir yol sistemi vardı.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
1) b, 2) c, 3) b, 4) a) Doğru, 5) Doğru
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Anadolu’nun eskiçağdaki
coğrafyası

Antik çağda Anadolu’daki
dağ, nehir gibi coğrafi
oluşumların isimleri

Kaynakçadaki yayınları
okumak

Anadolu’da eskiçağdaki
bölgeler

Eskiçağdaki bölgelerde
Kaynakçadaki yayınları
yaşayan halklar, bu
okumak
bölgelerin endüstri ve geçim
kaynakları, öne çıkan kentler
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Anahtar Kavramlar






















Anadolu
Küçük Asia
Asia Minor
Aiagaion Pelagos
Propontis
Pontos Euksenios
Thalassa
Thrakia
Bithynia
Mysia
Aiolis
İonia
Troas
Lykia
Pamphylia
Pisidia
Kilikia
Kappadokia
Phrygia
Karia
Lydia
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Giriş
Tarihöncesi dönemlerden sonra Anadolu’nun fiziksel coğrafyasında çok büyük
değişiklikler yaşanmamıştır ancak, doğu ile batı arasındaki jeopolitik durumu, Anadolu
topraklarını her zaman çevre kültürlerden farklı bir konumda olmasına yol açmıştır. Ülkemizin
diğer ülkelerden farklı olmasının nedeni de budur. Çok çeşitli uygarlıkların ve kültürlerin
barındığı Anadolu, bu uygarlıklardan kalan izlerini hâlâ taşımaktadır. Bunun een güzel
örneklerinden biri, yer isimlerinde görülür. Bu bölümde, sıkça kullanılan Anadolu isminin
kökeninden bahsedecek ve ardından, Anadolu’daki belli başlı coğrafi unsurlara eskiçağda
verilen isimleri anlatacağız. Ayrıca özellikle Mö. 1. bin yılda Anadolu’da yer alan coğrafi
bölgeler, bu bölgelerin öne çıkan kentlerini de öğreneceğiz.
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9.1. Anadolu Adının Kökeni
Anadolu, günümüzde ülkemizin Asya kıtasındaki toprakları tanımlayan bir kelimedir.
Eski Yunanca “Anatolia” yani “Doğu” anlamına gelen kelime, zaman içinde dönüşerek
“Anadolu” hâlini almıştır. Bu topraklar için Anatolia adlandırması ilk olarak Ortaçağ’da Bizans
İmparatorluğu (Doğu Roma İmparatorluğu) tarafından önce küçük bir idari ünite için
kullanılmıştır; daha sonra ise sınırlarının doğuya doğru genişleyerek günümüzdeki sınırları için
kullanıldığını bilmekteyiz.
Anadolu adlandırmasından önce Küçük Asia anlamında “Asia Minor” veya “Mikra
Asia” kelimeleri kullanılmıştır. Asia kelimesine ilk kez, Mö.8.yy.da yaşadığına inanılan
Homeros’un metinlerinde rastlıyoruz. Homeros, Asia topraklarının canlılığından bahsederken,
sadece Batı Anadolu’nun küçük bir kısmını kasteder. Onun ardından MÖ.5.yy.da yaşadığı
düşünülen gezgin Herodotos, Asia tanımında bu alanı daha da genişletir ve Kızılırmak kavsi
içinde kalan alanları Asia olarak tanımlar.
M.Ö.1.yy.da yaşamış coğrafyacı Strabon’un Geographika adlı coğrafi incelemesinde ise
Asia’nın, artık Kydnos (Tarsus) çayının Akdeniz’e döküldüğü yerden, kuzeydeki Amisos
(Samsun) şehrinin batısında kalan kısmı kapsadığı anlaşılmaktadır.

9.2. Denizler ve Önemli Nehirler
Anadolu’nun üç tarafında yer alan denizler, antik çağda çeşitli adlar almıştır. Kuzeydeki
Karadeniz, eski inanışa göre, bol fırtınalı ve zor yerleşilir olduğu için, önceleri “Konuksevmez”
anlamında “Pontos Aksenios” olarak adlandırılmıştır. Ancak MÖ. 8-6. yy.arasındaki yoğun
kolonizasyona bağlı olarak Karadeniz’de yerleşimlerin artmasıyla bu kez “Konuk sever”, yani
“Pontos Euksenios” adını alır.
Bir iç deniz olan Marmara denizi, “Propontis” olarak anılır. Propontis-Pontos’un önü
anlamına da gelmektedir. Propontis’i Karadeniz’e bağlayan boğaz, İstanbul boğazı Bosphoros
Thrakios adını taşır. Thrak Bosphoros’u anlamına gelir. İstanbul boğazı üzerindeki hâliç de bir
boynuza benzeyen biçimi nedeniyle, eski Yunanca Keras–Boynuz olarak anılmıştır.
Propontis, yani Marmara denizi, Ege denizine Çanakkale boğazı “Hellespontos” ile
bağlanır.
Ege denizi de adını yine bir efsaneden almıştır. Buna göre, eskiçağlarda Girit adasında
yaşadığına inanılan Minotauros (Ok. Minotavros) isimli bir canavar vardır. Her yıl bu canavar
için 12 kız ve 12 erkek adaya götürülüp canavara sunulmaktadır. Attikalı kahraman Theseus,
Minotauros’u yenmek için Atina’dan ayrılırken, babasına bir söz verir. Buna göre, adaya siyah
yelkenli bir gemiyle gidecek, eğer canavarı öldürmeyi başarırsa, beyaz yelken taktığı gemisiyle
geri dönecektir. Theseus gerçekten Minotauros’u yener ve Attika’yı büyük bir problemden
kurtarır ancak, dönüşte gemiye beyaz yelken takmayı unutur. Uzaktan Theseus’un gemisinin
siyah yelkenle döndüğünü gören babası Aigeos, oğlunun öldüğünü zannederek kendini denize
atip intihar eder. Kendini öldürdüğü yer, Aigaios Pelagos, Ege denizi olarak anılmıştır.
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Güneydeki Akdeniz ise genel olarak eski Yunanca “Deniz” anlamına gelen “Thalassa”
adını almıştır. Bunun antik bölgelere denk gelen kısımları o bölgenin adıyla anılmıştır. Örneğin
Lykia denizi, Pamphylia denizi gibi.
Ülkemizde kuzey-güney uzanımlı üç önemli nehirden biri olan Kızılırmak, Halys; Fırat
nehri-Euphrates, Sakarya nehri-Sangarios olarak adlandırılmıştır.

9.3. Yollar
Erken dönemlerden itibaren birçok uygarlığa beşik olmuş Anadolu, tıpkı günümüzde
olduğu gibi antik çağda da çeşitli bölgelerden oluşmaktaydı. Bununla beraber, bu bölgelerin
sınırları, genellikle doğal faktörler yardımıyla biçimlenmiştir ve süreç içerisinde, siyasi değişim
ve gelişimlere bağlı olarak sınırlar genişlemiş veya daralmıştır.
Bölge sınırları, antik çağ yazarlarının verdiği bilgilerden tanımlanmaktadır. Ayrıca,
Anadolu’da MÖ. 2. binden itibaren gelişkin bir yol sisteminin olduğunu vurgulamak gerekir.
Bu dönemden günümüze ulaşabilmiş yollar kalmamış olsa da MÖ. 8. yy.dan itibaren özellikle
Anadolu’nun doğusunda bir uygarlık kurmuş olan Urartular’ın kurduğu yol sistemini, hâlen
Bingöl ve Van’da kısmen takip edebilmekteyiz.
MÖ. 6. yy.a gelindiğinde bu kez Anadolu’da baskın bir Pers etkisi vardır. Persler,
günümüzde Manisa iline tekabül eden Lydia uygarlığının başkenti Sardes’i yakıp yıktıktan
sonra, denize ulaşmak hevesiyle batıya olan yürüyüşlerini sürdürmüştür. Bu konu daha sonra
tekrar açıklanacaktır. Ancak burada önemli olan, Perslerin Anadolu’yu kontrol altına alabilmek
için, Ephesos ve Sardes’ten İran’daki Susa kentine kadar bir yol yaptırmış olmasıdır. Bu yol
arkeologlar tarafından “kral yolu” olarak adlandırılır. Ünlü antik çağ gezginlerinden Herodotos,
bu yolu şöyle tanımlar:
“Tüm yol boyunca krali kervansaraylar ve son derece güzel hanlar vardır ve tüm yol hep
insanların oturdukları, güvenlikli yerlerden geçer.” Herodotos bundan sonra mesafeler
arasındaki konakların sayısını verir ve günde 27-28 km. yol yapıldığında yolun 90 gün
sürdüğünü belirtir. Herodotos ayrıca bu güzergâhtaki çeşitli kentler ve efsanelerden de
bahseder. Bu yoldan günümüze ulaşabilmiş kalıntı maalesef yoktur.
Roma döneminde ise Mö. 2. yy. da yol sistemi oluşturulmuştur. Bu sistemde doğu-batı
uzantılı yolların yanı sıra, ara yollar da bulunur. Bu yol sisteminde, yollar üzerinde yer alan
yazıtlar, başka kelimelerle sınır taşları bulunurdu. Bu taşlar üzerinde yolu yaptıran imparatorun
adı, tarihi ve o kentten diğerine kadar olan mesafe yazılırdı.

186

9.4.Bölgeler
Thrakia Bölgesi (Ok. Trakya):
Adını Mö. 2. -1. binde yaşanan göçlere katılan Hint-Avrupa kökenli Thraklardan alan
bölge, hem komşumuz Yunanistan-Bulgaristan, hem de ülkemizin Trakya bölgesindeki
topraklara yayılmıştır. Bölgenin sınırları bu bağlamda en geniş anlamıyla doğuda Karadeniz,
batıda Vardar ırmağı, kuzeyde Tuna nehri ve güneyde Ege denizine kadar uzanır. Türkiye
Trakyasında ise Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinin tamamını, İstanbul’un Avrupa yakasını
ve Çanakkale’nin Gelibolu yarımadasını kapsar.
Antik kaynaklar bölge halkını özgürlüğüne düşkün ve savaşçı bir kavim olarak tanımlar.
Genellikle köyler ve mezralarda yaşamaktadırlar. Yine tüm antik kaynaklar Thrak halkının en
kalabalık ve büyük uluslararasında sayılabileceğinden ve birlik oldukları takdirde yenilmez
olacaklarından bahsederler ve ancak Thrakların bunu asla başaramamış olduğunu söylerler.
Bölgede yer alan kentler, ancak Roma imparatorluğuna dâhil olduktan sonra
kentleşebilmiş yerleşmelerdir. Bunlar içinde en önemlileri Byzantion-İstanbul, RhegionKüçükçekmece, Selymbria-Silivri, Perinthos-Marmara Ereğlisi, Hadrianopolis-Edirne ve
Bizye-Vize sayılabilir.
Bölge, antik çağda maden açısından zengindir. Ayrıca tarımsal yönden güçlü olduğu,
arpa, kenevir ve buğday yetiştiriciliğinin yanı sıra bağcılıkta da ileri oldukları antik kaynaklar
tarafından veriler bilgiler arasındadır. At yetiştiriciliğinin yanı sıra, antik çağ
coğrafyacılarından Strabon, özellikle hâliç-Keras’ta palamut bolluğundan bahseder.
Palamutların bu körfeze üşüştüğünü, elle bile kolayca yakalandığını anlatır.
Bithynia Bölgesi (Ok. Bithiynya):
Bithynia bölgesi de adını Anadolu’ya gelen bir Thrak kavmi olan Bithynlerden almıştır.
En genel hatlarıyla İstanbul’un Anadolu yakasını, Kocaeli, Adapazarı ve Bolu’nun tamamını,
Zonguldak ilinin batı kısmı ile Bilecik ve Bursa’nın kuzeyini kapsayan bir bölgedir.
Bölgenin en önemli yükseltisi, Bursa’daki Uludağ-Olympos dağı, en önemli nehri ise
Sangarios-Sakarya nehridir. İznik gölü-Askanios ve Sapanca gölü-Sophon, önemli gölleri
arasındadır. İzmit körfezi-Astakos adını almıştır.
Bithynia bölgesindeki antik kentleri sıralayacak olursak, Prousa (Ok.Purusa)-Bursa,
Myrileia (Ok.Mürileya)-Mudanya, Nikaia (Ok.Nikaya)-İznik, Nikomedeia, Khalkedon
(Ok.Kalkedon)-Kadıköy, Herakleia (Ok.Herakleya)-Karadeniz Ereğlisi sayılabilir.
Antik kaynakların verdiği bilgiler ışığında bölgenin oldukça ormanlık bir yapıda olduğu,
hemen her tür tahıl, sebze, şarap ve peynir üretiminin yapıldığı öğrenilmektedir. Ayrıca tıpkı
günümüzde olduğu gibi, antik çağda da bölge termal kaynaklarıyla meşhurdu.
Mysia Bölgesi (Ok. Müsya):
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Bu bölge de adını Anadolu’ya gelen bir Thrak kavmi olan Myslerden almıştır. Genel
hatlarıyla bölge Manisa’nın kuzeyi, İzmir’in kuzeybatısı, Bursa’nın güneybatısı, Kütahya’nın
batısını ve Çanakkale’nin doğusunu kapsamaktadır.
Bölge halkı, savaşçı bir kavim olarak bilinir; çeşitli imparatorlukların yönetiminde
paralı askerler olarak görev yapmışlardır.
Olympos-Uludağ, Mysia ile Bithynia arasında sınır dağıdır. Bölge nehirler açısından
zengindir. En önemli nehri, Rhyndakos (Ok. Rindakos)-Adırnaz/Orhaneli çayı ve Kaikos (Ok.
Kaykos)-Bakırçay’dır. En önemli gölü ise Aphnitis-Manyas gölüdür.
Bölgenin hatırı sayılır kentleri arasında Kyzikos (Ok. Kizikos)-Erdek, Daskylieon (Ok.
Dasküleyon)-Ergili, Adramytteion (Ok. Adramitteyon), Pergamon-Bergama ve ProkonessosMarmara adası sayılabilir. Bunlar içinde Daskyleion, Mö. 6. yy.civarında bir Pers satraplık
merkezi olması açısından önemlidir. Perslerin Anadolu’ya girdikleri ve denize açılmak
arzusunda olduklarına yukarıda değinilmişti. Böylesi bir uygarlıkta, yönetim şekli olarak
satraplık sistemi kurulmuştur. Buna göre, Perslere yakın, genellikle yerel halktan yöneticiler
başa getiriliyor, kenti bu kişiler yönetiyordu. Bu alanda ayrıca, “paradeisos-cennet” adı verilen,
bugün “Kuş cenneti” olarak tanımladığımız alanda, vahşi hayvanların özgürce yaşadıkları av
alanları da vardı.
Mysia bölgesinin geçim kaynakları arasında kereste, maden, tahıl ve üzüm sayılabilir.
Bakır, gümüş ve kurşun yönünden bölgenin zengin olduğu bildirilmiştir. Ayrıca Prokonessos,
önemli bir mermer ocağını da barındırmaktadır.
Troas Bölgesi:
Bölge adını en ünlü kenti olan Troia’dan (Ok. Troya) alır. En genel anlamıyla sınırları,
Çanakkale’nin neredeyse tümünü kapsar.
En önemli yükseltisi, İda-Kaz dağlarıdır. Satnioeis-Tuzla çayı ve Grakios-Kocabaş çayı
en önemli çaylarıdır. Granikos çayı, Büyük İskender’in Persleri MÖ. 331 yılında yendiği
tarihteki önemli bir mevkiidir.
Bölgenin dikkat çeken kentleri arasında Troia gelir. Bu kentte bilindiği gibi efsanevi
Troia savaşı gerçekleşmiştir. Savaş Troialılarla Yunanlar arasında geçer. Troia’nın yanı sıra
Neandreia-Çığrı, Larisa-Limantepe, Assos-Behramkale önemli kentleri arasındadır.
Bölgede Mysia gibi maden ve orman ürünleri başlıca geçim kaynağıdır. Bakır ve
çinkonun yanı sıra kuvars da yoğundur. Hayvancılık, yün ve balıkçılık diğer geçim kaynakları
arasındadır.

188

Aiolis Bölgesi:
Hint-Avrupalı göçmen gruplardan biri Anadolu’ya Kuzey Yunanistan’dan girmiştir. Bu
grup Aiollerdir ve bölgeye isimlerini vermişlerdir. Genel olarak Aiolis bölgesi İzmir’in kuzeyi
ile Yunanistan’ın Midilli adasını kapsamaktadır.
Antik kaynaklar bölge halkını, kendi içine kapalı ancak müzik, şiir gibi sanat dallarına
düşkün bir halk olarak tanımlamaktadır.
Kaikos-Bakırçay ve Hermos-Gediz nehirleri bölgeyi sulayan iki önemli nehirdir.
Bölgede, gelişmiş çok sayıda kent bulunmaktadır. En önemlileri arasında PitaneÇandarlı, Myrina-Birkitepe, Kyme-Namurt limanı, Larisa-Sığacık, Mytilene-Midilli adasında,
sayılabilir. Ayrıca, başlangıçta bir Aiolis kenti iken, sonradan İonia bölgesine dâhil olan
Smyrna-İzmir de önemli kentler arasındadır.
Tarım, zeytincilik, bal ve özellikle de şarapçılık açısından oldukça gelişmiş bir bölgedir.
Bölge kentlerinden Kyme’de limana geliş-gidiş için gemilerden vergi alınmaya,
kuruluşlarından yaklaşık 300 yıl sonra başlanması, antik çağda alay konusu olmuş ve Kymeliler
deniz kıyısında yaşadıklarını geç öğrenmiş bir halk olarak tanınmıştır.
İonia Bölgesi:
İonlar da tıpkı Aioller gibi Anadolu’ya gçö eden bir Hint-Avrupalı kavimdir. Bu halkın
yerleştiği bölge, İonia adın almıştır. Bölge sınırları kabaca, İzmir ve Aydın’ın Ege sahillerini
ve Yunanistan’ın Sakız ve Sisam adalarını kapsar.
Bölgenin en belirgin yükseltisi Samsun dağı-Mykale’dir. Hermos-Gediz, KaystrosKüçük Menderes ve Maiandros-Büyük Menderes bölgeyi sulayan nehirlerdir. Bu üç önemli
ırmak, hem bölge kentlerinin ticari olarak gelişmesini hem de taşıdıkları alüvyonlarla ynı
kentlerin yer değiştirmesine neden olmuştur.
İonia bölgesi, oldukça fazla sayıda ve gelişkin antik kenti barındırır. Antik çağda fok
balıklarıyla ünlü Phokaia-Foça, önceleri Aiolis bölgesine dâhilken, sonradan İonia bölgesine
dâhil olan Smyrna, Klazomenai-Urla, Ephesos-Efes, Priene-Güllübahçe, Miletos-Milet/Balat,
Didyma-Didim, bu kentlerden sadece bazılarıdır.
Bölge, tarım ve hayvancılık, en çok da şaraplarıyla ünlüydü. Bunun yanı sıra Miletos’un
yünleri, Ephesos’un deri ayakkabıları, Ephesos ve Smyrna’nın parfümleri antik çağın ünlenmiş
malzemeleri arasındaydı.
Karia Bölgesi:
Bölge adını Kar’lardan almıştır. Bununla birlikte Kar’ların kökeni hakkında herhangi
bir bilgi yoktur. Bölge sınırları kabaca Aydın ve Muğla’nın büyük bir bölümü ile Denizli’nin
batısını kapsamaktadır.
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Karia halkı, savaşçıdır; antik çağda Mısır’da yapılan savaşlarda paralı asker olarak
görev yapmışlardır. Ayrıca Karca adı verilen kendilerine has bir dili konuşup yazdıkları da
bilinmektedir.
Aydın dağları-Messogis ve Beşparmak dağı-Latmos, bölgenin önemli yükseltileridir.
İonia’yı da sulayan Maiandros, Karia bölgesinden de geçer.
Bölgenin kentleri arasında Tralleis-Aydın, Nysa-Sultanhisar, Alinda-Karpuzlu, LaginaTurgut, Aphrodisias-Geyre, Mylasa-Milas, hâlikarnassos-Bodrum, Knidos-Tekir, KaunosDalyan sayılmaktadır.
Tarım ve hayvancılık bölgenin antik çağdaki geçim kaynağıdır. Bunun yanı sıra
zeytincilik, incir yetiştiriciliği, şarap üretimi de bölge ekonomisinde önemli yer tutan kollardır.
Lykia Bölgesi:
Mö. 2. binyıl yazıtlarında Lukka ülkesi olarak anılan bölgede, olasılıkla Anadolu’nun
yerel halkı yaşamaktaydı. Ancak köken sorunu hâlâ tam olarak çözümlenememiştir. Bölge
Antalya’nın Teke yarımadasının tamamını kaplar.
Son derece savaşçı, direnişçi bir halk oldukları antik yazarlar tarafından
bildirilmektedir. Onurlu ve özgür yaşadıkları söylenir. İçinde yaşadıkları coğrafyanın son
derece sarp ve dağlık olmasıyla da bağlantılı olarak Lykia halkı aslında kendi içine kapalı bir
halktır. Kendi birliklerini kurmuşlar ve sikke darp etmişlerdir. İlginç bir şekilde, ataerkil değil,
anaerkil bir toplumdurlar. Lykçe adı verilen ve henüz tam anlamıyla çözümlemesi yapılamamış
bir dili konuşup yazmışlardır.
Bölgenin en önemli yükseltisi Tahtalı-Solymos dağıdır. Ksanthos-Eşen çayı ise bölgeyi
sulayan en önemli çaylardan biridir.
Çeşitli önemli kentler arasında Pınara-Minare, Ksanthos-Kınık, Patara-Gelemiş,
Antiphellos-Kaş, Myra-Demre, Phaselis-Tekirova sayılabilir.
Yoğun orman örtüsü, özellikle sedir, antik çağda gemi yapımında kullanılan en önemli
ahşap türü olup Lykia’nın ekonomisinde ciddi yarar sağlayan bir malzemedir. Ayrıca zeytin ve
şarap üretimiyle de ünlenmiştir.
Pisidia Bölgesi:
Pisidia halkının da köken sorunu tartışmalıdır ancak onların da Mö. 2. binden itibaren
Anadolu’nun yerli halklarından oldukları genel olarak kabule edilen bir görüştür. Pisidialılar da
savaşçı bir kavimdir ve kendilerine has bir dili konuşmaktadır. Günümüzde Isparta ve
Burdur’un tamamı ve Antalya’nın kuzey kesimi Pisidia bölgesi sınırları içindedir.
Kestros-Aksu nehri bölgeyi sulamaktadır. Eurymedon-Köprüçay da yine Pisidia
topraklarından geçen bir nehirdir.
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Bölgenin önemli kentleri, Sagalassos-Ağlasun, Apollonia-Uluborlu, AntiokheiaYalvaç, Selge-Zerk, Kremna-Çamlık ve Termessos-Güllük’tur.
Sedir ve çam ormanlarıyla kaplı olan bölge için, yukarıda da değinildiği gibi gemi
yapımında kullanılan sedirin çok büyük bir katkısı vardı. Ayrıca zeytincilik ve bağcılık da
bölgenin ekonomisinde etkili olmaktaydı.
Pamphylia Bölgesi:
Mö. 2. binyıl civarında Tarhuntaşşa ülkesi olarak bilinen Pamphylia halkını Luvi
kökenli insanlar oluşturmuştur. Antalya’nın doğusunu kapsar. Toros dağları doğal sınırı
oluşturur.
Bölge, hem deniz, hem de kara ticaretine uygun bir konumdadır. Tahtalı dağı-Solyma
bölgenin önemli yükseltisidir. Sulak bir bölge olan Pamphylia’da denize dökülen nehirler,
Katarraktes-Düden, Kestros-Aksu, Eurymedon-Köprüçay ve Melas-Manavgat çayıdır.
Bölgenin birçok ünlü şehri arasında Attaleia-Antalya merkez, Perge-Aksu, Side ve
Aspendos sayılabilir.
Pamphylia bölgesi ticaret ve balıkçılık açısından gelişmiştir. Sedir ağaçları ve zeytin,
bölge ekonomisine katkı sağlayan kollardır.
Lydia Bölgesi:
Bölgeye adını veren Hint-Avruplı kavim Lydlerin kökeni tam olarak bilinmemektedir.
Genel hatlarıyla böle İzmir’in doğusu, Manisa’nın tamamı ve Kütahya ve Uşak’ın batısını
kapsayan bir bölgedir.
Zarif ve lüks düşkünü bir halk olarak tanınan Lydialılar, her türlü oyuna
düşkünlükleriyle de anılmışlardır.
Tmolos-Bozdağlar ve Sipylos-Sipil/Manisa dağı en önemli yükseltisidir. Hermos-Gediz
nehri Lydia’yı da sular. Paktolos-Sart çayı ise, antik çağda altın elde edilen ünlü nehirlerden
biridir.
Fazla gelişkin olmayan kentleri içinde en önemlisi Sardes’tir. Magnesia-Manisa bir
başka önemli kenti olarak tanınmaktadır.
Madenler bölgenin ekonomisinde önemli rol oynamıştır. Özellikle Sardes’in yanından
geçen Paktolos ırmağının taşları arasındaki altın, kentin basılan ilk sikkelerinde kullanılmıştır.
Nitekim Sardes’te dünyanın ilk parası darp edilmiştir. Zeytin, üzüm ve incir ile safran, bölgenin
doğal zenginlikleri arasındadır. Ayrıca koyun yününü işlemeleri, yatak örtüleri ve
battaniyeleriyle de ünlenmişlerdir.
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Phrygia Bölgesi:
Bölge adını, Anadolu’ya gelen bir Thrak kavminden almıştır. En genel hatlarıyla bölge
sınırı Ankara, Afyon, Eskişehir’in tamamını, Konya, Isparta ve Burdur’un kuzeyini,
Kütahya’nın batısını kapsamaktadır.
Dindymos-Günyüzü dağı bölgenin en kutsal dağıdır. Tuz Gölü antik çağda Tatta gölü
olarak anılmıştır.
En önemli kentleri arasında Gordion-Yassıhöyük, Ankyra-Ankara, HierapolisPamukkale, Laodikeia-Goncalı ve Pessinous-Ballıhisar sayılabilir. Dokimeion-İscehisar, antik
çağın önemli mermer yataklarına sahip bir kentidir.
Phrygialılar antik çağda mobilya işçiliği ve yünleriyle ün salmışlardı. Dokumacılık,
kilim üretimi yine bölgenin önemli üretimleri arasındaydı. Ayrıca müzik alanında da oldukça
ileri oldukları ve kendilerine has bir notalama sistemi kullandıkları bilinmektedir.
Kappadokia Bölgesi:
Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Kayseri ve Aksaray illerini kapsar. Kappadokia, “güzel atlar
ülkesi” anlamına gelir. Kappadokia bölgesi, Hıristiyanlık dini için önemli merkezlerden biridir.
Jeolojik olarak dikkat çeken bölgenin önemli kentleri arasında Caesarea-Kayseri, MeliteneMalatya sayılabilir.
Doğu Anadolu:
Anadolu’nun doğusu, Van ve çevresi, Urartuların yayılım sahasındadır. Urartular,
Mö.8.-6.yy.arasında bölgenin baskın kültürünü oluşturmuşlardır. Van Kalesi ve Eski Van
şehri’nin bulunduğu höyük, Urartuların başkent idi. Bundan başka, Altıntepe, Çavuştepe,
Ayanis Kalesi, diğer önemli Urartu kentleri arasında sayılabilir.
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Uygulamalar
1) Eskiçağda Anadolu’nun coğrafyası konusu için Veli Sevin’in “Anadolu’nun Tarihi
Coğrafyası” ve Oğuz Tekin’in “Eski Yunan ve Roma Tarihi” isimli yayınları önerilebilir.
Ayrıca öğrencinin bu dersi antik kentleri de gösteren bir harita üzerinde inceleyerek çalışması,
eskiçağ kentleri, coğrafi oluşumları ve bölgeleri daha kolay kavramasını sağlayacaktır. Bunun
yanı sıra, üzerinde sadece göller ve nehirlerin işlenmiş olduğu “dilsiz haritalar” üzerinde
bölgeleri ve belli başlı kentleri işaretlemek, faydalı olacaktır.
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Uygulama Soruları
1) Eski Çağda Anadolu’da kullanılan yol sistemlerini öğrendiniz mi? Eskiçağ
Anadolu’sundaki bölgeleri, önemli kentlerini öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak Anadolu kelimesinin kökeni üzerinde durulmuştur. Ardından
Anadolu’yu çevreleyen denizler ve önemli nehirler anlatılmıştır. Antik çağda Anadolu’da yer
alan bölgeler, genellikle coğrafi oluşumlara bağlı olarak belirlenmiştir. Dönemsel açıdan bazı
değişiklikler olsa da genellikle dağlar, nehir ve göller, bölgeler arasındaki sınırları
oluşturmuştur. Bu bölümde Anadolu’nun antik çağdaki bölgeleri, bu bölgelerdeki önemli
şehirlerine değinilmiştir. Bu bağlamda dikkat çekici hususlardan biri, modern isimlerin
köklerinin antik çağ isimlerinden gelişmiş ve dönüşmüş olmasıdır. Anadolu’nun tamamında
değil, ama bazı yerlerinde, özellikle Mö. 2. binden itibaren aynı isimlerin kullanıldığı görülür.
Örneğin, Hitit metinlerinde bahsi geçen Sa-hi-rii-a, Anadolu’da Yunan uygarlığının egemen
olduğu dönemde Sangarios olmuş, ardından Türkçeleşerek Sakarya nehrine dönüşmüştür. Bu
örnekleri arttırmak mümkündür.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu adıyla bağlantılı değildir?
a)Doğu=Anatolia
b) Asia Minor
c) Küçük Asia
d) Mikra Asia
e) Asia Maior
2) Karadeniz niçin “Konuksever-Pontos Euksenios” olarak adlandırılmıştır?
a) Yerleşmeler çok olduğu için
b) Uzun bir sahili olduğu için
c) Çok sayıda limanı olduğu için
d) Kolonizasyon sonrasında yeni yerleşmeler arttığı için
e) Ticari açıdan çok zengin olduğu için
3) Anadolu’daki en eski yol sistemi ne zaman ve kimler tarafından kurulmuştur?
a) Urartular tarafından Mö.8.yy.da
b) Assurlular tarafından Mö.2.binde
c) Sümerler tarafından Mö.3.binde
d) Yunalar tarafından Mö.9.yy.da
e) Romalılar tarafından Ms.2.yy.da
4) Antik kaynaklar tarafından bildirilen antik çağın en kalabalık ve savaşı halkı
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Romalılar
b) İonialılar
c) Thraklar
d) Phrygialılar
e) Lydialılar
5) Bithynia ve Mysia bölgeleri arasında sınır olarak kabul edilen dağın modern ve antik
adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Toroslar-Taurus
b) Aydın dağı-Messogis
c) Uludağ-Olympos
d) Samsun dağı-Mykale
e) Ağlasun-Sagalassos
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6) Antik çağdaki bir savaş sonrasında yakılıp yıkılan bir kentten adını alan bölge
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aiolis
b) Troas
c) Pamphylia
d) Pisidia
e) Mysia
7) Antik çağda yün ve dokumalarıyla ünlü kent aşağıdakilerden hangisidir?
a) Miletos
b) Ephesos
c) Tralleis
d) Halikarnassos
e) Aphrodisias
8) Para ilk kez kimler tarafından bulunmuştur?
a) İonialılar
b) Troialılar
c) Mysialılar
d) Lykialılar
e) Lydialılar
9) Antik çağda mobilya işlemeciliğiyle ünlü halk hangisidir?
a) Pamphylialılar
b) Kilikialılar
c) Mysialılar
d) Pisidialılar
e) Phrygialılar
10) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’daki nehirlerin antik adı değildir?
a) Halys
b) Euphrates
c) Sangarios
d) Messogis
e) Paktolos

Cevaplar
1) e, 2) d, 3) b, 4) c, 5) c, 6) b, 7) a, 8) e, 9) e, 10) d
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10. MİMARİ/MİMARLIK

198

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. MİMARİ/MİMARLIK
10.1. Yapılarda Kullanılan Malzemeler
10.2. Duvar tipleri
10.3. Taşın İşlenmesi
10.4. Taşın Taşınması
10.5. Taşın Yerine Yerleştirilmesi
10.6. Eskiçağda Mimarlık
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Eskiçağ mimarlığında kullanılan malzemeleri bize anlatan antik yazar kimdir?
a) Homeros
b) Herodotos
c) Aristoteles
d) Platon
e) Vitruvius
2) Cadde ve sokakların dik açılı birbirini kestiği düzenli planlı şehirleri ilk kez kim planlamıştır?
a) Hippodamos
b) Vitruvius
c) Hesiodos
d) Tacitus
e) Hadrianus
3) Dikey ve yatay taşlar birbirine nasıl bağlanır?
a) Harç ile
b) Zıvana ve kenet ile
c) Çimento ile
d) Kırık tuğla ile
e) Alçı ile
4) Antik çağda kerpiç kullanılmamıştır.
a) Doğru
b) Yanlış
5) Kerpiç malzeme, savunma sistemlerinde kullanılamaz.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) b, 4) b, 5) b
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yapılarda kullanılan
malzemeler

Eskiçağda inşa edilen
yapılarda kullanılan çeşitli
malzemeler

Kaynakçadaki yayınları
okumak; antik kentlerle ilgili
web sitelerini incelemek

Taş yapıların inşasında
kullanılan taş malzemenin
ocaktan, yapıya
yerleştirilene kadar geçen
serüveni

Eskiçağdaki yapılarda
kullanılan yapıların nasıl
işlendiği

Kaynakçadaki yayınları
okumak
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Anahtar Kavramlar











Vitruvius
Plinius
Kuru duvar
Sandık duvar
Kyklopik duvar
Polygonal duvar
İsodom duvar
Pseudo isodom duvar
Bosajlı duvar
Zıvana, kenet
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Giriş
İnsanoğlu dünya yüzeyinde yaşamaya başladığı andan itibaren barınma, en temel
ihtiyaçlarından biri olmuştur. Özellikle çevresel faktörler ve buzul çağlarının zorlayıcı iklimsel
etkileri altında hiç kuşkusuz mağaralar, esas sığınma/barınma ihtiyacını karşılayan mekânlar
olarak karşımıza çıkar. Ancak bu zorlu dönemin ardından, insanın taşı işlediği, istediği gibi
şekillendirdiği süreçte mimari yapılar ortaya çıkar; bunlar içinden bazıları daha sonraları dinsel
etkilerle de anıtsallaşır. Bu bölümde insanın yapıyı şekillendirme serüvenini izleyeceğiz.
İklim koşulları nedeniyle ilk insanların mağara ya da daha korunaklı alanlarda
yerleştiklerine yukarıda değinilmişti. Bununla birlikte, yine olasılıkla değişen iklim koşullarına
bağlı olarak mağaralardan çıkan insanoğlu, bu kez elverişli alanlarda yerleşmeye başlamıştır.
Elverişli alanlar, öncelikle insanın temel ihtiyacını oluşturan suyun yakınındaki yerlerdir. Bu
nedenle, nehir kıyısı veya göl kenarları, hem bireylerin su ihtiyacını karşılayan, hem de tarıma
elverişli alanları sağlamaktadır. İlk yerleşmelerin çoğunun böyle yerlerde olduğunu söylemek,
çok da yanlış olmaz. Bununla birlikte, süreç ilerledikçe, nüfus arttıkça daha korunaklı alanlar,
düşman saldırıları karşısında tercih edilmiş ve bu kez, yüksek tepeler veya dağlık alanlarda
yerleşimler görülmeye başlamıştır.
Bu bağlamda yerleşmeleri, planları açısından ikiye ayırmak mümkündür: Düzensiz
şehirler/yerleşmeler ve düzenli şehirler/yerleşmeler.
Düzensiz şehirler veya yerleşmeler, genelde köy yerleşmelerinden gelişmiştir. Bunlar,
dağınık bir plan sergilerler ve ihtiyaca göre yeni yapıların eklenmesiyle gelişir. Örneğin
Yunanistan’daki antik çağın önemli kentlerinden bir olan Atina, böylesi bir özelliktedir.
Düzenli planlı yerleşmeler ise, belirli bir sosyo-kültürel alt yapının gelişmesinden sonra
gerçekleşmiştir. Bu tip kentlerde yaşayan vatandaşların eşit miktarda toprağı ve bununla birlikte
eşit yüzölçümünde evi vardır. Düzenli plana sahip şehirlerde, birbirini dik açıyla kesen gelişmiş
bir cadde ve sokak sistemi bulunur. Ana caddeler ve bunlara bağlanan ara sokaklar, bizim “ada”
veya “insula” adını verdiğimiz eşit parsellere bölünmüştür. Bu tipte dik açılı sokak ve cadde
sistemi “ızgara plan” olarak adlandırılır. Antik kaynakların verdiği bilgilere göre ızgara planı
ilk bulan kişi Miletoslu Hippodamos’tur ve bu nedenle Hippodamos plan olarak da anılır.
İlk evler, kabaca dairesel planlıdır. Erken örnekler, dal örgü sistemiyle oluşturulmuş
duvarlara sahiptir. Buna göre, evin tabanı sıkıştırılmış topraktan yapılır; nispeten kalın ağaç
dalları, dikey bir şekilde sıkıştırılmış toprak içine açılan yuvalara yerleştirilir ve ardından
bunların arası daha ince dallarla örülmüştür. Bir süre sonra, toprağın veya kayanın bir miktar
çukurlaştırılmasıyla bir tür temel yapılmaya başlanmıştır. Temelin üzerine kerpiçten yapılan
tuğlalarla duvar inşasına başlanmıştır. Bu bölümde, eskiçağ mimarlığında kullanılan
malzemeleri, taşın ocaktan alınmasından, yerine yerleştirilmesine kadar olan işleme aşamalarını
öğreneceğiz.
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10.1. Yapılarda Kullanılan Malzemeler:
Ahşap
Yapılarda kullanılan malzemeleri, ahşap, kerpiç, pişmiş toprak ve taş olarak sıralamak
mümkündür. Yukarıda değinildiği gibi ahşap, tarihöncesi dönemlerden itibaren kullanılan bir
yapı malzemesidir. Bununla birlikte daha geç dönemlerde de özellikle çatı
konstrüksiyonlarında, rahatça kullanılmıştır. Çatıyı oluşturan dikey ve yatay hatıllar, duvarları
taştan olmayan yapılarda ahşaptan biçimlendirilmiştir. Bunun nedeni, yapının üst kısmındaki
ağırlığın oluşturacağı statik sorunlardır. Yine de, ahşaptan yapılmış üst çatı örtüsüne sahip
yapıların, pişmiş topraktan yapılmış levhalarla kapatıldıkları, böylece ahşabın dayanıklılığını
bir süre daha sürdürdüğü saptanmıştır.
Kerpiç
Kerpiç, saman ile çamurun karıştırılması, ardından ahşap kasnaklara doldurulması ve
güneşte kurutulmasıyla yapılır. Bu şekilde düzgün dikdörtgen bloklar, duvar örülmesi için
kolaylık sağlar. Mö. 6. yy.a kadar yapılarda kerpiç kullanıldığı arkeolojik kazılardan
saptanmıştır. Dahası kerpiç, bazı kentlerin savunma duvarlarında da kullanılmıştır; Gordion,
Sardes, Daskyleion gibi yerleşmelerde kuvvetli ve kalın sur duvarlarının kerpiçten yapıldıkları
saptanmıştır. Bunun nedeni, düşmanın attığı top güllerinin, kerpiç duvar içine gömülmesidir.
Böylece aslında sur duvarları için kullanışlı bir malzeme olduğu söylenebilir.
Pişmiş Toprak/Tuğla
Aslında yanlış bir adlandırmayla pişmiş toprak olarak tanımladığımız malzeme, kildir.
Kilden yapılan levhalar, özellikle kerpiçten yapılmış duvarlara yerleştirilerek yapının doğal
koşullara karşı dayanıklılığını arttırır. Ayrıca, çatıyı oluşturan çeşitli elemanlar için de pişmiş
toprak malzeme kullanılmaktadır. Örneğin, çatı kiremitleri, kiremitlerin birleştiği yerlerde
oluşan çirkin görüntüyü önlemek için yapılmış ve çeşitli bezemeler içeren antefiksler, bazen su
olukları-çörtenler için pişmiş toprak malzeme kullanıldığı görülmektedir.

Atina, modern oval çatı kiremitleri ve önlerinde yer alan antefiksler. Antik çağdaki
uygulamanın aynısı. (Foto:S.Çokay)
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Bunun yanı sıra, kilin biçimlendirilmeye başladığı erken dönemlerden, Osmanlı
dönemine dek, kilden yapılmış tuğlalar yapılarda, gerek zemin döşemesi, gerekse duvar
işçiliğinde kullanılmıştır. Bu tuğlaların büyüklükleri, şekilleri, kalınlıkları, varsa üzerlerindeki
yazıtlar, arkeolojik anlamda tarihlendirme için kullanılabilmektedir.
Taş
Taş, insanoğlunun alet yapımıyla birlikte şekillendirmeye başladığı bir malzemedir.
Çok çeşitli taş tipleri antik çağ yapılarında kullanılmıştır. Bunlar içinde en yaygın olanları
konglomera, granit gibi sert malzemeler, poros veya tüf taşı gibi, nispeten kolay işlenebilen
taşlardır. Mermer ise, antik çağ yapılarında en çok kullanılan malzemeler arasındadır.
Ülkemizde özellikle iki merkezdeki mermer ocakları, antik çağlardan beri kullanılmaktadır.
Bunlardan biri Marmara adası-Prokonessos mermeri, diğeri ise Afyon İscehisar’daki
Dokymeion mermeridir. Antik çağda Yunanistan-Atina’da Pentelikon mermeri, Ege
Adalarında Paros mermeri yine ünlü mermer ocaklarıdır.
Yukarıda sıralanan tüm malzemelerle ilgili bize bilgi veren antik kaynaklar vardır.
Hangi ağacın mimari açıdan daha kullanışlı olduğu ya da hangi taş tipinin nerede ve ne şekilde
kullanılacağı anlatılmıştır. Bu önemli kaynaklardan biri Roma döneminin ünlü mimari
Vitruvius’un “De Architectura-Mimarlık Üzerine On kitap” adlı eseri, yine ünlü Romalı gezgin
Plinius’un “Naturalis Historia-Doğa Tarihi” isimli eserleridir.

10.2. Duvar Tipleri:
Antik çağda görülen yapılar, belirli duvar sistemleriyle örülmüştür. Bunlar içinde en
basiti kuru duvardır. Uygun büyüklük ve şekildeki taşlar, aralarına herhangi bir bağlayıcı
katılmaksızın biraraya getirilirler.
Genelde iki duvar yüzeyinin arasının amorf malzemeyle doldurulmasından oluşan
duvarlara da “sandık duvar” adı verilir. Her iki yüzeyin birbiriyle bağlantısının sağlanması ve
duvarın sabit kalabilmesi için de “atkı taşı” adı verilen dikey taş sıraları inşa edilir.
Kuru ve sandık tipi duvarların yanı sıra, taş bloğunun büyüklüğü veya
biçimlendirilmesine bağlı olarak adlandırılan duvarlar da vardır. Örneğin kyklopik duvarlar.
Eski Yunan mitoslarında Kykloplar (Kikloplar) olarak tanımlanan devlerden adını alır.
Anlaşılacağı gibi dev boyutlu taşlardan örülen duvarlardır.
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Sandık
duvar
çeşitleri,
Aşkıdil
Akarca,
ve
Savunması,
Ankara
1972,
res.58.

Şehir

Çokgen
kenara
sahip
taşlardan
örülen
duvar sistemlerine
“çokgen duvar” adı
verilmiştir. Bunlar
köşeleri
yuvarlatılmış veya
düz
bırakılmış şekilde
yapılabilirler. En sık karşılaşılan tip ise, isoddom duvardır. Dikdörtgen kesilmiş blokların
düzenli bir biçimde yerleştirilmesinden oluşurlar. Bunların iki farklı boyutta yerleştirilen
örneklerine Pseudo-isodom/Yalancı isodom duvar denir. Bu tip duvarlarda da dikdörtgen
kesilmiş bloklar vardır ancak bu kez iki farklı boyutta yapılmışlardır. Bir sıra kalın, bir sıra ince
veya daha farklı alternatifli düzenlerde yerleştirilmişlerdir.

Aşkıdil Akarca, Şehir ve Savunması, Ankara 1972
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Bazen, taşın kenarları düzeltilir ancak orta kısmı kaba bırakılır. Bu uygulamaya bosaj
denir. Bosaj, hem işçiliği en aza indirir, hem de duvar üzerinde hoş bir etki bırakarak ışık gölge
oyunlarıyla zarif bir görüntü oluşturur.

10.3.Taşın İşlenmesi
Eski çağlarda taşın şekillendirilmesi o kültürün elindeki imkânlarla doğrudan
bağlantılıydı. Örneği Mısır uygarlığı, Yunanlarla tanışmadan önce demir malzemeye hâkim
değildi ve doğal kaynaklarından olan ve işlemesi son derece zor olan granit taşını, ondan daha
sert olan bir başka taşın yardımıyla şekillendiriyorlardı. Buna karşın Yunanlar demirden
yapılmış malzemeye sahipti, böylece taşın daha kolay bir biçimde şekillendirmesini
yapabiliyorlardı.
Her hâlukarda, özellikle büyük boyutlu yapılar için de olsa, ilk iş, yapı için gerekli taşın
anakaya adını verdiğimiz yerden alınmasıdır. Bu tipte, taş alınan alanlara “taş ocağı” adını
veriyoruz. Temelde açık taş ocağı ve kapalı taş ocağı olmak üzere iki tip taş ocağı bulunur.
Taş, istenen formda ve ölçüleri belirlendikten sonra, üç tarafından dar bir kanal açılır ve
kullanılan çeşitli aletlerle bu kanallarda derinleşilir. Ardından, üç tarafı nispeten oyulmuş taşın,
anakayadan ayrılması için, önceden hazırlanmış küçük çukurluklara demir veya ahşap kamalar
yerleştirilir ve bunlara çekiçle vurmak suretiyle taşın anakayadan kopması sağlanırdı.
Taşın anakayadan ayrılmasının ardından, ince işçilik gerektiren, taşın yüzeylerinin ve
köşelerinin düzeltilmesi işlemine geçilir. Eski Yunan ve Roma uygarlıklarında çok daha ince
işçilik gerektiren süslemeler, blok taş yerine yerleştirildikten sonra gerçekleştirilirdi. Bununla
birlikte, ocaktan alınan taş üzerinde yapılan düzeltme, çekiçleme gibi işlemler, yüzyıllardır
değişmemiştir. Böylece modern taş ocaklarında kullanılan aletlerin benzerlerinin, antik çağda
da kullanıldığını anlayabiliyoruz. Nitekim çeşitli taş ustalarının mezar taşlarında, yaptıkları
işleri gösteren alet takımlarında günümüz aletlerinin öncüllerini bulmamız mümkündür.
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Bir taş ustasının mezar taşı. Üzerinde taşçı çekici, gönye, şakül vb.aletler işlenmiştir.
O.Bingöl, res.236.

10.4. Taşın Taşınması
Bu şekilde, istenen ölçülerdeki taşların ocaktan alınmasının ardından kullanılacağı yere
götürülmesi gerekir. Antik çağda, çeşitli kabartmalarda anlaşıldığı kadarıyla bunun için iki
yöntem kullanılmıştır. Karayolu ve denizyolu taşımacılığı. Karayolu ile taşımacılıkta kuşkusuz
tekerlekli arabalar ve büyük baş hayvanlardan sağlanan gücün oldukça önemli bir rolü vardır.
Bununla birlikte tekerleğin olmadığı zamanlarda, sabit noktalara bağlanan hâlâtlar yardımıyla,
yani bir çeşit bocurgat kullanılarak iple çekme yönteminin kullanıldığı da anlaşılmaktadır.
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Sabit noktaya bağlanan hâlâtlar kullanılarak taşların çekilmesi. Temsili resim. O.Bingöl,
res.53
Deniz yoluyla taşımacılıkta ise, bazı kabartmalardan takip edilebildiği kadarıyla
hayvanların şişirilmiş tulum şeklindeki derileri üzerine yerleştirilmiş sallara bağlanan oldukça
ağır taş blokların taşındığını görmemiz mümkündür.

10.5. Taşın Yerine Yerleştirilmesi
Ocaktan alınan ve yerleştirileceği yere götürülen taşın, ait olduğu yere yerleştirilmesi
oldukça meşakkatli bir çalışmayı da beraberinde getirmektedir. Ancak bundan önce, özellikle
Yunan ve Roma dönemlerinde, her yapının inşasında belirli kural ve kaidelerin olduğunu
belirtmek gereklidir. Şöyle ki, hangi taşın yanına hangi taşın geleceği, yazıtlarla da
belirlenmiştir. Bizim “taşçı işareti” adını verdiğimiz ve üzerlerinde alfabetik yazıtların
bulunduğu taşlar, taş sırasını gösterecek şekilde düzenlenmektedir. Bazen, taş üzerinde dıştan
rahatça görülecek şekilde çıkıntılı kısımlar bırakılır. Bunların üzerinde taşçı işareti bulunabilir.
Bu kısımlar sonradan traş edildiği gibi, öylece de bırakılabilirler.
Bazı taşların üzerinde küçük bazen dikdörtgen, bazen içe doğru verev şeklinde
biçimlendirilmiş küçük delikler veya çukurluklar bulunur. Bunlar, yanyana gelen taşların doğru
ve temiz bir biçimde yerleştirilmesi için kullanılan “kanırtma yuvalarıdır”. Bu yuvalar
sayesinde işçiler, taşları istedikleri yere çekip itebilirler.
Bütün bunlara karşın, duvarı oluşturan taşların dayanıklılığını arttırmak için birbirine
bağlanması beklenir. Bu da kenet ve zıvanalar yardımıyla gerçekleşir. Kenet, adeta bir tür zımba
gibi, yanyana gelen taşları birbirine bağlayan bir öğedir. Burada, istene biçimde (dikdörtgen,
ucu kancalı vb) şekillendirilen ve yanyana gelecek iki taşın arasına kurşun dökülür.
Dikey bağlama ise zıvana adını alır. Bu kez, üstüste gelecek blokların merkez kısmına
zıvana deliği açılır. Bunun içine bağlayıcı bir öğe, genellikle demirden bir çubuk yerleştirilir.
Eritilmiş hâlde kurşun buraya boşaltılır. Üst kısmın da eklenmesiyle, iki blok birbirine
bağlanmış olur.

10.6. Eskiçağda Mimarlık
İnsanoğlu yaşam alanlarını biçimlendirmeye başlamasıyla, aslında mimarlığa da
başlamıştır. Etrafını şekillendirip, biçimlendirirken ihtiyaç duyduğu yapılar da, teknik imkanlar
doğrultusunda gelişmiştir. Tarihöncesi dönemlerde dal örgü evlerin yerini, yaklaşık
Mö.3000’den itibaren taş yapılar almıştır. Bununla birlikte yaklaşık Yunan Arkaik Dönemi’ne
dek mimarların ismi bilinmemektedir. Diğer sanat dallalrı gibi, mimarlık da yönetici sınıfın
elindedir. Özellikle söz konusu dönemde, antik kaynakların verdiği bilgiler doğrultusunda, tek
bir mimarın değil, mimar ve mühendislerin ekip olarak çalıştıklarını görüyoruz. Antik çağın,
en ünlü tapınaklarından biri olan Samos Hera Tapınağının üçüncü evresinin mimarları olarak
Theodoros ve Rhoikos’un adları geçer. Bunlar, sütun kaidelerini tornada biçimlendirmiştir. Bu
uygulama Theodoros tarafından keşfedilir. Olasılıkla Rhoikos, mimar; Theodoros ise mühendis
olarak görev yapmıştır. Bu ikili, daha sonra Ephesos Artemis Tapınağı’nda da çlışmışıt.r
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Megaralı Eupalinos’un aquaduktü, yüzyılın sonunda da Tuna nehri üzerine inşa edilen
Darius’un köprüsünün mimarı Samoslu mühendis Mandrokles de adı sayılabilecek kişler
arasındadır. Hellenistik dönemin ünlü mimarı Anadolulu Hermogenes, yeni oluşturduğu
mimari oranlar sistemiyle antik çağda adını duyurmuştur; benzer şekilde Romalı Vitruvius, De
Arkhitektura-Mimarlık Üzerine On Kitap adlı eserinde, yapıların inşa edilmeleri gerek
yönlerden, mimari uygulamalara kadar pek çok konuda bilgi vermektedir.
Anlaşılacağı üzere, özellikle taşın yapılarda kullanılmaya başlamasıyla birlikte, çeşitli
uygarlıklar tarafından tercih edilen oranlar veya planlar sistemleri de ortaya çıkmaya
başlamıştır. Bunların her biri, bağlı olduğu uygarlık veya toplum düzeyinde incelenip,
değerlendirilir.

Uygulamalar
1) Antik çağda taş işçiliği için Orhan Bingöl’ün “Antik çağda taş” isimli yayını
önerilebilir. Ayrıca çeşitli arkeolojik kazıların web sitelerinden gerekli bilgiler edinilebilir ve
çeşitli antik kentler ve müzeler ziyaret edilerek buralardaki yapılarda kullanılan malzemeler
incelenebilir.

210

Uygulama Soruları
1) Eskiçağda mimaride kullanılan malzemeleri anladınız mı? Taş, ocaktan alındıktan
sonra ne tür işlemlerin ardından kullanılmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle, eskiçağda yapıların inşasında kullanılan malzemeler genel
olarak anlatılmıştır. Ardından antik çağda kullanılan malzemeler ile ilgili bilgi veren antik
kaynaklara kısaca değinilmiştir. Özellikle taş malzeme dışında, pişmiş toprak, ahşap, kerpiç de
mimaride kullanılmıştır.
Hemen her türlü taş, çeşitli şekillerde düzenlenmiş olarak yapıların duvarlarında
kullanılmıştır. Taş, ocaktan alındıktan sonra, kabaca düzeltilmekte, ardından yerleştirileceği
yere taşınmakta ve yerine yerleştirilmektedir. Taşlar, şayet kuru duvar şeklinde örülmemişse,
birbirine bağlanmaları gerekir; bu da yatay bağlama-kenet ve dikey bağlama-zıvana ile
gerçekleştirilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Cadde ve sokakların birbiriyle dik açıyla kesiştikleri “düzenli plan” adı da verilen
“ızgara sistem” ilk kez kim tarafından uygulanmıştır?
a) Aristoteles
b) Aristophanes
c) Herakleitos
d) Hippodamos
e) Anaksmandros
2) Kerpiç nedir?
a) Su, saman ve toprak karışımı
b) Saman ve kil karışımı
c) Ot ve saman karışımı
d) Su, ot ve saman karışımı
e) Çamur, su ve taşçık karışımı
3) Aşağıdakilerden hangisi antik yapılarda kullanılan bir taş türü değildir?
a) Poros
b) Tüf taşı
c) Mermer
d) Konglomera
e) Tuğla
4) Aşağıdakilerden hangisi antik çağın ünlü mermer ocaklarından biridir?
a) Mylasa
b) Perge
c) Kibyra
d) Troia
e) Dokimeion
5) Aşağıdakilerden hangisi antik çağda yaşamış ünlü bir mimardır?
a) Eratosthenes
b) Aristoteles
c) Vitruvius
d) Pausanias
e) Plinius
6) Adını mitolojik birer kahraman olan devlerden alan duvar tipine ne ad verilir?
a) Titan
b) Kyklopik
c) Polygonal
d) Herakleid
e) İsodom
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7) Aşağıdakilerden hangisi hem zaman, hem de emekten tasarruf sağlayan ve ışık-gölge
oyunlarıyla hoş bir görüntü yaratan bir duvar tipidir?
a) İsodom
b) Pseudo-isodom
c) Sandık
d) Bosajlı
e) Polygonal
8) Taşçı işareti nedir?
a) Taş dizilimini göstermek için yazılan harfler
b) Hatalı taşı göstermek için yazılan harfler
c) Anakayadan çıkarılacak taşı göstermek için yazılan işaretler
d) Taşçı ustasının kendine ait olduğunu göstermek için yazdığı işaretler
e) Yanlış taş için yazılan işaretler
9) Yanyana konulan taşların yatay bir şekilde birbirine bağlanmasına ne denir?
a) Zıvana
b) Atkı
c) Kenet
d) Sandık
e) İsodom
10) Dikey yerleştirilen taşlar birbirine nasıl bağlanır?
a) Zıvana kullanılarak
b) Atkı atılarak
c) Kenetlenerek
d) Sandık yapılarak
e) İsodom yapılarak

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) e, 4) e, 5) c, 6) b, 7) d, 8) a, 9) c, 10) a
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11. KENTİ OLUŞTURAN ÖĞELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. KENTİ OLUŞTURAN ÖĞELER
11.1. Surlar
11.2. Agora
11.3. Yönetsel Alanlar
11.4. Tapınaklar
11.5. Tiyatrolar
11.6. Stadion
11.7. Gymnasium ve Palaestra
11.8. Aquadukt ve Çeşmeler
11.9. Hamamlar
11.10. Cadde ve sokaklar
11.11. Evler
11.12. Nekropolis
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Aşağıdakilerden hangisi antik çağda kenti oluşuran öğelerden biri değildir?
a) Tiyatro
b) Meclis binası
c) Konut mekânları
d) Çeşmeler
e) Mutfaklar
2) Antik çağda mezarlık alanlarına ne ad verilir?
a) Nekropolis
b) Akropolis
c) Polis
d) Stadion
e) Palaestra
3) Antik çağda okul yapılarına ne ad verilirdi?
a) Stadion
b) Bouleuterion
c) Gymnasion
d) Ekklesiasterion
e) Thesauros
4) Antik bir kent, birçok açıdan içinde yaşadığımız kentlerden farksızdı.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) c, 4) a.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kent nedir?

Bir antik yerleşmenin kent
statüsünde olabilmesini
sağlayan faktörlerin
öğrenilmesi

Kaynakçadaki yayınları
okumak

Kenti oluşturan öğeler

Yukarı şehir, aşağı şehir ve
nekropolisler ile buralarda
yer alan mimari yapıların
fonksiyonları

Kaynakçadaki yayınları
okumak
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Anahtar Kavramlar
















Polis
Akropolis
Nekropolis
Aşağı Şehir
Sur, Agora
Bouleuterion
Ekklesiasterion
Prytaneion
Sütunlu Cadde
Çeşme
Aquadukt
Gymnasium
Palaestra
Hamam
Tapınak
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Giriş
Eskiçağ uygarlıklarının çoğunda kentler, tapınak-ulus süreci içerisinde biçimlenmiştir.
Bunlarda yönetici sınıfın baskın topluluğu oluşturduğu, tapınak ve depolama unsurlarının ön
planda olduğu görülür. Eski Yunan dünyasında ise kent, içinde yaşayan bireyleriyle bir bütün
olarak değerlendirilmiştir. Ancak bu dönemde “birey”den kastedilen belirli bir yaşa gelmiş
erkek ve özgür yurttaşlardır. Bir yerleşmenin kent statüsünü kazanabilmesi için belirli kriterleri
gerçekleştirmiş olması beklenirdi. Bu kriterler;
a) Kendi kendine yeterli olmak,
b) Kendi kanunlarını kendisi koyup uygulamak,
c) Dışa karşı tamamen bağımsız olmak,
Bu kriterleri gerçekleştiren yerleşmeler “kent” statüsünde kabul görürdü ve bunlara
“polis” adı verilirdi.
Bir antik kent, çeşitli öğelerden oluşur. Bu öğeler kabaca, “yukarı kent-akropolis”, aşağı
kent ve “ölüler kenti-nekropolis” olarak gruplandırılabilir.
“Yukarı Kent” yani “akropolis”, kent içindeki kolayca savunmaya müsait yüksek bir
tepedir. Erken dönemlerde, kentin yöneticisinin oturduğu akropolisler, zaman içinde kutsallık
kazanmış ve tapınaklarla süslenmiştir. Akropolis, kutsallığın yanı sıra, kolayca savunabilirliği
sayesinde, tehlike anında aşağı şehirde yaşayanların yukarıya sığınmasına da olanak vermesi
açısından önemlidir.
Aşağı şehir de çeşitli unsurlara sahiptir. Bugün yaşadığımız şehri düşündüğümüzde,
içinde caddeler, sokaklar, okullar, kilise ve cami gibi kutsal alanlar, tiyatro ve sinema gibi
eğlence merkezleri, pazarlar, belediye binaları gibi çok çeşitli öğeler bulunmaktadır. Aynı
durum antik çağ için de geçerlidir. Bu bölümde bir antik kenti oluşturan öğeler anlatılacaktır:
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11.1. Surlar:
Bir kentin kendisini savunma sistemi en önemli unsurlardan biridir. Sur sistemleri,
kentin çevresini saracak şekilde biçimlendirilmiştir Surlar, bazen hem aşağı kenti, hem de
yukarı kenti, yani akropolisi çevreleyebilir. Bununla birlikte, saldırıya karşı korunaklı yerlerde
sur duvarı yapımına ihtiyaç duyulmamıştır.
Sur duvarları üzerinde kapılar, kuleler, gözetleme delikleri gibi çeşitli birimler vardır.
Bu duvarlar düz bir şekilde yapılabildiği gibi, bazen dışarıdan gelecek saldırıya daha kolay bir
savunma sağlamak için, testere ağzı şeklinde de biçimlendirilebilirler. Bazen, özellikle MÖ. 8.
-6. yy.larda “şevli duvar” adını verdiğimiz şekilde eğimli sur duvarları yapılmıştır. Dışarıdan
gelecek saldırılara karşı, yaya askerlerin bu tip duvarlara tırmanmaları imkânsız olduğundan,
şevli duvarların savunma açısından oldukça elverişli olduğu anlaşılır. Antik çağda, bazen
dışarıdan saldıracak düşmana karşı korkutma veya caydırma amacıyla sur duvarları üzerine
önceden kazanılmış zaferlerin kabartma yoluyla gösterilmesi söz konusudur. Örneğin Side
antik kenti duvarlarında bu tip kabartmalar saptanmıştır.

11.2. Agora:
Agoralar, günümüz meydanları olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte özellikle eski
Yunan’da agoralar pazar yeri olarak işlev görmüştür. Bunun yanı sıra, insanların toplanıp
sohbet ettikleri, çeşitli konularda görüş alış verişi yaptıkları alanlardır. Düzensiz formda
olabildikleri gibi, ızgara planlı şehirlerde dikdörtgen veya kare planlı da yapılabilirler. Düzensiz
formda olanlar, erken dönemlerden itibaren kullanılan boş bir alanın, sonradan etrafına eklenen
çeşitli birimlerle genişlemesi şeklinde biçimlenir. Atina kenti agorası bunun tipik bir örneğidir.
Mö. 6. yy.da nispeten boş bir alanken, Ms. 2. yy.da aynı alan çeşitli işlevler yüklenen yapılarla
donatılmıştır.
Düzenli plan sergileyen kentlerde ise, dikdörtgen veya kare planlı düz bir mekânın
etrafına sıralanmış çeşitli oda/dükkânlardan oluşan bir formda oldukları görülür. Agoraların
etrafında, Osmanlı dönemi camilerinde olduğu gibi, ön kısmında sütunlar, arkasında dükkân ve
işliklerin bulunduğu üstü kapalı mekânlar inşa edilmiştir ki, ön kısmında sütun dizisi, arkasında
dükkân olan dikdörtgen şekilli, revak benzeri bu alanlara “stoa” adı verilir. Roma döneminde
ise, agoralardan farklı olarak özellikle et ve balıkların satıldığı Pazar yerleri inşa edilmiştir. Bu
işlevle kullanılan yapılara “macellum” (Ok. Makellum) adı verilir. Agoraların etrafındaki
dükkân sıraları bir tek katlı olabildiği gibi, iki veya üç katlı stoalardan da oluşabilir. Anadolu’da
Assos antik kentinin agora yapısı, üç katlı stoaya sahip bir örnek olarak karşımıza çıkar.
Agoraların içinde veya yakınında çeşitli işlik ve atölyeler de bulunabilir. Ancak
genellikle ortaya çıkan kötü kokular nedeniyle atölye ve işliklerin sur dışında yapılmaları tercih
edilmiştir.

11.3. Yönetsel alanlar:
Eskiçağ toplumlarının hemen her zaman bir yönetim sistemi olmuştur. Erken
dönemlerde, elde edilen ürünün toplanip depolandığı yerleri korumakla görevli rahipler, bir tür
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yönetici vasfında görülmüştür. Sonraları, yavaş yavaş statü farklılıklarının oluşmaya
başlamasıyla, yönetici sınıf da ortaya çıkmaya başlar. Bu sınıf, krallık, oligarşi, aristorasi gibi
çeşitli isimler ve uygulamalar altında biçimlenmiştir. Bunlardan biri olan demokrasi ise, sınıfa
dayalı sistemin son basamağı olup antik Yunan dünyasında biçimlenir.
Eski yunanca “demos-halk” ve “kratos-yönetmek” kelimelerinden türemiş olan
demokrasi, halkın yönetmesi anlamına gelir. Bununla birlikte eski Yunan dünyasında “halk”
kavramı, günümüzdekinden oldukça farkıdır. Burada halk’tan kastedilen, özgür, yani köle
olmayan, belirli bir yaşa gelmiş erkeklerdir. Kadınların, çocukların ve kölelerin, kent ile ilgili
bir konuda oy kullanmaları yasaktır.
Eski Yunan dünyasında yönetsel alan üç unsurdan oluşur. Bunlardan biri “ekklesia” adı
verilen birimdir. Ekklesia (Ok. Eklesya), halk meclisi anlamına gelir. Tüm özgür yurttaşlar oy
verme ve seçilme hakkına sahipti. 10 günde bir toplanılıyordu. Kentte özgür ve belli bir yaşa
gelmiş erkek yurttaşlar, oy kullanma hakkına sahiptir. Bunlar içinden seçilenler halk meclisini
oluşturur ve toplandıkları binanın adı “Ekklesiasterion”dur (Ok. Eklesiyasteriyon). Kare planlı,
oturma basamaklarına sahip bir plan içerir.
Boule (Ok. Bule), kent konseyi-meclis anlamına gelir. Bunlar seçilmiş kişilerdi ve bir
yıl için hizmet veriyorlardı. Boulenin görev yelpazesi oldukça genişti. Magistratların deniz aşırı
yerlerde görevlendirilme kararları, yiyecek stoğu ile ilgili kararlar, ülkenin korunması. Seçimler
ve finansal görüşmeler de boulenin kontrolü altında yapılıyordu. Boulenin toplantı yaptığı bina,
“Bouleuterion” olarak adlandırılır (Ok. Bulevterion). Plan açısından ekklesiasteriona benzer,
hatta bazen bir arada kullanılır.
Prytaneis ise, kent konseyi icra komitesi anlamına gelir (Ok. Prütaneyis). Mimari biçim
açısından evden farklı değildir; ancak başlıca işlevi halkın ortak malı olan ocaktır. Bu ocakta
şehrin toplumsal yaşamının simgesi olan ve ocak tanrıçası Hestia’nın kültüne bağlı olarak ateşin
sürekli yanması gerekirdi. Resmi görevlilere, yabancı devlet sefirlerine, seçkin konuklara,
yurttaşlara yemek verilen yemek odasını da içerirdi. Prytaneion (Ok. Prütaneyon), ile
boulueterion arasındaki en büyük fark, prytaneionda Ocak Tanrıçası Hestia için bir sunak
bulunmasıdır.

11.4. Tapınaklar:
İnsanoğlunun en temel ihtiyaçlarından olan inanç sistemi, hemen her kültürde tapınak
ve kutsal alan olarak şekillenmiştir. Farklı kültürlerde, farklı mimari plana bağlı olarak çeşitlilik
sergiler. Tapınak kavramı, tanrı/ların kişileştirilmesi “antropomorfizm” kavramıyla birlikte
doğmuş, tanrı/ların evi ihtiyacıyla şekillenmiştir. Eski Yunan dünyası, kendisiyle çağdaş ve
öncesindeki çoğu uygarlık gibi, çok tanrılı bir din sistemine sahiptir. Antik Yunan dünyasında
bir ev tipi olan “megaron” plan, Yunan tapınaklarının biçimlenmesinde esas unsur olarak
karşımıza çıkmaktadır. Megaron, kendi başına ayakta durabilen, dikdörtgen planlı, ön
cephesinde iki sütun bulunan ve bir çatıyla örtülü bir mekândır. Bu mekân temeli üzerinde
çeşitlendirmeler yapılarak farklı plan tiplemeleriyle tapınaklar biçimlendirilmiştir.
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11.5. Tiyatrolar:
Antik çağda tiyatrolar, diğer herşey gibi bir ihtiyacın sonucunda oluşmuştur. Şöyle ki,
kırsal yerleşmelerde, bahar aylarında gerçekleşen ilk hasadı kutlama törenleri, içkili sarhoşlukla
ortaya çıkan komik unsurlar, sonraki dönemlerde tiyatronun komedya dalı hâline dönüşür. Zira
bu törenlerde komik kıyafetler giyen kişiler, yine içkinin etkisiyle çeşitli akrobatik hareketler
yaparlar. Zamanla kültürün de ilerlemesiyle, bu kez tiyatro oyunları yazımı ortaya çıkar. Hatta
eskiçağ şenliklerinde tiyatro oyunu yarışmaları yapılırdı. Bu oyunlardan bazıları birer metin
olarak günümüze gelebilmiştir.
Antik Yunanda tiyatro oyunları çeşitli bölümlerden oluşurdu. Rollerine uygun
kostümler giyen tiyatro sanatçıları, tiyatro yapılarında rollerini icra ederlerdi.
Mimari açıdan tiyatrolar, yarım daire veya yarım daireyi biraz aşan ve oturma
basamaklarından oluşan “cavea (Ok. Kavea)” kısmı, merkezde sıkıştırılmış toprak zeminli ve
daire şeklinde biçimlendirilmiş “orkhestra (Ok. Okestra)” ve bunun arkasında diködrtgen
planlı, iki katlı “scaene-frons (Ok. Skenefrons) yani sahne binasından oluşurdu.
Tiyatrolar, mimari açıdan biçimlendirilmeleri daha kolay olduğu için, genellikle
yamaçlara yerleştirilmiştir. Roma döneminde mimaride yaşanan gelişmelerle, düz zeminden
yükselen tiyatro yapıları da inşa edilmeye başlanmıştır. Aspendos tiyatrosu bu dönem yapıları
içinde görkemli bir örnektir.
Plan açısından Yunan tiyatrosu yarım daire, Roma tiyatrosu ise yarım daireyi biraz aşkın
bir yapıdadır. Cavea, oturma basamaklarını içerir. Cavea üzerinde yanlara ve yukarı-aşağı
doğru geçişte kolaylık sağlayacak merdivenler bulunur. Orkhestra, sanılanın aksine gösterilerin
icra edildiği yer değildir. Orkhestrada, tiyatro oyununda önemli bir konuma sahip koro sahne
alır. Oyun ise, scaene frons’ta gerçekleştirilirdi.
Tiyatro binası, yarım daire şeklinde değil, tam bir daire şeklinde yapılırsa amphitheatre
adını alır. İtalya’daki Colosseum yapısı, bir amphitheatre olup içinde gladyatör dövüşleri,
yabani hayvanlarla mücadele veya su oyunlarının oynandığı bir yapıdır.

11.6. Stadion:
Günümüz stadiumları gibi, çeşitli yarışmaların yapıldığı alanlardır. Bu alanlarda koşu,
güreş, at arabası yarışmaları gerçekleştirilirdi. Stadiumlar, kısa kenarlarından birinin yarım
daire şeklinde yapıldığı uzun, dikdörtgen yapılardır. Esas alan yine sıkıştırılmış topraktan
yapılmıştır. Bunun etrafında ise oturma basamakları bulunur. Anadolu’nun en dikkat çekici
stadiumlarından biri Perge’de bulunmaktadır.

11.7. Gymnasium (Ok. Cimnazyum) ve Palaestra (Ok.Palaestıra):
Gençlerin eğitim gördüğü alanlardır. Antik Yunan dünyasında eğitim, beden eğitimi,
okuma ve yazma, müzik eğitimi gibi üç temel esas üzerine kurulmuştur. Gymnasiumlar, bu üç
önemli etkinliğin gerçekleştirildiği alanlardır. Genellikle kare planlı yapılardır. Bu planda
223

kenarlardan birinde odacıklar hâlinde derslikler bulunur. Anadolu’nun en şirin antik
kentlerinden biri olan Priene’nin gymnasium yapısındaki duvarlar, antik çağda o odada ders
görmüş gençlerin kazıdıkları isimlerini taşır. Gymnasium yapılarının ortası, sıkıştırılmış
topraktan yapılmış bir zemindir ve fiziksel eğitim bu alanda gerçekleştirilir; ki bu alana Palestra
adı verilir.

11.8. Aquadukt ve Çeşmeler:
Su, insan hayatının vazgeçilmez bir öğesidir. Her ne kadar, kent için yer seçiminde su
kenarı ya da nehir yakını belirleyici bir faktörse de suyun kente gelişi için su kemerleri
“aquadukt (Ok. Akuadükt)” kullanılmıştır. Bunlar, kemerler şeklinde inşa edilmiş, suyun
debisini yapının yükseltilmesi ve alçaltılmasıyla ayarlayan öğelerdir. İstanbul Bozdoğan su
kemerleri, Bizans dönemine tarihlenen görkemli örneklerden biridir.
Suyun kent içine girmesinin ardından çeşmelerle halka ulaşması sağlanırdı. Tıpkı kırsal
alanlarda olduğu gibi, kentte yaşayanlar bu ortak çeşmelerden taşınan sularla ihtiyaçlarını
karşılardı. Ev içinde çeşme bulunmuyordu. Çeşmelere kırlık yaşamın esin perileri olan Nymphe
(Ok.Nimfe) ler nedeniyle Nymphaion adı verilmişti.
Doğal olarak yağmur suları da kullanılmaktaydı. Bu kez sarnıç adı verilen ve yere
oyularak çeperleri düzeltilmiş kuyularda biriken su ile ihtiyacın karşılanmasını sağlardı.

11.9. Hamamlar:
Yıkanma ihtiyacını gidermek için Yunan ve Roma dünyasında hamam yapıları inşa
edilmiştir. Bu yapılar, soğukluk, ılıklık ve sıcaklık adı verilen havuzlu odaların bulunduğu
görkemli yapılardır. Hamamların ısıtma tesisatı, özellikle Roma döneminde “caldarium (Ok.
kaldaryum)” adı verilen bir sistemde gerçekleştirilirdi. Külhan olarak hazırlanan bölümde
yakılan odun ve kömürün, çeşitli boru sistemleriyle hem zeminden, hem de duvar içlerinden
bütün yapıyı dolaşması ve hamamı ısıtması sağlanmıştır. Hamama giren bir Romalı, önce
kıyafetlerini çıkartacağı bir odaya girer, burada hazırlanmış raflara eşyalarını yerleştirir.
Ardından sırasıyla sıcaklık, ılıklık ve soğukluk bölümlerinde vakit geçirerek dışarı çıkardı.
Hamamların, özellikle Roma döneminde salt yıkanma mekânları olmadığı, aynı
zamanda çeşitli sohbetlerin, dedikoduların yapıldığı, siyasi hayatın tartışıldığı, heykellerle
süslü, değerli ve kaliteli vaktin geçirildiği mekânlar olduğu vurgulanmalıdır.

11.10. Cadde ve Sokaklar:
Antik kentlerde, yukarıda sıraladığımız önemli kamusal yapıların da üzerinde
bulunduğu gelişkin bir cadde sistemi ile bu caddelere bağlanan arka/yan sokak sistemleri
bulunur. Gelişkin bir alt yapıyla biçimlendirilmiş bu cadde/sokak sisteminde, yayaların
yürüyeceği kaldırımlar ve arabaların ilerleyeceği kısımlar vardır. Bu caddelerin iki yanında
zaman zaman dükkân sıraları yer alır ve bunların önünde dizilmiş olan sütunlar ile sütunların
üzerini örten çatıyla oluşturulmuş bir tür stoa sistemiyle, kaldırımda yürüyenler için gölgelikli
veya yağmurdan koruyucu alanlar oluşturulmuştur.
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11.11. Evler:
Antik Yunan’da sıradan insanların yaşadığı evler, genellikle dikdörtgen planlı, içinde
bir avlu bulunduran yapılardır. Avlunun etrafında çeşitli odalardan oluşur. Bazen ikinci bir
katın varlığından da söz edilebilir. Evin içindeki mekânlar, ocak/mutfak mekânı, erkeklerin
oturduğu odalar, kadınlara ait odalar olmak üzere kabaca gruplandırılabilir. Ailenin ortaklaşa
kullandığı mekân kuşkusuz esas odadır. Yukarıda da değinildiği gibi, mülkiyet kavramının
doğmasıyla, herkesin eşit yüzölçümünde evlere sahip oldukları bilinmektedir. Ancak zaman
içinde ölümler, evlilik ve borçlanma gibi nedenlerle, kimilerinin sahip olduğu araziler artarken,
kimilerininki azalmıştır. Bu da özellikle Yunan döneminde farklı toplumsal oluşumlara neden
olmuştur. Bir antik kentte yaşayan vatandaşların yanı sıra, kente ziyaretçi olarak gelenlerin de
kaldığı, kiraladığı evler olduğu bilinmektedir. Ancak bu tip bir sözleşme metnine, antik Yunan
dünyası için sahip değiliz.

11.12. Nekropolis:
Kelime anlamı olarak “ölüler şehri” olan nekropolis, kentin mezarlık alanıdır. Hemen
her zaman sur dışında yer alırlar. Burada, çeşitli kültürlerin özelliklerine göre, tekli veya aile
mezarı şeklinde mezar yapıları, lahitler, gömütler bulunur. Arkeolojide, en basit şekliyle,
doğrudan toprağa yatırılmış bireyleden, en görkemli işçiliğe sahip mezar yapılarına varıncaya
kadar farklı tip, form ve bezemelerde gömüt tipleriyle karşılaşılır. Bunların bazılarının
tarihlendirilebilmeleri ve ait oldukları kültürel çevreyle birlikte değerlendirilmeleri söz
konusudur.
Mezarların hemen hepsi, genellikle belirli bir düzende, mezarlık caddesi olarak
hazırlanmış yolların iki yanına sıralanırlar. Genel olarak bireyler yanlarında, öbür dünyada
kullanacaklarına inandıkları eşyalarla birlikte gömülmekteydiler. Antropolojik incelemelerin
yanı sıra, mezar hediyesi olarak gömütün yanına bırakılan eşyalar, mezar sahibinin kimliği,
mesleği vb konularda bilgiler vermektedir.
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Uygulamalar
1) Çeşitli arkeolojik kazıların web sitelerinden gerekli bilgiler edinilebilir.
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Uygulama Soruları
1) Bir yerleşmenin kent olabilmesi için gerçekleştirmesi gereken şartları anladınız mı?
Kenti oluşturan öğeleri öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak kent kavramı üzerinde durulmuştur. Kentleşme mimari
anlamda ilk olarak Yakın doğuda ortaya çıkmış olsa da içinde yaşayan halkla birlikte, halkın
da yönetimsel anlamda söz sahibi olduğu bir kent kavramı, yani polis teşkilatının oluşumu eski
Yunan’da gerçekleşmiştir.
Bir yerleşmenin kent olarak kabul edilebilmesi için uyması gereken üç koşul vardır.
Kendi içişleirnde özgür ve bğımsız olmak, kendi kanunlarını kendisi koyup uygulamak, dışa
karşı tamamıyla bağımsız olmak. Bu üç kuralı uygulayan yerleşmeler kent olarak kbul edilir.
Bir antik kent, öncelikle dışa karşı kendini savunmak durumundadır. Bunu sur
duvarlarıyla gerçekleştirir. Kentin savunma açısından da en elverişli yeri, yüksekçe tepelik alan,
eğer varsa, akropolistir. Yani yukarı kent. Burada tapınaklar yer alabildiği gibi, yönetici sınıf
da yaşayabilir. Aşağı şehirde ise, Pazar alanı-agoralar, okul yapıları-gymnasiumlar, hamamlar,
çeşme ve aquaduktler, konut mekânları, tapınak ve kutsal alanlar bulunur. Ayrıca stadion ve
tiyatro gibi gösteri ve yarışma amaçlı alanlar ile bouleuterion, ekklesiasterion ve prytaneion
gibi yönetim yapıları da yer alır.
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Bölüm Soruları
1) Polis nedir?
a) Eski çağda kolluk kuvveti
b) Belirli koşulları sağlayan kent
c) Antik yerleşme
d) Yukarı şehir
e) Kent
2) Aşağıdakilerden hangisi “yukarı kent” kelimesini karşılayan terimdir?
a) Polis
b) Nekropolis
c) Akropolis
d) Bouleuterion
e) Temple
3) Günümüzün meydanları, antik çağda pazar işlevi de görmüş alanlarına ne ad
verilmiştir?
a) Agora
b) Ekklesia
c) Bouleuterion
d) Macellum
e) Pazar yeri
4) Özellikle et ve balık satılan alanlara ne ad verilir?
a) Agora
b) Macellum
c) Bouleuterion
d) Ekklesiasterion
e) Prytaneion
5) Kendi başına ayakta durabilen, dikdörtgen planlı, ön cephesinde iki sütun bulunan ve
bir çatıyla örtülü mekânların adı nedir?
a) Tapınak
b) Konut mekânları
c) Megaron
d) Temple
e) Ev
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6) Aşağıdakilerden hangisi antik çağda tiyatroyla bağlantılı bir terim değildir?
a) Teatron
b) Scaena frons
c) Cavea
d) Orkhestra
e) Stadion
7) Aşağıdakilerden hangisi antik çağda kamusal alan değildir?
a) Tapınak
b) Stadion
c) Tiyatro
d) Ekklesiasterion
e) Prytaneion
8) Antik çağda gençlerin eğitim gördüğü yerlere ne ad verilmiştir?
a) Gymnasion
b) Palalestra
c) Agora
d) Bouleuterion
e) Aquadukt
9) Eskiçağda mezarlık alanlarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Akropolis
b) Polis
c) Nekropolis
d) Ölüler kenti
e) Mezarlık
10) “Stoa” nedir?
a) Revak
b) Sokak
c) Cadde
d) Agora
e) Pazar yeri

Cevaplar
1) b, 2) c, 3) a, 4) b, 5) c, 6) e, 7) a, 8) a, 9) c, 10) a
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12. KERAMİK YAPIMI VE YAYGIN FORMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. KERAMİK
12.1. Kil Nedir?
12.2. Kilin İşlemek İçin Hazırlanması
12.3. Biçimlendirme
12.4. Bezeme
12.5. Astarlama
12.6. Pişirme
12.7. Kabın Bölümleri
12.8. Kap Türleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Kil nedir?
a) Coğrafik bir katman
b) Yağmurda oluşan bir tür çamur
c) Seramikçilerin kullandığı bir malzeme
d) Bir tür oyun hamuru
e) Bir toprak türü
2) Kil nasıl biçimlendirilmez?
a) Elle
b) Keserek
c) Kalıpla
d) Çarkla
e) Modelle
3) Aşağıdakilerden hangisi bir kabın bölümleri arasında değildir?
a) Boyun
b) Burun
c) Dudak
d) Omuz
e) Alın
4) Keramik buluntular arkeolojide tarihlendirme için kullanılabilir.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
1) a, 2) b, 3) e, 4) a
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kil nedir? Keramik nedir?
Nasıl biçimlendirilir?

Kilin nasıl elde edildiği,
nasıl kap yapıldığı

Kaynakçadaki yayınları
okumak

Kapları oluşturan bölümler,
kap türleri

Kermaikten yapılmış br eseri Kaynakçadaki yayınları
oluşturan bölümler, farklı
okumak
uygarlıklarda en çok
kullanılan kap türleri
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Anahtar Kavramlar










Kil
Keramik
Çömlekçi çarkı
Elle biçimlendirme
Çarkta biçimlendirme
Kalıpta biçimlendirme
Bezeme
Astarlama
Pişirme
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Giriş
Eskiçağlarda yaşayan insanların, çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak sınırlı sayıda
malzemesi ve teknik imkânı vardı. Buna karşın, mevcut malzemeyi kendi kültürel özelliklerini
yansıtacak şekilde işlemeyi başarmışlardır. Tıpkı günümüzde olduğu gibi, yaşamlarını
sürdürmelerini sağlayan her tür sıvı ve yiyecek için kap üretmişlerdir. Arkeolojik çalışmalarda
sıklıkla karşımıza çıkan bu kap kacak parçaları, tarihlendirmeden, ele geçtiği yerde yaşayan
bireylerin beslenme alışkanlıklarına kadar geniş bir yelpazede bize bilgi sunar. Zaman zaman
üzerlerinde yer alan bezeme veya resimler sayesinde, ait olduğu kültürün dinsel ya da sosyal
yaşantısını öğrenebildiğimiz gibi, yine üzerlerinde yer alan yazıtlar sayesinde de yapanın veya
kullananın adı, hatta belki bir tanrıya sunulmuşsa, sunuyu yapanın adı gibi özel bilgilere de
ulaşırız. Bu nedenlerle arkeolojide keramik çalışmaları oldukça önemlidir.
Bizim keramik olarak tanımladığımız malzeme, kilden yapılmış, çeşitli şekillerde
biçimlendirilmiş, pişirilmiş bir malzemedir. Bunu tanımlamak için proto-historya bilimi bazen
“çanak-çömlek” ifadesini kullanır. “Keramik” kelimesi ise, eski Yunanca “kil” anlamına gelen
“keramos” kelimesinden türemiş bir sözcüktür ve bu hâliyle eski geleneği andırdığı için tercih
edilmektedir. Ayrıca, keramik kelimesi, modern anlamda sıkça kullanılan “seramik”ten ayrı
tutulmaktadır. Seramik, biraz daha farklı bir hamur dokusuna sahiptir ve genellikle üzerinde
camsı parlaklığa sahip bir astar bulunur. Arkeolojik malzemelerde çoğu defa bu tip bir astardan
yoksun buluntularla karşılaşılır. Bu nedenle biz, seramik yerine keramik demeyi daha uygun
bulmaktayız. Bu bölümde, keramiğin asıl malzemesi olan kilin elde edilmesinden, bir kabın
şekillendirilmesine ve bezemesine kadar geçen süreç öğreneceğiz.
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12.1. Kil Nedir?
Kil, doğada genellikle nehir veya göl kıyılarında ya da bir zamanlar nehir olan yerlerde
bulunan doğal bir katmandır. Çoğumuz bir dere kenarına gittiğimizde, derenin iki yanında
grimsi, yeşil renkli bir tabaka olduğunu fark etmişizdir. Eskiden dere yatağı veya deniz olan
yerlerde de yoğun kil katmanları bulunur ve bunlar tepelerin yamaçlarında şeritler şeklinde
görünebilirler.
Doğal bir oluşum olarak kilin içeriğinde silika vardır ve silika, ıslatıldığında kilin
rahatça bir form almasını sağlar. Böylece plastik bir hâl alan, adeta elastikleşen kil, kolayca
biçimlendirilebilir. Ancak doğada katmanlar hâlinde bulunuyor olması, kilin saflığını imkânsız
kılar. Genellikle içeriğinde, kum, taşçık, kireç, mika gibi inorganik ve/veya saman, ot gibi
organik maddeler bulunur. Bu maddelerin hepsinin varlığı, kilin dokusunu oluşturur ve aslında
kaliteli keramik yapımında istenmeyen maddelerdir. Bu nedenle ayrıştırılması gerekir.

12.2.Kilin İşlemek İçin Hazırlanması
Eski çağda kilin istenmeyen maddelerden ayrışma işlemi, günümüzde de kullanılan
metodlara benzer şekilde gerçekleştirilir. Topaklar hâlinde alınan kil, geniş havuzlarda suyla
karıştırılır. Böylece taşçık, kum gibi ağır katkı maddeleri aşağı çöker, saman vb. organik
maddeler ise su üzerinde kalır. Bunların alınmasının ardından kil toplanır ve aynı işlem
defalarca, arı/saf kil elde edilene kadar devam eder. Bundan sonra, arı/saf hale gelmiş olan kil,
tıpkı kerpiç hazırlamada olduğu dikdörtgen kasnaklara yayılır. Ancak, kerpicin aksine kil
levhaların gölgede ve yavaşça nemden kurtulması beklenir. Bu kuruma işlemi güneş altında
gerçekleşirse kil çabucak kurur, çatlar ve kullanılması için tekrar ıslatılması gerekir.
Gölgede bekleyen kil, kasnaklardan çıkarılır ve istiflenir. Bundan sonra, çömlek ustası
keramik yapacağı miktarda tabakayı alır ve yoğurma işlemine başlar. Bu işlem de sayısız defa
tekrarlanır. Kil parçası, ustanın ellerinde yoğruldukça plastikliği artar; daha kolay
biçimlendirilir hale gelir. Ayrıca yoğurma işlemi sayesinde, kilin içinde kalmış olan hava
kabarcıkları da çıkarılmış olur. Usta, elverişli kıvama gelmiş olan kili bir ip yardımıyla keser,
iki parçayı birleştirir ve tekrar yoğurur.

12.3.Biçimlendirme:
Uzun bir süre boyunca yoğurulan ve biçimlendirme için uygun kıvama gelen kil,
eskiçağlardan bugüne kadar, hemen hemen aynı yöntemler kullanılrak biçimlendirilmektedir.
Bunun en basit hali, elde yapılır. Hemen herkes oyun hamuru veya çamur kullanarak bir kap
biçimlendirmiştir. Özellikle tarihöncesi dönemlerde, çömlekçi çarkının henüz bulunmadığı
zamanlarda elde biçimlendirilmiş kap kacaklar görülmektedir. Hemen belirtilmesi gereken
husus, yine bu dönemlerde kilin yabancı maddelerden ayrıştırma işleminin tam olarak
gerçekleştirilememesi ve bu nedenle anılan katkı maddelerinin zaman zaman kabın yüzeyinde
görülmesidir.
Elde keramik biçimlendirmesinde temelde iki yöntem kullanılır. Bunlardan biri, avuç
içine alınan kil parçasının, diğer elin avuç içi ve parmaklarını kullanarak şekillendirilmesidir.
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Bu yöntemde, çok büyük kapların üretilmesi beklenemez kuşkusuz. İkinci yöntemde kil
topakları, ince uzun silindirler haline getirilir. Bu silindirler, istenilen çapta halkalar yapılır ve
üstüste yerleştirilir. Kil silindirlerin bir alet kullanılarak birleştirilmesiyle, ilk yönteme nazaran
daha büyük boyutlu kapların yapılabilmesi mümkündür.
Çömlekçi çarkı, Anadolu’da yaklaşık MÖ.3.binden itibaren kullanılmış olmalıdır. Bu
çark, yere açılan bir çukura yerleştirilen bir soket, bu sokete bağlı yatay çevirme diski ve üste
yerleştirilen çark diskinden oluşmaktadır. Çark diski taştan veya ahşaptan yapılmıştır ve
genellikle 50-70 cm. çapa sahiptir. Bu şekilde düzenlenmiş olan çarklar, mutlaka ikinci bir
kişinin yardımıyla döndürülebilir. Çömlekçi ustası ve onun karşısında ona yardım eden köle
çocuk betimleri, çeşitli vazo resimlerinde karşımıza çıkmaktadır.
Keramik yapımında kullanılan üçüncü bir yöntem ise kalıp kullanımıdır. Bu
uygulamada, negatif bir biçimde hazırlanan bezemeli bir kalıp kullanılır. Kil, bu kalıbın içine
elle yayılır, ardından biraz kuruması beklenir. Kuruyan kil küçülür ve kalıptan alınması
kolaylaşır. Bazen ikili veya çoklu kalıplar da kullanılmıştır. Bu durumda, kabın birbirinden ayrı
olan bölümleri, henüz nemliyken, az miktarda kil yardımıyla bir araya getirilip sabitlenir.

12.4. Bezeme
Eskiçağda hemen her dönemde, hemen her uygarlık, kaplarını kendi gelenek ve
zevklerine göre bezemiştir. Bunlar çeşitli malzemeler kullanılarak yapılan damgalamalar
olabildiği gibi, inceltilmiş kil ve çeşitli toz boyalarla elde edilen boyalarla da yapılabilir.
Damgalama, kil henüz ıslakken, pişirme öncesinde yapılır. Bazen bezeme yapmak için
kazıma çizgilerden de yararlanılır. Bu çizgiler kil ıslakken veya pişirme işlemi ardından da
yapılabilir. Damgalama, kazıma veya boyama işlemlerinin tümü aynı kap üzerinde yer alabilir.
Boyayla yapılan bezemeler de çeşitlilik gösterir. Bunların bir kısmı, kap fırınlanmadan
önce, bir kısmı ise fırınlama sonrasında kabın üzerine eklenmektedir. Boya için çeşitli bitkisel
boyalar kullanılabildiği gibi, suluboya kıvamına getirilmiş, o derece akışkan haldeki inceltilmiş
kil de, boya olarak uygulanabilir. Çeşitli bezeme yöntemleri arasında, Klasik Arkeoloji
bilimiyle daha yakından ilişki içinde olan ikisi dikkat çekicidir. Siyah figür ve kırmızı figür
teknikleri, kabaca Mö.7.-4.yy.boyunca Akdeniz havzasında etkin olmuş tekniklerdir. Siyah
figür tekniğinde, inceltilmiş kille silüet şeklinde biçimlendirilmiş figür, pişirme öncesinde
kabın yüzeyine sürülür. Fırınlama sonrasında, siyah bir renk alan figürün detayları, kazıma
çizgilerle gösterilir.
Kırmızı figür tekniği ise, bu uygulamanın tam tersidir. Bu kez figürün dış kısmı
inceltilmiş kille kaplanır. İç detaylar için fırça yardımıyla çizgiler çizilir. Fırınlama sonrasında
figür kırmızı renk alırken, etrafı siyah renkte kalır.
Bunlardan farklı olarak inceltilmiş kilin boya kıvamında kullanılmasının tam tersi bir
uygulama, bu kez daha yoğun kilin kullanılmasıdır. Barbotin tekniği denilen bu teknikte, adeta
pasta süsler gibi, özel aletler kullanılarak akışkan kıvama getirilmiş kilin, kabın yüzeyine belirli
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bir şekilde sıkılmasından oluşur. Uygulaması son derece zor olan bu yöntemde, motif, kabın
duvarına tam olarak nüfus etmektedir. Pişirme sonrasında kabartma desenler oluşmaktadır.
Aplikasyon yöntemi de bezeme için kullanılan bir başka yöntemdir. Bu kez, daha
önceden kalıp kullanılarak hazırlamış motifler, (bu bir figür de olabilir), ıslak kil kullanılarak
kap yüzeyine yapıştırılır. Aslında uygulaması nispeten zor bir yöntemdir zira, aplike edilen
parça ile kap arasında hava boşluğu kalması, özellikle astarlama ve pişirme esnasında, kabın
parçalanmasına neden olabileceği için istenmeyen bir durumdur.

12.5. Astarlama
Astar, aslında çok ince, sıvı hale getirilmiş kildir. Astar, hem kabın görselliğini
pekiştirir, hem de hamur dokusundan içeri sıvının sızmasını engeller. Bu kil, pişirildiği zaman
kabın hamurundan daha koyu bir renk alır. Kırmızıdan siyaha kadar çok çeşitli renklerde astar
görülebilir. Mö.1.yy.civarında, yapımı biraz zahmetli de olsa, kurşun astar kullanımı
yaygınlaşmıştır ve bununla kaplanan kaplar yeşilimsi sarı renkte bir astar dokusuna sahiptirler.
Eski Yunan dünyasında, Mö. 6.-4.yy. civarında, son derece kaliteli siyah astarlı kaplar, tüm
Akdeniz havzasında revaç bulmuştur.

12.6. Pişirme
Kili çamurdan ayıran en temel özelliklerden bir pişirmedir. Pişirilen kil, sertleşir.
Çamurda ise böyle bir özellik yoktur.
Temelde iki tip pişirmenin varlığından söz edilebilir. Bunlardan biri açık havada pişirme
veya fırınlamadır. Bugün ilkel toplumlarda da görülen bir uygulama olarak açık havada
fırınlama, biçimlendirilmiş kapların üstüste yığılması ve ardından etraflarına yerleştirilen ot,
çalı gibi malzemelerin yakılmasından oluşur. Bu yakacaklar yandığında kapların pişmesi için
nispeten yeterli bir sıcaklık verir. Ancak, bu tip pişirmede, ateş bazı yerlerde kilin üstüne gelir,
bazı yerlerde ise açıkta kalır. Böylece pişirme sonrası kabın üzerinde alacalı bir görünüm
oluşur. Prehistorik/Tarihöncesi dönem keramikleri üzerinde görülen renk farklılıkları bundan
doğar.
İkinci fırınlama kontrollü fırınlamadır. Bunlarda özel olarak yapılmış fırınlar vardır ve
ısının bu fırın içinde belirli derecelerde kalması istenir ve sağlanır. Eski Yunan’da kontrollü
pişirmenin yapıldığı fırınlar, genellikle daire planlıdır. Temelde üç açıklığı vardır. 1) Yakacak
malzemenin yerleştirildiği kısım; 2) Gözetleme deliği, 3) Baca.
Yakacağın yerleştirildiği kısım, fırının en altında bulunur. Bunun üstü, çeşitli biçimlerde
deliklerle ısı geçirgenliğinin arttırıldığı bir düzlemle kapatılmıştır. Bunun üzerine kap kacaklar
üstüste ve bazen içiçe yerleştirilirdi.
Eski Yunan’da fırınlama üç aşamada gerçekleşirdi:
1) Oksidasyon: Bu safhada fırının bütün kapıları, gözetleme deliği açıktır. Külhan
kısmında yanma gerçekleşmektedir ve bu yüzden oksijene ihtiyaç vardır. Bu süreçte
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fırın içi ısısının 700-1000 derece civarında olduğu düşünülmektedir. Böyle bir ısıda
fırına yerleştirilmiş kaplar yumuşak dokuları sayesinde pişerken, oksijeni de içlerine
alırlar. Bu safhada kabın tamamı kırmızı bir renk alır.
2) Redüksiyon: Redüksiyon safhası, fırının bütün kapı ve kapaklarının kapatıldığı safhadır.
İçerideki ateş söner ve fırın içinde karbonmonoksit birikir. Bu kapların tamamen
kararmasına neden olur.
3) Re-oksidasyon: Bu safhada, kapılar tekrar açılır. İçeride tekrar yanma gerçekleşir ve
kap yeniden kırmızı bir renk alır. Şayet üzerinde inceltilmiş kille yapılmış bezemeler
varsa, bunlar yeniden oksijeni içlerine alamayacak dokuda oldukları için redüksiyon
safhasında kalırlar; yani tekrar kırmızı bir renk hâlini alamazlar.
Pişme sonrasında kil, genellikle kırmızımsı kahverengi bir renk alır. Bunun nedeni, kilin
dokusundaki demir oksittir. Demir oksit yerine kireç, kalker bazı maddeler yoğunluktaysa, bu
kez yeşilimsi tonlarda bir renk elde edilir.

12.7. Kabın Bölümleri
Keramiklerin tanımlanmasında kullanılan terminoloji temelde insan vücudundan
alınmıştır. Bir kabın ağzı, gövdesi ve ayağı vardır. Ağzı gövdeye bağlayan boyun kısmı,
gövdede bazen çıkıntılı bir şekilde biçimlendirilmiş omuz kısmı bulunur. Gövdenin en şişkin
yeri karın adını alır.
Kullanımlarına bağlı olarak kulplu ya da kulpsuz olabilirler. Kulplar genellikle ağızdan
omuza bağlanan dikey şekilde veya omuzda yatay şekilde yapılabilirler. Kulp biçimleri ve
konumları tamamen pratik kolaylık sağlamak üzere yapılmışlardır.

12.8. Kap türleri:
Yukarıda da değinildiği gibi, hemen her kültürün kendine has kapları vardır. Bunlar, o
kültürün tanımlanmasında kolaylık sağlar. Böylece dünya yüzeyinde yaşamış tüm uygarlıkların
yaptığı keramikler düşünüldüğünde oldukça geniş bir form ve bezeme yelpazesi olduğu
anlaşılacaktır. Bu nedenle keramik çalışmak ayrı uzmanlık alanını gerektirir; yeni yeni gelişen
bir terim olarak bu kişilere “keramolog” adı verilmektedir.
Bütün kaplar, eskiçağ dünyasının temel sıvıları su, şarap ve zeytinyağı gibi değerli
sıvılar ve tahıl, hububat türü besinler için yapılmıştır. Büyük boyutlu depolama kapları
“pithos”lar hemen her kültürde karşımıza çıkar. Bunlar tahıl ve su depolamak için
kullanılabildiği gibi, ikincil kullanım alanı olarak nekropollerde de görülürler. Pithosun oldukça
büyük ve geniş olan içi, gömüt yapmak için elverişli alan sunar.
“Amphora”lar, katı ve sıvı malzemelerin, özellikle şarap ve zeytinyağı gibi, bir yerden
başka bir yere nakledilmesinde kullanılan kaplardan biridir. Bunların sivri dipleri, iki dikey
kulbuyla beraber, üçüncü bir kulp işlevini görür; böylece taşınması, boşaltılması ve
yerleştirilmesinde kolaylık sağlar. “Ticari amphora” adı verilen bu formun yanı sıra, düz dipli
olup “masa amphorası” denilen ve sofrada kullanılan formu da vardır .
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Depolama işlevli kapların yanı sıra, pişirmek, servis etmek ve yemek, içmek için de
çeşitli kaplar üretilmiştir. Özellikle eski Yunan döneminde içmek için kullanılan skyphos,
kyliks gibi kaplar, hem görsellik sunmaları, hem de pratik kullanımları açısından dikkat
çekicidir.
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Uygulamalar
1) Kilin elde edilmesi, keramik yapımının çeşitleri ve evreleri için Kaan İren’in Vazo
Resimleri Işığında Eski Yunan Çömlekçiliği isimli yayını önerilebilir. Ayrıca öğrenci çeşitli
müzelerin web sitelerinden veya yaşadığı ildeki arkeoloji müzesine giderek orda bulunmuş
keramik malzemeler hakkında fikir edinebilir.
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Uygulama Soruları
1) Kilin topraktan çıkarıldıktan sonra hangi aşamalardan geçerek pişmiş topraktan
yapılmış kaplara dönüştüğünü anladınız mı? Bir kabı oluşturan bölümleri öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak kilin ne olduğu anlatılmıştır. Bir jeolojik oluşm olarak kilin,
katmanlar hâlinde, nehir kenarlarında veya yüzeylerde bulunduğu açıklanmıştır. Temelde iki
tip kil bulunur; biri arı/saf kil, diğeri içeriğinde çeşitli maddeler bulunan kil. Kil içeriği taşçık,
kum, kireç veya ot, saman gibi organik malzemeler olabilir. Keramik ustasının temel işi, kilin
içeriğindeki bu maddeleri ayrıştırmaktır ve bu nedenle parçalar hâlinde toplanan kil, defalarca
kez suda bekletilerek saf kil hâline getirilmeye çalışılır. Bundan sonra, hafifçe gölgede
kurutulur ve ardından biçimlendirme safhasına geçilir. Kermaik kaplar üç şekilde
biçimlendirilebilir. Elle, kalıpla veya çarkla. Biçimlendirmenin ardından bezeme işlemi yapılır
ve ardından fırınlama işlemi gerçekleştirilir.
Keramikten yapılmış bir kap, çeşitli bölümlerden oluşur. Kabın ağız kısmı, boyun
yardımıyla omza bağlanır. Gövdenin en şişkin yeri karın adını alır. Kabın düzleme oturduğu
dip kısmı ise ayak olarak adlandırılmıştır.
Keramik malzeme, kırıldığı şekliyle günümüze ulaşabilen, bu nedenle de aslında
değerlendirilmesi önemli olan bir malzemedir. Dönemlere göre farklı yapım ve bezeme şekilleri
olduğu için, sikke gibi, tarihlemede kullanılan bir malzeme grubudur.
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Bölüm Soruları
1) Keramik kelimesi nereden türemiştir?
a) Seramik kelimesinden
b) Eski Yunanca “keramos” kelimesinden
c) Kil kelimesinden
d) Seramos kelimesinden
e) Eski Yunanca “kil” kelimesinden
2) Aşağıdakilerden hangisi kap yapım tekniklerinden birisi değildir?
a) Elde biçimlendirme
b) Kalıpta biçimlendirme
c) Taş çarkta biçimlendirme
d) Ahşap çarkta biçimlendirme
e) Teknede biçimlendirme
3) Aşağıdakilerden hangisi keramiklerde görülen bir bezeme şekli değildir?
a) Damgalama
b) Rulet
c) Silüet
d) Mozaik
e) Siyah figür
4) Kilin çok inceltilerek adeta suluboya kıvamına getirilmesi ve ardından kabın üzerine
sürülmesi işlemine ne ad verilir?
a) Astarlama
b) Kaplama
c) Sırlama
d) Örtme
e) Sıvazlama
5) Aşağıdakilerden hangisi eskiçağda keramiklerin astarlanmasında kullanılan bir
malzemedir?
a) Çini
b) Porselen
c) Kurşun
d) Bakır
e) Gümüş

245

6) Aşağıdakilerden hangisi keramik fırınlama yöntemlerinden biri değildir?
a) Açık havada fırınlama
b) Kontrollü fırınlama
c) Oksidasyon
d) Redüksiyon
e) Caldarium
7) Keramikten yapılan bir kabın hangi bölümü ağız ile omzu birbirine bağlar?
a) Kulp
b) Karın
c) Boyun
d) Dudak
e) Ayak
8) Büyük boyutlu depolama kaplarına ne ad verilir?
a) Lopas
b) Amphora
c) Depas
d) Depolama testisi
e) Pithos
9) Katı ve sıvı malzemelerin, özellikle şarap ve zeytinyağı gibi, bir yerden başka bir yere
nakledilmesinde kullanılan kaplara ne ad verilmiştir?
a) Pithos
b) Amphora
c) Testi
d) Urne
e) Küp
10) Aşağıdakilerden hangisi arkeolojik kazılarda bulunan keramiklerin sağladığı
yararlardan biri değildir?
a) Tarihlendirme
b) Yeme-içme alışkanlıkları
c) Ticari etkileşimler
d) Üretim yeri belirlenmesi
e) En başarılı üretim yerinin saptanması

Cevaplar
1) b, 2) e, 3) d, 4) a, 5) c, 6) e, 7) c, 8) e, 9) b, 10) e
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13. ESKİÇAĞDA HEYKELTRAŞLIK
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Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. HEYKELTRAŞLIK
13.1. Genel Tanım
13.2. Kullanılan Malzemeler
13.3. Heykel Sanatının Gelişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Dünyanın en eski heykelciği kaç yaşındadır?
a) 42.000
b) 26.000
c) 10.000
d) 8.000
e) 4.000
2) Aşağıdakilerden hangisi heykel/heykelcik yapımında kullanılmaz?
a) Ahşap
b) Taş
c) Demir
d) Bronz
e) Kurşun
3) “Kore” nedir?
a) Eski Yunan’da genç kız heykeli
b) Eski Yunan dünyasında bir heykel tipi
c) Eski çağda bir ülke
d) Eski Yunan’da genç erkek heykeli
e) Eski çağda heykelciklere verilen ad
4) Heykel büyük boyutlu olmak zorundadır.
a) Doğru
b) Yanlış
5) Heykel bir anlam içermek zorundadır.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) a, 4) a, 5) Yanlış
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Heykel ve heykelcik nedir?

Heykel terminolojisi, heykel
yapımında kullanılan
malzemeler

Kaynakçadaki yayınları
okumak

Heykel sanatının gelişimi

Genel hatlarıyla heykel
sanatının gelişimi, dönemsel
özellikleri

Kaynakçadaki yayınları
okumak
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Anahtar Kavramlar










Heykel
Heykelcik
Figürin
Kabartma
Hohle Fels Venüsü
Millendorf Venüsü
Kyklat İdolleri
Kouros
Kore
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Giriş
İnsanoğlu, var olduğu ilk zamandan itibaren, malzemeyi kullanabilme özelliği
sayesinde “heykel” ya da “heykelcik” olarak adlandırdığımız imajlar biçimlendirmiştir. Bu
bölümde, arkeoloji bilimi içinde ayrı bir uzmanlık alanı olan heykeltıraşi eserler, genel bir
terminoloji eşliğinde, dönemsel olarak anlatılacaktır.
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13.1. Genel Tanım
“Heykel”, üç boyutlu, sanatsal bir içerik taşıyan, içinde bulunduğu ortam veya mekan
ile ilişkilendirilmesi beklenen, taş, demir, bronz, alçı, ahşap veya kil kullanılarak
biçimlendirilen eserlerdir. Biçimlendirme yapılırken, yontma, oyma, kalıba dökme, kalıpla
yapma gibi, uygulanacak malzemenin yön verdiği farklı teknikler kullanılmaktadır. Bu genel
tanım, aşağıda da görüleceği gibi, üslup, boyut, işleme şekli/yöntemi gibi özellikleri nedeniyle,
farklı isimler de almıştır. Örneğin, erken dönemlerden itibaren şekillendirilen küçük boyutlu,
şematize ve bazen tanrısallık vasıflarının yüklendiği düşünülen örnekler “idol” olarak
adlandırılmıştır. Farklı kültürlerde, farklı tiplerde idoller biçimlendirilmiştir. Ancak hemen her
örnekte ortak olan husus, şematik biçimlendirilmeleridir. Neolitik dönemde, yani günümüzden
yaklaşık 6000 yıl önce belirgin göğüs ve kalçalara sahip “steatopik” ana tanrıça figürleri hemen
hemen tüm dünyada yaygındır. Bunlarda doğurganlığın, bereketliliğin vurgulandığı düşünülür.
Mö.3.bine geldiğimizde Ege havzasında, gövdesinin şekli nedeniyle “keman tipi idoller” adı
verilen bir tip yaygın olmuştur.
Gerçek boyuttaki eserlere “heykel”, bundan daha küçük boyutta olanlara ise “heykelcik”
veya “figürin” adı verilir. Eser şayet kendi başına ayakta duracak şekilde biçimlendirilmişse,
“serbest plastik eser” olarak tanımlanabilir. Bunların yanı sıra, figürlerin arka, alt veya yandan
bağlı oldukları zeminden yükseltilerek yapıldıkları eserler de vardır ki bunlara “kabartma”
denir. Kabartma eserler, genellikle mimari yapılarda görülür; yani bir yapının çeşitli
maksatlarla ve çeşitli alanlarının süslenmesi için kullanılırlar. Bunun yanı sıra, “mezar steli”
adı verilen mezar taşları üzerinde veya “adak steli” adı verilen ve çeşitli nedenler/dilekler için
tanrılara sunulan steller üzerinde de kabartmalar bulunur.
Kabartmalar yapısal açıdan alçak kabartma ve yüksek kabartma olarak ikiye ayrılır.
Şayet figürler, arkadaki taş bloğa yakın bir yükseklikte oyularak yapılmışsa “alçak kabartma”,
taş bloğundan tam ayrılmadan yapılmışsa “yüksek kabartma” adını alır.

13.2. Kullanılan Malzemeler
Heykel ve heykelcik yapımında çok çeşitli malzemeler kullanılmaktadır. Bunları
organik ve inorganik olarak ikiye ayırmamız mümkündür. Organik malzemelerin başında ahşap
gelir. Antik kaynakların bildirdiğine göre, en rahat bulunan ve işlenen malzemelerin başında
ahşap gelmektedir. Elverişli aletlerin kullanılmasıyla, taş malzemeye göre nispeten daha kolay
biçimlendirilmiştir. Aslında ahşap, salt heykel olarak değil, aynı zamanda bronz heykel
yapımında da kullanılmıştır. Özellikle ahşaptan hazırlanmış bir öz üzerine yerleştirilen bronz
levhaların, çekiçlenerek biçimlendirildikleri bilinmektedir. Bazı büyük boyutlu heykellerde de,
ahşaptan yapılmış bir öz üzerine daha değerli malzemeler kullanılarak kaplama yapıldığı
anlaşılmıştır. Böylesi, uygulamalarda, ahşabın ıslatılması, bazen içinin zeytinyağı ile
doldurulması ve bu sayede üzerine eklenen parçaların sabit kalmasının sağlandığı bildirilmiştir.
Kullanım ve erişim kolaylığına karşın, organik bir malzeme olması ve dış koşullara fazla
dayanamaması, bu malzemenin dezavantajı olmalıdır.
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Heykelcik yapımında kullanılan bir başka organik malzeme ise fildişidir. Fildişi
kullanımının Mö.3.binden itibaren gerçekleştiği bilinmektedir. Ancak Ege dünyasına yabancı
bir maddedir ve burada bulunmuş olan malzemeler, büyük ihtimalle ticari yollardan Kıta
Yunanistan ve Anadolu’ya ulaşmış olamlıdır. Fildişinin yanı sıra, kemikten de heykelcik
yapılmıştır. Özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ön ve arka bacakları, gerek çeşitli alet
ve alet sapı yapımında, gerekse heykelcik yapımında kullanılmıştır. Özellikle Roma
döneminde, kemikten yapılmış çeşitli eşyalar arasında figürinler önemli bir yer tutmaktadır.
Bunlarla iligli yapılmış denemeler, hayvan kemiklerinin uzun süre kaynatılmasının ardından
işlenebilir hale geldiğini ortaya koymuştur.
İnorganik malzemeler içinde en çok kullanılanlardan biri mermerdir. Mermerin dokusu,
ince veya kalın gözenekli yapısı, dokusunda damarı olup olmaması, antik çağda heykel ve
heykelcik yapımında dikkat edilen hususlar olmuştur. Öte yandan, heykel yapımında en çok
tercih edilen mermer türünün ince gözenekli ve damarsız mermerler olduğu da bilinmektedir.
Bunun nedeni, bu tür taşların nispeten rahat işlenmesidir. Ayrıca antik çağ heykeltraşları,
“mermerin çiğ beyazlığı”ndan rahatsız olmuşlar ve bunu engellemek için eserleri
boyamışlardır. Olasılıkla ince kristalli (grenli) ve damarsız mermer, bu açıdan da kolaylık
sağlıyor olmalıydı. Son yıllarda gelişen teknoloji sayesinde, heykel ve/veya kabartmalar
üzerinde kullanılan renklerle ilgili çarpıcı sonuçlara ulaşılmıştır. Kimi heykel üzerinde kalmış
boya kalıntılarından alınan pigment analizleri ve yüksek ölçüde çekim yapabilen ultraviole
fotoğraf makinaları sayesinde, boya yapımında kullanılan çeşitli malzemeler saptanabilmiştir.
Günümüzde yapılan fotogrametrik yöntemler, ölçümler, dijital fotoğraflama teknolojileri ve
pigment analizleri ile antik çağda eserlerin ne şekilde göründüğünü anlamak mümkün
olabilmektedir. Mermer ve diğer işlenebilir taşlardan heykel yapımında kullanılan aletler, taş
içiliğinde kullanılanlarla hemen hemen aynıdır. Detay çalışmalar için ince uçlu tarakların ve
Roma Dönemi’nde göz, saç işçiliği ve nispeten detay gerektiren uygulamalarda markap
kullanıldığı da bilinmektedir.
Bronzdan heykel yapımı için ise farklı teknikler kullanılmaktaydı. Bunlar içinde en
basiti, yukarıda da değinildiği gibi, pozitif hazırlanmış ahşaptan bir özün üzerine yerleştirilen
bronz levhacıkların çekiçlenmesi, böylece bronz üzerinde ahşap özün bir kopyasının
çıkartılmasıdır. Bir başka uygulama ise, döküm tekniğidir. Bu kez negatif hazırlanan özün içine
eriyik hâldeki bronz boşaltılır; soğuduktan sonra dış kalıp kırılırdı. Bu yöntemde her bir eserden
sadece bir adet üretilebiliyordu.
İçi boş döküm ise, yukarıda sıralananlardan daha zahmetli bir uygulamadır. Buna “kayıp
balmumu tekniği” de denirdi, zira üretimde balmumu kullanılırdı. Bu yöntemde önce tercihen
kilden bir öz hazırlanır, fırında pişirilir, üzerine balmumu sürülür ve tekrar kil ile kaplanırdı.
Bu ikinci kil tabakasının fırınlanması balmumunu erittiğinden boşluk oluşur, bu boşluğa eriyik
hâlde bronz dökülür, ardından tüm kalıplar kırılırdı. Bugün çeşitli müzelerde gördüğümüz
gerçek boyuttan büyük yapılmış bronz heykeller için temelde bu yöntem kullanılmıştır.
Kil, büyük heykel yapımı için zor bir malzemedir. Belki de bu nedenle, gerçek veya
gerçeğe yakın boyutta kilden yapılmış heykel fazlaca bulunmamıştır. Buna karşın figürin
biçimlendirmede yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Hiç kuşkusuz, kilden heykelcik yapımında
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kullanılan en kolay yöntem elde biçimlendirmedir. Hemen hepimiz, çocukken, çamur veya
oyun hamuruyla birşeyler biçimlendirmeye çalışmışızdır. Dolayısıyla bu yöntemin ne kadar
kolay olduğunu hepimiz biliriz. Ancak, daha ince işçilikli ve daha zarif, belki hareket eden
hâlde figürlerin betimlendiği örnekleri yapabilmek için bir kalıba ihtiyaç vardır. Bu yöntemde
içi negatif şekilde oyularak hazırlanmış kalıba kil topağı, henüz nemli hâlde iken elle yayılır.
Kısa süre sonra, içeriğindeki nemi kaybeden kil, küçülür ve böylece kalıptan alınması
kolaylaşır. Erken dönemlerde tek parçadan kalıplar kullanılırken, zaman içinde önce ikili,
ardından çoklu kalıp kullanımına geçilmiştir. İkili ve çoklu kalıplarda, figürini oluşturan
parçalar ince bir kil yardımıyla birleştirilir ve ardından eser fırınlanırdı.

13.3. Heykel Sanatının Gelişimi
Gerçek boyutlu değil, ama figürin olarak biçimlendirilmiş ilk eser, buluntu yeri
itibarıyla Hohle Fels Venüsü olarak bilinir ve günümüzden 40.000 ila 35.000 yıl öncesine, yani
üst paleolitik döneme tarihlenmektedir. Buluntu, mamut dişinden biçimlendirilmiş bir kadın
formunadır. Göğüsler ve kalçalar abartılı bir şekilde yapılmıştır. Benzer şekilde Willendorf
Venüsü de abartılı göğüs ve kalçaların işlendiği, ancak başın sadece saçlar şeklinde
betimlendiği görülür. Bu eser de 26-24.000 yıl önce yapılmıştır. Anadolu’ya baktığımızda ise,
Çatalhöyük’te veya Hacılar’da da Mö.7.bin civarına tarihlenen steatopik, yani göğüs ve
kalçaların abartılı yapıldığı eserlerle karşılaşırız.
Mö.3.binden itibaren gelişkin köy veya kent sistemi özellikle Yakın Doğu’da görülmeye
başlamış ve peşi sıra büyük uygarlıklar kurulmuştur. Bu süreçte yöneticilerin tanrılaştırılması
söz konusudur. Böylece hem tanrılaştırılan yöneticiler, hem de halkın inandığı tanrılar için
heykeller ve/veya heykelcikler yapılır olmuştur. Sanat, sarayların kontrolü altındadır. Saray
duvarlarını veya kapılarını süsleyen görkemli kabartmalar, aslında yöneticinin başarılarını,
kazandığı savaşları anlatmaktadır. Bu durum, yaklaşık Mö.1.bin başlarına kadar farklı
coğrafyalarda, farklı üsluplarla devam etmiştir. Mısır’da, Assurlularda, Hititlerde ve
Urartularda da bunu görürüz.
Ege dünyasında, Mö.3.bin civarında, Ege adalarında “kyklat idolleri” adı verilen
heykelcikler yapılmıştır. Bu idoller, genellikle ayakta, ellerini göğüs veya karın hizasında
bağlamış vaziyette erkek figürleridir. Son derece yalın yapılmışlardır ve yüzlerindeki burun
çıkıntısından başka, herhangi bir yüz detayı verilmemiştir. Büyük olasılıkla adak işlevli
oldukları düşünülen bu eserler, yaklaşık 5-50 cm.lik ölçülere sahip olarak yapılabilmektedir.
Bu dönemde ayrıca Ege dünyasında Minos ve Myken uygarlıkları da kurulmaya başlamıştır ve
büyük boyutlu değil, figürin tarzında eserler üretilmeye devam edilmektedir. Fildişi veya pişmiş
topraktan yapılan eserler, tanrıçaları veya çeşitli akrobatik hareketler yapan veya dua eden
figürleri betimlemektedir.
Ege havzasındaki bu küçük boyutlu heykellere karşılık, Akdeniz’in güneyinde güçlü bir
krallık olan Mısır’da ise durum oldukça farklıdır. Mısır dünyasında, krallığı yöneten kişi –
Firavun, yaşarken ve öldükten sonra tanrısallaştırılmıştır. Mısır uygarlığında, MÖ.3.binden
itibaren dev boyutlu heykelleri ve mezarlarında dikkatle işlenmiş kabartmaları görürüz. Mısır
sanatı da, kraliyetin yönettiği bir sanat olup, yüzyıllar boyunca değişmeden kalmıştır. Öte
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yandan, Mısır’da üretilmiş taş heykeller, demir malzemenin yoksunluğuna karşın
biçimlendirilmiştir. Heykeltraşlar, granit, bazalt, porfir gibi daha sert taşları kullanarak, anıtsal
heykelleri yapmıştır. Ayrıca belirli oranlar sistemi kullanılmıştır.
Karanlık Çağları takip eden dönemde de başlangıçta küçük boyutlu heykelcikler
karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, Ege dünyasının geometrik döneminde, yaklaşık Mö.
1000-700 arasında anıtsal heykeltıraşlık eserleri görülmez. Bunun yerine, pişmiş topraktan,
bazen kurşundan yapılmış küçük figürinler üretilmiştir. Bunlar genellikle hayvan veya dua eden
insan tasvirlerini içeren, döküm tekniği kullanılarak üretilmiş örneklerdir. Özellikle kıta
Yunanistanı’nın yakınındaki bir adada bulunmuş olan pişmiş topraktan yapılmış ve yarı insan
yarı at, yani “kentaur” şeklinde biçimlendirilmiş olan eser, dönemin tüm bezeme özelliklerini
yansıtmaktadır. Basit, primitif bir tarzda biçimlendirilmiş eserin gövdesi, geometrik motiflerle
doldurulmuştur.
Mö. 700-500 arasında yaşanan Arkaik dönem, birçok alanda olduğu gibi, heykeltraşlıkta
da önemli değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Gerek anıtsal heykeltraşide, gerekse küçük
boyutlu eserlerde, son derece önemli ve ünik eserlerin ortaya konulduğu görülür. Figürinler için
Anadolu, önemli veriler sunan merkezlere sahiptir. Bunlardan biri Ephesos’tur. Ephesos
Artemis Tapınağı temelinde bulunmuş olan fildişi ve altından yapılmış heykelcikler, doğu
uygarlığıyla kaynaşan Yunan sanatından izler taşır. Dahası henüz tam olarak tanımlanamamış
ve açıklanamamış çeşitli arkeolojik bulguları da içermektedirler.
Ephesos Artemisionu gibi, Antalya Elmalı’da bulunmuş figürinler de ünik örneklerdir.
Bunlar arasında da hem gümüş, hem de fildişinden yapılmış figürinler de vardır ve Anadolu
geleneğini tam olarak yansıtan buluntular arasındadırlar.

256

Elmalı, fildişi heykelcik. Mö. 7. yy. civarı. İ.Ü.
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı dia arşivi
Bütün bu ufak buluntulardan ayrı olarak Arkaik
dönem, özellikle Yunan heykel sanatının gelişmesinde
kıvılcım etkisi yapmış bir dönemdir. Zira anıtsal
heykeltıraşlığa geçiş, bu dönemde gerçekleşir. Bunu
sağlayan faktör de Yunanların Mısır uygarlığıyla
karşılaşmasında yatar. Mö. 6. yy. civarında Nil deltasında II. Psammethikos’un seferine paralı
asker olarak Karialı askerler de katılmıştır. Bunlardan bazıları Mısır’da yaşamaya devam etmiş,
bazıları ise ülkelerine geri dönmüştür. Bu sefer sırasında, Yunanların gördüğü anıtsal Mısır
heykelleri, Yunan sanatında heykeltraşlığın gelişmesinde etkin olmuştur. Mısır’ın görkemli
saray ve mezar yapılarını süsleyen anıtsal heykeltıraşlık eserleri, yukarıda da değindiğimiz gibi,
demir malzemenin yokluğuna karşın, daha sert taştan malzemeler kullanılarak
biçimlendirilmiştir.
Mö.7.-6.yy.da yapılan eserler, biraz da bu nedenle Mısır heykellerini andıran sert
duruşlara sahiptir. Çıplak, genelde sol ayağını öne atmış ve eller yumruk yapılarak bacaklara
bitiştirilmiş biçimde üretilen genç erkek heykelleri kouros olarak adlandırılmıştır. Bunlar
genellikle mezar steli/taşı işlevini gören eserlerdir. Ancak bazen kutsal alanlara adak olarak da
yapılmış oldukları görülür. Hemen hemen aynı pozisyonda yapılmış giyimli kadın/genç kız
heykelleri ise genç kız anlamına gelen “kore” adını almaktadır. Her ikisinde de yazıtlı kaideler
bulunabilir.
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Kouros heykeli. Mö.580 civarı. Atina Milli
Müzesi (Foto: S.Çokay)

Bu ilk başlangıç sürecinde, figürlerde fazlaca hareket görülmez. Bunun sebebi, henüz ustaların
taş işlemeye alışmamış olmalarıdır. Özellikle ilk anıtsal heykellerde, eserin
biçimlendirilmesinde taş bloğun köşelerinin hissedilmesi söz konusudur. Buna karşın dönem
sonlarına doğru, kouros ve kore heykellerinde çözülmeler başlar. Önce kollar vücuttan ayrılır,
daha sonra da baş, hafifçe iki yana doğru dönmeye başlar.
Arkaik dönem sonunda, Klasik döneme gelindiğinde vücut uzuvlarında görülen
çözülmeler hızla artar. Artık heykeller sadece ayakta dimdik duran eserler değildir. Yürür hâlde,
elinde ok ve mızrak taşıyan atletler, oturan erkekler betimlenmeye başlar. Klasik dönem
ortalarında figürlerin vücutlarında S kıvrımların arttığı, çömelme, eğilme, bükülme
hareketlerinin artık kolaylıkla işlendiği görülür. Ayrıca ismini ve eserlerini çok daha iyi
bildiğimiz ünlü heykeltraşlar da ortaya çıkar. Myron, Polykleitos, Praksiteles bunlardan
bazılarıdır. Dönem sonunda, insan vücudunun hemen her hareketi sanatçılar tarafından

258

betimlenir olmuştur. Vücut, hemen tüm detaylarıyla, kas, saç, giysi kıvrımı gibi, rahatça
işlenmektedir.

Myron’un Disk atan atlet – Diskobolos heykeli. Mö.46450’de yapılmış Yunan kökenli eserin Roma
döneminde yapılmış kopyası. (İ.Ü.Klasik Arkeoloji
ders dia arşivi)

Büyük İskender ile birlikte başlayan Hellenistik
dönem, Mö.3. -1. yy. arasını kapsar. Bu dönemde
Büyük İskender, doğuya Hindistan’a kadar gitmiştir,
böylece doğunun kültürü batıyla tanışmış olur. Batı,
doğudan aldığı özellikleri harmanlayarak yeni
sentezler kurarken, Hellenistik düşünceyle birlikte
duygular ve hisler de heykellerde betimlenmeye
başlanır. Yaşlılık, sarhoşluk gibi haller, keder ve acı, heykellerin yüzlerinde, vücutlarında en
gerçekçi şekliyle biçimlenir. Klasik dönemde vücut hareketlerinin betimlenmesinde ulaşılan
mükemmellik, Hellenistik dönemde ortaya çıkan duygusal ifadelerin eklenmesiyle, daha
gerçekçi bir anlam kazanır. Artık heykeltıraşlıkta ideal olan değil, gerçek olan
betimlenmektedir.
Roma dönemine ulaşıldığında, portre heykellerdeki artış dikkat çekicidir. Kişinin tüm
bireysel özelliklerinin vurgulandığı realist/ portre heykelleri, ideal insan ölçülerine göre yapılan
idealist portrelerden oldukça farklıdır. Ayrıca Roma dünyasında, imparatorların heykeltraşlığı
bir tür propaganda aracı olarak kullanmaya başladığını görüyoruz. Halk da bunu kendi amaçları
doğrultusunda kullanmaktadır. Örneğin bir imparatorun bir kenti ziyareti söz konusuysa, hemen
o imparatorun büstleri ya da heykelleri yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca zaferleri veya kazanılan
başarıları göstermek amacıyla (dolaylı bir propaganda şekli) çeşitli anıtlar veya kabartmalar
diktikleri görülmektedir. Öte yandan Roma heykel sanatında yoğun bir şekilde Yunan
heykellerinin kopyaları yapılmıştır.
Teknik açıdan bakıldığında, Roma döneminde baskın matkap kullanımı söz konusudur.
Bu sayede abartılı saç işçiliği, göz bebeklerinin gösterilebilmesi gibi detaylar mümkün
olabilmiştir.
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Uygulamalar
1) Heykeltraşlık konusuyla ilgili olarak Yusuf Boysal’ın Arkaik Dönem Heykeltraşlığı
isimli yayınları önerilebilir. Ayrıca çeşitli müzeler ziyaret edilerek görsel destek alınabilir.
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Uygulama Soruları
1) Heykeltraşlığın ortaya çıkışını, heykellerin kullanım yerlerini anladınız mı?
2) Heykel sanatının doğuşunu öğrendiniz mi?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak heykeltıraşlık terminolojisi anlatılmıştır. Genel olarak tek başına
ayakta durabilen, gerçek boyut veya gerçek boyuta yakın büyüklükteki eserlere heykel, daha
küçük boyutta olanlara heykelcik veya figürin adı verilir.
Heykel yapma, biçimlendirme, nerdeyse insanın ilk ortaya çıktığı dönemden itibaren
uğraşısı olmuştur. Bu uğraşıda dönem, kültür, kültürlerarası etkileşim, heykeltraşlığın bir sanat
hâline gelmesinde, belirleyici faktör olmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Küçük boyutlu, şematize ve bazen tanrısallık vasıflarının yüklendiği düşünülen eserlere
ne ad verilir?
a) Heykel
b) Heykelcik
c) İdol
d) Figür
e) Figürin
2) Dünyanın en eski figürini olan Hohle Fels figürini ne zaman yapılmıştır?
a) Yunan dönemi öncesinde
b) Mö. 40.000-35.000 civarında
c) Roma döneminde
d) Mö.26.000-20.000 civarında
e) Mö.7.000 civarında
3) Aşağıdakilerden hangisi heykel yapımı için bir neden sayılamaz?
a) Tanrıların insansılaştırılması
b) Adak adamak
c) İdeolojik nedenler
d) Sanat eseri olmaları
e) Bireylerin evlerini süslemek istemeleri
4) Yöneticilerin başarılarını, kazandığı savaşları anlatan ve saray duvarlarını veya
kapılarını süsleyen görkemli kabartmalar hangi uygarlıklarda görülmez?
a) Urartularda
b) Assurlularda
c) Hititlerde
d) Eski Yunan’da
e) Roma uygarlığında
5) Aşağıdaki yerleşmelerden hangisi arkaik dönemde Anadolu’da fildişinden yapılmış
heykelcik bulunan merkezlerden biridir?
a) Pergamon
b) Ephesos
c) Ankyra
d) Khalkedon
e) Perge
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6) “Kouros” nedir?
a) Mısır uygarlığında firavun heykeli
b) Eski Yunan’da genç erkek heykeli
c) Roma uygarlığında tarihi stel
d) Önasya uygarlıklarında kapıyı koruyucu figürler
e) Eski Yunan’da genç kız heykeli
7) Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan uygarlığında heykeltraşlığın gelişmesinde etkili
olmuştur?
a) Yeni aletlerin yapılması
b) II. Psammethikos’un Mısır seferine Karialı askerlerin katılması
c) Yeni heykeltraşların doğması
d) Heykeltraşlık alanında hoca-çırak ilişkisinin doğmuş olması
e) Yeni atölye sayısının hızla artması
8) Aşağıdakilerden hangisi Klasik dönem Yunan heykeltraşlığında görülmez?
a) Vücut hareketinin tam ve eksiksiz yapılması
b) Giysi kıvrımlarında gerçekçilik
c) Yüz hatlarının idealize yapılması
d) Heykel ve kabartmaların boyanması
e) Durağan ifade ve duruş
9) Aşağıdakilerden hangisi heyktraşlıkla bağlantılı değildir?
a) Figürin
b) İdol
c) Steatopik
d) Myron
e) Denge kanunu
10) Arkaik dönem heykeltraşlığında aşağıdakilerden hangisi görülür?
a) Heykelin taş bloğun köşelerinden henüz kurtulamamış olması
b) El ve kolların gövdeden kopup vücudun hareket kazanması
c) Giysi kıvrımlarında gerçekçilik
d) İdeal yüz tiplemesi
e) Anın hareketinin verilmesi

Cevaplar
1) c, 2) b, 3) e, 4) d, 5) b, 6) b, 7) b, 8) e, 9) e, 10) a
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14. MİTOLOJİ ve İNANÇ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. MİTOLOJİ ve İNANÇ
14.1. Mitos, Epos, Logos ve Mitoloji
14.1.1. Eski Yunan dini hakkında Bilgi Veren Antik Kaynaklar
14.1.2. Eski Yunan ve Roma Tanrıları
14. 2. İnanç
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Mitoloji nedir?
a) Efsaneler ve söylenceler
b) Deyimler
c) Etnoarkeolojik veriler
d) Folklorik veriler
e) Antropolojik veriler
2) Troia savaşı kim tarafından anlatılmıştır?
a) Herodotos
b) Hesiodos
c) Homeros
d) Aristoteles
e) Antimenes
3) Hijyen kelimesi nereden gelmektedir?
a) Temizlik anlamından
b) Sağlık tanrıçasının adından
c) Antik çağın sağlık merkezlerinden
d) Esin perilerinden
e) Steril ortam tanımından
4) Her toplumun yarattığı mitoslar vardır.
a) Doğru
b) Yanlış
5) Bütün efsanelerin yazarları bilinir.
a) Doğru
b) Yanlış

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) b, 4) Doğru, 5) Yanlış
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mitos, mitoloji kavramları

Evrensel bakış açısıyla,
kültürlerin, toplumların
ortaya koyduğu mitos ve
mitoloji kavramlarının
öğrenilmesi

Kaynakçadaki yayınları
okumak;

Eski Yunan dini hakkında
bilgi veren antik kaynaklar

Eski Yunan dini hakkında
bir ön bilgi edinilmesi, bu
bilgiyi bize anlatan antik
kaynakların ve eserlerinin
tanıtılması

Kaynakçadaki yayınları
okumak;

Eski Yunan ve Roma
tanrıları

Dünya kültürü ve sanatına
etki eden tanrı ve tanrıçalar
ile bunların ne şekilde
betimlendikleri, kısaca
özellikleri

Kaynakçadaki yayınları
okumak; müzeleri ziyaret
etmek;
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Anahtar Kavramlar
















Mitos
Mitoloji
Homeros
Hesiodos
Olymposlular
Zeus
Hera
Artemis
Apollon
Ares
Athena
Hephaistos
Dionysos
Herakles
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Giriş
İnsanoğlu var olduğu andan itibaren, bir yaratıcının varlığına inanmıştır. Hemen her
kültürün kendine has inanç sistemi bulunmaktadır. Çok tanrılık-Pagan kültürlerde bu durum,
ister istemez doğa olayları ve insan ihtiyacının bir sonucu olarak doğmuştur. Bazı uygarlıklarda,
yöneticilerin öldükten sonra tanrılaşması kavramı bulunur. Örneğin Mısır uygarlığında,
firavunlar, hem yaşarken, hem de öldükten sonra tanrıların elçisi olarak tanınmıştır.
Çoğu din, özünde mitosları barındırır. Mitos, eski Yunanca “söylenen veya duyulan
söz” anlamına gelir. Zamanla bu anlam, gerçek dışı ve doğru olmayan, ancak kulaktan kulağa
aktarılarak daha çok sembolik anlamlar yüklenmiş ve böylece yaşamın içerisine giren efsaneler
hâlini alır. Bir kültür veya dindeki bu tip unsurları inceleyen bilim dalına “mitoloji” adı verilir.
Bununla birlikte, mitoloji ve din, birarada ancak birbirinden farklı alanlardır.
Eskiçağda yaşamış uygarlıkların kurdukları mitoslar, yine bu uygarlıklar tarafından
üretilmiş eserlere de daima yansımıştır. Arkeolojik açıdan baktığımızda, yaratıcının
şekillendirilmesi, tanrı ya da tanrıçanın imajı, yani heykeller ve onun varolduğu, yaşadığı ev
yani tapınaklar olarak karşımıza çıkan somut verilerdir. Bununla birlikte, yukarıda, çeşitli
dersler boyunca, Anadolu’daki uygarlıkların kimi zaman yan yana yaşadıklarına değinilmişti.
Karanlık çağlar olarak adlandırdığımız ve hemen hemen ne olduğunu bilemediğimiz dönem
dışında, yaşamış tüm uygarlıklar, birbirlerinin kültürlerinden etkilenmiştir. bu etkileşimin bir
sonucu olarak zaman zaman mitosların karışması, birbiri içine geçerek farklı formlara
dönüşmeleri söz konusu olmuştur. Örneğin, insanoğlunun biçimlendirdiği en erken
heykelcikler, tarihöncesi dönemlerde “anatanrıça” olarak tanımlanan heykelciklerdir. Bunlarda
kutsanan tanrıçanın üretkenliği, doğurganlığıdır ve bu özellikleri ön plana çıkaracak, iri göğüs
ve kalçalar şeklinde biçimlendirilmişlerdir. Sonraki süreçlerde bu anatanrıça, Anadolu’da doğa
tanrıçası ve yaban hayvanlar hâkimesi Kybele’ye dönüşür. Yunan unsurların eklenmesiyle
Artemis hâlini alır.
Bu bağlamda, çok çeşitli uygarlıkların yaşadığı ülkemizde, daha önceki derslerde de
değinildiği gibi, aslında Avrupa uygarlığına da şekil veren Yunan ve Roma etkileri belirgindir.
Ancak tekrar edilmesi gereken husus, bu etkilerin süreç içinde değişmiş ve evrimleşmiş
olduğudur. Bir uygarlık, kendine yabancı topraklara ulaştığında, ondan etkiler alır ve onu
etkiler. İşte Anadolu, bu nedenle zengin bir kültürel farklılığa sahiptir. Ülkemizde yaşamış tüm
uygarlıklar veya toplumların inanç sistemleri veya tanrı/tanrıçalarına burada değinmek
neredeyse imkânsızdır. O nedenle, turizm, sanat ve kültürle en çok birarada değerlendirilen
Yunan ve Roma dinlerindeki bazı tanrı, tanrıça ve kahramanlara değineceğiz.
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14.1. Mitos, Epos, Logos ve Mitoloji
Eski Yunan dilinde “söz” için kullanılan çeşitli kavramlar vardır. Bunlardan “mythos”,
söylenen veya duyulan söz’dür. Bununla birlikte insanların görüp, duyduklarını anlatırken
abartıya kaçmaları, yalan söylemeleri, olağandan veya olandan farklı anlatmaları nedeniyle
mythosa güvenilmez. “Epos”, belirli bir düzen ve ölçüye göre söylenen, okunan sözdür ve şiir,
destan veya ezgi gibi anlamlara gelir. “Logos” ise “gerçeğin insan sözüyle dile gelmesidir.
“Logos bir yasal düzeni yansıtır, insan bedeninde ve ruhunda bir logos bulunduğu gibi, evrenin
ve doğanın da logos’u vardır. Logos insanda düşünce, doğada kanundur, her yerde ve herşeyde
vardır, ortaklaşa ve tanrısaldır” (Erhat 1972, 5-6). Logos kelimesi bu kavramdan yola çıkarak
genişlemiş ve “bilim” sözcüğüyle açıklanır olmuştur.

14.1.1. Eski Yunan dini hakkında bilgi veren antik kaynaklar
Homeros: Mö. 8. yy. da Batı Anadolu, Smyrna’da doğduğuna inanılan gezgin ozan
Homeros’un iki önemli eseri İliada ve Odysseia’dır. İliada’da Yunanistan’ın güçlü krallığı
Akhaialılar ile Troialılar arasında, Mö. 13. yy. da gerçekleştiği düşünülen Troia savaşı anlatılır.
Çok çeşitli sanat dallarında betimlemeleri bulunsa da savaşın gerçekleşip gerçekleşmediği tam
olarak bilinmemektedir. Odysseia ise Troia savaşına katılan Odysseus isimli bir kahramanın
başından geçenleri anlattığı destanıdır. Homeros destanları, aslında uzun bir süre boyunca
sadece kulaktan kulağa aktarılmış ve sonradan Mö. 6. yy. da yazılı metne dönüşmüştür. Özünde
eski Yunan ve Anadolu dünyasına ait son derece özgün bilgiler içermektedir.
Hesiodos: Hesiodos da Homeros gibi, Mö. 8. yy. sonu-7. yy. başlarında yaşadığı
düşünülen bir başka ozandır. İki önemli eserinden biri Theogonia-Tanrıların Doğuşu, diğeri ise
Erga kai hemerai-İşler ve Günler’dir. Bu eserinde ozan, sıradan bir köylünün yaşamına ışık
tutacak bilgiler içerir. Yer yer mitolojik hikâyelerle bezeli metninde, çiftçilik, ticaret, ev
yönetimi, bağcılık gibi konular ele alınmıştır.

14.1.2. Eski Yunan ve Roma Tanrıları
Bugün dünya kültüründe önemli bir yeri olan Eski Yunan ve Roma mitolojisi, aslında
Eski Yunanca ve Latince dile getirilmiş olduğu için bu bölgelere özgü olarak kabul edilir. Eski
Yunan ve Roma dini, daha önceki birçok uygarlıkta olduğu gibi çok tanrılı bir dindir. Bu dinde
tanrı ve tanrıçalar insan gibi-antropomorfik olarak kabul edilmiştir. Bu tanrı ve tanrıçalar,
sıradan insanlar gibi, çeşitli olaylara karışmakta, barış ve savaşa karar vermekte, insanların
hayatlarına etki eden işler yapmaktadır. Sıradan insanlardan tek farkları ölümsüz olmalarıdır.
Eski Yunan tanrılarının “Olympos” adlı bir dağın tepesinde yaşadıklarına inanılmıştır. Bu
nedenle, toplamda 12 adet ana tanrıya, “12 Olymposlu” veya “Olymposlular” adı da verilmiştir.
Bunlardan başka yarı tanrılar ve tanrılaştırılan kahramanlar da eski Yunan mitoslarında
karşımıza çıkar. Ancak efsaneler incelendiğinde, aslında bu tanrı ve yarı tanrıların kökenlerinin
Anadolu, Mezopotamia, Fenike ve Mısır dünyasında bulunduğu görülecektir.
Efsanelere göre, Olymposlulardan önce, Titanlar adı verilen devlerin egemenliği vardır.
Bu Titanlardan Kronos ve Rhea’nın oğlu olarak doğan Zeus, Titanların egemenliğini sona
erdirir ve Olymposluların egemenliğini kurar.
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Zeus: Tanrıların tanrısı, baş tanrıdır. Gökyüzüne hükmeder ve biraz da bu nedenle
betimlemelerinde elinde genellikle asa ve şimşek demeti tutar vaziyette gösterilir. Kutsal
hayvanı kartaldır ve o da genellikle Zeus ile birlikte betimlenir. Tasvirlerde genellikle tahtta
oturur ve bazen elinde şimşek demeti taşır vaziyette betimlenmiştir. Genellikle çapkındır;
birçok evliliği ve bu evliliklerden doğmuş birçok çocuğu vardır. Antik Yunan ve Roma
dünyasında Zeus’in yaptığı çapkınlıklar ve eşiyle olan çekişmeleri hep espri konusu olmuştur.
Roma mitoslarında adı Jupiter olarak geçer.
Hera: Zeus’in eşi ve aynı zamanda kızkardeşidir. Kadına dair tüm özellikleri
bünyesinde barındıran bir tanrıçadır. Kendisinin doğrudan konu olduğu bir efsanesi yoktur
ancak, hemen hemen birçok efsanede Zeus’in çapkınlıklarından muzdarip olduğu anlatılır.
Antik dünyada hemen her evde kendisine saygı gösterilmiştir. Bu da olasılıkla evliliğin ve evli
kadınların koruyucusu olmasından kaynaklanmaktadır. Roma mitolojisinde adı Iuno’dur.
Poseidon: Zeus’un kardeşi olan Poseidon, denizler tanrısıdır. Aynı zamanda deprem
tanrısı olarak da tanımlanmıştır. Genellikle betimlemelerde yunus ve üç çatallı asası-Trident’i
ile gösterilir. Denizler altında eşi ve elli adet çocuğuyla birlikte yaşamaktadır. Poseidon’un
insanlara ilk atı verdiğine inanılırdı. Denizlerde fırtınayı başlatmak veya durdurmak da onun
elinde idi. Roma mitolojisindeki adı Neptunus’tür.
Aphrodite: Aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Ona yardımcı olan Eros ile birlikte, genellikle
çıplak veya yarı çıplak bir şekilde betimlenmiştir. Hem Homeros’ta, hem de Hesiodos’ta
Aphrodite’nin doğumundan bahsedilmiştir. Hesiodos, onun Kıbrıs’ta denizin köpükleri
arasından doğduğunu şiirsel bir dille anlatmaktadır. Roma dinindeki adı Venüs’tür.
Hephaistos: Demirci tanrıdır ve Aphrodite’nin eşidir. Bütün güzel, alımlı tanrılar
içinde, en çirkini odur. Güzel ve zarif Aphrodite’ye karşılık Hephaistos topal ve kaba bir tanrı
olarak tanımlanır. Betimlemelerde, dizi üzerinde kalkan döverken betimlenmiştir. Bütün
ölümsüzlerin zırhlarını yapmış, silahlarını hazırlamıştır. Başında demircilere has bir başlık
bulunur. Bazı efsanelerde, Baştanrı Zeus’un Athena’yı yaratmasında karşılık, Hera’nın da
Hephaistos’u yarattığı söylenir. Roma mitolojisindeki adı Vulcanus’tur.
Athena: Athena bir bebek olarak değil, zırhlar içinde Zeus’un kafasından çıkmıştır. Katı
yürekli, duygusuz bir tanrıça olarak tanımlansa da, aslında kentleri koruyan bir kimliğe sahiptir.
Akıl, sanat ve zanaat tanrıçasıdır. Savaşlarda zor durumda olanlara yardım eder, yol gösterir.
Atina kentinin de baştanrıçasıdır. Betimlemelerde genel olarak miğfer ve kalkanlı, mızraklıdır.
Yanında sanatın temsilcisi baykuş bulunur. Roma mitoslarında Minerva olarak adlandırılır.
Apollon: Güneş ve ışık tanrısıdır. Efsanelere göre Zeus ve Leto’nun oğludur. Kehanet,
müzik ve zanaat tanrısı olmasının yanı sıra, sürülerin ve çobanların da koruyucu tanrısıdır.
Betimlemelerde bazen elinde bir kithara-lir, bazen de ok, yay veya defne dalı tutarken gösterilir.
Anadolu’da Apollon’un özellikle kehanet özelliğiyle ilgili öne çıkan merkezler arasında
Didyma önem arz eder.
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Artemis: Yukarıda da değinildiği gibi, aslında kökeni eski bir Anadolu tanrıçasıdır.
Apollon’un kızkardeşidir. Ay ve av tanrıçası, genç kızların koruyucusudur. Ok ve yay tutarken
betimlenir, bazen yanında kutsal hayvanı olan geyik bulunur. Anadolu’da özellikle İzmir
Ephesos, Antalya Perge antik kentleri Artemis kültünün öne çıktığı merkezler arasındadır.
Roma mitolojisinde Artemis’e Diana adı verilmiştir.
Ares: Savaş tanrısıdır. Katı yürekli, kinci bir tanrı olarak tanıunmıştır. Zeus ve Hera’nın
oğludur. Miğfer, zırh ve kalkanlı betimlenir. Yine savaşla bağlantılı Athena’nın aksine Ares,
daha çok kas gücüne dayanan bir ustalığa sahiptir. Athena ise daha akılcıdır. Fazlaca efsanesi
olmadığı gibi, kendisine tapan kent de yoktur. Korkaklığıyla da tanınan Ares, bir savaş sembolü
olmaktan ileriye gidememiştir. Roma mitoslarında ise Mars olarak adlandırılmıştır.
Romamlılar, Yunanların aksine, Mars’ı oldukça sevmiş ve onun savaşçı yönünü önemsemiştir.
Hermes: Haberci tanrıdır, Zeus ile Maia’nın oğludur. Hermes, tanrıların habercisi
görevini üstlenmesinin yanı sıra, zanaatkârların, seyyahların, tüccarların ve hırsızların
koruyucusudur. Betimlemelerde kanatlı ayakkabıları ve başında yolcuların sıklıkla kullandığı
şapkası ve kısa pelerini ile betimlenir. Elinde kerykeion adı verilen yılanlı asası bulunur.
Tanrıların en zekisi, aynı zamanda en kurnazı olarak da bilinir. Roma mitoslarındaki adı
Mercurius’tur.
Asklepios: Sağlık ve şifa tanrısıdır. Sakallı, yaşlı bir erkek olarak betimlenen tanrının
elinde üzerine yılan dolanmış bir asa bulunur. Antik çağda sağlık yurtları ve hastaneler de
asklepeion olarak adlandırılmıştır. Anadolu’da Bergama’da antik çağın en ünlü
asklepieionlarından biri bulunmaktadır. Yine Bergama yakınlarında Allianoi’da da antik çağın
ünlü hekimi Gallienos’un da yaşadığına inanılan bir sağlık yurdu vardır.
Hygieia: Sağlık tanrıçasıdır. Asklepios’un kızıdır. Genellikle elinde tuttuğu phialeden
yılan beslerken betimlenir. Bugün kullandığımız “hijyen” kelimesi Hygieia’dan gelmektedir.
Helios: Güneş tanrısıdır. Atlı arabasıyla gökyüzünde yolculuk yaptığına inanılırdı.
Başında ışın demetinden bir taç takar.
Dionysos: Şarap ve sarhoşluk tanrısıdır. Dionysos da büyük olasılıkla Anadolu kökenli
bir tanrı olup Yunan uygarlığına sonradan dâhil olmuştur. Elinde içki kadehi, üzüm salkımları
tutarken betimlenir. Asma yapraklarından taç takar vaziyette de betimlemeleri vardır. Roma
mitolojisindeki adı Bacchus’tür.
Demeter: Bereket, tarım ve evlilik tanrıçası olan Demeter, buğday başakları taşıyan,
başı kapalı bir kadın olarak betimlenmiştir. Roma mitoslarında Ceres olarak adlandırılmıştır.
Hades: Zeus ve Poseidon’un kardeşi olan Hades, yeraltı dünyasının, ölüler ülkesinin
sahibidir. Bu dünyanın giriş kapısında üç başlı köpek olan Kerberos bulunur.
Bu tanrılar ve tanrıçaların yanı sıra, yukarıda da değindiğimiz gibi yarı tanrılar da vardır.
Bununla birlikte, eski Yunan mitoslarında kahramanların ve tanrılaştırılan kahramanların da
oldukça büyük bir yeri vardır. Bunlar içinde en ünlülerinden biri Herakles’tir. Herakles, güç,
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cesaret ve kahramanlığın timsali bir figürdür. Herakles’in efsanevi 12 görevi, çeşitli vazo
resimleri ve heykeltraşî eserlere konu olmuştur. Bu işleri yaparken her Ayrıca tapınaklar, vazo
resimleri ve çeşitli heykeltıraşlık eserleri hep bu tanrı, tanrıçalar ile yarı tanrı ve karamanları
anlatan betimlemelerle doludur.
Bellerophontes, Anadolu’nun Lykia bölgesiyle bağlantılı bir kahramanıdır. Kanatlı at
Pegasos’un yardımıyla ağzından ateş çıkartan Khimaira’yı öldürür. Ancak Pagesos ile
Olympos’a çıkınca, Zeus tarafından aşağıya atılmıştır. Bugün Antalya Çıralı’da çıkan doğal
gazın yandığı yerde Khimaira’nın yaşadığına inanılmaktaydı.

14.2. İnanç
Din düşüncesinin, “tanrısal bir egemen güce karşı duyulan inanç ya da saygıyı ve onu
memnun etme arzusunu belirten faaliyet ve davranış” olarak tanımlayacak olursak, dinin
aslıdna bir inanç sistemine sahip olması gerektiği sonucuna da ulaşırız. Hal böyle olunca aslında
dinin önemli unsurlarından biri olan inancın, doğaüstü veya insanüstü olaylar, durumlar veya
güçlerle ilgili olduğu düşünülür. “Diğer bir deyişle, doğaüstü varlıklar inşalar tarafından
kavramsallaştırılmıştır ve onların dünyayla ilgili oalrak bilişsel haritalarında bir yerleri vardır”
(Renfrew-Bahn 2017, 413). Bunun yanı sıra dinin kendine has tören ve ritüel olarak
tanımdaığımız eylem ve hareketleri de içeren; dolyısıyla onu kurumlaştıran bir yapısı da vardır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi arkeoloji, geçmişte yaşamış insanın bıraktığı herşeyi incelediği
ve bir tür geçmişin antropolojisi olduğuna göre, toplumun inanç şekli ve sistemi de araştırma
kapsamına girmektedir. Arkeolog açısından temel sorun ise, inanç ile bağlantılı herşeyin maddi
şekilde betimlenmemiş olmasıdır. Bu durumda ne yazık ki, zaman zaman anlamlandırılamayan
obje, nesne veya belki şekillerin “dinle ilgili-kült ile bağlantılı olduğu” fikri ortaya atılmaktadır.
“Kült” olarak da tanımlanan inancı oluşturan dört önemli unsur vardır:
Dikkatin odaklanması: İbadet eden kişilerde oluşacak coşkulu farkındalık; dini heyecan
Sınır alanı: Dinsel törenin yapıldığı yerin, özel bir yer olamsı; törensel yıkanma ve temizlik
Tanrısal varlığın mevcudiyeti: Birçok toplumda tanrı, fiziksel bir şekil veya suret ile temsil
edilir.
Katılım ve sunu: Törene katılan kişiler, dua ve jestleri gerçekleştirmenin yanı sıra, tanrısal
varlığa kurban ve armağan da verirler.
Bu unsurların maddi kalıntılar (kült heykeli veya objesi, tapınak binası, sunak, tanrı veya
tanrıçanın imajı, onu ifade eden bir sembol vb.) yoluya belgelenmesi arkeolojik açıdan
önemlidir.
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Uygulamalar
1) Eski Yunan ve Roma dini, mitoslar ve tanrılar için Azra Erhat’ın Mitoloji Sözlüğü
önerilebilir. Ayrıca T. Carpenter’ın “Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji” isimli yayını görsel
malzeme çeşitliliği açısından önerilir.
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Uygulama Soruları
1) Eski Yunan dini ve tanrılarını öğrendiniz mi? Mitolojik olaylar veya kimliklerin
ortaya çıkışları hakkında bir fikir sahibi oldunuz mu?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak “mitos” sözlü anlatı kelimesinden gelişen bir bilim dalı olarak
mitolojinin ne olduğu tanımlanmıştır. Ardından din ve mitoloji bağlantısı ile insanoğlunun
ihtiyaçlarından kaynaklanan tanrı kavramının doğmasına kısaca değinilmiştir. Bugün Avrupa
kültürünü temelini oluşturan Eski Yunan ve Roma dini üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Mitos ne demektir?
a) Mitler toplamı
b) Söylenen veya duyulan söz
c) Efsaneler
d) Tanrı hikâyeleri
e) Fabllar
2) Troia savaşının anlatıldığı efsanenin adı nedir?
a) İliada
b) Odysseia
c) Homeros
d) Hesiodos
e) Theogonia
3) Homeros nerelidir?
a) Troia
b) Konstantinopolis
c) Didyma
d) Smyrna
e) Synnada
4) Sıradan bir köylünün yaşamına ışık tutacak bilgiler veren antik yazar kimdir?
a) Homeros
b) Platon
c) Hesiodos
d) Aristoteles
e) Herodotos
5) “12 Olymposlu” denildiğinde kimler kastedilir?
a) Yüce insanlar
b) Bilge kişiler
c) Olympos’ta yaşayanlar
d) Kibirli insanlar
e) Eski Yunan’daki 12 tanrı
6) Athena kimdir?
a) Aşk tanrıçası
b) Sağlık tanrıçası
c) Akıl ve savaş tanrıçası
d) Ateş tanrıçası
e) Yolları koruyan tanrıça
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7) Hangisi eski Yunan tanrılarından değildir?
a) Artemis
b) Apollon
c) Hades
d) Herakles
e) Zeus
8) Aşağıdakilerden hangisi Aşk ve Güzellik tanrıçası Aphrodite’ye eşlik eder?
a) Eros
b) Bellerophontes
c) Khimaira
d) Dionysos
e) Kentaur
9) Aşağıdakilerden hangisi Deniz ve Deprem Tanrısıdır?
a) Zeus
b) Apollon
c) Hades
d) Poseidon
e) Ares
10) Eski Yunan tanrıçası Artemis, Roma uygarlığında hangi adı almıştır?
a) Minerva
b) Diana
c) Ceres
d) Persephone
e) Hera

Cevaplar
1) b, 2) a, 3) d, 4) c, 5) e, 6) c, 7) d, 8) a, 9) d, 10) b
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