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ÖZET 

Anadolu toplum yaşantısında taş, mistisimıiyle, aldığı fonnlarla bir yaşam 

biçimi meydana getirmiştir. 

Taşın gücü, her türlü tabiat şartıanna ve en önemlisi zamana karşı direnç 
göstemıesi, ona saygı duyulmasına sebep olmuş, bu saygı dini ve sivil mimari}i 

etkileyerek onlara ilhanı vemıiştir. Bu durum onun, bir çok güçlükle elde edilmesine 

rcihnen sürekli araıulan, bütün vorucu ve zalınıetli evrelerine katlanılınan bir malzeme 
~ ' ~ 

olarak görülmesine sebep olmuştur. 

öncelikle taş işçiliğinde ana belirleyici olması sebebiyle Jeomorfolojik 

özelliklerden ve bu özelliklerin toplum yaşamına etkisinden bahsedilmiştir. Bu 

bağlamda Anadolu uygarlıklan başlıklar halinde sunulmuştur. Aynca taş türleri 

açısmdan Atıadolu coğrafYası genel olarak inceleıuniş ve oluşumu binlerce yılı 

kapsayan taşlardan yapısal özellikleriyle kısaca sözedilmiştir. Bu iki konu tezin giriş 

bölümü başlığında toplarunış ve böylelikle oh.ıır ana bölümlerden önce konunun temeli 

hakkında bilgilendirilmeye çalışılmıştır. 

Birinci bölümde Anadolu'daki ilk yerleşik uygarlık olan Hititler'den, Geç 

Hititler'den, Urartulatdan, Fıygler'den, Lydialatdan, Karia ve Lykia uygarlıklanndan 

sözedilnıişti.r. Bütün bu uygarlıklarm aynı bölüm içersinde incelerunesindeki amaç; 
onların ilk yerleşik-tarihsel uygarlıklar oluşlandır. 

İkinci bölilinde ise Hellen, Roma ve Bizans uygarlıklan iııcelennıiştir. Bu 

uygarlıklar Batı Anadolu'daki kentlerini, toplumsal yaşam şekillerini, kültürlerini ve 

bunun uzantısı olarak konumuz olan taşın h.ııllarumım klasik kültür aktanmından daha 

köklü ve daha özgün bir şekilde birbirlerine devrettikleri için bir kültür birliği 

oluşturmuşlar ve bu yüzden aynı bölüm içerisinde ve birbirlerinden kopanlmadan 
aralarına, kesin bir çizgi çekilmeden aynı anda işlenmiştir. 

Üçfuıcü billümde Anadolu'ya en son gelen ve diğer uygarlıklar gibi fiziki 
anlamda ortadan kalkmayan Türk topluluklanndan olan Selçuklu ve Omı.anlı 

, uygarlıklan incelenmiştir. Kaldı ki bu iki uygarlığın aynı ırktan ve dinden oluşlan 

onlann aynı bölüm altında incelerunesini yöntembilimsel açıdan bir gereklilik haline 

getirnıi ştir. 



Ve ı;on olarak da ı;onuç bölümünde, çalışmada işaretlenen olgulardan elde 

edilen çıkarımlar sunulmaktadır. 



SUM:NfARY 

The stone with its mysticism and various fonns it took, created a new life style 

in Anatolia 

The power of the ~tone. Its resistance against time made it to be respected and 

to gain a vital importance in architecture because it affected and inspired the religious 

and civil architecture. The importance of stone made it to be considered as a 

necessary material in architecture which had to be used in every phase of the works 

although it could be obtainedina very difficult way. 

In the introduction part firstly it has been mentioned about geomorphological 

characteristics of ıo;tone and their effects in social life as its bein2: the fundamental 
V 

material in stone cutting process in this context Anatolian civilizations has been 

\Yıitten down as the main points of the research paper. In addition, Anatolian 

geography has been investigated in relation to the kind.-o of stones, also it has been 

mentioned brietly about its structural properties which took thoıu;ands of year in 

order to be fonned. These two main subjects have been gathered in the introduction 

part of research so that the reader can have a general knowledge about the main point 

of the subject before reading the whole research. 

In the first part aresearch has been curried about Hi tti tes, Iate Hi tti tes; Urartu, 

Fryg, Lydia and Lykia civilization. These civilizations have been observed in the 

same part of the research because they are the first settled-historical civili:za.tions. 

On the other hand. in the second part Hellen, Rome and Byzantium 

civili:za.tions inherit their cities in West Anatolia, their cities in West Anatolia, their 

sociallife styles their culture and in relation to these the use of stone which is our 

:rubject in such an original way that they have an inter cultural assodation between 

them therefore they have been studied together in the same part of the research 

without drawing a certain line among them and differentiating them. 

In the third part seljukian and Ottoman civilizations have been observed as the 

last civilizations which came to Anatolia and which came to Anatolia and which 

hadn't been abolished physically like other civilizations. Besides this, their identical 

etlınical and religious roots made it a methodological must to in the same part 

.As a result, in the conclusion part the consequences of the researches have 

been presented. 
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ÖN SÖZ 

Bu gün taş hakkındaki kültürümüzün, ona bakış açınuıın tarihsel bir süreç ve 

sebep sonuç ilişkisi içerisinde, daha o dönemlerden başlayarak yavaş yavaş ve bir 

uygarlıkian diğer uygarlığa aktanlarak çoğaldığı, geliştiği açık bir gerçeklik-tir. 

İşte bu sebepten hareketle, bu çalışmada amaç; üzerinde yaşadığınuz 

yanmadarun ilk yerleşik uygarlıktan günümüze kadar bizimle birlikte yaşayan 

"mirasın" içerisinden seçilen "Anadolu Uygarlığında Taşın Kullarunu" konusınıu 

yukanda vurgulanan ilk diişünceler doğrultusınıcia incelemek, tarumlamak ve 

irdelemektir. Yani başka bir deyişle Anadolu'da taşın, taş ocağından alınıp, (mimari

sanatsal) son şekli verilirken, geçirdiği evrelerde ona bakış açısının ve işleyiş 

şekillerinin tarih içerisinde hangi aşamalardan geçtiğini incelemektir. 

Çalışma yapılırken daha çok arkeoloji ve taş işçiliği üzerinde yoğunlaşılnuş ve 

konunun sanat tarihi açısından irdelenmesi geri planda bırakılnuştır. Tezin 

hazırlanması aşamasında çekilen kaynakça sıkıntısı ·ve varolan kaynakların 

yetersizliği bu konuda yeni çalışmaların gerekirliği ve aciliyetine özellikle dikkat 

çekmektedir. 

Bu tez konusunını belirlemnesinde ve hazırlanmasında yol gösteren sayın 

Doç. Aytaç Katı'ya teşekkür ederim. 

AYŞEGÜL TEKYILDIRIM 



GİRİŞ 

ANADOLU T ARİRİNİN OLUŞUMUNDA JEOMORFOLOJİK 
ÖZELLİKLERİN ETKİSİ 

Jeomorfolojik şartlar insan yaşanuru yönlendiren, onun sırurlanın belirleyen 

mısurlardan biridir. Bu bir bakıma onun, doğaya karşı gelemeyişinin de ifadesidir. 

~ doğarun ona koyduğu sınırlan gelişmişliği orarunda genişletmiş, Jeomorfolojik 

özelliklerin günlük yaşantısındaki belirleyiciliğini olabidiğince azaltmaya çalışnuştır. 

Buradan hareketle, tarih içerisinde geriye gidildikçe, jeomorfolojik özelliklerin etki 

derecesinin artışı kolaylıkla görülecek bir olgudur. Daha da öteye gidilerek bu 

özelliklerin, konumuzun da başlangıcı olan yerleşik yaşanun başladığı dönemlerde 

ana belirleyici olduğu söylenebilir. Anadolu yanmadasında oturan insanlar da bu 

genel kaidenin belirlediği koşullardan etkilenmi~ler, yaşamı bu kısıtlar altında 

şekillendinnişlerdir. 

Bu jeomorfolojik özellikler açısından Anadolu iki yapısal özellik gösterir. 

Yukanda da ıtöylenildiği üzere bu özellikler her ilk çağ toplummıda olduğu gibi 

halkların sosyo-ekonomik karekterini belirlemiş, üst yapı kuru:mlan olan kültür,din 

ve sanatta bu karekter üzerinde şekillenmiştir. 

Anadolu'mm bu jomorfolojik özelliklerini ve etkilerini ana hatlanyla ifade 

temek. istediğimizde: 

1-) Kuzeydeki ve güneydeki sıra dağlardan başka, doğuda yüksek dağiann ve 

güneydoğuda AntitorOi dağlannın bulUiliiUlilyla Anadolu'da "kapalı bölgelerin" 

oluşması. 

2-) Anadolu'nun doğu ile batının birleştiği, (yaklaşık olarak) 1500 km.'lik bir 

alan üzerinde bulunma.il. 

Bu iki özelliğin insan yaşarıuna yansıması ıse dünya üzerinde pek az 

coğrafyada görebileceğimiz sonuçlann doğmasına sebep olmuştur. ma bölgenin 

kapalı bölgeler ihtiva etme~. ülke coğ:rafYamıda bir çok uygarlığın boy vermoone 
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olanak tamrken, diğer taraftan yarım adarun doğu ile ba1J.run birleitiği. noktada olması 

yüzünden bu varolan uygarlıklann kimisinin doğu etkisinde, kimisinin de batı 

etkisinde bir kültür oluşturması sonucunu üretmiştir. Birçok uygarlığın (kimi zaman 

aynı anda) aynı bölgede, farldı kültürlerle varolabilmesi dünyada eşine az rasianılır bir 

kiiltür zenginliğinin, kültür mozağinin doğm.as.ına sebep olmuştur. işte bu yüzden 

uygar dünya Anadolu'yu medeniyerin doğuşunwı en önemli yerlerinden biri saymı~1J.r. 

Bu bağlamda Anadolu'da kurulan ilk büyük uygarlık olarak karşımıza çıkan 

uvearlık Hitit krallıfudır. Büvük Hitit krallıih (M.Ö 1460-1190)~ Bu krallık Hind-.. ..... """ .. '- . 
Avrupa kavimlerinin göçleri sonucunda bu kavimlerin daha önce Anadolu'da varolan 

Hattilere egemenlik sağlayıp ve aynı ıamanda onlarla kaynaşmalan sonucunda 

kurulmuş ve Anadolu'da büyük bir devlet olarak egemenliklerini yaklaşık üçyüz yıl 

sürdümıiişlerdir. 

Ancak Hitit krallığı büyük Ege göçleri sırasında içten çökmeye başlayıp Balkan 

kavimlerinin istilası ile son bulwıca Anadolu'da uygarlık prehistorik düzeve 

düştü,yanmada Demir Çağı beylikleri (M.Ö 1200-700) sürecine girer. 

Bu dönemde Anadolu'da Geç Hitit devletçiliğinin yanısıra Urartu, Frigya, 

Karia, Lykia gibi küçük krallıklarla Aiol, İon ve Dor bölgelerindeki Hellerı kent 

devletçik.leri vardı. 

izleyen dönemde ise Anadolu, Pers işgalini (M.Ö.545-333) yaşannştır. ikiyüz 

)'llı aşkın bir süre boyunca devam eden işgal süresince Persler Anadolu 'ya siyasi 

anlamda egemen olmuşlardır. Susa'dan başlayıp Ephessos'ta son bulan <<Kral 
Yolu>> bu dönemde ortaya çıkmış ve bu egemenlik sayesinde işlevini yerine 

getirebiimi ştir. 

Anadolu'daki Pers egemenliği, Büyük İskender'le (M.Ö 356-323) Anadolu'ya 
gelen Hellerı gücüyle birlikte sonlandı. Bu aynı zamanda Anadolu'da Hellenistik k-ültür 
egemenliğinin de ifadesiydi. (Hellenistik Çağ (M.Ö 333-30) Hellenimı Anadolu'da 
pek çok beylikler ve kentler kurdu, batı etkisini yerleştirdi. Yine bu dönemde 
GalaflarAnadolu mozaiği içerisine yeni bir topluluk olarak eklendi. 

Roma Çağı (M.Ö 30-M.S 395) 

Bizans Çağı (M.S 395-1453) 
SelçuklularÇağı (1071-1299) 
Osmanlı imparatorluğu (1299-1923) 
Ve son olarak Türk'ler doğudan gelip, doğu etkisinde kalmışlar, kurdukları 

mekan ve kiiltür birliği ile Anadolu'ya egemen olup, arasını kendilerine yurt 
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edirunişlerdir. imparatorluk çağında Doğu Avrupa'yı fetheden Osmanlılar çöküş 

döneminde tıpkı Hititlerin Güneydoğuya çekilmeleri gibi Anavatan'a, Anadolu'ya 

dörunüşl erdir. 

Pers'ler ve Romalılar, Türk'lerin dışında Anadolu'yu idareleri altında tutmuş 

iki devlettir. Arnıpa-Asya ve Afrika'daki Osmanlı imparatorluğu gibi işgalci 

devletlerdi. Onlarda geldikleri merkeziere döndüler. Pers'ler ve Romalılar yerleşik 

olmamalanna rağmen -büyük ölçüde olmasa bile- Anadolu potasında erimişlerdir. 

Tarihçiler, yazının keşfiyle başlayan deviriere Tarihi Çağlar, bilinmediği 

deviriere de Tarih öncesi Çağlar adıru vermektedir. İlk yazı Mezopotamya'da ve 

Mısırda yaklaşık olarak ayru sıralarda, M.Ö. 3 binli yıllann başlannda kullamlmaya 

başlanuştır. 

MERMERLER VE TORTIJL TAŞLAR 

MERMERLER: 

Mermerler kalsit billurlardan oluşan taşlardır. Bunlar kalkerierin, dolarnit 

kalkerierin ve bazen dolamitlerin sıcaklık, basınç ve kesme kuvvet etkisiyle değişime 

uğraması sonucunda meydana gelmiştir. 

Taşçılar, tamanuyla mermerieşmemiş kristalize kalkerlere, teknik hareketlerle 

kınlıp, parçalandıktan sonra madensel sular tarafindan birleştirilmiş tektonik 

breşlere, çeşitli renkli çakılların çimentolaşmasından meydana gelen pudinglere ve 

hatta ırerpantin ~I erine ve afi.kalsitlere de renkli menner demektedirler. 

Genellikle güzel renkli v~ dekulu olan ve iyi cila kabul eden kalkeriere 

endüstriele menner adı verilir. Mennerierin renkleri genellikle beyaz veya grinısidir. 
ı 

Fakat yabancı maddelerin ve bilhassa ma.den.sel oksitlerin etkisiyle san, pembe, 

kırmızı moruntill, mavimtrak, esmer ve ı;iyah renkli de olabilir. Merrnerierin içinde; 

bazen yer yer damarlara rastlanabilir. Damarların değişik renkli olması, taşiara hoş 

bir manzara verdiği gibi, kıymetlerini de arttırmaktadır. Tezyinat işlerinde bilhassa bu 

çeşit olanlar tercih edilmektedir. 

ı 

Bazı mermer türleri yan saydam olup abartr man.zarası gösterirler. Bunlar 

heykel, biblo, yazı takımı, sigara ~lası v.s. yapınunda kullanılır. örneğin AfYon ve 

Mannara mennerierinin bazılan, İtalya'nın beyaz renkli K.arrera mennerierinin bir 
ı 

kı8IIU., bu tip ta.şlardır. 
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Mennerier mikroskopta incelenecek olursa, kalsit kristallerden yapılmış 

olduklan ve bu kristallerin birbirine iyice kenetlenmiş bulunduklan görülür. Kalsit 
kristalleri iri ise menneri er dişli ve kaba bir yapı gÖ8terip, dış tesirlere karşı dirençleri 
azdır. Tane çaplan kiiçilldükçe ve kentlenme arttıkça dayanıklılık azalır ve dirençlere 
karşı dayaruklılık artar. Mennerierin homojen bir yapıda olmalan, fazla sert 
olmaması, kolayca işlenmesi ve bünyelerinde boşluk bulunmaması nedeniyle, iyi cila 
kabul eden ve işlemesi kolay olan tarzların başında yer alır. Bunlar iç ve dış 

kaplamalarda, döşemelerde kullamlmakta, heykel, biblo, şömine ve mezar taşı 

yapımında işe yaramaktadır. 

Şistli olan ve içerlerinde beyaz mika pulcuklan bulunan merrneriere (Sipolen) 
denir ve bunlar şistiyet düzlemleri boyunca kolayca ayrıldığından kaşlama işlerinde 
fazla kullarulmamaktadır. 

Dolamitik mennerier diğerlerinden daha sert olduğundan istenilen şekil 

kolayca verilememektedir. Bunlardan daha çok mozaik yapılmaktadır. 

Türkiye'deki Menner: Afyon mennerleri, Marmara mennerleri, Ayaş-Muğla

Bandırma mennerieri olarak çeşitlendirilebilir. 

KALKERLER 

Kalkerler, kalsiyum bileşimierinden meydana gelen taşlardır. Bileşimlerinde 
bulıman karbonatlar genellikle amorfdur. Bunlann kristalize olanlan kalsit ve 

aragonittir. İçerisinde %10'dan fazla MgC03 bulunan kalkeriere dolomitik kalker 
denir, eğer bu miktar %50-90 olursa, kalkerli dolomit, daha fazla olursa dolomitik 
adını alır. Kesmetaş haline gelebilen dolomitik kalkerler altında kullanılmaktadır. 

Kalkerierin üzerine asit döküldüğü zaman erir ve karbondioksit çıkarır, 

dolomitler ise ancak sıcak asitte erirler. Ortalama yoğunluğu 2.3 ve sertliği 3'dür; 

yani çakı ve iğne ile çizilebilirler. 

Kalkerler, içerdikleri maddelere göre sınıflandınldıklan gibi, dokulanna, 
elemanianna ve göninüşlerine göre de isim alırlar. Kompakt kalkerler, ince taneli ve 

yo~dur; renkleri açık griden siyaha kadar de~şir. 

Litogratya kalkeri, çok ince taneli olup, yapısı homojendir, Oolitli kalker, 

konsantrik yapıya sahip olup çok küçük yuvarlak (balık yumurtası gibi) taneciklerden 

ol~. 
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Kalkerierin çoğu, organimıalar vasıtasıyla ollliffiuştllr. Kalkerierin içeriiinde 

genellikle deniz hayvanianna ait bakteriyenere (kabuk v.s.) rastlanır. Bu kalkeriere 

"Organik veya Zoojen kalker" adı verilir. Bazen içlerinde bulunan fosiliere göre isim 

alırlar. Antroklu kalker, Flizilinli kalker, NOmttlitli kalker, Polipiyeli kalker v.s. gibi. 

Çok ince taneli olan ve içeriirinde bol miktarda forominitler (kalker kabuklu 

mikrokabik hayvan bakiyeleri) bulunan, toz haline gelebilen yumuşak, eli boyayan 

beyaz renkli kalkerlere tebeşir adı verilir. Travertenler ise sıcak m membalarındaki 

kimyasal maddelerle meydana gelir, boşluklu bir yapıya sahiptir. Çok ince boşluklar 

içeren! ere kalker tüfii adı verilir. Yarı saydam ve çok zaman aragonit yapılı olan ve 

iyi cila kabul eden kalkeriere Albatr adı verilir. Bu tipi jips albatrısından ayırtetmek 

için kalker albatrısı da denir. Bunların bir merkerli dairesel damarlar içerenlerine de 

«Oniki mennerleri» adı verilir. Kalkerler inşaat malzemeii olarak çok işe yararlar. 

Çoğunlukla tabakalar halinde bulunmaları ve sert olmamalan sebebiyle, ocaklardan 

kolaylıkla çıkartılır ve yontutarak kesme taş yapılır. 

Ban kalkerler asfalt yollarda blokaj ve mıcır olarak kullanılmakta ya da 

yakılarak kireç elde edilmektedir. Bunlardan güzel renkli olan ve damarlar içeren 

muhtelif kalkerler cilalanarak binaların iç ve dış kaplamalannda kullanılmaktadır. 

Kalkerler kurak bölgeler için (temellerde) çok sağlam bir yapı malzemeiidir. Fakat 

rutubetli iklimlerde dağılma, ayrılma ve erime dolayısıyla kolaylıkla harap olurlar. 

Türkiye'de çıkarılan Kalker/er; 

Bakırköy taşlan, Pınarhisar-Kırklareli kalkerleri, Gebze taşı, Sarıyer (Zekeriya 

köy) taşı, Parnlar-Kayabaşı (İstanbul) kalkerleri, İstanbul Devonien kalkerleri, 

Adapazarı kalk.erleri, Kutcalı (İmıit) kalkerleri, Reyhanlı-Yayladağ-Ankara 

kalkerleri, Zonguldak kalkerleri, Kastamonu kalkerleri, Banaz-Körpe-Çarpın-Çonun 

taşları, Ergani 1:a.ilan. 

Bunlardan Bakırköy taşları, Bakırköy kalkeri, Küfeki taşı, Maktra'lı kalker, 

Lürnaşel kalkeri gibi isimler de verilen bu taşlar şehrin (İstanbul) ortasından batıya, 

Küçükçekmeye doğru uzanan Neojen forrnasyonu arasından çıkanlmaktadır. 

Bakırköy taşlanndan (Küfeki.) fazla çatlak ve kınklıdır. Fazla dayanıklı 

olmadığı, ufalamp dağıldığı ve yosunlanarak erken çürümeye sebep olduğu için 

binaların temellerinde kullanılmamaktadır. Temellerde daha sert taşların kullanılması 

gerekmektedir. KOfeki binaların cepheiinde en çok kullanılan taştır. 
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MARNLI KALKERLER 

Bileşimleri kalsiyum karbonat olan kalkerierin içinde bir miktar kil bulwıursa 
bu !ailara Manılı kalker denir. Kalker miktarı ne kadar a.rtar8a !ai da o ölçüde sert ve 

açık renkli olur. Marnlı kalker asit ile köpürür ve geriye kil kalır. Daha çok san ve 

kımuıı renkleri bulunmak.tadır. Marnlı kalker çimentomm iptidai maddesi 

olduğundan, bu iş için daima aranmaktadır. Yalıuz bu !ailar, iyi cila kabul etmediği 

gibi renkleri de ıamanla solar. Bu !ailar yurdumuzda kaplama ve masif inşaaya 

kullanılmaktadır. 

Gebze-Apolyont gölü ve Urfa'da marnlı kalkerler çıkanlmaktadır. 

TRAVERTENLER: 

Travertenler, kalsiyum bikarbonatlı sulann bıraktıklan çökeleklerdir. Bu çeşit 

sulann bulunduğu yerlerde sünger gibi delikli, hafif!ailardan meydana gelir. 

Bu taşların çok delikli, hafif olanianna ve fazla miktarda bitki, sap ve 

yapraklarını ihtiva edenlerine kalker tüfil~ az boşluklu ve yoğunca olanianna .da 

traverten denir. 

Travertenler, temiyat ve kaplama taşı olarak bütün dünyada olduğu gibi 

yurdwnuzda da pek çok kullanılmış ve hala kullanılmaktadır. 

İnşaatta büyük boylar halinde kullanılmasının en başında gelen sebebi 

çı.kanna, işleme ve kesilmesinin kolay olması ve fazla miktarda bulwıması, istenilen 

şeklin kolayca verilmesi, va baıılannın da demir oksidi içermesinden dolayı sarı-pas 

renkli olması bu taşların kaplama işlerinde kullanılmasını genelleştirir. Travertenlerin 

bir çoklan delikli olmalarma rağmen dayanıklı ve oldukça serttir. 

Deniıli, Eskipazar (Çankın), Malıköy, Bolu, BUI'ia, Af.Yon-Sülümenli taşı, 

Van-Konya-Niğde-Sürt tm vertenleri bulunmaktadır. 

ALBA TRll.AR: 

Kalsiyum karbonat veya kalsiyum sülfat bileşimli, kompakt çok ufak kristalli, 

genellikle beyaz, san, kımuıı renkli ve yan saydam taşlam Albatır (Alabaster) ismi 

verilir. Kimyasal bileşimine göre "Kalker albatnsı" veya "Jips albatnsı" denir. 
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Çizmekle veya asitle birbirinden kolayca ayırt edilir. Her iki tip de heykel, vazo, kutu 

v.s. yapımında ve kaplama işlerinde kullanılır. 

Kırşehir albatrılan, Tenne taşı, Bekdik (veya Pektik) taşı, Avan08 taşı, Ürgüp 

taşı, Salanda taşı, Avcılar taşı, Söğüt, Dudaş albatrısı, Turhal (Tokat), Refahiye 

(Tokat) albatrısı bulunmaktadır. 

KUMTAŞLARI (GRE): 

Çaplan 0.2-2 nun. arasında olan kurn tanelerinin doğal bir çimento ile 

birleşmesinden meydana gelen taşiara kumtaşı veya gre adı verilir. İçindeki 

minerallerin oranlarına göre taş imn alır. Aynca şekilleri, renkleri bu minerallerin 

orantilanna göre yapıial değişikliklere ıtebep olur. 

Asıl kmntaşı, çimentosu ve taneleri silisli olan taşlardır. Bunlar çok sert ve 

dayanıklıdır. Çimentosu kalkerli olanlar iıte, dış etkilere karşı dayanıklılıklan 

değişmektedir. 

Osmaneli (Lefke), Şile taşı, Za:fran (Elazığ) taşı, Tekirdağ-Keşan greleri 

bulunmaktadır. 

KONGLOI\lliRA VE BREŞLER : 

Çaplan 2 nun.den büyük olan blok, iri çakıl ve çakılların tabü bir çimento ile 

birleşmesiyle meydana gelen tortul kütlelere konglomera denir. 

Konglomeralarda çakılların çapları, bileşimleri ve sertlikleri değişik olabildiği 

gibi, çimento da silisli, kalkerli, killi, demirli v.s. olabilir. 

Dış ten7iyatta kullanılacak kong! omeralarda çimento ve çakılların aşağı yukan 

ayru sertlikte olmasına ve çimentonun çakıllan iyi bir şekilde birl~ş 

bulUiliilaSlila yani çimentonun ~luldan doldwma derecesine bakmak gerekir. Eğer 
bu doldwma tarnsa taş yoğun, değil&e boşluklu olur. 

Çimentosu kum tenecikleriyle kan~ olan konglomeralara bazen, Puding ismi 

verilirse de bizde bu tabir daha ıiyade çakıllan yuvarlak olan konglomeralar için 

kullanılır. (Hereke Pudingi gib) 
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Eğer çakıllar k~i olursa o zaman taşa Breş ismi verilir. Bu taşlar iyi cila 

kabul ettikleri ve görünüşleri iyi olduğu için tezyinat ve toplama işlerinde çokça 

kullanılırlar. 

Breşin elemanlan göıle ieÇilemeyecek derecede küçük olllria buna mikrobreş 

denir. 

Renkli breşler genellikle renkli mermerler gibi süs ve kaplama işlerinde 

teıniyat taşı olarak kullanılır, bir çoklanna yanlı~ olarak mermer denir. 

HEREKE PUDİNGLERİ : 

Hereke taşı adı ile tanınan pudingler açık griden koyu griye kadar değişen 

çeşitli renkli çakıllarm bir çimento ile birleşmesinden meydana gelmiş bir 

konglomera veya özel tabiriyle pudingdir. 

Bu çakıllarm bazılannda demir oksit bulunması, taşa kırmızımsı bir renk 

vermekte ve bu da cilalaruruş taşlarm görünümünü güzelleştirnıektedir. Bazılannın 

çimentosu turuncu ve gri renkte olanları da vardır. 

Bilecikte, Ve:rirhan taşında, Taşkesen'de, Gülümbe'de Hırtılatda ve Selözünde 

breşler çıkmaktadır. 

SERPANTİNLER 

Bu taşlar açık vaya koyu yeşil renkte ve yılan derisi gibi beneklidir. 

Serpantinler su aldıklan zaman hacimleri artar ve bünyelerinde çatlaklar meydana 

gelir. Hacim artışı esnasında parçalannu~ kısırnlar birbirine sürtündüğünden yüzeyleri 

cilalı bir hal alır. Bazen bu çatlaklar madensel sularla dolar ve bu takdirde damarlı 

seıpanttinler veya «seıpantin breşleri» meydana gelir. 

Sert, yoğtm ve çatiaksız oldnklan zaman iyi cila kabul ettiklerinden teıniyat ve 

kaplama taşı olarak kullanılmaktadır. Aynca görüntüsünün güzelliği ve tatlı yeşil 

renkli oluşlarından mimarlar tarafindan çok aranma.ktadır. 

Yurdumuzda bu taş, Bilecikte bulunma.ktadır. 
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MAGMATİK TAŞLAR 

GRANİTLER 

Granitler genellikle magmatik kökenli olup, tamamiyle kriırtallerden 

oluşmuştur. Canısı parlaklığı. ve diliminin olmamasından kolay tamnır. Genellilde 
terniz ve şeffafb.r. Bazen mavi, san, mor damarlı renklerle veya sütlü lruvars halinde 
olabilir. 

İçindeki minerallerin aralarına göre renk almaktadır. Bu renkler beyaz-gri, 

kınnı:zınısı, esmer veya yeşilimsi dir. 

Granitler çok sert olmakla beraber deforme olmadan yüzyıllarca kalabilen ve 

cilayı çok iyi kabu1 eden malzemedir. 

Türkiye'de; Kapıdağ, Kazdağ (Edremit), Uludağ (Bursa), Amutlu, Ça~başı 
(İstanbu1), Sancaktepe (Gebze), Kestanbol (Çanakkale-Erine), Trakya, Çatalca, 

Istranca, Eskişehir (Sivrihisar), Kırşehir, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Ziganadağı 

granitleri bu1unmaktadır. 

TRAKİTLER 

Trakitler, magmati..k taşlardan siyenetin volkanik türiidür. Memleketimizdeki 

volkanik kiltlelerden çoğu trakiderden meydana gelmektedir. 

Kesme taş yapılabilmektedir. Bunların sert olanlan inşaat ve parke yapımında 

çokça kullanılmaktadır. 

Türkiye'de, AfYon, Kale, Ortasivri, Topuzlu, Kııılburun, İllipınar, 

Ciritkaya'da trakitler bulunmaktadır. 

ANDAZİT ve DASİTLER: 

Andazitler, diyorit'in volkanik tipidir. içerdiği minerallere göre renkler 
almaktadır. Bu renkler, gri, açık veya koyu yeşil, pembemsi veya açık siyahtır. 

Genellikle yoğwı bir yapıya sahiptir. Lav olduğu takdirde ~luklar oluşmaktadır. 

Dasitler, 
Andazit ve Dasitler, kimyasal elemanlan bakımından birbirine çok benzerler. 

Dasitler'de kuvars diyoriti bulunmaktadır. 
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Andezi.tler ve dasitler Türkiye'de bolca bulunma.sı, keiilip işlenmesincieki 

kolaylık ve istenilen şeklin kolayca verilebilmesi özelliklerinden dolayı inşaat 

alaronda kullanım bulmuştur. 

Doğu Anadolu'da Erciya.s, Tendriik, Saphan, Ağrı dağlan andazillerden 

ibarettir. 

Ankara taşlan; Hıdırlık, Marnak, Araplar- Hüseyingazi, Solfasol, Papa.zdereii, 

Balıkesir Kızpınan, Siitliice taşlan, Erzurum Trakit ve bazaltlan, Kamber taşı, 

Müdürge, Sivişii (Kevek), Topalak, Kösemahmut taşlan, Yarukdere-Nebihan taşlan, 

Bolu andezi.tleri, Isparta trahitleri, İmıir andezi.tleri; Kadifekale, Bayraklı, Kızılçullu 

andezitleri. 

Bu yerlerden Erzurum bölgesinde çıkan Kanber, Müdürge, Sivişii'den söz 

etmek gerekir. 

Kanber taşı; 

Pembe-kırmızınısı renkli, işlenmesi ve yontulması kolay bir traki-andezit 

tüfüdür. Genellikle kapı ve pencere kenarlannda süs taşı olarak kullanılır. 

Aynşmanuş olduğundan sağlam ve dayanıklı bir taştır. 
Müdiirge taşı; 

Açık gri renkte bir traki-andezittir. Yapılarda kullanılmıştır. 

Sivişii (Kevek) taşı; 

Açık gri-yeşilimtrak renkli volkanik bir tüftür. Genellikle içinde siyah renkli 

lav parçalan (bazalt) bulmıduğundan volkanik breş görünüşündedir. Sivişii taşı 

ymnuşak ve b87l kısımlan çürük olduğundan yeni binalarda kullanılmamaktadır. 

BAZAL1LAR 

Magmati.k taşlardandır. Taşın siyah rengi ve ağır oluşu, içerdiği manyetitden 

ileri gelmektedir. içerisinde yeşil renkli tanecikler bulunmaktadır. Bazaltıann çoğu 

yüzeyde soğuduklanndan süngersi cürüfi bir yapıya sahiptir. Böylelerine ~luklu 

bazalt adı verilir. 

Bazaltlar yoğun, ufak taneli, sert ve dayanıklı olduğundan bina, parke, köprü, 

v.s. gibi çqitli infaat işlerinde kullanılmaktadır. b88lllca dayanıklılığı bazaltı önemli 
bir inşaat malzernem yapmıitlr. 

Diyarbakır E&kife}ıir, Gaziantep, Kastamonu, Divrik (Sivas), Çorlu-Mura.tlı 

(Tekirda.g), Urfa, Van, Manisa, Marq, Toprakkale (Adana) b87Bltlan bulunmaktadır. 
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LA V-TüF ve ANGLOMERALAR: 

Lavlar Volkaniann kraterlerinden çıkarak kızgın bir sıvı halinde akan 

maddelere veya bu kızgın magmanın soğlıınagı ile katılaşan formagyonlara verilen 

isimdir. Bunlar bileşimleri gereğince ait olduklan magrnatik taşa göre isim alırlar. 

örneğin Trakit lavı, andeıit lavı, bazalt lavı v.s. gibi. Lavlar genellikle boşluklu bir 
yapıya sahiptirler. Lavlar genellikle arazi üzerinde büktllmtış ipi andıran bir şekil 
meydana getirirler. Bunlara Çöreklenmiş lav veya Kode lav adı verilir. 

Lavlann dokulan camsı, akışkan, mikrolitik ve süngersi olabilir. 

Tüf ve Anglomeralar volkaniann püskiirmesi anında tavlardan başka bazen 

katı maddeler de çıkar. Bunlara Piroldastik maddeler adı verilir. Bunların ince zerreli 

olanlarına Volkan Külü adı verilir. Bu maddelerin karalarda, deniz veya göllerde 

birikmesi halinde meydana gelen maddeye Volkanik tu:fismi verilir. 

Tüflerin elemanlan arasında çok küçük boşluklar buhmur ; blllldan dolayı 

tü.fler, gayet hafiftir, anglomeralar ise tü.flere nazaran daha yoğundur. Tüf ve 

anglomeralar içerisinde bazenfosilde bulllllur. Fosiller sayesinde ttlflerin deniz veya 

göller meydana getirdiklerini anlamak mümkündür. 

Bazen volkanlardan çıkan lavlar deniz kıyılanndaki çakıllan birleştirirler 

veyahut püskUrnıe esnasında volkan hacasından kopan tortul taş parçalan lavlarla 

beraber k.atılaşır. Bunlara Püskürük breş veya Volkanik breş denir. 

Tiirkiye'de Ayaıin (Afyon), Köprülü (Afyon) Od taşı, Sille taşı, Kütahya 

tüfleri, Neviclıir (.Yonulan), Niğde,~ Sa.ınsun tu:fve anglomeralan, Kirazlık taşı, 

Larlik taşı (andezit), Terme bazaltlan, Kavak taşı, Yonu taşları; Kayseri, Deverek, 

Mancusum ve Hara taşı burada bulunmaktadır 

Bunlardan Od taşı, Karamürsel'den getirilen yeşil renkli volkanik ttlfler, 

yumuşak olduğundan dayanıklılığı fazla değildir. Fakat e&kiden beri tercih 

edilmişlerdir. Bunllll sebebi de bu taşiann hoş bir renge sahip olmasıdır. 1 

Böylece taşlar hakkında kısa bir tanımlama yapmış olduk. Bundan sonra ise 

yukanda 11Öziinü ettiğimiz taş ~tlerinin Anadolu uygarlıklan içerisindeki 

serüvenlerini incelemeye geçebiliriz. 

t Ord.. Prot: Malik SAY AR. Prof: Dr. Kc:mal EROUV ANLl. 
Tnrtiye Mennıederi ve fntut Tatlm, t T.Ü. Madeo. Fak., lST. 1962 
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'-. 
Granit, Denizli Traverteni, AfYon Beyazı 

Beyaz Dııroarlı Siyah Kalker (Y ayla.dağ, HATAY) 

Albatn: Terme T~ (Temıe, KIRŞEHlR) 
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BİRİNCİ BÖLillvf 

İLK TARİHSEL UYGARLIKLAR 

HİTİT TARİHİNİN ANA ÇİZGİLERi 

Hititler'in Anadolu'ya göç tarihi kesin olarak saptanamamıştır. M.Ö. 2000 

dolaylannda Hind-Avrupalı kavimlerden dalga dalga gelen akınlann Anadolu'ya 

doğudan, Kafkasya Derbent kapılanndan ginniş olduklan genellikle benimsenen 

varsayımdır. 1 Uzun bir süre güney ve güney-doğu Anadolu'da kaldıktan sonra, daha 

sonralan Kapadokya adını alan, Kızı.lınnak (Kızılırnıağın eski adı Hals) havzasına 

yani Orta Anadolu'ya yerleşmişlerdir. Bu göç akınlan uzun sürmüşse de , yeni 

gelenler ülkenin yerli Anadolu Hatti beyliklerinin ileri gelenlerini egemenlikleri 

al1ına alarak, kısmen politik, askeri ve bunlara paralel olarak ekonomik gücü ellerinde 

tutmuşlardır. Hattiler Anadolu'nwı yerli halkı idi ve en ~ağı 3. binin ortalanndan beri 

küçük krallıklar, beylikler halinde idare ediliyordu. Bir çeşit kent-devlet olan bu 

beylikler M.S. 2000 tarihlerinde teker teker Hititterin eline geçmeye başlamıştır. 

Bununla beraber Hattiler, Hitit döneminde de nüfusun büyük çoğunluğunu 

oluşturuyorlardı.Hattilerin Anadolu'nun daha çok orta bölgeleri ile güneydoğu 

çevrelerinde yerleşik olduklan Hattice yer adianna Güneydoğu Anadolu'da 

raslarunaktadır.2 Hititler Anadolu'ya ilk geldiklerinde ilkel bir durumda idiler ve bu 

nedenle Hattilerden din, mitoloji,edebiyat bakımından bti)iik ölçüde etkilenmişler, 

onlann tann, dağ, nehir, ve kent adlannı aynen almışlar, hatta kendilerine yurt 

edindikleri illkenin Hattice adım bile değiştinnemişlerdir. öyle ki daha sonralan 

gelişme olanaklan bu1an Hititler , Hattilerden aldıklan zengin kültür mirası ile 

tarihinin en ilginç ve özgün uygarlıklanndan birini yaratmışi ardır. 3 Hitit adı ile anılan 

Bind-Avrupalı halk kendisine "nesili", yani "nesice" konuşanlar adını vennişlerdir. 

Nesice konuşaniann silah gücü ile ve uzun sav~lardan sonra ele geçirdikleri 

Anadolu'yu eski adı ile arunalannın iki nedeni vardır. Birincisi bu toplu1uklann 

hoşgörü ve banş politikasını kendilerine kural yapmalan idi, böylece egemenlikleri 

altına aldıklan Hattilerle sevgi ve anlaşma ile kaynaşma tutumwıa önem verdiler. 

ı Muhibbe DARGA, Hitit Saruıtı. AkbBllk Yaymlıın. İstanbul. 1992,1.11 
2 Ord Prof. Dr. Ek:ran AK.URGAL, Anadolu Uygarhklan, NEt TuıUtik Yayınları AŞ., &.31 
3 Ekrem AKURGAL. Ag.e., s.38 
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İkincisi ise bu davranış kendilerinden daha üstün bir uygarlık olan Hatti ülkesinin 

varisi olduklannı dile getinniş oluyordu. Hitit hükümdarlan kendilerini "Hatti 

ülkesinin kralı olarak" anmakla, kendi devirlerinde bile büyük çoğunlukta olduklan 

f(lphesi.z olan Hattilerin m~ru krallan olduklanru kabul ettirmiş oluyorlardı. 

Hititlerin bu tutımıu Anadolu'nun daha sonraki dönemlerinde de Ötıaiya'da Hatti 

ülkesi olarak arulmasına neden olmuştur. Asurlular M.Ö. 8. ve 7. yüzyılda 

Anadolu'da Fryglerin oturduğu dönemlerde bile onu Hatti ülkesi adı ile anınaya 

devam etmişlerdir. Bunun gibi Araplar ve İranlılar Anadolu'ya Roma çağından beri 
"Diyan Rıım" demişler ve ona Selçuklu dönemi boyunca da bu adı venneye devam 

etmişlerdir. Nitekim Selçuklu beyleri de Roma imparatorluğunun varisieri olduklanru 

belirtmek için kendilerine "Sultaru Rum" demişlerdir Bu geleneğe bu günkü Türlder 

hala uymakta ve Avrupa'daki topraldanna "Rumeli", Anadolu ve kıbnslı Hellenlere 

"Romalı n anlamına gelen "Rıım adım vennektedirler. 4 

Hititler çivi yazısı ve hiyeroglif, yani kutsal oyma (yazı) resimli yazı 

kullaıınıışlardır. Çivi yazısını Eski Hitit Krallığı döneminde kullanmaya b~ladıklan 

sarulmaktadır. Çivi yaıısı ile Hititler sözcükleri hecelerle yaııyorlardı. örneğin 

Hattuşili adı Ha-at-tu-şi-li biçiminde ya7l.lmaktaydı. 

Hiyeroglif türünde de hecelerle yazmak ~asma ulaşılınış olmakla beraber, 

daha eski bir anlatım şekli olarak her sözcüğün bir tek işaretle tarurnlanması da hala 

yaşıyordu: örneğin tann, kral, dağ, ben, (birinci tekil şahıs) gibi sözcükler bir tek 

işareti e anlatılıyorlardı. 5 

Eski Hitit Krallık Dönemi'nin güçlü iki büyük kralı Hattuşili I ve Muryili rin 

hedefleri yeni Hitit devletini güneye açtıklan seferlerle geniş bir yayılma politikası 

güderek, sınırlan geniş ve güçlü bir devlet yapısına kavuşturmaktı. Bütün askeri 

çabaları, tUkeleri Orta Anadolu'ya oranla çok daha hareketli topraklara,deniz 

kıyılanna güneydeki Kuzey Smiye ve Mezopotamya'nın büyük merkezlerine ulqarak. 

onların zenginliklerinden ve yüksek düzeydeki uygarlıklanndan yararlanmak amacını 

taşımaktaydı. Böylece ilk hedef, gelişmiş bir kültür düzeyine ulaşmış, zengin 

Halpa/Halep iclıri olm~ ve sonuçta Babil'i, çağının en üstOn uygarlık ve kültür 

temsilcisi, büyük metropolünü ele geçinnişlerdir. Böylece Hitit dünyası kültür, sanat 

ve din alanlannda Kuzey Suriye'nin ve Mezopotamya'nın gelişmiş uygarlığıdan 

etkilendi. 

4Ekran AKURGA4 A.g.~ 1.49 
5Ekre:m AKUGA4 A.g.e.. a.51 
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Eski Hitit Krallığı'nın yaklaşık yanm yüzyıl 8iiren parlak döneminden sonra 

Hitit devleti gücünü yitinniş, Anadolu'nun güneydoğusundaki egemenliği büyük 

ölçüde zayıflanuş ve bu durwn, Asyalı bir kavim olan Hurri'lerin Yukan Fırat ile 

onun kolu olan Habur ınnağuun oluşturduğu üçgen biçimli topraklar üzerinde 

Mitanni Krallık Devletini kurmalannı sağlamı~r. (M.Ö. 1460/50) Mitanni Devleti, 

bu tarihten sonra önasyanın Mısır Devletinden sonra, ikinci büyük politik ve askeri 

gücü olmuştur. Mitanni/Hurri egemenliği Şuppiluliuma'nın hükümdarlığına kadar 

8Ümlilştür. 6 

Büyük Hitit Krallığı'nın kurucusu olarak Tuthaliya II kabul edilmektedir. Adı 

geçen döneme ait ilk yanlı belgelerde Tuthaliya-Nikalmati ve Arnuvanda-A.smunikal 

kral çiftinin a.dlan bulunmaktadır. Her iki kralın adı Hattice olup ''dağ'' a.dlandır. 

Kraliçenin a.dlan ise Hurri kökenlidir. Hitit Kral mühürlerinin incelenmesi, sonucu 

bazı Hitit krallannın Hititçe adlan yanında, ikinci adlannın Hurrice olduğu 

anlaşılmaktadır. Yine dikkati çeken bir durum da bütün kraliçelerin Huni adlan 

taşımış olmalandır. Olası bu durum, bu dönemde Hattusa krallarnun Hurilerle içiçe 

olmasından kaynaklanmı~. 

M.Ö.14.yüzyılın sonlanna gelindiğinde, Mısır ile yapılan Ka.deş savaşının 

ardından Hitit sınırlannın Şam'a kadar genişlediği göıiilmekte. Daha sonraki 
dönemdeyse Hitit'in bu sınırlan konnnaya çalı~ğı fakat gerek iç ayaklanmalann ve 

gerekse Kuzey Kavimlerinin etkisiyle yavaş yavaş çözülmeye başladığı ve 12. 
yüzyılda büyük bir savaş sonucu tarih sahnesinden silindiği görülmektedir. 

Ege göçlerinin de katkısıyla yıkılan Anadolu ve Kuzey Suriye devletlerinin 

uluslan kuşkusuz bir anda yok olmadı. Yeni gelenlerin baskısı sonucu yer değiştiren 

kavimler, öze11ikle Hititler gibi Hind-Avrupalı olan Luviler Güneydoğu Anadolu ve 

Kuzey Suriye'de geleneklerini sürdürerek, koonen oradaki Sami kökenli Aramiletle 

kaynaşarak, Yerel Krallıklar yönetiminde yaşamaya devarn etmişlerdir. Geç Hititler 

olarak tanımlanan bu kavimlerin yarattığı uygarlıklar evrensel kültürün temel taşlan 

olmaktadır. 

önemli Hitit Yerleşim Merkezleri 

Hitit tarihi boyunca, gerek Eski krallık (M. Ö 1600-1460) gerekse İmpatorluk 

Döneminde (M.Ö.1460-1190) Hattuşaş, başkent olarak kalmıştır. Diğer önemli 
yerl~ merkerleri Alacahöyük ve Açıkhava tapınağı olan Ya21lıkaya'dır. 

6Muhı0be DARGA. Ag.c., 1.15 
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HA1TUSAS (BoGAZKtJY): 

Hitit devletinin b~kenti Hattuş~'ın kalıntıları Boğazköy'ün (Boğazkale köyü) 

arkasındaki bir teras düzlüğünde ve dik bir kayalıkta yer almaktadır. H~. Hatrus 

gözcüğünden yani Hatti insanlannın verdiği oıjinal addan gelmektedir. Kenti ele 

geçiren Hititler aynı adı kullanmayı sürdürrnüşler ancak "a" ve bazen de "as" hecesini 

ekleyerek sözcüğün aslını, Hititçede "Hattusa" ya da "Ha~~" şekline 

dönüştürmüşlerdir. Boğazköy'de bulunan, en eski Hitit yazılı belgeitinde H~'ın 

M.S. 18. yüzyıl başında Kussara Kralı Anirta tarafindan tahrip edildiği 

anlatılmaktadır. Kent devletleri döneminde sözü geçen bu kral, diğerleri arasında en 

güçlü olanıydı. Yazılı belgede görüldüğü üzere aşağıdaki gözleriyle kral, kent ile ilgili 

bir lanetle bulunmuştur: "Benden sonra her kim kral olur da Hattuşaş'a yerleşirse 

Hava Tannsı onu çarpsın". Bununla birlikte Hititler Anirta'nın ölümündenazıronra 

Ha.ttuşaş'a yerleşmişlerdir. Harrunurabi dönemine ait bir mektupta, Hattuş~'tan 

Hititçe adı ile yani "Hat:tusa" olarak söz edilmektedir. Bu belge, kentin en geç M.Ö. 

1 700'de Hitit kenti dunnnuna geldiğini göstermektedir. 

Hattuş~'ın ilk sur duvarlan M.Ö 16. yüzyıl başlarında Kral I.Hantili 

tarafindan yaptınımı ştır. Bu savunmaya karşın Kaskalar bir yüzyıl sonra III. Tuthalya 

döneminde, kenti yakıp yıkarak yağma etmişlerdir. Bununla beraber kısa bir süre 

içinde kent ve savuruna sistemi yeniden yapılmıştır. Eski kent Büyük Tapınak ile 

Büyük Kale arasında kalan alanda kurulmuştur. Hatti çağında Kent Devletleri 

döneminde (M.Ö.2000-1660) ve Eski Krallık döneminde (M.Ö.l660-1460) yerleşme 

merkezi bu alanı kapsamaktadır. Çıkış kapılannın güneyinden yükselen üstteki kent 

ise imparatorluk Döneminde (M.Ö.l460-l 190) kmulmuştur. Baıı yerlerde çok iyi 
korurunuş durumda olan kent duvarının tüm uzunluğu 6 Km'dir. Hitit Devleti M.Ö. 

1 190'da Trak kabilelerinin saldınsıyla son bulmuştur.7 

Bü:yükkale, Kral Kalesi'nin Eitki Hitit Dönemi katlarında (IVc) Lahama

Kral'ın kutsanmasıyla ilintili, arkaizatı bir ya.zıtta (CTH=KUB XXXVI 110), sarayın 

yapımında "kaya"nın seçilmiş olduğu ifade edilmektedir. 

"La.bama'nın evinde tonmunun ve tonmunun çocuklannın sevinci buraya ait 

ol~ o (ev) kayanın üzerinde bina edilmiştir". Bu pasajda belirgin olarak kral 

ailesinin "kaya" nın majik tılsımlı gücüne sığındıklan ve kutsadıklarnun ifadesidir. 
Dağların doruğundaki kayalar, dağlarda egemen tannların doğal tahtlandır ve "taht" 

bir tannça olarak, kralın yanında Hitit Krallığı'nın güçlülüğünü simgelemektedir. 

Hititler'in dinsel inaçlannda kaya tahtlan kutsanmaktadır. Hisuva bayramlan adım 

7EkremAKURGAL, Ag.e., t.516,517 
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taşıyan ritüel yaııtlann bir grubmıda kaya tahtiann k:utsandığını ve bunlara ekmek ve 

ciğer kurbanlan sunulduğunu öğreniyoruz. Hatti ülkesinin başkenti sarayda (doğal 

kayalık Büyük kale) oturan Hitit kralı bağımsızlık, merkezi otorite, güç ve 

egemenliğin temsilcisidir. Dağlardaki Taht Tannçası ise krallığın gücü ve 

egemenliğini, yerel krallıklam kadar kabul ettiren dinsel ideolojinin temsilcisi 

oluyordu. Hitit Krallığı'nın ilk evrelerinde Eski Hitit Krallığı'nın başlanndaki dinsel 

belgelerde, bu durum Krallığın ''kudret,güç) alanlarnun kral ile Taht Tannçası 

(Halma.suit) arasında böltlnm~ olması açıkça görülmektedir. Burada taht 

Tanrıçasının Zalpa şehrinin -Karadeniz kıyısında bir şehir ,ol8.il İkiztepe höyüğiinün 

Patron tannlığı ol~ Hitit Krallık Dönemi öncesi Zalpa deniz~ Hattıısa'ya 

üstü.nlüğu, Hitit Krallık Döneminin arşivlerinde gün ışığına çıkanlmış çivi yazılı 

belgelerde görülmektedir. Hitit Kralı tarafindan Hattus(a) başkent seçilmeden önce 

Taht Tannçagı'run ve Krallığın Şehri Zalpa ile Kral Şehri Hattusa arasında egemenlik 

güç alanı bölünmüştür ve üstünlük Zalpa Şehrinin eline geçmiştir. (CTH 414) Daha 

sonra kral, Zalpa şehrinden aynlarak bağım.sıılığııu duyurur ve Fırtına Tanrısı'yla 

Güneş Tannsı'ru temsilen ülkeyi, Hatti ülkesini idare eder. Hitit Kralı, adı geçen 

Tanrılar tarafindan bağı.msızlığı. meşrulaştınlmış, kralın en yüksek ünvanı olarak 

"GÜNEŞİN" ünvanıru kullanmıştır ve kült törenlerinde de, Güneş Tannsı'run 

giysilerini taşımaktadır. Hititlerde kurban listelerinde ve politik anlaşmalann yemin 

listelerinde dağ tannlarnun anımsandığı ve birçok dağ tepelerinde, tannlarının 

evlerinin kutsal mekanlarinin (Huvasi-baytüloslar gibi) varlığı bilinmektedir. 

İliuyankal Yılan mitosunda, ölumlü Hupasiya'ya kaya üzerinde bir ev inşa 

edilir: "... Tannça İnara Tarukka ülkesinde kayamn üstüne bir ev inşa etti ve 

Hupasiya'yı bu evde oturttu" (CTH 321, C=KUB 1761 14-17)8 

Mitosta adı geçen Tanıkka'da kaya üstüne tannça tarafindan yaptınlan "ev"de, 

kayaltaş kültünün Hatti kökenli olduğunu göstermektedir. 

YAZILIKA YA: 

Dinsel mimarlık; tapınakların mimari yapılarına bakıldığında Hitit 

tapınaklarının aydınlık yapılar olduğu, Eski önasya tapınaklanna karşın, aditon/oda 

ve yan ikincil odalarda alçak pencereler bulunduğu görülmektedir. Tannnın evine ışık 

girmektedir. Eski doğu dünyasında bilinmeyen bir geleneği Hititler uygulamıştır ilk 
kez. Bu., Hititlerin daha önceki dönemlerde açık havada tapındıklarının i~ti olarak 

algılanabilir.Yazıhkaya açık hava tapınağı bmıun en iyi ömeğidir. (R.eti.1) 

8Mubibbe DARGA. Ag.e.. t.28,29,30 
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Yazılıkaya açık hava tapınağırun rölyefleri, Büyük Hitit Krallık Dönemi'nin 

içerik ve estetik açısından en anlamlı yontu yapılaruu ohışturmakt:adır. Boğazköy'ün 

yaklaşık 2 kın. kuzeydoğusundaki kalkerden kaya sivrileri arasında doğal iki kaya 

odasım Hit:itler, kuşkusuz uzwı zaman kutsal yer olarak kült törenlerinde 

kullannuşlardır. Hititler, bu kült yerini M.Ö. 13.yy'da olası "Yeni yıl-AN.TAH.SUM 

SAR " veya "kralın ölü kül tü" törenleri için krallığın direktiii içinde geliştirmişler ve 

doğal kaya odalannı, batıda büyük oda =A odası, doğuda küçük oda =B odasını, kült 

odası-aditon yerine kullaruruşlar (a) ve bunların önüne, güney yönde bir tapınak 

mimarlığı kurmuşlardır. Yazılıkaya açık hava tapınağırun en erken evresinde bir 

temeros duvarı kutsal alaru, doğudan başlayarak güneyden ve batıdan 

sınırlaruyordu.(M.Ö. 1500)9 

Hitit inancına göre, tannlar iiliall biçiminde düşünülmektedir. Yalnız biçim 

olarak değil her yönüyle tannlar insana benzetilmişlerdir, tannlarda yerler ve içerler, 

zaman zaman acıkırlar, çalışırlar, ha.stalarurlar ve hatta geçici bir süre için de olsa 

ölürlerdi. Tannlar, yapılan büyülerden etkilenebilirlerdi; onların da insanlar gibi 

tutkuları, zayıf ve güçlü yanlan vardı. Tannların da krallarınkine benzer bir haremleri 

vardı, çözülmesi zor sorunlarda fikir sorduldan bir meclisleri de bulunuyordu. 

Böylece, tam bir insan gibi hayal edilen tannların betimleri de doğal olarak insan 

biçimindeydi. Tannların yontulan, onların yerini tutmaktaydı. Bazı durumlarda, 

kutsal hayvanlarının ya da onlara ait eşyaların da tannyı temsil ettiği anlaşılmaktadır. 

T AŞOCAKLARI 

Taşı büyük bir ustalıkla kullaruruş olan Hitit mimarlan veya yapı ustalan 

(Akad'ca İtinnu= Surnerce Lutin= baş yapı ustası, Hititçesi bilinmiyor) kiklopik iri 

taşlardan oluşan arutsal mimarlığın Eski Anadolu'da yaratıcıları, en görkemli 

yapıtlarını başkent Hattusa'da ortaya koymuşlardır. 

H~'daki binaların inşasında kullamlan ve oldukça sert bir yapı gösteren 

grimtrak kalker taşı Boğaıköy'ün içinde yer alan üç taş ocağından elde edilmiştir. 

Kestikaya, Kızlarkayası'ndan ve Ni şantepe yakınından.ıo 

~bbe DARGA, Ag.e.. Ll54 
ıou. Bııbadır ~ y csanek T~ ve Heyke! At6lycöıde Yapdım Kazı ve Ara,tıımal.-, 

T.T.K. ANK. 1974, s.2,3 
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Kestikaya Taşocağı: 

Kestikaya (.Mektepkaya) taşocağı büyük tapınağın yüz metre kadar 

güneybatısında bulwıup massif bir kalker taşı tepeciğidir. Kestikaya hem taş kesme 

yeri hem taş işleme yeri olarak kullanılan bir ocaktır. 

Kızlarkayası, Kestikaya'run kuş uçumu 125 m kadar güney-batısında, Yukan 

Şehrin kuzey-batı ucunda bulwımaktadır. 

Nişantepe yaknundaki ufak çaptaki taş ocağında Yukan Şehrin ihtiyaçlarım 

karşılamaktadır. Kızlarkayası ve Nişantepe taş ocaklan Kestikaya taş ocağına 

nazaran ufak çapta olup malzemesi yine kalker taşıdır. 

Boğazköy taş ocaklarından çıkanlan kalker taşıyla Hattusaş'ın 6 km kadar 
izlenilebilen surları, kuleleri, şehir kapılan, potemleri (suraltı gizli geçitleri) kiklopik 

boyutta kalker ocak taşlarından örülmüştür. Kestikaya'run Büyük Tapınağın pek 

yakınında oluşu ve tapınağa nazaran 20-25 metre yü.kseklikte bulwıuşu, kalker taşı 

bloklarımn eğimli araziden taşınmasım kolaylaştırmış, kapı taşları, eşik taşları, 

pencere alt kasalan ve duvar taşları gibi mimari malzeme olarak kullanılnuştı.r. 

Boğazköy'de bugüne kadar kalker taşından işlenmiş Hitit plastik eserlerinden 

meydana çıkanlanlar, Kral Kapısı'ndaki «Savaş Tanrısı» kabartması (Res.2), Aslanlı 

Kapı'daki «Kapı Aslanlan» (Res.3), Yer Kapıdaki «Sfenksler>>(Res.4) ve Büyükkale 

kazılarında meydana çıkanlan Büyük Hitit İmparatorluğu erken evresine (Büyükkale 

IVa) tarihlenen kabartma ortostat. 

Kral Kapısı'ndaki kabartmarun Hitit Tannlar dünyasının savaşçı tannlarından 

birini, yapının içinde, içeriye kötiUükler ve hastalıklar girmemesi için kapı sürgüsünü 

gözetleyen Hatti kökenli Savaş Tanrısı Sulinkatte veya eşdeğerinin olduğu 

bilinmekte. 

Yerkapı veya Sfenksli Kapı'run asli savuruna işlemlerinde kullanıldıği gibi 

sanktuerikutsal yapı kompleksleriyle kültte de vazgeçilmez bir yer kapgadığı 

düşünülmektedir. Yerkapı Sfenksleri'nin kadın başları çok anlamlı ve etkileyici 

yapıtlardır. 

Boğazköy/Hattuşaş, Bilyük imparatorluk Hitit mimarlığında ve heykel 

sanatında baıı hallerde granit kullanılınıştır.Bu sağlam taşın Boğazköy'ün 25-30 km. 
güney-doğusunda Yozgat'tan başlayıp güney-batı doğrultusunda yaklaşık olarak 42 

km. geli~ granit sahasında taşındı~ tahmin edilmekte. BoAazköyde granitten 
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Resim 2: ~ırzköy. Kral Kapısı. StıVıııt Taonaı Kabartmaa 

işlenmiş plastik eserler, Hitit hiyeroglif yazıtlı iki stel kaidesi ve Nişantepe 

yakınındaki işçiliği bitirilmemiş aslan taslağı parçası. Aynca mimarlık malzernesi 
olarak da Boğazköy'de uzun mesafeden nakil k~annın güçlüklerine katlanılarak 

getirilen granitin kullarulnnş olması yapımn önemini ve kutsallığını belirtmektedir. 

Maddesi grimtrak porfir olan bu ocak, Alaca HöyüğOn 3 km kadar 
kuzeyindedir.Bu kesimlerdeki portir darnan enlemesine ve boylamasına bir kaç yüz 

metre alan yer yer sivriltiler halinde yükseldikten sonra kaybolmakta ve Alaca 
HöyüğOn yaklaşık olarak 5 km. kuzeydoğuiunda bulmıan Kalebisar (Kara hisar)'da 
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Resim 3: BoğazkOy, A.l1anlı Kapı 
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yeniden toprak yüzeyine çıkmaktad:ır. Kalınkaya taş ocağından elde edilen bu 

volkanik taş imparatorluk devri Hitit sanatında önemli örnekler vermiş olan Alaca 

Höyiik mimari skülptürlerinin malzemesini teşkil etmektedir. ll 

M.Ö. Il. bin yıllannda Alaca Höyük Hitit şehrinin anıtsal tören kapısı Sfenksli 

Kapı'run heykcl ve taş kabartmalı malzemesinde ve surlann bir birimi olan kapı 

kulelelerinin alt taş yapısında kullanılmış ve bu güne kadar kendini konmıuştur. 

Kalınkaya taşoacağında gerçek bir yontu heykel tasiağına rastlanmarnış, 

taşların kaba bloklar halinde kesilip aşağıya şehre getirilmiş olduklan ve burada 

ı ı U. Balıadar ALKIM. Ag.e., 1.1 
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Resim 4: BoAazköy, Sfenbli Kapının Sfenb Y ootımı 

şekillendirilip, aynn1ıya girildiği düşünülrnekte. Kalınkaya taşocağının antik Alaca 

Höyük yerleşmesinden 5 km. uzakta ve yamaç üzerinde oluşu, çağındaki taşıma 

sorununu kolaylaştınnıştır. Kalınkaya, M.Ö. bin yılında plastik eserler için sağlam 
malzeme edinilen Hitit ocaklan arasında özel bir yere sahiptir. 

TAŞ ÇIKARMA TEKNİGİ 

Küçük boy ocak taşlan ve bloklar için, kaya yüzeyine bir sıra ııvana deliği 
oyularak içlerine tahta kanklar oturtuluyor ve sonra ıru akıtılarak bunlann şİiffiesİ 

sağlaruyordu. Böylece suyu emmiş olan kazıkiann basıncı sayesinde taş çatlıyor ve 

istenilen parça ana kayadan kopuyordu. Büyük boy dikdörtgen bloklann 

çıkanlmasında bu teknik tamamen kullamldığı gibi, işçilerin taşçı kalemi ve taşçı 

çekici ile de çalışması gerekiyordu. Boğazköy'de, Kestikaya, Mihraplı Kaya'da 

kayalann yüzeyleri ıru ile ısiatılmış ağaç hatıliann yataklan ve taşçı kalemlerinin yiv 

veya kanal şeklinde izleri göıiilmüştür. 
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Kayadan kopanlan büyük bloklar taşocağında kaba taslak bir kaç çekiç 

darbesiyle işlendikten sonra inşaat alanına götürüliiyor, kullanılması gereken taş 

bloklarm birbirine uydurulması, kaynaştınlma.sı işlemi bizzat yapıda 

tamamlaruyordu. 12 

Hititlerden günümüze kadar gelen birçok kaya kabartma.sı, yaıısı ve 

yapılannda kullandıklan kildopik taş bloklar, bu kavimin kaya ve taş işçiliğine karşı 

büyük sevgisini ve bunlan şekillendirmekteki ustalığı.ru belgelemektedi.r. Zamarun 

ilkel aletleriyle bu muazzam işleri başarmanın büyük bir çalışma, emek ve inanca 

dayandığı belirgindir. Kesin olan, Hititlerin dinlerinin de burada esaslı bir rol 

oynamış olmasıdır. Naturalist bir din anlayışına bağlı olan Bititierin birçok "Dağ 

Tannsına" taptıklan bilinmekte. Hititler ölülerini kaya yarıkianna ve E.NA = Taş 
Evlere yerleştirmişlerdir. Dinsel yaııtlann verdiği bilgiye göre tannlann açık havada 

yüksek yerlerdeki 4ZIKIN (=huwasi=BA YTIJLOS) -dikili taş şeklindeki tann 

mekanlan, kült işlevlerinde büyük bir yer tutmaktadır. B 

Hitit Mitolojisinde büyük bir taş şeklindeki ULLİKUMMİ 'nin öyküsü şöyle: 

Kumarbi, tannlann hükümdanydı. Ne var ki, öteki tannlar elinden iktidannı 

almaya yeltendiklerinde Kumarbi, bir yardımcı yaratmaya karar verdi kendisine. 

Ancak, böyle bir yiğidin güçlü ve cüsseli bir arıası olmak gerektiğinden Kumarbi 

tuttu bir kayayla evlendi. Ondan da Ulikummi adlı bir oğlu oldu. Babası, bir deniz 

uçurumtma sakladı onu; çocuk herkesten gizli orada büyüdü. Ancak, tannlar bir gün 

haber aldılar bmıu ve ele geçinneye karar verdiler. Tannça İştar, baştan aşağı 
süslenmiş olarak, taştan yığının önünde şarkı ı;öyledi. Boşmıaydı bu, çünkü, ne 

gözleri varch Üllikummi'nin ne de kulaklan. Tannça da umutsuzluğa düşüp, bütün 

mücevherlerini firlatıp attı.l4 

T AŞÇI GEREÇLERİ 

M.Ö. ikinci bin yılında Hititlerin taşlan, taşocaklanndan koparmak ve İiflemek 

için tahta, taş ve bronz gereçlere sahip olduklan yapılan ka7ılar iOiltıcu belirlenmiştir. 

Bititierin kullanmış olduğu taşçı gereçleri çok çeşitli değildir. Bronztm 

yanında M.Ö. 1200'den sonra demir gereçlerde kullanılnuştır. Başlıca gereçleri 

12EJa-cmAKURGAL, Ag.e..a.70 
t3ElcrcmAKURGAL, Ag.e..a.71 
t'fsaver TANtLLt. YQzyıllann Get~ ve Mirarn. Cilt L 1.132 
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taştan yapılmış balyoz ve çekiçlerdir. Bunlar en iert taş üirlerinden ( bazalt veya 

diorit) yapılmış ve her iki yüzleri de yuvadaruru ştır. 15 

Alişar Höyük Hitit katlannda bulıman taş gereçleri örneklerinde ise, daha çok 

diorit ve serpantin'den yapılmış topuzlar bulunmuştur. 

Hitit yapı ustalarnun taş testeresini de kullanmış olduklan anlaşılmaktadır. 

Bımu en iyi belgeleyen malzeme H~'ta Fırtına Tanrısının tapınağında, aditon 

(kilit odası) 'ndaki granit ortostat'lardır. Bunların adeta cilalı gibi olan yüzeylerinde 

taş testeresinin bıraktığı izler görillmektedir. Alaca Höyük Hitit şehrinde « Tapınak 
Saray » anıtsal yapı kompleksinde yer yer kullanılmış düzgün yontma taşlar ve 

dikdörtgen primıa şeklinde kaide taşlannın da ancak taş testeresi sayesinde 

yapılabileceği düşünülmektedir. Nispeten yumuşak bir maden olan bronzdan yapılmış 

bu testere levhaları, sert taşların kesilmesinde, iri taneli kum ve su kullanılarak aletin 

iş gücü ar:ttınlımş olmalıdır. 

Taş plastik eserlerinin ince işçiliği, zarif fonnlar ve rölyeflerin yapılmasında 

taşçı keskisi kullanılmıştır. Hititler taşçı keskilerini diorit ve bronzdan imal 

etmişlerdir. Dioritten yapılmış keskilerin rahat çalışahilmesi için boynuzdan veya 

tahtadan bir sapa geçirilmiş olmaları gerekir. Alaca Höyük'te bulıman taşçı 

keskilerinin pek azı dioritten, çoğu ise bronzdandır. Maden keskilerinin saplı olanları 

da vardır. Taşçı keskileriyle işlenecek şekil ve figürlerin konturlan kazılarak 

belirleniyor, sonra çıkıntılar yontularak atılıyor, sonımda :figürun tümü inceden ineeye 

işleniyor. 16 

İLK DEMİR ÇAG UYGARLIKLARı 

Hitit imparatorluğu M.Ö.12 yüzyılda Anadolu'ya göç eden "Ege kavimleriyle" 

önemli kentlerini kaybetti ve diğer halklada kayna.şt:ı. 

Anadolu'da Hellas (Yunanistan) 'da, Smiye'de büyük tahrip sonucu uzım bir 

sesizlik dönemine ( karanlık dönem) girilmiştir.Orta Anadolu'da yapılan kazılarda 

M.Ö. 1190-780 arasında yaklaşık 400 yıl boyunca hiç bir uygarlık izine 

rastlanmamaktadır. Bu karanlık çağ Batı Anadolu için 200/400, GOney Anadolu'da 

400, Smiye'de bölgelerine göre 100/300, Hellas'ta bölgelerine göre 200/300 yıl 

boyunca kesinti göstermektedir. 

t5Mubibbe DARGA, Hitit Mimarhjı/1 Yapı Sanatı. Edcb. Fak. .Bammevi. JST. 1985, 1.?2 
l~ubibbe DARGA, Ag.e., 1. 73 
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İkinci bin süresince adı geçen ülkeler feodal beylikler, krallıklar ya da fedaratif 

devletler tarafindan yönetilmişlerdir. 

Hitit Büyük Krallığı gibi federntrif devletler çözitlünce, her türlü uygarlık 

hareketi de onunla birlikte ortadan kalktı. Anadolu'da 1800-1200 yıllan Hellas'ta ise 

1400-1200 arasında kullanılan yaıı da unutuldu. Her ülkede uygarlığın birinci koşulu 

olan yaıı, tam 400 yıl sonra M.Ö. 8. yüzyılda yeniden kullanılmaya başlanacaktır. 

Yanmarlada "halklann" yer değişiklikleri meydana gelmeye başladı. 

Yanmadada, M.Ö. 3000 den beri Mezopotamya etkisindeyken, M.Ö. 12.yüzyılın 

başlannda meydana gelen "Ege göçleri "'yle batıya ve Roma çağırun bitimine kadar 
Batı Akdeniz dünyasırun atmosferine girilrniştir. 

Batıdan Anadolu'ya gelen Mykenler Hellas'tan ilk Grek kilitiiiünü 

getirenlerdir. Troyalılar, HellasWarla ayru kökenliler fakat onlar İlion'da özgün bir 

uygarlık geliştirmişlerdir. 

Demir Çağında Güneybatı Anadolu'da Lykialılar ve Ege'de İonlar, Orta 

Anadolu'da Frygler, Lydialılar, Doğu Anadolu'da Hwrilerin devann olan Urartular, 

Güney Anadolu'da ve kısmende Suriye'de Geç Hititler küçüklü büyüklü beylikler 

halinde uygarlıklar kunnuşlardır. 

GEÇ HİTİT KRALLIKLARı İ. Ö. 1200-700 

Hitit İmparatorluğunun yıkılınasından sonra çeşitli etnik topluluklardan oluşan 

Geç Hitit krallıklan tek bir ulus olrnamalanna karşın, belgelere dayanarak 

yayıldıklan alanlan kabaca belirlemek mümkündür. Bu bölgedeki önemli krallıklar; 

Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Ürgüp'ü içine alan TABAL; Malatya ve çevresinde 

KUMMUH; Gaziantep ve Kahramanmara.ş çevre&ini içeren GURGUM, 

KARKAMIŞ, SAM'AL, Antakya çevresinde HATTİNA; Çukurova'da QVE;Tarsus 

dağlık yöresinde IDLAKKU olarak sıralanabilir.Bu krallıklar İ. Ö. 7. yüzyıl başlannda 

Asurlu lular tarafindan ortadan kaldınlnuştır. 

Geç Hitit sanatı bulunduklan bölgelere, karıştıklan etnik gruplara göre 

farldılıklar gösterir. 



1-) Geleneksel Hitit stili (M.Ö. 1050-850) 

2-) Assur etkisi gösteren Geç Hitit stili (M.Ö. 850-800) 

3-) Assurlaşnuş Geç Hitit stili (M.Ö. 8001750-700) 

4-) Aramlaşnuş ve Fenikelileşmiş Geç Hitit sanatı 17 

GEÇ HITİ1LERİN KULLANDIKLARI TAŞOCAKLARI 

M.Ö. 1. bin yılda üç önemli taşocağı bulunmakta. 

1-) Domuztepe taşocağı: 
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Adana ilinin Bahçe (eski adı:bulanık) ilçesinin Hariciye bucağına bağlı 

Çerçioğlu (eski adı:Çerçiuşağı) köyünün 2-2.5 km. kadar güneydoğusundaki 

Domuztepe hambesi yanında hatta içinde yer almaktadır. Domuztepe ve yakın 

çevresinde yoğım bazalt darnan bulunmakta. 

Domuztepe bazaltı, Domuztepe'nin karşısında ve Ceyhan nehrinin (Pyramus) 

batı yakasında bulwıan Karatepe kalesinin mimarisinde kullarulmıştır.l8 

Romalılarında bu taşocağım kullandığı bilirunekte. 

Volkanik bir yapıya sahip olan bölgenin Domuztepe civan zengin, kaliteli ve 

ince gözenekli bir bazalt damanna sahip bulurunaktadır. Karatepe'nin yöresel kayası 

ise kalkerdir. Karatepe'deki heykellecin malzemesi Domuztepe'den sağlanmaktedir. 

2-) Karkanuş tllşocilğı; 

Karkamış'ta çıkanlan plastik eserler iki tür taştan yapılmıştır, kalker ve 

bazalttan. 

Kalker taşocağı Karkamış'ın güneybatısında tepelerin üzerinde olup, pek kesif 

bir kireçtaşı damarına sahiptir. Devirler boyunca, yakın zamanlara kadar faaliyet 

göstermiş olan bu taşocağından daha ziyade Karkamış'ın yapılan için taş kesilmiş, 

ocağın derin kısmındaki sertçe tabakalanndan Karkamış'ın Geç Hitit Çağı 

kabartmalan için de taş çıkanldığı anlaşılmaktadır. Bu taşocağının iskan yerine 

yakınlığı ve arazinin de engebesiz oluşu taş blokların nakli için büyük kolaylık 

sağlanuştır. 

17Mubibbe DARGA. Hitit Saruııtı. t.224 
ısu. Balıadir ALKIM. Ag.e..s.s 
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Karkamış'ın bazalltan yapılmış heykeltraşlık eserlerine malzeme temin eden 

bazalt taşocağı ise bir hayli uzaktadır. Kaba işçiliklerinin bu ocakta yapıldıktan sonra 

yerleşim yerine getirildiği ve bu taşocağının yerinin Arappınar yakınlannda olduğu 
sanılmaktadır.l9 

Zincirli (Sam-al)'da bulunan Kapı Aslanlan (Res.5) ve İvriz kaya kabartması 

(Res.6) Geç Hitit'in önemli eserlerinden birisidir. Bu kabartınarun cinsi kalker olup 

Kapı Aslanlan bazalttan yapılmıştır. 

: .. '!C-
i; . :.~: 

i :1 
Resim S: Sam-Al, Zincirli. Kapı Aıdanlan 

3-) Kebise Kesimindeki Bil'l.lllt Taşocagı; 

Volkanik bir mevkide bulunan Kebise, Teli Halafın 6.3 km. kadar 
kuzeyindedir. Teli Halafta bulunmuş olan yuvarlak heykellere ve kabartmalarm 

büyük bir kısmına malzeme teşkil eden bazalt, bu ~dan ıtağlanmıştır. ıo 

Teli Halafta bulunan heykeltraşlık eserlerinin kireçteşından yapılam da 

bulunmaktadır. Bu da Teli Halafın 4.2 km. kadar kuzeydoğusunda Re'sülayn yanında 

geniş bir alana yayılmış olan kayalık bir bölgede yer aldığı anlaşılmaktadır. 

t S>u. Babadır ALKIM, Ag.e.. t.6 
20tJ. Babadır ALKIM. Ag.e.. 1.? 



Reırim 6: lvriz (Kooya) Kaya Anıhndao Ayrmıı 
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TAŞ ÇIKARMA TEKNİKLERİ 

Yasarnek ustalannın doğal bazalt kayası sivriltilerinden heykel taslaklan 
" 

hazırlamak için üç esas evrede bloklarm çıkandığı anlaşılmakta. 

a) Birinci evre: Kaya bloklannın yüzeylerinin düzeltilmesi. Bazalt 
sivriltilerinin yüzeyleri balyoz, çekiç, taşçı kalemiyle düzeltilmektedir. 

b) İkinci evre: Blok çıkarmak için oluklarm açılması ve içlerine ağaç 

yerleştirilmesi. Üst yüzeyleri balyoz, çekiç ve kısmen de kalem ile düzeltilmiş olan 

doğal sivriltİlerden muhtelif şekilde bloklann çıkanlması için kesilmesi istenilen 

bloğun çevresine oluklar açılmalrta ve bunlarm içerisine ağaç yerleştirilmekteydi. 

c) Üçüncü evre: Taslak bloklann kesilmesi. Su ile ısiatılan oluktaki ağaç 

genişleme basıncının etkisi altında kayada çatlak meydana gelmesine ve dolayısıyla 

yank açılmasına sebep oluyordu. Yesemek bazaltında düzgün ~ damarcıklan 

bulunduğu için meydana gelen yank, genellikle dikey olmaktaydı. Ağır çekiç veya 

balyoz vuruşlan ile yank derinleştirilmekte ve bunun sonucunda istenilen kısım 

kayadan aynlabilmekteydi. 

Heykel Taslagı Bloklarının Biçimiendirilmesi ve Hazır/anma/ar: 

Anakayadan kesilen ve muntaza.m olmayan dşkdörtgen primıası şeklinde olan 

bazalt bloklan taşçıkalemi ile biçimlendirilmekte ve düzenli hale getirilmektedir. ı ı 

Son haıırlık evresinden sonra~ işi bitmekte ve yontulmUi bu bloklar 

girecekleri formlar için heykel ustalanna terkedilmekteydi. 

Taş Aletleri: 

Taşın çıkarılınasında kullanılan aletler taşın forma sokulm.asında da 

kullanılmaktadır. Bu karuya da işlenmiş ~lann üzerindeki izlerden vanlmaktadır. 

Mısırlılar gibi sert Ulilardan yapılmış (diorit, dolerit vs.) "vurgu kürelerinin" 
yerine, sert madeni balyozlanmn, çekiçlerinin ve taşçı kalemlerinin kullanıldığı 

anlaşılınaktadtr. 

ııu. Babadır ALKIM. Ag.~ •. 17,18 
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URARTU UYGARLIGI (M.Ö. 860-580) 

Urartu Krallığı, M.Ö. birinci bin yılın ilk yarısında, doğu Anadolu ve 

doğusunda sarp dağlık yörede Van, Çıldır, Ümrniye ve Gökçe göllerini içine alan 

bölgede hüküm sürmüştür. Bu uygarlığın yaratıcılan kendilerine Biannili adını 

vermelerine karşın tarihe çağdaşlan A.ssurlulann Urartu tarumıyla geçmişlerdir. Bu 

krallık İ.Ö. 8.yüzyılın ortalannda sırurlarını kuzeyde Aras vadisine, doğuda Ümmiye 

gölünün güneyine, batıda Malatya'ya, güneyde Halep'e kadar genişletere~ kısa bir 

süre doğunun büyük gücü olmuştur. İ.Ö. 8.yüzyılda A.ssur krallannın güçlenmesiyle 

sarp dağlık yöredeki çekirdek bölgelerine çekilmişlerdir. İ.Ö. 7. yüzyılda Kirruner ve 

İskit saldınlanyla zayıflayan krallı~ İ.Ö. 6. yüzyılda Medler tarafindan ortadan 

kaldınlnuştır. Urartular, A.ssur çivi yazısı yanında az da olsa ~im yazısını 

kullannuşlardır. Dil ve din açısından Hurrilerle aynı kökten geldikleri kabul 

edilmektedir. Yerleşme yerleri olarak savunma kolaylıklan sağlayan sarp kayalıklarla 

çevrili yüksek tepeleri seçmişlerdir. 

Urartu krallığının dini, Anadolu ve komşu devletlerin dinine sıkı sıkıya 

bağlıdır. Bu dinde yerli Urartu Ögelerinden başka, Anadolu (Hurri-Hitit), 

Mezopotamya (Asur-Babil) ve İran öğelerine de sık sık rastlamaktayız. Urartu dini ile 

iki kaynak: l.si Çivi yazılı belgeler, 2.si kabartma ve ~im sanatıdır. Urartu dini ile 

ilgili bilgilerimizi sayılan 300'ü geçen taş ve kayalar üzerine yazılan çivi yazısından 

öğrerunekteyiz. Taş yazıtlarda kiilt, mitoloji,hukuk,sosyal ve ekonomik konulara hiç 

yer verilmemiştir. Kabartma ve resim sanatı kiilt konulannı yansıtan sahnelerle 

tamamlanmaktadır. 

Urartulann en büyük tanrısı Haldi. Haldi, sefere çıkan Urartu kralını kutsayan 

bir savaş tannsıydı. Haldi adına tapınak, kapı, kilit merkezleri, sulama kanallan inşa 

edilmiştir. Bu tannnın kansı Anıhani idi. Haldi adına yapılan tapınaklam savaş 

kilitünü kanıtlayan kılıçlar, o~ yay, ~ sadak, kemer, miğfer ve kargılar bu 

tapınakta sa.klarurch. Tapınakların avlusunda üç ayaklı tımç kazanlar, duvarlarda ise 

kalkanlar asılı durmaktaydı. Bu tür tapınaklam "silahlar evi" adı da verilmekteydi. 

Urartu tannlan arasında ikinci yeri tirtma ve gök gürülrilit-ü tannsı olan 

Teişeba almaktaydı.Büyük bir üne iah.ip olan Teişeba, Hurri-Hitit tanrısı Teşup ile 

aynı adı taşımakta, boğa üzerinde ayakta duran insan biçiminde betimlenıniştir. 

Kansı ise Huni tanrıçası olan Hepat'ın karşılığı olan Huba idi. 
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Urartu tannlan arasında üçüncü sırayı güneş tarmsı Şivini almaktadır. Astının 

en büyük tannsı olan Pamaş'ın Asurca ideogranu ile yazılmaktadır. Hurri güneş 

tannsı Şimigi ile aynı olan Şivini' nin sembolü, kanatlı güneş kursudur. Güneş 

tannsırun karısı ise, Tuşpuea idi. 

Urartu krallığının resmi devlet dini ile ilgili en iyi bilgiyi veren Meher kapı 

kaya yazıtıdır. Bu yazıt Urartu Krallığının resmi dininin devlet örgütü ile olan ilgisini 

de açık bir biçimde göstermektedir. Meher kapı Urartu başkenti Tuşpa'run (Van 

Kalesi) 5 km kuzeydoğusunda, Rıısahinil'in (toprakkale) hemen batıruıda uzanan 

Zımmn dağı kayalıklanrun güneybatı kesiminde yer almaktadır. M.Ö.9.yüı:yılın 

sonlanna doğru Urartu krallanndan Ispuini ile oğlu Menua'run ortak krallıklan 

döneminde, ulusal tann Haldi adına inşa edilen Meher kapı 4 m. yüksekliğinde ve 

2. 70 m. genişliğinde anıtsal bir kaya nişdir. Ana kayanın oyulması ile biçimiendirif en 

kapı biçimli nişin çevresi, iki. çerçeve ile çevrelenmiştir. Bu anıtsal taş kapıya halk 

biçminden dolayı "Kör kapı", "Yalancı kapı" yada "Hazine kapısı" adını 

vermektedirler. İki kez yinelenen çiviyazılı yazıtında, toplam olarak 79 tannrun adı ile 

birlikte bu tannlann önem ve niteliklerine göre, sığır, manda, koyun, kuzu gibi 

hayvanlardan kaç adet kurban verileceği belirtilmiştir. 

Urartu bölgesinde kullanılmakta olan tarıniann başında Haldi -Teişeba-Şivini 

üçlüsü bulunmaktadır. Birbirine bağlı bu üç tanruun başında Haldi ilk sırayı almakta 

ve en çok kurban ona sunulmaktadır. l-63'e kadar erkek tanrılar, 64-79'a kadar 

olanlar ise tannçalan oluşturmaktadır. Adı geçen tanrılar arasında, eski totem 

inançlarını temsil eden tannlar da vardır. örneğin, yurt ve toprak tannsı Ebani, deniz 

ve sular tannsı Suinina, yukan yurt tannsı Babaina, tepeler ve dağlar tannsı Ami, 

yollar tannsı Hasa, mağaralar tannsı Airaini gibi 

Urartu krallan tarafindan inşa ettirilen anıtsal tapınaklar, içinde tann 

yontusumm bultmduğu bir kutsal oda (cella) ile önünde avlu ve yan odalardan 

oluşmaktaydı. İ.Ö. 9.yüzyılda (en eski örnek) Urartu kralı Menua tarafindan 

yaptınlan Patnos-Anzavurtepe tapınağıdır. Urartu tapınaklan köşeleri rizaliti olan 

kare plana sahiptir. 

Görünüşte ve nitelikte hep aynı olan Urartu tapınaklannın uyandırdığı 

bütiinsel izlenim, standart cepheli ve tek düzey olmasıdır. Tapınaklanrun ön kapı 

cephesi,siyah bazalt taşlanndan özenli bir işçilikle yapılnnştır. 1.5-2 m. 

yüksekliğinde ki. taş duvann üzerinde ise kerpiç duvar yükselmektedir. Yaklaşık 

olarak 10-12 m. arasında yüksekliği olduğu sarulan tapınak cellasının çatısı, 

semerdam biçiminde bir çatı ile örtülüdür. İçerisi karanlık olan bu tapınağın duvarlan 

tamamen çok renkli duvar resimleriyle süslüdür. Tapınağın dış duvarlannda ise 
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üzerinde aslan ve boğa resimlerinin olduğu kalkanlar asılıdır. Dinsel törenierin 

düzenlendiği tapınak avlusunda üç ayaklı tunç kazanlar, tannya sunulan armağan ve 

adakların konduğu kerpiçten yapılan küçük masa biçimli bir sunak (altar) ile 

kurbanın kesilip kanının akıtıldığı ortası delik sunak taşı bulunmaktadır. Urarttılarda 

bir de açık hava tapınakları varchr. Van kalesi kayalığırun (Tuşpa) kuzeydoğu ucunda 

bulunan ve Urartu kralı 2. Sarduri tarafindan yaptırılan açık hava kült merkezi en 

güzel örnektir. Ana kayanın düzeltilmesiyle büyük bir platform elde edilmiş yine kaya 

içine biri büyük öteki küçük yanyana üstü kubbe biçiınli iki anıtsal kaya nişi 

oyulmuştur. Bu nişlerin içindeyse 2.Sarduri'nin askeri eylemlerini anlatan çivi yanlı 

iki stel bulunmaktadır Urartular' da taş stellere tapmanın oldukça yaygın olduğu 

anlaşılma.kta. Altıntepe açık hava tapınağında, düzeltilen ana kayaya açılan yuvalara 

yan yana dört bazalt taş stel yerleştirilmiş . Ancak bu steller üzerinde yan yoktur. 

Van kalesindeki açık hava kült merkezi, bugün bile kutsal sayılmakta isteklerinin 

olumlu yönde sonuçlanması için perşembe günü burada kurban kesen halk tannya 

adaklarda bulunmakta, evlenemeyen gençler de ana kayaya açılan bu oyuktan kayarak 

evleneceklerine inarunaktadırlar. Tannlara kurban edilen hayvan karurun akmasını 
sağlayan oluk, aynı işlevini hala sürdürmektedir. 

Kayalara oyularak elde edilen anıtsal taş kapılar Urartular tarafından kutsal 

sayılıyordu. Dişli çerçeveli tapınak kapıları ile ban mezar kapılannın benzeri olan taş 

kapılar ÜZerine, Urartu krallan tannlara sunulacak kurban tüzüğünü yazdırnuşlardır. 

örneğin Meher kapı ve Yeşilalıç Kaya kapıları bu tür kapıların tipik örneğini 

oluşturmaktadır. 

- İlkçağdaki Doğu toplumlarında olduğu gibi, Urartular'da da hayata doymayan 

güçlü bir yaşam sevinci olduğundan, öldükten sonra yeniden dirilineceğine 

inanılıyordu. Bu nedenle mezarlar, oda ve ev biçiminde yapıldığı gibi özel eşyalarını 

da yanına koyarak gömüyorlardı. 

Urartu mezarlan anıtsal bir özelliğe sahiptir. Van kalesinde (Tuşpa) kayalıklar 

içine oyularak yapılan dii.zgün planlı çok sayıda kral mezarodası bulunmaktadır. Her 

biri küçük odadan ol~ mezar duvannda, özel eşya ve armağanların konduğu 

pencere biçimli nişler bulunmaktadır. Tapınak kapılarına benzeyen mezarların giriş 

kapısı, oldukça özenli bir biçimde yapılmıştı. Kapalı olan kapılar ya dikdörtgen ya da 

kubbe biçimli. Büyük bir ana salonun çevresinde yer alan küçük mezar odalarında 

kayadan oyarak elde edilen lahitler bulunmaktadır. Mezar çatısı, tıpkı tapınak ve ev 

çatısı gibidir. Özellikle wylu ve yönetci sınıfa ait mezar mimarlığı çok ilginçtir. Halk 

mezarları basit ve sadedir. Zengin ve soyluların mezarlannda değerli eşyalan 

bulunurken,halk mezarlarında basit eşyalar bulunmaktadır. Kral ve wylu mezarlarına, 

çok basamaklı merdivenlerden inilerek girilmektedir. Halka ait mezarlara ise bir ya 
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da birkaç b~ merdivenle inildikten sonra girilebilmektedir. Bazı mezar 

girişlerinde bu tür basamaklar sembolik bir biçim alnu~. Dolayısıyla mezar 

girişindeki basarnaklann-tıpkı yeraltı dünyasına iner gibi -dinsel bir anlanu oduğu 

sanılmakta. 

Urartular su kaynaklannı, mağaralan, ulu dağlan, ağaçlan ve kayalıklan 

kutsal saymaktadır. Kars ve Kafkasötesi Bölgesi'nde su kaynaklannın başında çok 

sayıda balık yontusu bulurunWjtur. Taştan yapılnuş büyük balık yontulannın üst 

bölümü balık pulu biçiminde değil, dalgalı çizgiler biçiminde, sanki sığır dersiyle 

kaplıymış gibi işlenmiştir. Su kaynaklannın yanında bulunan balık yontulan suyun 
kutsallığını vurgulamaktadır. Tarihöncesi çağlarda mağaralar kutsaldı, ilk dinsel 

içerikli resimler mağaralann karanlık ve kuytu olan bölümlerine yapılnuştı. Aynı 

inancın Urartu toplumu insanı tarafından da benimsendiği anlaşılmaktadır. Yeraltı 

dünyasının yeryüzüne açılan birer kapısı durumunda olan mağaralara, Urartular'ın 

kurban kestiğini Meher kapı yazıdannda belirtilmekte. Mağaralar tanrısı Airaini'dir. 

Tarih öncesi çağlardan beri kayalann kutsallığı ve ölümsüzlüğü bilinmekte. Eski 

doğu toplumlannda olduğu gibi, Urartular da kayalann sağlaınlığından, kalıcı ve 

koruyucu gücünden yararlanmak amacıyla üzerine yazılar yazıp, resimler yaptıklan 

gibi, tanrı ve kral yontularını da kayalardan yaparak, varlığın sonsuza değin sürecek 

inancının kesinlik kazarunasını sağlanuştır. Böylece ruhun resim, yontu ve 

kabartmalarda imge sayesinde yaşadığını düşünüyorlardı. Günümüzde sayısız 

örnekleriyle karşılaşılan anıtsal kaya kabartmalan ile yontular, binlerce yıl boyunca 

bozulmadan varlığını korumuştur. Yani o çağlardaki yaygın olan inanca göre ölümsüz 

olan taş, değişmeyen, yenilmeyen durağan yaşarnın simgesi olmuştur.22 

Urartu uygarlığının kurulduğu bölge jeolojik olarak volkanik bir yapıya sahip 

olduğundan ve kentlerin kurulduğu dağ rirvelerinin bazalt özellik göstermesi bu 

taşlann sivriltilerden oluşmasıyla; taşı çı.kartma, işleme ve taşçı gereçlerinde 

Hititlerden veya Geç Hititlerden çok farklı teknik özellikler göriilmed.iği 

düşünülebilir. 

FRYGİA UYGARLIGI (M.Ö. 750-300) 

Frygler Troya VIIa'nın tahrip edilmesinden sonra Anadolu'ya gelen Balkan 

kökenli boylardan biridir. Siyasal bir topluluk olarak ilk defa M.Ö. 750'den sonra 

ortaya çıknuşlardır. Midas döneminde ise (M.Ö. 725-695/675) bütün Orta ve 

22Dr. Oktay BELI..!. Anadohı Uygıırhğı Aıısiklopecbi. Cih L 1.190-196 
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Güneydoğu Anadolu'ya egemen, güçlü bir krallık düzeyine ulaşnuşlardır.Hind-

Avrupa kökenli olduklan halde kısa bir süre içinde Anadolulaşnuşlar ve bir yandan 

Bellen öbür yandan Geç Hitit etkileri altında kalmış olmakla birlikte özgün ve 

Anadülulu bir kilittir oluşturmuşlardır. Fryglerin maden ve ağaç işçiliğinde, 

dokumacılıkta ürettikleri eserler Bellen piyasasında beğeni kazarunış ve Belienli 

ustalar tarafindan taklit edilmiştir. Makara kulplu bronz tabaklar ve bronz kazanlar 

dönemin "teknolojik" bir başansı olan altından, gümüşten, bronzdan yaylı çengelli 
iğneler, değerli madenierden giysi kemerleri, tokalar ve zengin bezemeli tekstil 

ürünleri, geometrik desenlerle sii§lü mobilya eşyası bunlar arasındadır. Frygler, 

Belieniere aynı zamanda müzik alanında da esinlenme kaynağı olmuşlardır. Frygier 

kültür düzeyi yüksek bir topluluktu; yazı, kralın tekelinde olmayıp, M.Ö.8.,7.ve 6. 

yüzyılda bütün Fryg kentlerinde halk tarafindan rahatlıkla kullanılıyordu. n 

Frygier'de kaya anıtlan ile Sakarya vadisindeki başkent Gordion ve öteki 

yerleşmelerde yapılan kazılar sonucu elde edilen buluntular, Fryg mimarlığırun ne 

denli gelişmiş ve köklü bir geleneğe sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu bölge 

tamamen "Tüf yaylası" olmaktadır.Yapılan anıtlar bu tüf yayiasının zamana karşı 
direncini kanıtlamaktadır.24 

Fryg sanatı heykelcilikte İon modellerinin taşralı taklitlerinden oluşur. Aslan 

ve sfenks tasvirleri İon sanatının acemice kopyalandır. İon etkisine karşın Ankara'da 

bulunan Kybele kabartmalan özünde İon heykelciliğinin etkisinde olmakla birlikte 

M.Ö. 550-500 sıralannda kendine öz bir Fryg stili oluşturmalrta 

Bu dönemde Fryg beylikler AfYonkarahisar ve Eskişehir yöresinde eski Fryg 

sanatını yaşatan, kayalardan oluşmuş kült ve mezar anıtlan yapnuşlardır. Olgun Stil 

çağında mevcut olmayan bu kaya anıtlan, Anadolu'nun en ilginç ve en değerli eserleri 

arasında yer alır. 

AfYon Karahisar yanındaki Büyük Aslantaş(Res. 7) adı ile anılan anıtsal kaya 

mezarının cephesinde görülen iki aslan Geç Hitit tipini y~ar. 

Frygier'in yerleşim bölgesinde de volkanik kayaçiann bulunması,bu kayalann 

doğa yüzeyinde kalan bölümlerinin oyulmasıyla mimari ve heykel yapımında 

kullanılnuştır. Fryglerin taşçı aletlerinin Anadolu'da kullanılanlarla aynı özellikte 

olduğu düşünülmektedir. 

23EkremAKURGAL, Ag.e.,s.l91 
24Besim D ARK OT. Co~ Arzıtbrmalar, IST. 1938. Ahmet Sait Baınmevi. 1. 7 4 
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L Ynİ'\, KARİA VE L YKIA UYGARLIKLARI (M.Ö. 700-300) 

Demir çağında Orta Anadolu'nun batısında Lydia, Karia ve Lykia uygarlıklan 
bulunmakta Özünde Lydialann ve Lykialılann dilleri Hind-Avrupa dilleri 
ailesindendir. Her iki topluluğun lehçesinde Hitit öncesi kavimlere ait ögeler 

yaşamaktadır. Lydia ve Lykia alfabesi Hellenleruoone çok benzemektedir 
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Karialılann alfabesi de Lykia ve Lydialılara benzemekte ise de, Karia dili 

henüz çöziilmemiştir. Herodotos Girit efsanesine göre Karialılara Legler denildiğini 

ve onlann Minos krallığı döneminde (M.Ö. 2. binin ortalannda) adalarda 

y~klanru yaınıaktadırlaı:. Ancak bu gö~ Karlalılar karşı gelerek, kendilerini 

Anadolu'nun yeriisi bilmekte ayrıca Lydialılar ve Mysialılarla akraba olduklanm 

söyl ernektediri er. 

Her üç uygarlığın günürniize gelen arkeotojik kalıntılan büyük ölçüde Hellen 

etkileri göitennektedir.İçlerinde özgünlüğünü en iyi koruyan topluluk Lykialılardır. 

Lykialilann kayalara oyulmuş anıtlan eski Anadolu'nun en ilginç sanat yaratılan 

arasında yer almaktadır. 25 

Anadolu'nun jeolojik yapısı kireçtaşı özelliği göitennesinden dolayı kayalara 

oyulan anıtsal mimariye kolaylık sağlamaktadır. (Res. S) 

2SEkremAKURGAL. Ag.e..•.l95 



İKİNCİ BÖLÜM 

HELLEN UYGARLIGI 

Yunanistan., o zamanki adıyla Hellas, Balkanlann güneyinde, üç yaru denizle 

çevrili bir yanmadadır:Doğusunda Ege Deniıi, Güneyinde Akdeniz, Batısında İon 

Deniıi vardır. İlk bakışta yalruz kalmış gibi göiiiniir, ama Kikiadlar ve Sporadlar

kısa mesafelerle- Anadolu'ya bağlar onu; Kalkidikya yanmadası ile kuzey Ege'deki 

adalardan Trakya'ya ve -boğaılar yoluyla- Karadeniz'e çıkılır. Güneyde ise, doğu ve 

batı arasında köprü görevi gören Girit adasını görüyoruz. ı 

Yunan uygarlığının böyle bir coğrafi konwn içinde başka özellikleri de vardır. 

Bu küçük ülkede dağlar, birbirinden kopuk yerleşme alanlarının doğmasına, kent 

devletlerinin kurulmasına sebep olmaktaydı. Bu küçük kent devletlerine "Poliı;" veya 

"Site" adı verilmektedir.Hellas'ın orta kesiminde tarım için yeterli su bulunmamakta 

ve bu durumun etkisiyle, bölge insanların tanmla geçimine elverişli değildi. Bu 

zorluklar k-üçük devletleri birbirine düşürtirken, insaniann da deniz kıyısına 

yerleşmesine sebep olmaktaydı. 

Böylece ülkenin yaşamına "Deniz" girmiştir. Balıkçılığın yarusıra, deniz 

ticareti ülkenin yaşarnı için gerekli üretim etkinliklerinin doğmasına sebep olmuştur. 

Hint-Avrupalı olan Grek, Yunanlılar ya da Hellenler, iki ayrı zamanda ülkeyi 

istila ettiler: İlk kez M.Ö.2000 yıllarından başlayarak Akadlar geldiler ve Girit 

uygarlığının mirasçısı oldular, Girit uygarlığı, onlann kurduğu Miken uygarlığında 

sürecektir. 

Onları Dorlar izledi; ll 00 yıllannda bu uygarlığı yıktılar. 2 

İlk Yunan kolonileştirmesi Dorlann istilasından ı;onra başlar. Onlardan 

kaçanların bir bölümü Batı .. .<\nadolu kıyılannda İyonya kentlerini kurdular, Yunan 

uygarlığı da işte bu kıyılarda başladı. 

1 SenerT AN1:U.l, Yftı.yıllann GerçeAi ve Miran, İn•arılık Tarihine Girit. L Çağ. 
ÜçQncO BıEm. 1988, İST. •.221 

2Server TAN1LI..J. Ag.e., 1.226 
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İlk Çağ Yunan tarihinin, M.Ö. 6. yüzyıla kadar süren döneme arkaik devir 

denir. M.Ö. 5-4.yüzyıllar arasını klasik devir i:zler. Yunan, Akdeniz külüir çevresi 

içinde Doğu uygarlıklanndan da etkilenerek, büyük eserlerini bu devirde ortaya 

koyar. M.Ö. 3 ve 2. yüzyıllar arasında Hellenistlik devir yaşanacak ve M.Ö. 2. 

yüzyılda Roma fethe gelecektir 

Yunan'da din, tannlar, yan tannlar ve kahramanlara ilişkin "mitos" larda 

yaratılıyordu. Mitoslar, doğa güçleri ve insanların iktisadi-sosyal yaşamlannın çeşitli 

dönemlerini, bu güçler karşısındaki durumlarını tannlarla özdeşleştirerek 

yarısı tılmasıydı. 

OL YMPOSLU Tannların Olympos dağında oturduklarına inarulmakta, 

yeryüzündeki soylular gibi onların da "ilahi bir klan"'ın üyeleri olduklan 

düşünülmektedir. Evrenin öğelerini aralannda paylaşrruş, dünyayı ise ortak mülkleri 

olarak kullanıyorlardı. 

Başta gelen tannlar üç kardeşti: "Gökgiirültülü, bulutları toplayan Zeus"; 

deni:zlerin sahibi Poseidon ve yeraltı dünyasının sahibi Hades ve bunların çocuklan 

ve onların çocuklan olarak hiyerarşik bir düzene doğru tannlar sıralanmaktaydı. 

Tannlar insanlarla özdeşleştirilmiştir, onlar da kıııyor, kıskanıyor, çapkınlık 

yapıyor, korkuyor, aldatıyor, aldaruyorlardı. İnsanlardan tek farkı ölümsüz 

oluşlarıydı. 

Bu gün Batı uygarlığının temelini atan ilk felsefeci bilim adamlarının Batı 

Anadolu'da ortaya çıktıklan ve bunların doğa olaylannın oluş nedenlerini 

araştırdıklan ve özgür düşünce yöntemlerini geliştirdikleri bilinmektedir. 

örnekteyecek olursak: Karialı Hexamyes'in oğlu Thales Güneş tutlmasıru önceden 

hesaplayarak haber vermişti, bu dönemin Miletos'lu diğer iki doğa :filozofu 

Anaximandros ve Anaximenes'ti. Maddenin çekirdeği demek olan Atom sözcüğü bir 

anlamda ilk kez Miletos'da kullaruldı. Sisarn'lı Pythagoras, Kolophon'lu Xenophanes 

ve özellikle büyük filozof Ephessos'lu Herakleitos özgür düşüncenin öteki 

temsilcilerdir. 

Hellen yazılı kaynaklannda İonlulatın yerli halldarla kaynaştıkları 

açıklanmaktadır. Fryg Kralı Midas, Kyme Kralı Hellas'lı Agamenınon'un kızı 

Demodike ile evliydi. Lydia Kralı Gyges'in büyükannesi Frygyalı ve Lydia Kralı 

Alyattes'in eşi İonyalı'ydı. Doğa :filozofu Thales'in babası Hexamyes ve Sisarn'ın ileri 

gelenlerinden olup, bir çok heykel yaptınnış olan Heramyes Krialı idiler. Zaten o 

tarihlerde yapılnuş olan İon heykellerinin hemen hepii Yunanlı olmayan yüz hatları 
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sergilemektedir.3 Batı Anadolu'da meydana gelen küçük krallıklar özünde aynı 

bileşkeleri taşımaktaydı. Dolayısıyla eserlerin ve mimari yapılann form, estetik 

anlayışlan "bütünün" ufak farldılıklarla s~ "el" değişikliklerinde farklar 

göstermekiedir. 

Batı Anadolu'da İon kentleri, Perslerin eline geçince doğa filozoflan, 

heykeltraşlar ve ressamlar Atina'ya ve özellikle İtalya'ya göç etmişlerdir. 

Kla.süc Çağın 0nemü Kmıkri: 

Klasik çağ kentlerinde, hayat "Agora"'da toplanmıştı. Kentin ortasında, 

düzensiz ya da dikdörtgen biçiminde bir meydan olan Agora, kentin siyasi, idari, 

sosyal ve ticari merkeziydi. Kente gelen anayollar agoraya ulaşır. Kent plarunda 

genellikle düzenlilik egemendir. YoUann birbirini dik olarak kestiği "ızgara planlı" 

kentler, özellikle göçleri e gelen insan kütlelerinin iskanı sonucunda kurulan kentlerde 

başlamıştır. Bu türlü plan~ mucidi olduğu söylenen l\1ilet'li mimar Hippodarnos'un 

adından ötürü "Hippodamos tam" plan denilmektedir. Batı Anadolu'da ızgara plarun 

ilk örneğini, Eski İmıir (Palaia Smyrna) kentinde görüyoruz. 4 Diğer önemli kentler 

l\1iletos, Priene, Efes, Bergama kentleridir. 

HELLENİSTİK ÇAG ~1.Ö. 300-30) 

Hellenistik Çağ Büyük İskender ile başlayıp, Augugtos ile son bulan bir 

dönemdir. Hellen uygarlığı Asya ile Afrika'ya değin uzarunaktadır. İskenelerin 

politikası Şark Dünyasının d~üncesine saygı göstermiş, Doğu ve Batı arasında bir 

birleşme eğilimi taşımıştır._ l\1imari ve sanat ise dış görünüşüyle Hellen'li ancak 

özüyle doğu ruhunu , taşımaktaydı. Hellen dünyası Doğu dünyasıyla ilişkileri 

sayesinde İskenderiye, Rodos, Bergama ve Efes gibi kentlerin önderliğinde canlı bir 
ticaret geliştimıişlerdir. 

H e1lenJerin Savunnuı Sistemleri 

Sur inşaa.sında her çeşit taş kullarulınıştır. Taşın yapısını tayin eden çevrenin 

jeolojik dururnuydu. Yakınında mermer ocağı bulunan Tha.sos, Samos, Nation 

(Ahmet Beyli) Priene (Güllü Bahçe)'de surlar mennerden yapılnuştır. En çok 

kullanılan taş kalkerdi. Yerine göre konglomera (Atina'da Pink tepesinden geçen 4. 

yüzyıl surları, Side) , breç (Eleusis'te Perikles devri surları, Keramos'ta kule), granit 

3Ekrem AKURGA4 Anadolu Uygsriıklm. 1.204 
4Metin TIJNCEL, Tarih Boyunca TOrkiye'de Keot KııruİuJlm. Ed>. Fak. Matbaım 198l,İST. 1.325,326 
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(Latmos Herakleia'sı, Alinda: Karpuılu), Alabanda: (Araphisar, Neandria: Erine, 

Çığrı Dağı), gneis (Labraunda kalesi, :Miletos'ta Kalabak tepe), trakhit (Samothrake, 

Assos), anelesit (Eski İz.rnitin kerpiç sur kaideleri), tufa ( Samorthake'dearkaik surlar, 

Selinus)'da kullanılnuştır. Sur inşaasında kullarulnuş taşocakları bu gün bazı 

şehirlerde ve kalelerde gönnek mürnkündür.5 

Duvar örme tekniğinde sanatsal yontma taş işçiliğinele en belirgin aynrn 

çokgen ile dikdörtgen arasındadır. Çokgen de iki sınıfa ayrılabilir, ilkinde taşların 

kenan eğimlidir ve büyük dalgalı eğimler kimi kez tüm duvar boyunca gider. 

Düzensiz bir bal peteği izlenimi uyandıran ikincisinde ise duvarlar düzdür. Her 

ikisinde de taşların birbirine uydurulmasında kimi benzerlikler bulunabilir. Her iki 
türde de çokgen taş işçiliği başlıca; teras duvarlarında ve bağımsız duvarların 

kaidelerinde götillebilir. Bu kabaca yontulmuş taş blokları kökeninin izlerini açıkça 

taşır; gene de en büyük ustalığı ve emeği gerektiren bir tekniktir. Her iki taşın teker 

teker işlenmesi gerekir. En iyi tekniği sağlamak için kalıp olarak kurşun teller 

kullaıulır. Çokgen taş işçiliği en beğenildiği dönemde kendine özgü bir çekiciliğe 

sahipti, güzellikte de ince kesme dikdörtgen taşların yalın güzelliğinden aşağı 

kalmazdı. 

Daha çok ikinciye benzeyen bir ara olarak düşünillebilen bir tekııikie taşların 

üst ve alt kenarları yataydır, ama çok kez, öteki iki kenar dikeyden belirgin biçimde 

saparak bir yamuk havası verir. Bu dikdörtgen biçimli taşın, dÜZgün kenarlı olmayan 

çeşitlernesi gibi düşü.nülmemesidir; üzerinde durularak benimseruniş bir tekniktir ve 

taşların birbirine daha özenle uydunılınasını gerektirir. Küçük üçgen parçaları, kinıi 

kez aşağıya bakar ve taşların tepesindeki açıklıkların arasındaki boşluğu doldmur. 

Yamuk biçimli taşlardan oluşturulan bu yapım tarzı, özellikle çok iyi yapılnuş bazı 
savunma duvarlarında kullamldığı 5.yüz}ı.lın sonuyla 4. yüzyılın ilk yarısında gelişti .. 

Taşların ymeyleri hemen hemen her zaman ocaktan çıkanldıkları gibi ya da yalın 
bezemeydi. Bu sıraların yüksekliğinin değişik olmasından başka, taşların yüksekliği 

de çok değişikti. 

Kesme dikdörtgen taş işçiliği, Hellerı duvarları tarihinin ilk dönemlerine kadar 
ıner. 5. yüzyılda her ne kadar çokgenin yerine geçse de, ardılı olarak 

düşünülmemelidir. Dikdörtgen taşlardan yapılmış duvann uyandırdığı etki taşların 

büyüklüklerinin oranına, taş sıralarnun yüksekliğine ve düzenine bağlıdır. Taşiann 

büyüklük oraru çok çeşitlidir, ama Attika'lı duvarcılann ideali, ı yükseklik biriminin 

yaklaşık 2.6 uzunluğa olan oranını sürekli yinelernede bulmuşlardır. Oranlar 

kenarlarla birlikte kimi kez teker teker taşları, kimi kez taş sınılanru, kimi kez de -

5A.AKARCA.Şdürve~ T.T.K.~ .~ 1972,1.110 
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özellikle sanatsal menner duvarlarda- bütünün bölünmeıliğini vurgular. Taş sıralan 

kimi kez eşit yüksekliktedir, kimi kez de dönüşümlü olarakalçalıp yükselir, kimi kez 

de çeşitlerneler gösterir. Dikey eklenti yerleri özenle yapılan duvarlarda, giderek tüm 

duvar yüksekliği boyunca ayru düzeyde tutulur. 

Taş yüzeylerinin işlenmesinde taşın ocaktan çıktığı gibi bırakıldığı veya kaba 

bir dış bükey oluşturduğu "baklava yüz" den dikkatle yontulmuş ve düzgünleştirilmiş 

yüzeye kadar değişir pek önemli olmaya14 ender görillebilecek ya da hiç bir zaman 

göıiilemeyecek taş işçiliğinde taşın yüzü ocaktan çıktığı gibi işlenme~izin bırakılır. 

örneğin: anakayanın üzerinde doğal biçimde yükselen, taşın ocaktan çıktığı gibi 

işlemneden bırakılarak kullanıldığı bir kaidenin üzerine daha özenli, yontulmuş 

taşlardan bir duvar yapılabilir. Sanatsal taş işçiliğinele anathyrosis uygulamr, yani 

kemerler boyunca ince uzun bir şerit olağanügtü bir özenle yontulur, kimi kez eklenti 

yerleri çeşitli biçimlerde taşçı işaretleriyle ve eğimlendirmeyle işlenirdi. Kulenin 

köşeleri çoğunlukşa taşçı işaretleriyle vurgulanırdı. 

Çeşitli teknikler arasında, bakiava yüzlü yeni taşın yalın bezerneyle işlendiği 

kireç taşı işçiliği, kesme taş işçiliği ya da daha güçlü bir olasılıkla her ikisi birden 

soylu bir kentin ve Hellas'ın kale bedeni~ simgesi olarak düşünülür. Bu duvarlan 

yapan insanlar taş işçiliğiııe sanat katarak işleyen taş ustalan, mühendisler, mimarlar 

ve yüksek düzeyde sanatçı! ardı. yapıtlan, bizim "işçi", zanaatçı ve "sanatçı" 

aynmımıım Hellen düşüncesine ne kadar yabancı olduğunu gösterir, tekhne bu 

anlamların tümünü kapsar. 6 

Yunan sanatı 5. ve 4. yüzyıllarda Atina'da klasik içeriğini kazandı. Bu sanat 

daha sonra Roma sanatım, Rönesanstan itibaren de Batı sanatım etkileyecektir. 

Yunan Sanatı: 

1. Herşeyden önce dinsel bir sanattır. Tapınak, sanatın başta gelen anıtıdır, 

heykeller de tannlan temsil eder. 

2. Bu sanat, uzun süre kollektif nitelik taşıdı; atölyede çalışan sanatçılar, 

gelenekiere ve yerel yöntemlere uyuyorlardı. 

Nitekim 5. yüzyıldan önce adı belli sanatçılar nadirdir. 

-'R.E. WYCHERLEY, Antik Ç~da Kentler N alli Kurul<kı? 
Çf!V. Nur NİRVEN-Nezılı BAŞGELEN, Aıkeoloji ve Sanat Y aymlan, 2. Baıda. 1991, İST. t.40-44 
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3. Bu sanatta ahenk, yalınlık, denge ve bütüne uymuş bir süsleme egemendir. 

Fidyas'ın eserleriyle, Perikles yüzyılı Yunan sanatının doruğudur.7 

Eski Yunan'da, tapınaklar taş ya da menner bloklardan yapılıyordu. Bunlar 

öylesine güzel yontuluyorlardı ki, birbirleriyle bağlamak için çimentoya gerek 

kalmıyordu. Yapılarda başlıca iki plan kullanılıyordu: Bunlar Dor ve İyon' du. Küçük 

Asya'daki tapınaklarda bu biçemdeydi. Daha sonralan Korent biçemi de ortaya çıktı. 

ROMA UYGARLIGI (NI.Ö.30-M.S.395) 

İtalya, üç yanı deniıle; Adriyatik, İyoniyen ve Tyrrheniyen denizleriyle çevrili. 
Bulunduğu yarımada üzerinde, kuzeyde aşılması güç Alpler, Avrupa'nın geri 
kalanlanndan ayırır onu. İlk Çağın coğrafyacısı Strabon, pek haklı olarak, «Alpler ve 

deniD> İtalya'yı istilalardan koruyan «güven verici bir sur» olmuştur der. Ne var ki, 

deniz, her yöne açık bir yoldu aynı zamanda ; İtalyotlar da bu yoldan yararlanarak, 

pek erkenden Akdeniz havzasındaki halklada ilişki kurdular ve onlnn kültürlerini 

öziimsediler. 

İtalya'nın bir başka özelliği ise, ikiimindeki uygunluktur. örneklemek 

gerekirse: kış ortasında bile hava sıcaklığı 6 ile ı ı derece arasında değişir. İtalyotlar -

arpa, yulaf, dan gibi,.. tahıliann yaru sıra, buğdayı, kestaneyi ve dutu taruyorlardı; 
daha sonra Yunanlılar ve Fenikelliler, zeytini, hunnayı ve nan soktular İtalya'ya 

İklimlerdeki tatlılık, -örneğin- giyim gibi yaşamın başka görünüşlerini de etkiledi. 

Özellikle güney İtalya'daki ev tipi, üstü açık ve havuzlu bir «atrium>> un çevresindeki 

yapısıyla, Yunan evinin bir yakını dır. 

Ancak, doğal koşullardaki bu benzeyişin yanı sıra, İtalya ve Yunanistan 

arasında coğrafi bünye farklılıklan da var. 

İtalya'nın yüzeyi Yunanistan'dan en az be~ misli büyük. Dolayısıyla nüfusu da 

daha fazlaydı. İkinci olarak; İtalya yanmadası, Balkanlar gibi dağlık da olsa, Apeni.n 

sıradağları, Yunanistan'dakilerden daha az sarp, aşılması daha kolaydı. Yine, dağ 

kollan Yunanistan'daki sarp dağların yaptığı gibi İtalya'yı, öyle birbirinden kopuk, 

giderek birbirine kapalı bölgelere ayımuyordu. Buradaki su yolları gidiş-gelişi de 

kolaylaştınyordu. Bunwıla beraber, bu ırmaklar aşağıya doğru inerken, ktmılu 
alüvyonla yüklü olduklarından, bataklık yapıyor, bu da oralara imanların 

7Serva-TANİLLİ. Ag.e..ıı.341,342 
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yerleşmesini engellediği gibi liman yapınuru da engelliyordu. Dolayısıyla derinliğe 

elverişli değildi. 

İlk Çağın yazarlan İtalya'run toprağındaki verimlilikten hayranlıkla 

bahsederler. Po havzasıyla, Etruria,, Latium, Lakium, ve Campani'yi içine alan 

batıdaki ova bu bakırndan göze çarpıyor, Campani yılda üç kez ürün veriyordu. 

Alplerdeki otlaklarda, ırmakların ağzındaki gür bitki örtüsüyle kaplı bataklık yerler, 

hayvancılığın gelişimine katkıda bulunuyordu. Ülkenin bu tanm.sal niteliği, İlkçağ'da 

yarımadanın iç tarihinin tüm akışını etkiledi. Gerçek1en de bu tarih, çeşitli halidann 

ve bu halidann çeşitli katmanlannın toprak için verdikleri savaşın tarihidir. 

Başlarda İtalya köylülerinin önemsiz, küçük bir kasabası olan Roma, zamanla 

yavaş yavaş yanınadayı fetheder, sonra da bütün Akdeniz dünyasına egemenliğini 

yayar, İsa'dan sonra 2.yüzyılda da en büyük boyutlarına ulaşmış bir büyük 

imparatorluğun merkeri olup çıkar. 

Roma tarihini dört büyük devre ayırmak adet olmuştur: 

Roma'nın ilk devri Krallık devri dir. 

Krallık, M.Ö. 509 yılında devriimiş ve yerine M.Ö. 27 yılına değin, beş yüz 

yıla yakın sürecek Cumhuriyet geçmiştir. 

Cumhuriyeti, monarşi rejimi ve onu da imparatorluk izler. imparatorluk da ilk 
ve son imparatorluk diye ikiye aynlır. Son imparatorluk, M.Ö. 476 yılına değin sürer 

; Doğu'da eski devrin görkemi bin yıl daha sürecektir.8 

M.S. 1. ve 2. yüzyılda Anadolu kentleri o dönem uygarlıklannın en zengin ve 

en önemli sanat merkezleri arasındaydı. 

Roma Çağında da Anadolu-Heilen geleneği kesintisiz olarak devam etmiştir. 

Anadolu'mm oıjinal mimarisinde uygulanan yeni yapı teknikleri ve mühendislik 

yöntemleri tamamen Roma karekterini yansıtırlar. Bergama gibi birkaç büyük kentte 

bile Hellenisti.k mimarlan, çoğu yapılannda yalnız süslemeli bölümlerde mermer 

kullanılnuş, diğer kısımlan anderit ile inşa etmişlerdir. Roma Çağında ise tam 

tersine,menner yapıtann ana malzemesi olmuştur. 

sseıver- TAN1u..t. Ag.e., •.405,406 
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Efes kentini Romalılar devral dıkian sonra bu kentte çok güzel mimari ve sanat 

eserleri meydana getirdiler. Mermer kullanımı ekonomiyle paralel dir. Pahalı malzeme 

özelliğini her çağda sürdüren Romalılar, zenginliklerinin bir göstergesi olarak önemli 

ve ticaretin gelişmiş olduğu kentlerine mermerden yapılar inşa etmişlerdir. Bir Roma 

öyk~üne göre ; 

«Artemis Tapınağı'nı inşa ederken Efesliler önce Tasos ve Paros adalanndan 

merrner getirmeyi düşünüyorlar, fakat bunun çok pahalıya mal olacağını biliyorlardı. 

Tam o sırada bir olay oldu; Efesli çoban Pixadorassürülerini otlatırken., iki keçi 

birbirleriyle döğüşe başlar. Biri aniden saldınnca, öbür keçi korkup kenara çekilir. 

Saldıran ise hınıu alamayarak kayalara toslar. Bu çarpmadan büyük bir kıv1lcımla 

beraber kayanın bir parçası da koparak yere düşer. Ortaya eşi görilimemiş öyle güzel . 

bir menner çıkar ki, çoban bunu görünce soluk almadan kente koşar ve buluşunu 

anlatır. Bu haber şehirde büyük bir sevinç ve heyecan yaratır. Merrneri bulan çobanın 

adı değiştirilerek kendisine "müjde" anlamına gelen Evangel os adı verifu.»9 

Bu mermer ocağı Belevi köyü yakınlarında olup Efesliler ölümünden sonra 

Evangelos'u aziz yapmışlar ve Anıtkabir yakınlarındaki tümililise gömmüşlerdir. 

Aphrodisias kenti, Roma imparatorluğu süresince bir heykel okuluna sahipti. 

Kentin 2 km. doğusunda Babadağ eteklerinde beyaz ve mavi-gri renkte menneri olan 

ocakların varlığı da bunu gösterir. Menner ocaklarında bu konuya değinilecektir. 

Roma Cumhuriyeti devrinin sonlannda doğru yaşadığı sanılan ünlü Romalı 

mimar Vitruvius bir mimarda bulunması gereken özellikleri anlatırken "mimar 

eğitilrneli, kalemi güçlü olmalı, geometri eğitimi görmeli, iyi tarih bilmeli, filozofları 

iyi izlemeli, müzikten anlamalı, biraz tıp bilgisi bulunmalı, hukukçulann 

düşüncelerini bilmeli, yıldızbilim ve göklerin kuranu ile taruşıklığı olmalıdır. 

İyi bir tarih bilgisi gerekmektedir, çünkü bir yapıtın tasarımında süslemeli 

kısımlar arasında öyleleri vardır ki, mimarın bunların ardında yatan gerçekleri 

soranlara açıklayabilmesi gerekir. örneğin Karyatid adı verilen uzun giysili 

kadınların menner heykellerinin sütun yerine kullanıldığını ve pervaz (korona) ile 

damlalıkları (mutule) kadınların başı ÜZerine yerleştirildiğni düşünürsek mimar 

soranlara şu açıklamayı yapacaktır: 

9sabahatün TORKoow. Efes'in ÖykOiO. Arkeoloji ve Smat Y aymlıın. 
ı. Baskı. 1986, İST. 11.66,67 
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"Peleponez yanmadasında bir kent devleti olan Karya, Yunanistan'a karşı 

Perslerin tarafiru tutmuştu; daha sonra savaşta zaferle özgürlüklerini kazanan 

Yunanlılar, seferberlik ilan edip Karya halkına savaş açtılar. Kenti ele. geçirerek 

erkekleri öldürdüler ve devleti ıS5J.zlığa terk ettiler; kadınlan da köle olarak kaçırdılar. 

Ancak uzun giyfgilerini ve diğer evlilik simgelerini çıkannalanna izin vermeyerek zafer 

alayında onları zorla te~hir ettiler. Bu kadınlar utançlığın ağırlığı altında erilerek 

soımızluğa dek köleliği temsil ettiler ve devletlerinin kefaretini ödediler. Böylece 

dönernin rnirnarlan, Karya ~ günah ve cezalannın ardıllan tarafindan da 

bilinerek sürdürülmesi için kamu yapılanna yük. taşıdıklan görülecek biçimde bu 

kadınların heykellerini yerl~tirdiler."ıo 

Roma yeni bir baıbar istilası ve halk hareketi ile çöktü. Batı Roma 

imparatorluğu tarihe kanşırken, imparatorluğun Doğu bölümü ise, Batı'dan çok daha 

fazla yeni koşullara uyabildi. Feodal ekonomiye geçerek yeniden örgü.tlenebidi. 

Böylece, Orta Çağın Bizans'ı bin yıl daha, Konstantinopolis'in Türklerce zaptedildiği 

tarih olan 1453 yılına değin yaşadı. 

BİZ.ANS UYG.ARLIGI (M.S. 395-1453) 

Bizans sanatı Anadolu'da Roma döneminde doğdu. Roma sanatının son 

dönemlerinde Hristiyanlığın doğmasıyla heykel ve mimari de gerilerneye başladı. 

Tükenen çok tannlı anlayış, ilham verdiği üslubu da bir bakıma tüketmiştir. 

Yeni dinde ise tann tek, aynntıda kusursuz ve özenli ve aynı zamanda sınırsız gücün 
ifadesidir. İşte bu anlayışın verdiği yeni etkilerle sanat da yeni stilinde bu gücü, 

aynntıdaki özeni ve ihtişamı senteıleyip; görkemli eserleri meydana getirmiştir. 

Anadolu'da Sardes, Efes, Aphrodisias Hierapolis, Side, Perge, Antakya gibi 

kentlerde belirmeye başlayan bu yeni stilin geliştiği ve olgunlaştığı merkez, imparator 

Konstantin tarafindan M. S. 330 sıralannda kurulmuş olan Konstantinopolis (bu günkü 
İstanbul) oldu. 

Bu Antik Çağda kullandıklan taşocaklannı, taş çıkanna tekniklerini ve taş 

aletlerini birbirlerine deweden uygarlıklar, aralannda büyük farklılıklar göstermeden 

amaçlanna aynı yöntem ve araçlarla ulaşnuşlardır. 

ı OVIT.Ruvrus, Mimarlık üzerine On Kitap 
Çev. Dr. SunaGÜVEN, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfi, l.Baikı, 1990, &.4-7 
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KARA D EN iZ 

AKDENiZ 

ANT il< OCAKLAR 
• BEYAZ NERMER 

İşletilen ocağın yapısı, bulunduğu yer ve doğal oluşmnuna bağlı olup ocağın 

yapısal özellikleri ne olursa olsun her ocakta değişmeyen bazı özellikler 

gözlemnek.tedir. 

•İkinci BöiOmdeki Tüm Şekilllet: Tulga. ALBUST ANUOOLU, Anadolu'da Aııtik Memıer Ocakl81'1, YObek 
Wlllli Tezi, D.T.C.F., 1991, ANK. 
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-Bloklann çıkanldığı esas kısım 

-Vincin bulunduğu depolama sahası 

-Depolama sahasıyla, blok çıkanna alanı arasındaki bağlantı bölümü 

-Gözcü kulesi 

-İşçi evleri 

-Y üklerne sahası ı1 

Menner kalitesini kullanıma elverişli olduğu ve çalışma şartlarına uygmıluğu 
a.nlaşıldıktan sonra ocağın işletilmesine karar verilir. 

Mennerin kullanım alanlan saptanır. Kullanılacak mermerin miman da hangi 

elemanı tanımlaya.caksa ona uygun çıkanm tekniği kullanılacaktır. Bu özellik eski 
dönemlerden beri kullarulan, hiç değişmeyen bir özelliktir. 

Ç:ı:KAR11A TEKNİKLERİ 

Açıklanmaya çalışılan mernıer <<çıkamıa teknikleri>> ocaktaki iılerden ve 
kalınttiann incelenmesiyle elde edilen sonuçlara dayanmaktadır. 

Doğal Çatıilkiardan Yararlanma: 

Mernıerin bulunduğu ana kütleden çıkanlmasının ilk ve en basit yolu mernıer 

üzerindeki mevcut doğal çatlaklardan yararlanmaktır. Doğal olarak blokların 

büyüklüğü bu çatlaklarm boyutlan ile belirlenmektedir. Aşağıda anlatılan metodların 

birisinin uygulanmasıyla kütle bu çatlak genişletilir ve kütlenin parçalar halinde 
kopanlması sağlanmış olurdu. Kopanlan bu parçalar belirli büyükülfiğe getirilerek 
kabaca düzeltmeler yapılır. 

Isı Şokıl ile Çatlıltnul: 

Kopanlacak parçanın boyutlannın belirlenmesinden sonra bu sırurlann 

herhangi bir metodla ısıtılmaiı ve sıcaklığın yeterli düzeye ulaşmasından sonra soğuk 
su dökülerek ani bir soğutmaya gidilmesidir. Bu sağutulan çizgi boyunca çatlaklar 

meydana gelecektir. 

11 Tulga ALBUST ANUOOW, Anadolu'da Antik Menner Ocaldan, YObek l...i&ani Tezi, 
D.T.C.F., 1991, ANK. 
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Balyozltı Kopa171Ul Metodu: 

Kopanlacak blok blok üzerinde sivriç aracılığıyla mümkün olduğu kadar derin 

bir yank açılır, bir hat boywıca olanaklar ölçüsünde derinleştirilir. Balyolla vurularak 

o bölgede çatlak ve parçalanmaya yol açılır. Bu malmıenin "çentik" tesiriyle 
kınlması dır. Daha yumuşak taşlarda balyoz yerine balta ve keser kullaıulmaktaydı. 

Klltnlllılmtl Metodu: 

Adından da anlaşılacağı gibi kanal açma tekniği çıkanlmak istenen bloğu ana 
kayaya ve çevreye bağlayan kayaşlarcia yeterli derinlikte ve genişlikte oyuklann 
açılmasıyla bloğun çıkanması işlemidir. Çıkanlan bloğun büyüklüğü ve boyutlanna 
bağlı olarak kanal, bir işçinin içinde rahatlıkla çalışabiieceği ölçüde geniş ve derin 

olabileceği gibi bir çekiç ve kesici aletin çalışmasına imkan verecek genişlik ve 
derinlikte de olabilir. Bloğun yek:pare çıkanlmasının arzu edildiği durumlarda kanal 

profib dikdörtgen bir kesit gösterir, bazı kesitler yarnuk ~Jekilde de olabilir. 

Karnalann yerleştirileceği trançelerin açılması, çeşitli şekillerdeki çekiçler ve 
kesici aletler kullanılarak yapılırdı. Burada önemli olan konu yuvalarm boyutlanmn ve 
açılma sıklığının belirtilmesidir. Bu konu mermerin sert veya yumuşak yapısal 
özelliğine bağlı oduğu gibi kullanma amacının da bir fonksiyonudur. Ywnuşak 

mennerierde ~eler yaklaşık -3 cm- aralıkla açıldığı halde, iert mennerierde uzaklık 

-1 O cm- kadar uzaklaşmaktadır. 

Bu karna deliklerinin sıklığı ve derinliği çıkanlacak bloğun özellikleriyle son 
derece ilgilidir. örneğin bir sütun bloğmum çıkanlmasında karna derinliklerinin 
a.rasındaki mesafe oldukça kısa ve bazı hallerde süreklilik göstermektedir. Kama 

yuvalan ise zamanla değişikliklere uğramış olup çoğu kere derinlemesine daralan bir 
şekildedir. Bu daralma çoğu kere .rurekli olup bazı durumlarda kademeli 

olabilmektedir. 

Arichililc ve Klllsik Devlrler: 

Kama yuvalannın farklı boyutlarda olduğu dikkate alınarak, karnalarda belirli 
bir standardın olmadığı anlaşılmaktadır. Yuvalar arası nZBkhklar genelde faıla, buna 
göre derinlikler oldukça büyüktür. Derinlik boymıca kesit, daralan bir şekilde devarn 

etmektedir. 
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Taşıma işlemine başlarunadan önce menneri na.kliyeye uygun hale getirmek 

gerekiyordu. İlk iilem, ocakta taşın istenilen boyuta "yaklıiitk" olarak getirilmesiydi. 
Böylece mermerin kabası alırunış ve ilk fornı verilmiş olurdu.. Bunun yanında kınlacak 
keskin köşeler yumuşa.tılırdı. Sütunlarda ise iki uca madeni geçirilmekteydi. Antik 

çağlardan kalma bazı yapılarda temele yakın bölgelerdt~ çemberieri görmek 
mümkündür. Bu çemberler sütuna hamiık B.i8ffi8iında takılnuitır. 

ULAŞTh1 YOLUNUN HAZIRLANMASI 

Ocaklann yeterli alanının olmaması ve meyilli arazilerde bulunması, taşın 

aşağıya doğru hareketini zorunlu kılmakta ve bu da tümsekierin düzeltilmesi, 

çuk"UI"lann doldunılınası gibi ulaşım yolu hamiıklannın yapılmasını gerektimıekteydi. 

örtü tabakasının, taşınacak bloğun ağırlığı veya çokluğuyla yolun batınasım 
engelleyecek biçimde taşlarla kapla.nınası gerkmekteydi. Yol yapımında kullaıulan bu 
taşlar, yakından yeterince bulunarnazsa mermer ocağının artıklanndan yararlanılarak 

sağlanmaktaydı. Didyma ve Pentelik'de bu artıklar görülmektedir. 

Ulıiiımda kullanılacak aracın kımk olması durummıda ise kenarlam kaçınayı 
önleyici bariyerleri olan veya merdiven basamaklan şeklinde ahşap malzemeden inşa 
edidiği anlaşılmaktadır. Pentelik'deki taşocağında yapılan kazıJ.arda, taşlan aşağı 

indimıede kontrolü sağlayıcı ahşap direk yuvalannın bulunması bu :fikri 
desteklemektedir. 

BLOKLARıN KALDTIULMASINDA KULLANILAN KALDıRMA 
MAKİNALARI 

En ilkel kaldıina aleti basit maniveladır. Manivelanın yükseltileceği bloğun 

ağırlığı ve arazinin topoğrafik özelliklerine göre çok çeşitli kullarum biçimleri olabilir. 
Aynı düzlemde yeteri kadar yüksekliği olan bir dayamna noktaima göre belli bir 

kaldırma yüksekliği elde edilecektir. Yilldeme sahasının dayanma noktasından daha 

alçak bir katta bulunması halinde yüksekliği olan bir dayanma noktasına göre belli bir 
kaldınna yüksekliği elde edilecektir. 

Biraz daha gelişmiş modeli, dayanma noktası etrafinda dönebilen bir tiptir. Bu 
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tip özellikle denizin yükleme yerine göre alçakta kaldığı durumlarda , gemilere 

yüklernede son derece yararlı olmuştur. 

Makara sistemiııiıı kullanılmasıyla, yük kuvveti ağırlığı, hareketli ve basit 

makaralann toplamı ölçüsiinde aıaltıldığından, büyük ağırlıklan kaldırmak mümkün 

olmuştur. 

Makara msteminin kullamlması, ~tan yapılan ÇCiitli konstrüksiyonlarla 
mümkün olmakta Tek bir ana taşıyıcı direk ve bir askıdan oluşan "T" şeklindeki bir 

sistem yanında, üçlü, dörtlü ve piramit şeklinde oluşan sistemler de k'lllianılmıştır. 

Pantiyelerden çıkanlan ve limanlara getirilen bloklar bu kaldıraç yardımıyla 

manevra yap1ınlıyordu. Bu yapılan operasyonlar yazıtlarda da belirlenmiştir. 

(Şek. ı ,2,3) 

.MERlvffiR BLOKLARIN T AŞ001ASI 

Deniz yoluyla taşımada, yükün küçük, taşıma yolunıın kısalığı ve denizin 

dalgasız olması halinde taşıma sallarla yapılmıştır. 

Taş bloğun ağır olması, taşıma yolunun uzunluğu halinde ahşap malzemenin 

üst üste bağlandığı bir kaç katlı saliann kullanılması yanında büyük kayık ve gemiler 

kullarunu~r. Aynca oldukça büyük parçalann taşınmasında gemilerin altına 

bağlanarak, suyun kaldımıa kuvvetinden yararlanarak ~ıma çözümleri bulumm:ıştur. 

Kara taşımacılığında; yük hayvanlanndan at, merkep ve deve çok kullanılılan 
hayvanlardı. Hayvanlatın iki yanına asılan bir teskere veya sepete konulan kiiçük 

bloklar kısa yollara taşınnuştır. 

Yollarda yeterli meyil varsa taşa bağlanan iple kontrol ımğlanmıştır. Ulaşım 

yolunun taş döşemeli olması halinde en basit çatal şeklinde tipten başlayan çeşitli 

kııak tipleri geliştirilrni.ştir. Kızağın hın ise blok ağırlıklannın faıl.a ve meyilli 

yollarda yol kenarlanna çakılan ka2'Jldara ip dolanarak kontrol edilmiştir. 

(Şek. 5.,6.,7) 

En geliiilliş model kara taşıtlannda tekerlekli arabalardır. Yük ağırlığına göre 

geliştirilmi~ modelleri olması ihtimaldir. Genel olarak dört tekerlekli bir araç olduğu 

düşünülmektedir. 
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Şekil 5. 

o .. ..:: '·.· 1 
.J. -~T · ı, "· 

Şekil7. 
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TAŞÇILIK ALETLERİ 

ÇEKiÇ: Taşın kesilmesinde ve biçimlendirilmesinde en çok kullanılan aletti.r. 

Çift tarafi inceltilmiş çekiçler olduğu gibi (Şekil 8.) bir tarafi inceltilmiş, bir tarafi 
kare veya iki tarafi kare olan tipler bulunmaktadır. 

""" MURÇ: Anti Grekte kullamlan en eski alettir. Arklıaik ~de dönemden beri 
kullanılagelmiitir. M. S. 4.yüzyıla kadar yontma kalemiyle birlikte kullanılnuştır. Sivri 
ve uzıın bıraktığı oyuk sayesinde taruıunaktadır. Daha çok madırga ile birlikte 
kullanılmaktadır. 

KALEM: Taş yüzlerine çerçeve açmada, paralel çizgiler yapmada ve 

perdahlamada kullanılan bir alettir. 

Düz Kalem: i~lemlerin ilk başında bu alet kullanılır. Daha ç.ok çerçeve açmaya 
varar . .. 

Dişli Kalem: Daha çok Taş yüzeyine paralel çizgiler yapmakta k-ullanılır. M.Ö. 

6.yüzyılın sorımıdan itibaren kullanuro alanına sahip olmuştur. 

ÇAP ACAK: Kaleme çok benzeyen, ağız kısım kalemden biraz değişik olan 

alettir. Taştan atılacak olan büyük parçalann koparılmasını sağlar. 

V ARYOZ: Darbe etkisi yaparak taşlan parçalamaya yarayan bir alettir. 2-5 kg. 

ağırlığındadır. 

MADIRGA: Va.ryozun daha ha:fifi ve küçüğüdür. Taşı ~ekillendirirken diğer 
aletiere vurmak suretiyle kullanılır. 

TESTERE: Taşın çıkanlmasında ve kesilmesinde, sert olmayan taşlarda 

kullanılmaktaydt. Girit- Miken döneminden beri bilinmelde olan bu alete 
Ymıanistan'da klasik hatta Arklıaik dönemde de raslanmaktadır. Aletin izlerine 
taşocaklannda ve yapılan işlerin parçalannda da mslamlmaktadır. (Şek.9., 10.) 

MATKAP: (BURGU) Taşlann duvar 1izerine tutturulması için gerekli 
delilderin açılmasında kullamlmaktaydı. Boru biçimindeki matkaplar iilindirik 
delikler açmaya yanyorlardı. Taşocaklanndaki izlerden bumlarda da kullamldığı 



59 

Şekil S. 

Şekil 9. 

:Şekil 10. 
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' anlaşılmalia. ı3 

~'NTİK DÖNENIDE KULL.AN~.J\..N rvfERMER OC AKLARI 

Bu gün yurdumuzun memıer ihtiyacım karşılayan en önemli merkezler olarak 

Mannara adası (PROKONNESOS) ve Afyon'un 23 km. kuzeydoğusundaki 

Dokimeion (İSCEHİSAR)'dır. Bu iki menner ocağı, antik çağda da aynı amaçla 

kullanılmı~ ünlü menner ocaklan dunınnmdadır. 

PROCONNESOS ()vi.A&.\1ARA AD ASI) 

Prokonnesos M.Ö. 8.yüzyılın ortalannda Miletliler tarafindan kolonize 

edimiştir. M.Ö. 4. yüzyılda ilirünün artmış olduğu biliımıekte. Ünlü Roma'lı nıimar 

Vitrvius adadan bahsederken Halikarnas'taki Mausoleum için mimari elemaniann 

Prokonnesos'dan yollandığım belirtmektedir. Ada'dan M.Ö. l.yüzyılda ilk defa çok 

bii)iik menner bloklann çıkanlmaya başlandığı göiiilrneJ...:tedir. Tiberius'un başa 

g~ınesiyle memıer, şehirlerde menner bii)iik yapılarda h.ııllanılmaya başlanmıştır. 

M. S. 2.ve 3.yüzyıl boyunca Akdeniz, Adriatik ve karadeniz'de bir çok merkeze 

ihracat yapar duruma geliruniştir. Mimari elemaniann ve hatta lıeykellerin yan 

tamamlanmış halde, yanş yerlerinde tamamlanmak üzere ihraç edildiğini arkeolojik 

olarak kanıtiayabilecek dunundayız. Saraylardaki menner ocağı bölgesinde bulunan 

pervazi. bloğu ve Perge tiyatrosundaki blok arasındaki benzerlik, bloğun bir yansının 

menner ocağı bölgesinde, diğer yansının ise Perge'deki bir işçi tarafından 

tamamlandığım açıkça ortaya koyuyor. Saraylar'da mermer ocağı bölgesinde büyük 

olasılıkla Bizans dönerninden kalma, sepet sütun başlıklan bulundu ve aynı siisleme 

aşamasındaki sepet sütun başlıklan ve hepsi mermer ocağı bölgesinde de bulunan 

sütunlar, üzengitaşı sütwı başlıklan ve kaideler ile birlikte istanbul (Şişlıaııe)'daki ilk 

Bizans dönerninden kalma bir sanuçta görüldü. Saraylarda bulunan bir İon sütun 

başlığı ve Türkiye'nin Karadeniz salıilindeki Şile açıklannda bulunan Roma'ya ait bir 

gemi enkazındaki benzer başlıklar Proconnesus'un İ on sütun başlıklan da ihraç ettiğini 

kamtlıyor. 14 

13TulgaALBUSTAN1100LU, Ag.e., s.l3. 
ı '*N. ASGAR1 "The Proceedin~ of the Xth Intemtiorıal Con.ttreu of CIMilical Ardıaeology Ankııra-İımir 23-

30/IXI1973", Vol l,Roman and Early Byzantine Marble Quarrit$ ofProconneıoui,TOrk Tarih Kurumu 
S.ımevi, ANKARA-1978, i.473-474 
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Prokonnesos menneri artan önemini Erken Bizans çağında da südünnüş, 

özellikle Orta ve Geç Bizans Çağında Doğu Romalı imparatorlar Jüstinven ve 
Konstantin şehir yapımlan için adadan oldukça yararlannuşlardır. 

Osmanlı arşivlerinde Prokonnesos Menneri hakkında, XVIII. vüzvılda 

Ayaso:tya yamndaki Çifte Hamamlar için adadan menner gönderilmesini belirten iki 
mektup bulunmaktadır. ıs 

Adada yan işlenmiş, hatalı lahitler taşocağı işçileri tarafindan mezar taş1 olarak 
kullamlnuştır. 

Doğal olarak menner ocaktan çıkanldığı gibi nakledilmezdi. Prokonnesos'da 

köylülerin ııyazlık" dediği yerde yataktan çıkanlan mennerierin fazlalıklan düzeltilip, 

bir fomıa sokularak hazır dunmıa getirildikten sonra ramparlan gemilere yüklenerek 
dağıtımlan yapılırdı. 

Bu yerde çalışan işçilerde ocaktakinden farklı bir çalışma biçimi 

göılenrnek'tedir. Gelen mermerler ince düzeltmelerle şekillendiriliyor, !Uliıl bir tip 

isteniyorsa (başlık, altlık, sütun vb.) ona göre fonn kazandınlıyord.ıL Bu alt yapı 

öğelerinin yamsıra arkad kemeri bloku, arşitrav bloku, alınlı köşe bloku, piramidal 

tepeli mezar sunağı, podiwn köşe bloku, oval lahit tekneleri gibi üst yapı öğelerinin de 

bu ocaklarda biçimlendirildiği anlaşılnuştır. t6 

Adadan elde edilen merrneri er en çok 

-Lahitler 

-Mimari elernanlar 

-Heykel ve Abideler için knllamlıyordu. 

Son yıllarda yapılan çalışmalarla Prokonnesos'da taş kesimi ıçın tel 

k'llllaıumının Geç Roma çağında başladığı bilinmektedir. 11 

Ada için değinilmesi önemli konulardan birisi de ~lann gemilere nereden 

yüklendiğidir. Burada iki önemli liman bulunmaktadır: Bunlardan birincisi Saraylar 

koyunda, ikincisi ise köyün doğusundaki "Memıercik" koyundadır. 

15Tulga ALBUST ANUOÖLU, Ag.e., 1.32. 
ı "Nu.m ASGAR.l X Ar~ Sonuçları Toplııntuı. PROKONNESOS-1991. ANKARA 25-29 M~ 1992, 

T.C. KOltür Bakonlı~ Anıtlar ve MOZeler MOdOrlO~, Ankara Ünivenite&i Bammevi, Ankara-1993, ııı.488-491 
17Tulga ALBUST ANUOOLU, Ag.e., 1.36. 
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DOKllvffiİON (İSCEHİSAR) MERMER OCAKLARI 

Dokimeion, AfYon'un 23 km. kuzeyinde, iseebisatın 1.5 km. doğusunda 

bulwunaktadır. Anadolu'nwı Prokonnesos ile birlikte en önemli menner merkezi olan 
Dokimeion'dan Roma ve Biıan., dönemlerinde büyük miktarlarda menner 
kullanılmıştır. 1 s 

Ünlü coğra:(vacı Strabon, buradan Roma'ya menner ihracatının yapıldığıru 
belirterek, mennerlerdeki renk çeşitliliğiyle w mennetine olan yakınlığun övmektedir. 

Dokimeion menneri büyük olasılıkla Synnada (Puhut) üzerinden, Apamea'ya 
(Dinar) oradan da Efes limanına gönderiliyor olmaktaydı. İdare, depo , sipariş ve 
toplama merkezi ise Synnada'da buhmuyordu.t9 Ocaklar Roma döneminden başlayarak 
Bizans çağı da dahil olmak üzere yoğun faaliyet göstermiştir. Ocaklar eskiden olduğu 
gibi bu günde faaliyetlerini bu günde yoğun biçimde sürdünnektedir. 

Dokimeion ocaklanndan çok çeşitli cinste menuerler çıkanlmış ve 
çıkarılmaktadır. Bunlar: 

1-Somak: Antik dönemde Pavenezotto adı verilen bu tip beyaz ve beyaza 
kaçanan san renktedir. Üzerinde sarı, kurşuni ve meneqe damarlar bulunur. 
ikinci bir tip ise yine beyaz veya vişne çüıiiğü rengindedir. Üzerinde meneqe 
ve gri damarlar mevcuttur. 

2-Beyaz: Süt beyaz renkte, hafif açık sarı damarlı bir memıerdir. 

3-Sarı Damarlı: Sarıya kaçan beyaz renkte, kalın san ve kısa çizgili damarlı 
menner. 

4-Gri: Berrak gri renkli, koyu gri ve silik bulut desenlidir. 

5-Kaplan Postu: Gri-mavimsi renkte 

6-Peker: Beyaza kaçan san renginde 

7-Pembe:Açık. pembe veya pembe renkli, koyu vişne ve beyaz renkte çizgiler 
bulunan bir tip 

Mermer yataklan Afyon-Ankara karayolunun yarısından başlar ve 9.5 kın. bir 
alana yaydır. Çevresi kristal kayağan kayalarla kaplıdır. 

18Tulga ALBUST ANiloGLU, A.g.e., ıı:.38. 
1 S>fulga ALBUST ANUoGW, A.g.e., s.38 
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Antik dönemde kullanılan mernıer ocaklan yayılıını ise : 

1) Bacakale ocağı 

2) II-IV numaralı mernıer ocaklan 

3) A-H ocaklan 

4) V adi içindeki mermer ocaklandır. 

Çalışma gruplan ise; bloklan ana kayadan koparanlar ile en az fire verecek 
tarzda bloğtm kullanım amacına uygun olarak işleyen atölye işçileri olmak üzere iki 
ana bölüme aynlmak:tadır. 

Elimize geçen M. S. 159 yılına ait bir yazı.ttan Ustabaşı Alexandros'mı imzası 

üç ayn ekiple birlikte 13 ayn blok üzerinde görülmektedir ki buradan bir ustabaşımn 
emrinde bir çok ekip bulmıduğu anlaşı.lmaktadır. Ancak bu m."iabaşının daha üst 

görevlere geçme imkanlannın bulunmadığı veya çok mr olduğu yirnıi yıl süreyle üç 

usta.başımn isminin aynen tekrarlanması ile anlaşılmaktadır.zo 

Dokimeion Memıer Ocaklarmda Taş Kesimi: 

önceki bölümlerde taşın kesimi incelenmişti :Fakat bu taş ocaklannda değişik 
taş kesme tekniği uv2Ulanmaktadır. ... . '-' 

Özellikle Geç Roma döneminde yaygın olarak kullamlan "Bıçkı" ile keserek 
çıkarma yeni bir tip olarak karşımıza çıkar. 

Taş kesimi için tek kollu basit bıçkıdan, 6 m. uzunluğunda lama testereli Pantul 
bıçaklara kadar çeşitli cinsler kullanılmıştır. 

Çalışma sırasında, ana kütleye kanıalar sokularak bir hat oluşturuluyor, 

k.amalarla açılan bu hatlam sokulan bıçkılarla kesilecek plakalar belirlenmektedir. 
Kayanın her iki ucmıa yanın daire çukurlar açılırdı. Bu çukurlar bıçkıyı k'llllanan 
kişilerin rahat çalıiiiWlila olanak vermek için yapılmıştır. 

Bıçkı ile keime işleminde, kesilmekte olan aralığa nemli kum konulmaktaydı. 
Bu işlem kesme işlemini hııl.andınnak için yapılıyordu. İleri ve geri hareketlerde kurn 
aşağı kısımlam sızmakta ve bıçkının sürtünmesi sayesinde kesim çalışmasına yardımcı 
olmaktaydı. Bu işlemin en büyük dejavantaJı taşın keiilmesiyle birlikte bıçkımn çok 

20-folgaALBUSTANUOOLU, A.g.e.,li.43. 
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çabuk aşınmasıydı. Bu teknikle yapılan kesilme luzı.~ kurnun kalitesine, itme gücüne, 
kumını kenarlara, ~ya sııına luzı.na ve son olarakta taşın cinsine göre 
değişmektedir. 

Kum çamuru geniş fiçılarda kanştınlarak hazı.rlarur ve kesilen kanallara 

dökülürdü. ilave olarak bu aralığa devamlı su konularak kurnun devamlı nemli olması 
sağlanırdı. 

Kesil~k menner bloğun sağına ve soltma ahşap direkler dikilmiştir. Bu 

direkler bıçkı kohmmı düzenli bir ~kil de salınmasını kontrol edilmesini sağlamak için 

yapılmıştır. Bıçkı kohmmı her iki tarafına .maka.ra sistemiyle bağlanan taşlar, bıçkııun 
kaçmasını ve devrilmesini önlemektedir. (Şek. ll) 

Kesimi yapılan kanallardaki derinliğin artt:ınlması ıçın ~ direkler 
gev~ti.Iiyordu. 

Testere levhası yaklaşık 6.5 m.uzunluğunda 0.2 m. genşliğinde, 0.025 m. 

kalınlıkta ve aşağı yukan 0.37 ton tahta çerçevesi ile 0.40 ton'dan fazla bir ağırlığa 

sahipti. 

Bu tip kesim işlemine Carrara, Chemtou ve Dokimeion'da raslarulmıştır. 21 

ANTİK SEBASTE CİV ARINDAKİ 1\ffiRMER OC AKLARI 

Antik Sebaste (Selçikler) iehrinin üzerinde üzerinde bulunan Selçikler ve 

Banaz'lı, Banaz çayının (Senaros) suladığı yüksek bir ovaııın doğu kenannda ve bu 
ovayı sırurlayan Burgaz dağımn eteklerinde yer alıyorlar. Burgaz dağı ve kuzey 
uzantıları, Zengin Banaz ovasını doğudan bir duvar gibi sınırlamaktadır. 

Y erl~me yerleri, bu dağlık arazinin batı etekleri boymıca ve çoğunlukla 

Banaz'a akan ufak çaylar etrafi.nda kurulmuştur. Sivas'lı Eldeniz, Payamalanı, Cinoğlu, 
Hanoğlu gibi geçimini daha çok hayvancılıkla sağlayan da eteğindeki. bu yerleşrnelerin 

yanısıra bir de ova yerl~meleri vardır. Bunlann geçimi tanrna, tahıl ve özellikle afYon 
ekimine dayamr. TOm yörenin hayatı bütün ovayı gfiney-batı doğrultus1mda kateden 
Banaz Çayına bağlıdır. Ovamn doğusundaki dağlık arazinin ol~u rnenner ve yan 
rnermerdir. Bu dağiann içinde bu günde tekrar işletilmeye açılan rneımer ocağı vardır. 

21 Joaef"RÖDER. "Marmara Phıyrum Die Antiken MarmarbrOche V on J&cebiur in W eııt Aoatolien", 
1.301-311 
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Yörenin Sebaste'den başka diğer önemli antik ~ehirleri Hacim (Alavdda) 

Payamalam ve kuzeyde Ahat (Akmonid)'dır. Bu ~hirler Frygyarun batıda Lydya ile 

sımr oluşturduğu bölgede yer alır. Bölgeyi batıya yani Ege Dünyasına bağlayan en 

önemli yol kuzeyde Susus-Güre doğrultusunda uzanan ünlü Kral yolu'ydu. Surgaz 

dağııun batı etekleri boywıca kuzeyde Akmonia'dan, güneyde Emınia'ya uzanan ve 

Sebaste üzerinden geçen bir Roma yolu vardı. Sebaste ve çevresini kuzeyde Kral 
Y olu'na, güneyde ise Menderes ovasına bağlayan bu yolun giizelgalu herlıalde bu 

günkü Banaz-Sivaslı-Çivril yolwıdakine yakındı. Roma çağındaki diğer önemli yol ise 

Akmonia'dan güneybatı doğrultusunda Banaz ovasını geçerek Alaudda üz.erinden 

Philadelpheia'ya (Al*hir) uzanıyordu. Banaz ovasının kuzeydoğudan güneybatıya 

doğru çaprazlaırumna gaçen ve bu bölgeyi batıya bağlayan bu yol bu gün 

kullanılmamaktadır. Bu üçgenin içinde kalan yerde çok fazla menner kullanılmıştır. 

Gerek mimaride gerekse lahit, sunak, stel gibi heykeltraşlık gibi eserlerinde 

kullanılan menuerler genelllilde bölgeseldir. I\1armara adasından keruip bütün 

Akdeniz bölgesine bol miktarda satılan mennere Anadolu'muı iç kısımlarına düşen bu 

bölgede rasi anılmaz. 

Dokimeion ocaklan buraya yakın olmakla beraber, bu ocaklarm pahalı menneri 

iatın alınmamış, genel olarak bölgede çıkan yerli mennerieri e yetinilmi~r. Yanlız 

Akmonia gibi büyük yol kav~aklan üı.erinde bulunan önemli ~ehirlerin, Dokimeion 

mennerinden bazı pahalı eserleri işlenmesi tamamlandıktan sonra satın aldıklan 

bilinmektedir. Bu gün Afyon "Somaki" si (Pavonazetti) diye tanınan ve Roma-Bizans 

yapılarnun iç kaplamasında ve sütunlarda bol miktarda kullanıldığı bilinen renkli 
Dokimeion mennetine Selçiklerdeki kiliselerde hiç raslanılmarnaktadır. 

Surgaz dağııun mennerieri beyaz renktedir; bandlı mennere raslanmamıştır. 

Bulunduğu ocağa göre ince ya da orta boy taneli olabilen bu menner pek yüksek 

kalitede dağildir. Yanlız kuzeydeki Kavacık ocaklan, Dokimeion merrneri kadar iyi 

ürün vermektedir. 22 

Burgaz dağı ocaklanndan çıkan mermerler orta boyda, Senaros bölgesini 

besleyen Burgaz ocaklanndan ise büyük boy bloklarm çıkanldığı saptaıunıştır. 

Surgaz dağından çıkanlan orta boy mennerler Roma çağında itel ve sunaklann 

22Tolga ALBUST ANUOOUJ, A.g.e., ııı.46. 
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çok yapılmasına sebep olurken, bölgedeki mennenn botluğu Bizans çağında 

mermerin, Bizans çağı yapılanmn iç süslemelerinde de kullanılmasına olanak 

tanınuştır. Mermer bolluğu içinde olan bu bölgede menner işleme tekniği de buna 

paralel olarak artmıştır. 

Ocaklardan iki tanesinin içerisinde ocak yazıtlan bulunmuş olması hatta. 

btmlardan birisinde, taşın kesilmesi ve biçimiendirilmesi ile uğraşanlara verilen 

"Lrthoxoa.s" ve "Latomos" gibi isimlerin göıiilmesi ilginçtir. Bu terimle adlandıruan 

ki~erin., ocaklann içinde çalıştığı ve yan işlenmi~ heykel, lahit ve ı;teller yapttğı yine 

ocaklarda bulmıan arkeolajik belgelerle kanıtlannuştır.23 

EPHESSOS (Efes) 

önceleri Lelglerin ve Kanalılarm yaşadıklan bu bölgede efsanevi Kral 
Kodros'un oğullanndan biri olan Androkles, Efes şehrini k"llill1uştur. Hellerıler buraya 

geldiklerinde, Anadolu'nun hemen her yerinde görüldüğü üzere Ana Tannça Kybele'yi 

baş tann olamk buldular. Yerli halkla anlaşahilrnek için Artemis'i ana tannça ile bir 

tutarak aynı yerde tapınmaya başladılar. Efes başlangıçta krallar, sonra aristokrat 

oligarşi, daha sonra da ti.ranlarca yönetilmiştir. Efes M.Ö. 7.yüzyılın ilk yansında 

Kinunerler tarafından ele geçirildi. Ancak aynı yüzyılın ortalanndan sonra gelişmeye 

başladı. 6.yüzyılın ortalanna doğru Lydia'nın egemenliğine girdi. Lydialılar ve 

Efesliler arasında yakın bir ilişki varch. Bu gün Panayır Dağı'nın (Pion Dağı) 

sırtlannda yer alan güzel işçiliğe sahip duvar, bu orjinal kent surunun bir parçasıdır. 
Efes ku;a bir ıı;üre içinde Anadolu'nun en kalabalık kenti haline geldi. Hellenistik 

dönemden sonra Bergama Krallığı'na bağlandı. Bergama krallığıyla birlikte Roma 

egemenliği al1ma girdi. Efes ve Bergama Julius Caesar döneminde ağır vergilere 

bağlandı. Ancak Augustus döneminde en parlak günlerini yaşadı. Efes en varlıklı 

ticaret merkezi olup, bütün Batı Anadolu'mm bankacılık işlerini yürütüyordu. Efes'de 

Justinian zamanında Hıristiyanlığın tuzla yayılmasıyla bir çok önemli, güzel yapı inşa 

edilmiştir. Ayasuluk'taki kale ve içindeki St.John Kilisesi bu devirde yapılmıştır. Efes 

son parlak dönemini 14. yüzyılda Selçuklular devrinde yaşamıştır. Osmanlı döneminde 

kent gücünü yitinniştir. 

23Tolga ALBUSTANUOOW. A.g.e.. lil.47. 
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Ayasultık Tepesi: Erken Hıristiyan, Bizans ve Selçuklu devirleri boywıca bu 

kale ile savmıulm~tur. Sur Erken Hıristiyanlık devrinde inşa edilmi~ti.r. Selçuklular 
zamaıunda Roma yapılanndan, öıellikJe stadyumdan sökülerek alırum ş taşlarla M. S. 

6. yüzyılda yapıldı.24 

Efes kentinde bulunan önemli yapılar: 

Efes Artemis Tapınağı, Arkaik artemision., Yeni Artemision ve iUI18.ğı., Vedius 
Gymna.sionu, Bizans Hamamı, Meryem Ana Kilisesi, Liman Gynmasionu ve 
Hamamlan, Tiyatro Gymnasionu, Arkadane, Helleni&tik çeşme, Tiyatro, Memoryol, 
Celsus Kütüphanesi, Ticaret Agorası, Serapis Tapınağı, Skolastikia Hamanılan, 
Hadrian Tapınağı, Billbill Dağı (KoresSOi Dağı) yamaçlanndaki Ev Blokları, TraJan 
Çeşmesi Oornitian Tapınağı, Devlet Ago.rası, Prytaneion, Odeion, Özel Hamamlar, 
Büyük Çeşme, Doğu Gymnasionu, Magnesia Kapısı, Kent duvarlan, Meryem Ana 

Evi. 

Efesliler bütün zenginliklerini ve gösterişli yaşannnı kent yapılanyla 

paylaşmaktadır. 

Diğer Ocalcüır: 

1. Sivaslı, Y ediahar Ocaklan, 

2. Sivaslı, Tepetarla Ocaklan, 

3. Eldeniz, Küçük Taşkesti Ocaklan, 

4. Eldeniz, Büyük Taşkesti Ocaklan, 

5. El deniz, Suçıktı Ocaldan, 

6. Hanoğlu Ocaklan, 

7. Ulupınar Ocaklan, 

8. Kavacık Ocaklan, 

9. Selvioğlu Ocaldan. 

EFES CİV ARINDAKi KUPİNİ J\.1ERMER OCAGI 

Efes civarında mağara ı;eklinde bir memıer ocağıdır. Efes'in kuzeydoğu 

24Ekran AKURGAL, Aııadobı Uygarlıklan, 1.396-420 
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tarafinda 1 O km. uzakta bulunan, Kurtkaya Dağı'run batı yamaçlannda zirveye yakın 
bir yerde bulwıan bir menner ocağıdır. 

Dağın zirvesine doğru oyularak meydana getirilen Kuşuni menner ocağızun iç 
kısmı oldukça heybetli bir görün~e sahiptir. Dört köşeli iki adet çok büyük destek, 
düz bir şekilde işleruniş mağa:ra tavanızun çökınemesi için çalışma anında kendinden 
oyularak içeride bırakılıruiUr. Fakat bu desteğe rağmen orta girişinde kopan büyük 
bloklar içeriye girişi zorla.maktadır. 

İnce ve iri taneli beyaz memıerler ince ve mavi damarlı olup, İ)'i kalitededirler. 

Mağararuıı genişliği 100 m., derinliği 40 m. ve yüksekliği 10 m.'dir. 

ön Asya'da bu güne kadar bultmmtJi mağara şeklinde menner ocaklan içinde 

önemli bir yer tutar. Kuşini menner ocağı Prof Dr. H. Vetters ve jeolog Dr. W.Vetters 
tarafindan Efes mennerieri tızeriııde yapılan araştınnalarda yanlız Efes'deki yamaç 
evlerinde 47 çeşit elde edilmi~. Efes çevresinde. 16 menner ocağı bulwıduğu 

açıklanmaktadır. 

Efes'te memıer nakliyatı Belevi'ye nazaran çok daha kolaydı. 

Menner ocaklanndaki çalışma izleri Roma devri tekniğini vermektedir. 

Efeslilerin Roma devrinde şehirleri için Kuşini memıer ocağıru kullanmışlanhr. 25 

EFES CİV ARINDAKi BELEvi OCAGI 

Efes Belevi köyü )'akınlannda bulunmaktadır. Ocakta raslaıulan birtakım i:ılere 

göre ocağı Arklıaik dönemden (M.Ö. 470) beri kullamldığı saıulmaktadır. 

Belevi memıerinin, Efes Artemis tapınağının heykel ve mimarisinde 

kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Belevi mermer ocağı, işlem olarak diğer ocaklardan bir farklılık 

göstermemektedir. Blokların en üst tabandan başlayarak, merdiven basamaklan 
olUfturacak iekilde tabakalar balinde çıkanlmaktaydı. Blokların etrafina açılan 

oyuklar bazı. yerlerde çok derin ve işçilerin memıere gereken kuvveti vurabilecek kadar 

2SErol AT ALAY, "KufuniMenııer ~ Haldemda Cn Rapor", (TQdc AD. 23.1.1976). 1.14 
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yeterli genişlikteki alana sahiptir. 26 

Sonuç olarak Belevi merrner ocağı, yakınında bulunan Efes şehrine, mermer 

sağlayan en önemli ocaklardan biridir. Ocak özellikle Geç Arkaik çağda oldukça 

yoğun olarak kullarulnuırtır. 

Belevi'deb 8 km. kuzeydoğuda Göllüce denilen yerde beyaz mermer 

çıkanlmıştır. Çıkanlan bloklar 50 cm.'den daha yüksek değildir. Diğer bir ocak 
Ayaklıkın ve Hasançavuşlar köyleri anmndaki mernıer, beyaz renkten koyu gri'ye 

değişiklik gösterir. Hasançavuşlardaki mernıer Efes'te bir çok yapıda kullanılmıştır. z-ı 

TEOS (SIGACIK) 

Geleneğe göre Athama&'ın başkanlığında Teselya'daki Minya'dan gelen 

kolonistler Teos'ta ilk verl~enlerdi ve bunlan da Kodrus'un sovundan gelen bazı . . '-

kişilerin bulunduğu Atinalılar iılemiştir. Panionion Birliği'nin bir üyesi olan Teos, 

hızlı bir şekilde gelişmiş ve çok geçmeden halkının büyük bir bölümünü Phokaia'ya 

(Foça) ve Efes'e gönderecek duruma gelemiştir. Teos'un ana geçim kaynağı deniz 
ticaretiydi. Yaklaşık M.Ö.600 yıllannda Thales, 12 ion kentinin merkeri olarak Teos'u 

önenniş, fakat bu istek kabul edilmemiştir. 

Antik dünyanın en büyük Dionysos Tapınağı Teos'ta inşa edilmiştir. Bundan 

başka ionyalı aktörler, birliğe ilk kez M.Ö. 3. yüzyılın sonuna doğru Teos'ta 

kurulmuştu ve oyuncular Teos'u merkez olarak kullanarak çeşitli yerlerde temsiller 

veriyorlardı. Dionysos oyuncularnun Teos'ta otumıalan bu kent için önemliydi. Çün1..'-ü 

Dionysos bayramlanna katılan aktörler, kutsal bir görev yaptıklan için kendileri ve 

oturduklan yer dokunulmazlık hakkına sahipti. Ancak oyuncular anlaşmazlık 

yüzünden M.Ö.2. yüzyılın ortalanna doğru Efes'e, oradan Myonnesus'a gönderildi. 

Romalılar onlan Lebedos'a yerleştirdiler. Kleopatra'yı eğlendinnek için Priene'ye 

getirtilmeleri dışında i1irekli bu kentte oturtulmlJilardır. ıs 

Kentte Dionysos tapınağı, Tiyatro Akrapolü ve onmt Roma çağında 

26A TCHİRA, J.DI55 (1940), &.248 
27Marc W AELKENS, P. de Peopl~ L. MOENS, 

"Survey in the White Quarrieıo in Anatolia", (IV. Ar8fbrma Somıçlan Toplantw-ANK.. 1970), ıı.l16 
2BEkrem AKURGAL, Ag.e., ııı.389 
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bulurunaktadır. Marc Wealkents bwılan Hierapoliten mennerieri olarak 
tarumlarnaktadır. 

Dağ yaroacının diğer tarafında büyük bir menner ocağı olan Taşlıgöl, yine 
kentin yakınında bulunan Doğalı, aynca Gözler ve Çindere köyleri arasında başka bir 
merrner ocağı daha bulmımaktad.ır. Pamukkale'nin 25 km. kuzeydoğusunda Kua.rs 
taşlı, çil almaya müsait, beyaz ve gri arasında değiietı renkleriyle, başka bir menner 
daha bulunmaktaydı. 

Ayrıca Denizli'nin güneyinde de mermeryataklan bulunmaktadır. Bumermerler 
Akdağ'ın yüksek yamaçlannda bulurunaktadır. Denizcik, Suyubaşı, Kısıkdere ve 
Kurudere boyunca da menner yataklan bulumnakta.. Bu ocaklar Laodiceia ve Lycurn 
şehirlerine aittir. Mermer, beyaz san ve gri damarlıdır. Bu ocaklann yakınındaki 
taşıma yolu halen görülebilmektedir.3o 

Hierapolis merrnerieri anlaşıdığına göre yerel ihtiyaçlan karşılamış, büyük 
çaptamermer ihracatın bulunmamıi1!T. Kent Bergama Krallığı tarafından kurulmuş, 
Romalılar, daha sonra da Piskoposluk merkezi olarak BizansWar tarafindan 
kullarulmı~. 

APHRODİSİAS ANTİK KENTi Y AKINIDAKİ :MERMER 
OCAGI 

Aphrodisias yakınında bulunan Baba Dağ dağlan yapı ve heykeltraşlık için 
menner, çömlek ustalanna da kül sağlayan büyük bir kayalıktır. Baba Dağı aynı 
zamanda ~tli maden cevherleri açısından da zengindir. 

Mavi taneli, şeffaf, yüksek kaliteli, cilayı kabul eden menuerin çıkanldığı ocak 
Aphrodisias'a 2.600 m. uzaklıkta bu gün Dağ Kesimi diye adlandınlan yerdedir. 

Aphrodisias yakınında bulunan başka iehire memıer sağlayan 1 O ocak daha 
tespit edi.lmiitir. Aphrodisias heykel1:raflık konusunda büyUk bir atölye olması ve 
Anadolu'ya lahit yapan 4 atölyeden birini ollJ.fİill'IIl8kt. 3ı 

3~c W AELKENS, P. de Peopl~ Ag.e., a:.117 
31 M.artha Sbarp JOUK.OWSY, "Prebistorie Apbrodisi•", Volume I. U.S.A, 1986, s.28 
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Bu taş ocaklanndan çıkanlan memıer, aynı zamanda Anadolu'nwı diğer 

bölgelerine ve Akdeniz'e bloklar halinde ya da kabaca işlemniş olarak gönderimişti.r. 

Aphrodisias'lı bir çok sanatçımn i.rn.zasım taşıyan İtaly~ Yunanistan ve başka yerde 
bulunan çeşitli parçalar, kaideler, bütün heykeller ve kabartmalar ele geçmiştir. Bunlar 

Karialı heykeltraşlann yapıtlarnun değerinin büyüklüğünü göstennektedir. Bwıunla 

beraber Aphrodü;ias okulu bazı sanat tarihçilerinin sandığı gibi sadece daha önceki 
modelleri kopye eden kişilerin okulu değil, aksine çoğunlukla şaheserlerden 

esinlenmekle birlikte yapıtıanna büyük ölçüde canlılık ve özgünlük vermeye çalışan 
bir heykeltraşlık okuludlJr.32 

SARDES ANTİK KENTi Y AKlNINDAKi l\ffiRMER 
OCAGI 

Sardes (Salihli) Lydia Krallığı'mn merkeziydi. Pehrin M.Ö. 334 yılında 

iskeneleri eline geçmesinden sonra Hellerı'li karektere büriinmüş, daha sonra Bergama 

Krallığı, Roma imparatorluğu, Bizans döneminde ise bir Piskoposluk merkezi. haline 

gelmiş, 14. yüzyılda Türklerin eline geçmifl:ir. 

Memıer, dağın tepesinde ve kuzey yamaçlannda büyük ölçüde erozyona 

uğramıştır. Aşınmamn tesiriyle incelmiş olan memıer batıya doğru artarak devam 

etrniitir. Menner Vadi diye bilinen bu bölgede, 60-70 m. yüksekliğine varan dik 

yamaçlar oluşur. Kuzey uçta ise bu ana yapıyla farklı bir yapı gösteren yeni bir memıer 

serisi yer alır. Burada en üst tabakada alüvyon ö~ onun altında kırnun kil yer almış 
olup, kilden sonra da memıer yatakları gelmiştir. 33 

Ocaktan çıkanlan memıerler Hellerı döneminde inşa edilen Artemis 

Tapınağı'n~ Roma çağında kent restarasyana uğramış olup, kentin ana yolu iri 
memıerlerle kaplamnış olup ve yolwı iki tamfindaki kemerli dü.kkanlar, sinegog ve 

gymnasion Bizans çağında inşa edilmifl:ir. 

32 Ekrem AKURGAJ.... Ag.e., &.469 
33Howard CJ'Oiby BUTI..ER, "Sardii", Volmne L Leydenl992, ıı.l76 
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AIZANOI (ÇA VDARHISAR) ANTIK KENTI Y AKININDAKİ 

1v.1ERMER OCAGI 

Kütahya'run 54 km. güneybatısında yer alan bu antik kentin menner ocağı, 

kentin 12 km. doğuswıda Tebriz Vadisi'nin doğu kenan boywıca, Göynük köyünün 
hemen yamacında 25 ocağa raslanmıştır. Buramn menneri gri renk üstüne beyaz 
noktalardan oluşmaktadır ve büyük binalann yapırru için kullanılrruştır. 34 

öteki ocaklarda olduğu gibi yüzlerce yerli heykel ve lahltıerin büyük bir 
bölümü buradaki ocaklarda iilenmiif:ir. Buradaki memıer ocağı çalışanlannın yerleşim 
kalın1llan halen bugün de görülebilir. 35 

Antik kente mermer sağlayan diğer bir yer Kütahya- Afyon arasında Altınta, 

menner ocağıdır. Bu bölge AfYon'wı 55 km. kuzeybatısında ve dağ yamacında yer 
almaktadır. 36 

Doğu).·a doğru san damarlı Afyon kaymağı kareh.'terinde beyaz memıer yataklan 
yer almaktadır. Kuzey ve batı taraflannda ise ''Kaplan Postu'' tipinde gri renktedir. 
V asat sertlikte ve iyi cila alınabilmektedir. 37 

Aizanoi anti kenti M. S. 2. yüzyılda parlak bir dönem yaşamıştır. Zeus tapınağı 
bu ocaklardan gelen mennerlerle inşa edilmiştir. Tapınak Roma çağında yapıldı fakat 
Anadolu Hellen tipine özgü özelliklerle Hıritiyanlık döneminde kiliseye çevrilmiştir. 

PRİENE (GÜLLÜBAHÇE)l\ffiRMER OCAGI 

İonia'nın siyasal ve dinsel merkezi olan Priene, İon dünyasımn en erken 
yerleşmelerinden biridir. Bwıwıla birlikte kentin başlangıçta nerede kurulduğu henüz 
kesinlik kazanmarnıştır. Bu ilk kent olasılıkla bir yanmada üzerinde yer alıyordu ve iki 

limanı vardı. 

Yeni Priene kenti bu günkü yerinde, Atina'nın gösterdiği ilgi ve yardımlarla 
:M.Ö.350'de kurulmuştur. Priene, siyasal yaşamda hiç bir zaman önemli bir rol 
oynamamış1lr. Her şeyden önce Atina'nın etkisi ve yönetimi altında kalnnitlr. Daha 
sonra Bergama Krallığının ve sommda da Rorna'run egemenliği altına ginniitir. Roma 

34Rudolph NAUMANN, "Der Zeus Tempa Zu Aizanoi", Berlin 1979, 1. 79-81 
35M.W AELKENS, Ag.e., 1.115,116 
36 J08ef"RÖDER, Ag.e., i.311, 312 
37M.T.A Em. Yayım, No:134, 1966,1.129 
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yönetimi M.Ö.2. yüzyıl ortalannda başlar. Bütün bu olaylara karşın burada ortaya 

çıkanlan 4. yüzyıl ve Hellenistik dönem yapıtları Hellerı sanaumn değer ve önem 

bakımından en başta gelen eserleri arasında sayılmaktadır. Menderes nehrinin getirdiği 

kil birikimleri, Priene'yi gittikçe denizden uzaklaştırmış ve Roma Çağı'mn sonlarına 

doğru kent önemini yitimıiştir. Ancak yine de Bizans Çağında önemli bir piskoposluk 
merkezi haline gelmiştir. 

Priene, M.Ö.350'de yeniden kuruluşmıdan hemen sonra güzel ve sağlam bir 

kent duvarıyla çevrilmiştir. Bu gün dahi wrlann bazı keiimlerinde rusrica duvar 

işçiliğinin güzelliği göze çarpmaktadır. Tamamen yerli mermerden yapılnuş ve çok iyi 
biçimde onarılarak korunmuşlarcfır.3s 

Priene'nin en eski. ve en önemli yapısı Athena Tapınağı'dır. Kentin merkezi olan 
agora alanı ve stoalann önleri, antik çağda heykellerle doluydu. Bronzdan yapılmış 

heykellerin yanında, canlı renklerle boyalı menner heykeller, mavi ve kınnın renklerle 
boyannuş yapılar bu günkii anlayışınuza göre çok egzotik bir atmosfer 

oluşturuyorlardı. Bu açık hava heykel sergisinden şimdi yanlız kaideler ve onların 

temelleri kalmıştır. 

Zeus Olympios Temenosu, Bouleuterion, Prytaneion, Mısır Tannlarımn 

Temenosu, Tiyatro, Gyrrınasionlar, Stadimn, Demeter Temenosu, Priene evleri ve 

Büyük İskender'in evi Priene kentlerinin önemli yapılarıdır. 

Priene menner yatağı, Mykale antik Pyriene şehrine mermer sağlayan ve hemen 

kentin arkasında bulmıan bir dağdır. Pyriene'deki yapılarm pek çoğunda nıemıer 
rahatlıkla kullamlmıştır. En güzel örneği Athena Tapınağıdır.39 

Antik Mykale, şimdiki Samsun Dağı, esasında bir kireç taşı oluşmnudur. Doğu 

etra:fi 800 m. yüksekliktedir. Tüm yüksekliği 1200 m.'yi bulmaktadır. Dağın kuzey ve 

doğusundaki kalker tabakaları eteklere göre daha yumtışa.k ve sarı renktedir. Dağın 

büyük bir kısmında beyaz menner yataklan bulmımakta.dır. Bu kısımlarm rekleri 
mavi- gri ve nıavi-siyahtır. Memıerin karekteri ise sık dokulu, çok tanecikli ve nadir 

damarlıdır. 40 

.38Ekrem AKURGAL. A.~.e., &.428 
39EJaem AK.URGAL, "Ancieot Civilizst.ion aıd Ruim of Turkey", İST-197&, &.185-189 
40 Theodor WIENGAD-HIIlli SCHRADER, "Prieoe", Berlin-1904, i.l5,16 
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geleneklerinin ve kültürünün yeniden tazelenerek kuvvetlenınesini sağlanuştır. Yeni 

ve dolu olarak Anadolu'ya gelen sanatkarlann etkileri, yeni sanat yapılannda giderek 

kendisini göstermiş, günümüzde bile hayranlık uyandırmaya devam etmiştir. 

Selçuklu sanatının getirdiği aşamalar Anadolu dışında da akisler bulur. Bu 

sanatın en büyük özelliği kendine özgü bir üslubumm olması ve benzerlerinin 

olmaması dır. Anadolu topraklannda yaşayan Biıa.n.s ve Ermeni mimari süslemeleri ve 

el sanadarıyla belirli bir bağlantı ve ilişki kurulamama.;ı bu sanatın en belirgin 

özelliğidir. Bu nedenle Anadolu'da yerleşen Türkler yepyeni bir sentez yaratrruşlardır. 

Bu sentez, özellikle Orta Ah)'a Türk, İran, Suriye ve İslam sanatı ögeleri, daha önce 

Anadolu'da dalıa önce bulunını yerli Bizans ve Emıeni nıimari~iyle kan~rruş, 

yoğrulmuş, bu oluşUI~ büyük yaratıcı sanatkarlar eliyle yepyeni bir sanat görüşü 

ortaya çıkamuştır. Kuzeydoğu ve doğu Anadolu'da yarattıkları eserlerin taş 

süslemelerinde Azerbeycan ve Katk<ıb··ya'nın eski kültürleriyle akrabalık, güneydoğu 

Anadolu eserlerinde ise Suriye Eyubi, Zengi eserleriyle benzerlik dikkati çekmektedir. 

Orta ve batı Anadolu eserlerinde iı;e daha Anadolulaşnuş bir karekter görülmü.~tür. 

Selçuklu devrinin geliştirdiği rrıimari süsleme ve el sanatları 14. yüzyılda bir 

dönüm nokıasına gelir. Çeşitli Türk topluluklannın bağımsız beylikleriyle Anadolu 

sanat ve h.'Ültür hayatında yeni bir arama ve devresine geçilir. Bu denerne devri de 15. 

yüzyılda durulmaya başlar. 1 

ANADOLU SELÇUKLU MiNIARİSİNDE TAŞ SÜSLEME 

Anadolu'da büyük bir imar faaliyeti gösteren Selçukluların baş malzemesi 

tru:tır. Taşı özellikle diııi ve sivil eserlerin portellerinde büyük bir w;talıkla ve ince bir 

zevkle kullanarak Anadolu'ya özgü süslemeleri yaıunda en ilginç kullanma sahası 

olarak rrıihrap, rrıimber, konsoL kemer, ayvan, pencere kemerleri, ve profillerin tonoz 

ve sütun başlıklannda taşı kullanarak büyük yenilikler ve aşamalar yapnuşlardır. 

Cami, mescid, medrese, kervansaray, türbe, gibi çeşitli yapılarda yer alan taş 

dekor, yapı türüne göre değişen bir a}nlık göstennez. Bölgesel, kesin saptamalar 

yapmak da olanaksızdır. Arıcak Divrik, Sivas, E~ tm: bezemeli eserlerinde 

yüksek kabartma işleyişe daha çok ağırlık verildiği dikkati çeker. Tekstil karekterli, 

daha yassı kabartma bezerne ise daha çok Konya, Kayseri, bölgesinde hakimdir. 

:Mimari dışında taş bezernenin en başarılı uygulandığı alan mezar taşlandır. Ahlat 

t Mehmet ÖZEL, Kıl1tür ve Sanat Dergi.ii. Sayı: S Ocak 1977. i.l69,170 
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mezar ~lan bu konuda en ilginç ve zengin özellikleri sllllar. Aynca Selçuklu 

geleneğini sürdüren ve 13.-15.yüzyılda tarihlenen Konya, Akşehir, Tokat ve Sivas 

bölgesine ait bir grup figürlü mezar taşı da bulunmah.1adır. 

Eserlerin dış görünüşünde bütün ağırlık bir eyvan anıtsallığında olan 

portallerde toplannuştır. Çoğunlukla stalaktik kavsaralı olan porta! nişi önce bir sivri 

kemer, sonra da dikdörtgen, süslü taş işçiliğine sahip bordürlerle k~atılır. İçte 

yayvan kemerii kapı açıklığı yer alır. Nişin yan duvannda çoğunlukla süslü kiiçük bir 

nişçik (mihrabiye) görülür. Sütllllceler ve niş köşelerini bezeyen iri rozetler, genellikle 

portellerde raslanan bezerne unsurlarıdır. 

Taş bezernenin özellikle ı 3 .yüzyılda çok zenginleşen Selçuk mimarisinde grift 

ve başarılı örnekler verilmiştir. ı 3yüzyılın ilk yarısında daha yassı kabartma, tekb'i:il 

karekterinde bezetne ile dikkati çeker. 

Konya Sırçalı Medrese (1242-43), Divriği Kale canıii (1 ıso), Divriği Sitti 

.Melek Türbesi (1195-96), Kayseri Çifte Medre~e (1205), Aksaray Alayhan (121 0-

20), Arıtalya Evdir Han ( 1215-19) Portalleri gibi arkaik karek1erli örnekler bu erken 

stile örnektir. Portallerde geometrik ağlar, köşeli desenler, ku:fi yazı ana dekoru 

teşkil eder. Bu erken ömeklerde dıştan içe doğru önce silmelerle a)nlan çerçeveler 

görülür. İkinci ve üçüncü sırada geııi~ bir geometrik bordür yer alır. Basık ve yayvan 

olan stalaktitli portal nişi yine gemnetrik bir bordürle kuşatıdar ve bu bordür, nişin 

köşelerinde içeri kıvnlarak, içini de dolarur. Stalaktitler iridir. Niş köşelerinde 

rozetler görülür. (Res. 1.) 

ı 3. yüzyılın ikinci yarısında dekor daha dolgun, taşıntılı ve barok bir karoker 

kazanır. Çok katlı etkisi yapan, birbirini kesen kompozi.syonlar, iri şişirilnıiş gibi 

Reoim 1: Konyıılı Sırçalı Medreoe Portalinde Tq İfçiliği ( 1242/43) 
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duran tam ve yanın palmetler, lotublar, arabeskler, neshi ve ku:fi yazı bordürleri 

altında grift bitkisel zemin tipik özellikler olur. Yazı şeritleri büyük ağırlık kazarur. 

13. yüzyıl sonuna doğru bitkisel dekor giderek fazlalaşır. Konya İnce l\linareli 

:MedreS(! (1264)(Res. 1), Karatay Medresesi (1250), Sahip Ata Medreıresi (1258), 

Sivruo Gök Medrese (1271), Çifte :Minareli Medrese (127 1), Buruciye Medresesi 

(1271), Beyşehir Eşrefoğlu Camii (1291) portalleri gibi eserlerde bu gelişmeler 
izlenir. (Res.2.) 

.. ~-;,.\ 
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Resim 2: Konya İnce Minardi Medrese Portali (1258) 

Anadolu Selçuklu taş süslemesinde kompoıisyonlar büyük çeşitlilik gösterir, 

her eserde değişir, fakat belli bir sistem ve şema aynı kalır. örneğin; dış ve iç portali 

olan çok sayıdaki kervansaray yapılanndan hiç birinde iki portalin süslemesi 

birbirinin eşi değildir. Her biri sanat ürünü olan Selçuklu Portalleri'nin gezıcı 

ustaların veya atölyelerin işi olduğu talınıin edilmektedir.(Res.3.) 

Anadolu Selçuklu Dönemi Mihrablanrun büyük çoğunluğu kesme taştandır. 

Bunu çini mozaik mihrablar iıler. Milirabların boyutlan genellikle yapının iç 

mekanlanyla orantılıdır. Silvan Ulu Camii'nde olduğu gibi, bazı eserlerde birden 

fazla mihrab görülür. 



Rerun 3: Erzurum Çifte Minareli Medresıe Portalinde Tı~f 

ftçiliği 13. yy. ;ıonu 
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Dr. ömer Bekirer'in, 13. ve 14. yüzyıl anadolu mihrablaruu tanıtan kitabından 

öğrenildiğine göre; 12. yüzyılda 6, 13 yüzyıl ilk yansında 27, ikinci yansında ise 9 

kesme taş mihrab bil~ektedir. En fazla taş milirab cami ve mescitlerde yer alır, 

medreselerde, han ve türbelerdeki örnekler azdır. Dünaysır u1u (1204), Niğde 

Alaeddin (1223), Divriği CT!u (1228), Kayseri Huant Hatun (1237-38), Kayseri Hacı 

Kılıç (1249) camileri; Konya Hacı Fem.ıhşah Mescidi (1215), Diyarbakır .Mesudiye 

(avl~1223), Isparta Atabey (Ertokuş,1224), Antalya Karatay Medreseleri (1250), 

Kayseri Çifte Kürnbed (1247), Kayseri Huant Hattın (13.yüzyıl ikinci yansı), Sivas 

Keykavus Darüşşifası (1217), Develi Seyyid Şerif(l295) türbeleri; Konya Kııılören 

Han (1205-10), Kayseri Sultan Han (1236), Aksaray Sultan Han (1229) mihrablan; 

zengin, t~ süslemeli örneklerdir. 

Selçuklu mihrablan bezemeleri kenar bordürleri, silmeler, köşelikler, alınlık, 

geometrik ve bitkisel kompoıisyonlar ve yazı şeritleriyle bezenmiştir. 12.-13. 

yüzyılda yapılan mihrablarda O)'nıalar daha yüzeyseldir. Dekor fazla grift değil, 

geometriktir. Daha geç tarihli mihrablarda; süslemeler yüksek kabartmadır. Bitkisel 
ve geometrik süslemeler sıklaşır ve zenginleşir. 13. yüzyılın son çeyreğinden olan 
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rnihrablarda geometrik ve bitkisel dekor ile yazı. birarada zengin ve grift bir şekilde 

kullarulır. Bitkisel dekonla ana motif, üç dilirnli palmet yapraklan ve Bizans devri 

devşirme (spolie) sütun b~lıklanrun etkisiyle çok stilize akantus yapraklan da 

kııllarulır. Çok rastlanan yaprak ve aralıesklerden oluşan desenierin yarusıra., Divriği 

Ulu Camii, Konya İnce Minareli Medrese, Erzurum Çifte Minareli Medreıre 

portallerinde olduğu gibi, adeta bitkisel bir heykel şeklinde, hayat ağacı kaynaklı iri 

deseniere de rastlarur. 

Selçuklu devri sütun başlıklan taş bezernenin büyük ustalıkla değerlendirildiği 

önemli unsurlardır. Çoğu kez antik bir eserden aliarılarak yeniden kullamlan (Spolie) 

çe~itli tipte başlıklar, çok farklı üsluplanna mğmen, Selçuklu ustalarnun ta'j i~çiliği 

ile ahenkli bir uyum sağlar. Palmet, stilize akantus ve stalaktik bezemelerle süslü 

veya zar tipi sütun başlıkları, çeşitli tipte devşirme antik örneklerde de olduğu gibi 

çoğu zaman her biri diğerlerinden farklı olarak işlenmiştir. (Res. 4.,5.) 

Resim 4: Konya Kantay Me«X-ıseıinde Sl1tun ve Sıltım 

Baıtlığı (1251) 

Anadolu Selçuklu taş süslemelerinin, daha önce Anadolu'da hüküm süren 

Bizans devri etkisi altında kalmaması ilginçtir. 9. yüzyıldan itibaren, özellikle 

Abbasiletle temas sonucu İslam Sanatı üslubımun etkisi altına giren Kafkas bölgesi 
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Emıeni ve Gürcü eserlerinin taş bezemesiyle kurulan paralellerde, Selçuklu 

örneklerinin çok daha gelişmiş bir düzeyde olduğu dikkati çeker. 

Selçuklu taş işçiliği geleneği, Kararnan devri eserlerinde de devam eder. Niğde 

Hüdavent Hatun Türbesi, Sungurbey Camii, Kararnan Hatuniye Medresesi gibi 

eserler buna örnek gösterilebilir.:! 

SELÇlJKLU MİMARİSİNTIE İLKE VE KABARThfALAR 

Selçuklu mimarisinde figürlü kabartmalar ve heykeller bulunmaktadır. Kutan 

da figür yasağı olduğu ve İslam dünyasında resim, figürlü kabartma, heykel 

yapılmadığı konru,ıındaki inanışın yaygın yanlışlığı, son yıllarda çeşitli sanat 
tarihçileri tarafindan belirtilmiştir. Kutan da figür yasağı yoktur, yalnız put ve tann 

ta.sfiri yapmak yasaktır. Ancak 9. yüzyılda yazılan hadislerde, "İçinde köpek ve resim 

2Pro:t: Dr. GOOıll ÖNEY, Anadolu Sel~ Mimarlığı Sildeme ve El Saruıtlan., 
Tilrkiye ~ Baııkaııı Kültı1r Yayml~ ANK. 1978, i.l2-29 
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bulunan eve melek girmez, canlılan resmedenler kıyamette bunları canlandırmakla 

görevlendirilir." şeklinde hükümler vardır. Bu kayıtlara göre, çiçek ve ağaç hareket 

etmediği için onları resmetmek, yani bir yere bağlamak günah değildir. Aslında 

hareketli olan canlılan, hareketsiz olarak bağlamak yasaklarur. Bu inaru~lar, 

özellikle İslami kurallann daha katı şekilde uygulanmaya başlandığı 15. yüzyıldan 

sonra tasfirlerin çok azalmasına yol açmıştır. 

İslam dünyasında bol olarak el sanatlannda yer alan figür tastirleri Anadolu 

Selçuklular'ında taş, alçı, çini malzemeyle sivil ve dini mimariye aktarılmıştır, El 

sanatı örnekleri çok kısıtlıdır. Özellikle Anadolu Selçuklu ~araylanru süsleyen alçı ve 

çini dekor, taşta karşılaştığınuz figürlü programa paralellik göı;terir. Çoğu kez 

figürlere ilham veren Orta fu)'a gelenekleri ve Şamarı dini inançlarırun kalıntılarıdır. 

İnsan, aslan, tek ve çift başlı kartal, hayat ağacı, ejderler en çok kullamlan 

simg:elerdir. 
'-' 

İnsan figürü; Anadolu'da ender olarak sadece büst veya rozet şeklinde ayı ve 

güneşi sembolize eder. Selçuklu portellerinde, nıihrablarında. çeşitli tipte rozetlerin 

bulunduğu dikkati çeker. Bunların gezegenleri sembolize ettiği kabul edilmektedir. 

Bu örnekler Selçuklular'ın astrolojiye verdikleri değeri karutlar. Türklerin Orta 

Aı,--ya'dan eski inançlan olan Şamarı kültüründe de gezegenler diğer dünya ile ilgili 

semboller olarak kullaıulırdı. 

A.;;lan Figürü; 

Aslan, Anadolu Selçuklu kabartmalarında. en yaygın örneklerdendir. Heykel 

olarak da. yapılan tek figürdür. Çoğunlukla çift ve simetrik olarak kullamlır. Aslaıı 

heykellerine kervansaray, kale gibi sivil yapılarda rastlanz. Kale, han, türbe, 

darü.şşifa, mezar taşı gibi eserlerde ve çoğunlukla çift olarak karşınuza çıkar. A~lan 

çeşitli devir ve kültürde daima kuvvet ve kudret sembolü olarak görülm~-tür. 

Tek ve Çift Başlı Kartai Figürü; 

Anadolu Selçuk figür dünyasında, tek ve çift başlı ka.rtal olarak 

tanımladığımız tastirler de oldukça yaygındır. Bu figürler kale, saray, camii, medrese, 

türbe, mezar taşı gibi çeşitli tipteki eserlerde yer alır. Burada yine Şamarı kavimlerde 

ka.rtal kutsal sayılırdı, koruyucu ruh, kudret, lmvvet ı;embolü., göklerin bekçisi ve 

egemeni kabul edilirdi. Kuvvet birleşmesi nedeniyle çift başlı kartal fazlala.şmış iki 

lmv-veti simgeler. (Res.6) 
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Reıoim 6: Qivriği Ulu Camii Doğu Portalinde 

Cirt Kartal 

Hayat ağacı; 

Erzurum-Çifte l'vlinareli Medrese ve Yakutiye l\ledresesi, Sivas-Gök Medrese 

örneklerinde karta! ağacın tepesinde egemen dunnnda görünür. Bazı örneklerde 

ağa(..'lll dallannda kuşlar ve narlar dikkati çeker. Şaman kaynaklanndan anlaşılan 

hayat ağacı dünyarun merkezidir. Şamana yeraltı veya gökyüzü yolculuğunda 

merdiven görevi görür. Bu ağaç,insanlar, ejderler ve b~ka kolU)ııc~ tıl~ırnlı 

hayvanlar tarafindan konmur. 

Selçuklu mimarisinde hayat ağacı büyiik olasılıkla medrese, camii, ~aray gibi 

yapılara öenmli bir merkez olduklanm belirti ci değer kazandınr. Türbe, mezar tşı gibi 

eserlerdeki örneklerinde ise hayat ağacı burada ruhun yani kuşun, kartalın göğe 

yükselmesinde a.rru.,.,_ olur. (.Res. 7) . 

Ejder Figürleri; 

Uzak Doğu'nwı ve Çin sanatının tipik hayvanı ejderler farklı stil ve semboller 

dünyası ile ilgili olarak Selçuk sanatına da girnıiştir. 
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Bir çok kadı, bilim adanu ve sanatçı mezarlanrun bulunduğu Ahlat zamarun 

en önemli bilim ve kültür merkezlerinden biridir. !\Iezar taşlannda ölen kişi ve 

yakınlanrun sosyal dununlanru yansıtan metin, şiirler, yazıyla yazılnuş tarihler 

bulunmak"tadır. Aynca taşlar üzerinde sanatçı kitabeleri ve imzalan bulunmak-tadır. 

Yöredeki arutlann en ünlüsü büyüklüğü ve süslemesiyle dikkati çeken 1273 tarihli 

U ı; ta Şagirt Künıbetidir. (U1u Künıbet) 

Taşların bo}utlan arasındaki farklılıklar ekonomik ve sosyal nedenlere 

dayanmaktadır. Taşın boyutu orada yatan kişinin önemini belirler. Kısa boylu 

taşlarda daha kaba bir işçilik göze çarpmak"tad.ır. 4 (Res. 1 1) 

A .. NADOLU SELÇlJKLULARI~TIA KULLAı"'IILA.ı"'I TAŞLAR 

Erzurum İçkale Mescid'inin kıble tarafi konik bir kiillahla örtülüdür. Küllalun 

gövdesi kalker ile örtülü olup, silindir ~eklindedir. Küllah ise kımuzı kalkerle 

kaplı dır. 

Erzurum Ali Baba (Ahli Tomarı) Türbe ve Zaı..iyesi'nin içi müdürge ~ı 

kaplıdır. İç Kale'nin kapısırun cephe!!!İnde ince yonu bazalt kullanınuştır. Bu 

örneklerden de anlaşılacağı gibi Erzurum yapısırun bütününde Erzurum trakit ve 

bazaltlan kullarulmıştı.r. Bu grubun içinde bulunan Kanber ta~ı, Müdürge taşı, Sivişii 

(Kevek) taşı, Topalak Taşı, Kösemelunet taşı, Yanıkclere taşı, Nebihan taşı 

kullarulnuştır. 

Kütahva, Kayseri'de volkanik tüflerle ınşa edilen dini ve sivil binalar 

buluıunak"tadır. 

Selçuklularm inşaa etnıiş olduğu köprülerde o bölgeye ait olan yöresel taşlar 

lmllaıulnuştır. Köprü yapırınnda dayanıklı sert taşlar kullnnuş olmalan büyük 

olasılıklıd.ır. 

0SNIA."\J1.J UYGARLIGI (1299-1923) 

Anadol~ İslam dünyasının 600 yıl boyıınca önderfiğini yapmış bulunan büyük 

Osmanlı İmparatorluğumm güç kaynağını oluşturmuştur. Osmanlılar, Selçuklu 

4Metin HASEKl. Plastik Açıdan Türk Mezar T~ları. 
İST. Devlet Güzel Sanatlar Akademiıri. YaymNo: 61, i.17-20 
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Osmanlı mimarlığının yapım etkinliğinin en yoğun olduğu dönem 16. yüzyıla 

ve Nlimar Sinan'ın Hassa ocağırun başında bulunduğu 1538-1588 yıllanna 

rastlamaktadır. Çağın politik ve ekonomik potansiyelinin ~adığı güçle ivme 

kazanan yapı etkinlikleri, bir yandan tasanmlann üstün düzeyi ve amaca 

uygunluklan, diğer yandan işgücünün ve malzeme kaynaklarının iyi örgütlenmesiyle 

desteklenerek başanya ulaşmıştır. Bu sonuç Mimar Sinan'ın yapı alanının her dalında 

doğru kararlar alabilecek düzeyde iyi yetişmiş, dene}imli bir uygulamacı olduğunu 
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camiilerinde Od taşının, ızgara düzeni oluşturacak biçimde sürekli sömerlerde 

kullanıldığı gene tarihi belgelerden öğrenilmekte. 

DÖŞEi\1ELER 

İnce taş plaklar (küfeki mermerler), revak ve avlu döşemelerinde k-ullarulan 

kaplama malzemeleridir. Mermer daha çok anıtsal camilerde ve hamamlann iç 

döşeme kaplannda yer almıştır. Döşemelerde renkli taşlarla yapılan bezerneler cami 

avlu girişlerinde, son cemaat yeri giriş eksenlerinde dikkati çekmektedir. "Müdevver 

şemse m ermer", "Şemse döşeme Somaki m ermer" olarak anılan büyük )UVarlak 

taşiann antik yapılardan devşirilen eski kımuzı ve yeşil portir diskler olduğu 

anlaşılmaktadır. 

DUVARLAR 

Mimar Sinan'ın İstanbul ve yakın çevresindeki yapılarında en çok kullandığı 

duvar malzemesi küfeli taşıdır. Bakırköy-Safraköy yöresinden çıkarılan küfeli taşı, 

taş tabakalarının yükseklik suudarına bağlı olarak kullanılnuştır. Edirne'de bademli 

ktifeli İzmit'de kireç ve od taşı gibi yöresel yapı taşlarını değerlendiren Sinan, 

olanaklara göre daha büyük boyutlu ve nitelikli taş kullanmaya özen göstermiştir. 

Duvar kaplamalarında mermer ve çini gibi değerli malzerİıelerin kullarunu sınırlı 
kalnuştır. Tümüyle mermer kaplamalı cepheler Kanuni Sultan Süleyman, ItSelim 

gibi Osmanlı sultanlarının türbelerine özgü uygulamalardır. Çini kaplama ise hava 

koşullarına dayanıksı:ılığı sebebiyle çoğu kez saçakla korurunu.ş alanlarda, türbe giriş 

cephelerinde, son cemaat yerlerinde ve iç mekanlarda yer alnuştır. 

Taş duvar yüzeylerinin işlenişi çoğunlukla ince yonu tekniğidir. Kesme taş 

kaplama yüzeylerde ve ayaklarda kenar ince yonu örgü gözlenmektedir 

Taş-tuğla almaşık örgü, ı sıra/taş 2 sıra tuğla (T /2t) ve ı sıra taş 3 sıra tuğla 

(T/ttt) düzenleriyle çok yaygındır. Az sayıda olmak üzere Sinan'ın taş tuğla almaşık 

duvarda düşey derzi tuğlalı olarak da kullandığı gözlerunektedir (1-Iaydar Hamanu

İstanbul) Haseki camisindeki · 3 sıra ta.ş/2 sıra tuğla alm~"'lklığı ise, Sinan'ın başka 

yapılarında rastlanmıyan özel bir uygulamadır. 
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PAY ANDALAR (Dayanaklar): 

Kesme taş örgülüdür. 

SlJTUNLAR 

Sütunların, cami, medrese, darüşşifa, tekke, imarct, tabhane v.b. yapıların 

avlu, revak ve giri~lerinde aynca, iç mekanlarda, kemer, k-ubbe ve ahıtap çatılara 

meiOnet olarak kullanılmışlardır. Gelen yüklerin boyutlarına göre sütunlann kesıtlen, 

bulwı.duklan mekarun özelliğine göre yükseklikleri değişmektedir. Kubbe kemerlerini 

birleştiren ~ütunlar genelde dayaıuklı taşlardan, Kestanbol veya lViısır granitinden 

yapılnuşlardır. (Kara Alunet Paı:a, Atik Valide, Piyale Paşa caınileri) A)'n~ 

Mannara memıerleri ~erpantin bre~i, puding (Mihaliç taşı) ve değişik memıerlerden 

yaralanılnuştır. Devşirme taşiann bol rnih.wda kullanıldığı biliıuneh.iedir. Küfeki, 

dayarııhızlığı nedeniyle tecih edilmemiştir. 

Sütunlar çoğunlukla tek parçalıdır. Sokollo (Azapkapı) Camisinde kubbeyi 

taşıyan sütunlar yiikseklikleri 51-107 cm. arasında değişen menner bloklarla 

yapılnu~tır. 

AYAKLAR: 

Cami, medrese, kervansaray gibi yapılarda örtüyü taşıyan öğeler olarak 

ayaklar çeşitli boyut ve kesitlerde yapılnuşlardır. Dörtgen, altıgen, sekizgen, 

onikigen, daire gibi düzenli geoınetriye sahip ayakların yanısıra, bileşik kesitti 

(lVlihrimah Sultan Camii-Ü~küdar) veya özel biçimi oları (Süleymaniye Camii) 

ayaklar da kullanılnuştır. Dayanınu arttırmak amacıyla ayaklarm çoğunlukla kesme 

taş örgülü yapıldıklan gözlenmeh.iedir. 

Taş-tuğla almaşık örgü uygulaması azdır. Özenli yapılarda ayakların düşey 

yüzeyleri profillerle zenginleştirilmiştir (Selimiye ve Nişancı Mehmet Paşa camileri). 

Taşt}1Cı ayakların çiniyle kaplandığı tek uygulama İ&tanbul'daki Rüstem Paşa 

Carnü;idir. Bazı camilerde iı;e ayakların ~ıvanarak. üstlerine kalem iı1i bezerne 

yapıldığı gözlenmi~. (Sinanpaşa Camii-Beşiktaş) Bu uygulamainn tümünün ilk 

tasanma ait olup olmadıkları kesin değildir. ~fihrimah Sultan Camisindeki (Üsküdar) 

ayakların üzerinde bulunan geç dönem bezemesi kaldınlarak. ayak yüzeyleri çıplak 

bırakılnuştır. 
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ÖRTÜ: 

Mimar Sinan'ın kullandığı başlıca örtü biçimi tonozlar (beşik, sivri aynalı, 

çapraz, manastır) ve h.-ubbelerdir. örtünün oluşumunda ana malzeme tuğladır, bazı 

tonozlann yapurunda taş kemerierin de yer aldığı gözlenmektedir. (Atik Valide 

Medresesi dershanesi altı tonozu, Mesih Paşa Camisi dış yan geleni örtüsü) 

Süleymaniye'de dış kaplamada ta} kullaıulrruştır. örtüde t<lıj kaplama 

kullanımı İstanbul için ender bir uygulamadır. 

Güneydoğu Anadolu ve Suriye'deki Sinarı yapılannda iı;e yöre~eı gele;!Iteklerin 

devarru olarak sa~nlabilir. Kınkçeşme su yolunını Eğrikapı'daki Sava.k kubbesinde 

ise, içte yanın kiire kesitli olan k-ubbe, dışta dört yöne eğimli bir ta~ çatıyla 

birleştirilmiştir. Çeşme ve hazne yapıları için çatı lmllamrrunın yaygın olduğu 

gözlenmektedir. o 

OSML\ı~I MEZAR T AŞLARI 

Kültürel ilişkilerin farklı olması, doğudan uzaktaşma ve batıya yaklaşım 

Osmanlı döneminde zamanla kendi kişiliğini ve benliğini bu1an yeni bir üslubun 

doğruasma yol açnuştır. :Mimari alanda kendini iyice hissettiren bu durum, mimariye 

bağlı ve paralel gelişim gösteren mezar taşlarına da etki etti. 

Mezar taşları da mimari gelişime uygun biçimde değişim göstermiş, mimarinin 

çizdiği yörürıgeyi izlemiştir. Ancak kendine özgü plastik kaygılarla yüklüdür. 

Başlangıç devrinde Selçuklu ve Beylikler dönemi etkisi ağır basar. Bu etki 

giderek azalmasına karşın tamamen kaybolmaz. Bwıa neden Osmanlıların eı;ki 

gelenekiere bağlı bir toplwn olmru.'l ve tutumun sanat yapttiarına da etkime~dir. 

Mezar taşlanrun en belirgin özelliği daha sade daha ağır ba~lı ve formlanrun net 

oluşudur. Osmanlı mezar taşlarının diğer önemli özelliği .figüratif elemanlara 

rastlanmayışıdır. Buna karşın ölen kişinin kimliğini belirten ~emboller l(ullanılnuştır. 

BunUll nedeni İslam felsefesinin kaynaklannda yatar. Osmanlılar İslamiyerin 

k-urallarına çok kan bir şekilde uynıuşlar ve çeşitli uygulamalarla bUllll 

h.issettinnişlerdir. Devlet ve din adamlannın, askeri kuruluşlann, esnafin, 

sanatkarlann, alinılerin, tarih ve matematikçiterin ~u.,lan (başlıklan) 

6 Doç.. Dr. Zeynep AHllNBA Y, ı\limar SinanYapılarında Kullanılan Y apım Teknilderi ve Malzeme, 
Mimarb!lil Kocaainan Yaııadıih Ca2 ve Eierleri.. T.C. Baı;bakımlık Vııkıfl~~r Genel Mti 
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Batı kaynaklı Barok ve Arnpir üslupları kendimize göre yorumlarur. Bir taktın 

çıkıntı ve uzantılar, plastik endişe kaygısından uzak olarak gerektiği ve gerekınediği 

yerlerde bol bol kullaıulır. Fakat o~manlı döneminin soruanna do~ doruğuna 

ulaşan yazı. ~anatı, bu devrin mezar taşlarına da yarısır. İslaıniyetin figüratif açıdan 

resim ve heykel dalındaki kısıtlamaları yazının gelişmesini sağlanuştır. 

Kullanış yerleri .;Dk değişik olan yazının en çok h.llllanıldıklan yerlerden biri:;i 

de mezar taşlandır. Özellikle h.iifi, nesih. sülü.s, ve talik mezar t~lan üzerinde en çok 

kullamlan yazı çeşitleridir. 

Bunlardan ~iifinin genei karek-ıeri dik, köijeli ve itert oluşudur. Geometrik bir 

etki yan.;ıtacak niteliktedir. Arkaik çiçekli, yapraklı, negatif ve ~ipiralli kü:fi gibi 

isimler alan çiıtekleri vardır. 

Sülüs i!k! ktifide bultuıan dik, sert ve kesin köşelerin yerini eğrilere bırakması 

sonucu olmuştur. Sillüs çok harektli ve dinamik bir görünümdedir. 

Nesih genel karekter olarak etkisi geometrik nitelikte değildir. Y azımn 

yukandan aşağıya inen elemanları dikey olarak uzarurlar. Bunun da istift ve grift 

çeşitleri vardır. Nesih, sülusa göre çok daha sade ve ilkel şekillidir. Yazılışı daha 
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kolaydır. Uzun metinlerde bu yazı türü ktıllarulnuştır. Osmanlılarda en çok ktıllruulan 

güzel yan türiidür. 

Talik ise, sülüsün deforrnasyonu sonucu ortaya çıkmıştır. Yazırun yukarıdan 

aşağı inen elemanlan dikey değildir. Bir hareki ve yaygınlık, abartılı ıızantılar bu 

yazımn genel karekterini belirler. 

Cdi de iri, büyiik anlamına gelir. Her yazı türünün eçli~i vardır. Uzaktan 

ok-ıınması gerektiği yerde, özellikle mezar taşı, duvar. pano ve alınlıklannda bu yazı 

çeşidi kullamlnuştır. 

Mezar taşlanmn biçimleni~ine etki eden fak1örlerin başında sosyal ve 

ekonomik faktörler gelmektedir. Bu ta}lar zamanın en önemli yerleşim merkezleri 

olan kentlerde bulurunaktadır. Daha k'iiçük yerleşim merkezlerinde, özellikle kasaba 

ve ~al alanda :;anat değeri olmayan mezar taşlan görillmekiedir. Bunun nedeni ise 

sosyal ve ekonomik durumu değişik kişilerin kırsal alanlara oranla büyük kentlerde 

yaşamlanru ~ürdürmeleridir. Ekonomik durum iyidir. Malzeme bulunur, sanatçı 

çoktur, İç doyunıcudur. Dola}ısıyla ortaya çıkan yapıtlarda sosyal ve ekonomik güce 

paralel olarak gelişme göstererek görkemli biçimlere ulaşmıştır. 



98 

Dinsel fakiörler, Tek tannlı dinlerin, özellikle İslamlığın ortaya çıkışı, 

yaygınlık kazaıunak amacıyla putlara tapmayı yasaklıyordu. Bu ilke İslam felsefesinin 

temel öğelerinden biridir. Bu neden1e "en güzel mezar, kaybolup giden mezardlr." 

görüşü Türklerin mezar taşı yapma geleneğine etki etmiş, İslamiyetic birlikte daha 

önce Orta &]a Türk mezar taşlannda görülen figüratif elemanlar kaybolmaya 

başlamıştır. Diııin mezar taşlarını biçimlendi_rınesinde en belirgin etki, figüratif 

elemaniann k-ullanılmasını yasaklayıcı yönünde olmuştur. Figüratif elemaniann 

yerini, stilize edilmiş hayvan,bitki motifleriyle, yazı alrruş, yazılar figürlere 

benzetilmi ştir. 

İslam felsefesindeki bazı kısıtlamalar Türklerin ölülerine verdiği değer ve 
'-' V 

~aygının, gelenekiere bağlılık ve h.·uvvetli inancın önüne geçemenıiş, yasaklara karşın 

Türkler pla.,tik açıdan çok daha etkili ve anlamlı, yüksek düzeyde, ~oyut nitelikte 

mezar ta~lan yapmışlardır. Sonralan tslamiyetin etki~iyle figüratif anlay1şta me1.ar 

tajlan giderek kaybolmuştur. 

Din, figüratif elemanların kııllanılmasıru ya.,aklay1cı yönden mezar taşlanrun 

biçimienişine etki etmiştir. 

Kültürel faktörler; Kültürel gelişmeler tarihinin belli bir döneminde ve belli 

bir toplumda bir kez yer yer alıyor, oradan komşu toplurnlara yayılıyordu. Anadolu'da 

[~. 

i . ''--·-' T . ' l . i Reomı 15: v..w ... uıı Mı:zar aıfl (ayruıtıJ 6.yy. 

bulllllan mezar taşlan çağlar boyu yaşamış çeşitli toplıınılann, kültürlerin bir sentezi 

ve bu senterin bir ~inıgesi olarak oluşmuş ve biçimlenmiştir. 7 

7Metin H..:\SEKİ. Ag.e., i.21-36 ,39-41 
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İNŞA VE İŞÇiLİK 

Türk mimarisinde toprak , taş tuğl~ ağaç ve demir olmak iizere dört esa~ 

malzeme k-ullanılmıştır. Toprakian yapılan binalara kerpiç, taştan ve tuğladan 

yapılanlara kargir, ağaçtan yapılanlara ahşap, yarı~ı kargir yarı~ı ahşap olanlara da 
ninıkargir veya yarım kargir denir . 

. Kargir İnşaat ve Cami İnşaatı: 

Uzun süre dayanıklılık göstemıesi ıçın dini ve sivil binalar özellikle 15. 

yi.izy1ldan sonra genellikle taştan yapılmıştır. 

İstanbul'da, bu devirden sonra yalruz yontma taş kullanılmıştır. Makriköy'den 

(Bakı..ı.-köy) getirilen h.iifeki taşları ile inşaa edilmişlerdir. 

Taş inşaat için üstat mimarların yanında çalışan duvarcılar, kemerciler, 

kubbeciler, neccarlar, dülgerler ve mimıraciler gibi bir çok usta sanatkarlar 

çalı~ırlardı. Bunların her biri kendi işi konusunda mimar kadar mühendislerdi. 

Taşı ve taşçı ustası az olan yerlerde tuğla tercih edilmekte ve tuğla taş 

in~aattan daha ucuza mal olması nedeniyle ikinci derecede önernli oları binalarda 

tuğla h.tıllamlrruştır. 

Osmanlılar ilk zamarılarda binaları tuğladan inşaa etmişlerdir. İstanbul'un 

fethinden sonra ise memleketin zenginleşmesiyle birlikie taş inşaat ağırlık 

kazaruru ştır. Büyük ve ağır mermer taşları, sütun ve taban taşlarını kaldınp indirmek 

için her birine 18, 24, ve 32 harnal koşan sınk harnallan kullanılmıştır. 

Sütunların Nakli: 

Caminin sofalarına dikilen serçe gözü diye adlandınlan mermer sütunlar 12 

tane olup, her birinin uzunluğu yedişer arşın ve çam çe"Tesi kalınlığı yirmi ikişer 

parmaktır ve cümlesi bütün olup Bergama'dan getirilmiştir. s 

Bergama harabelerinden alınarak, hayvan gücüyle dağları, tepeleri aşarak 

deniz kenarına indirilmişlerdir. Deniz yoluyla İstanbul'a getirilen taşlar (mermerler) 

inşaatta çalışan i~çilerin büyük çabalarıyla yerine yerleştirilmekte ve burada çalışan 

işçiler Kayseri, Kastamonu, İzmit, Rodos, Sakız, İzmir, Midilli'den kalfalar 

Scelal Eıoad ARSEVEN, İST. Milli Eğitim.Baımnevi. !il.741 
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getirilmiştir. Bunların arasında luristiyanlar da bulunmakiadır. Mısır ve Asur'daki 

gibi çalışanlar kırbaçla çalıştır!mamakia, tam tersine hoş tutulmaya çalışılılarak 

ödüll cndiliyorlardı. 

J:'apı .~/alzemesi: 

Türk mimarlan yaptıklan binaların güzelliğine, sağlamlığına, uzun süre tanıire 

ihtiyaç duyulmaması için dayamklı malzeme kullmrnına önem vermişler ve 

malzemeyi dikkatle kt.ıllanmışlardır. 

Halkın ~ürekli girip çıkardığı ve ayakkabılarımn ~ürtüruneliiiyle eskiyecek olan 

kı~unlara döşeme taşım porfirden yapmışlardır. Bii)iik camiierin cümle kapılan 

önündeki döşeme! ere }'11Varlak portir taşlaı.'1ıun kı..ıllaıulması bu .;;ebeptcndir. 

İstanbul'da inşaatta kullamlan ta~, rnenner, sornaki, tuğla, kiremit, kwn kireç, 

Horasan Harcı, kereste, ı;ivi, demir, pirinç gibi malzemenin tesbit edilen ölçülere 

uyması ~arttı. 

Büyiik küfcki kesme t_aşlan Maknköy'dcn, menuerler Marmara adasından, 

kerestelcr- Karaderıiz sahilkrinden Ayaııcık, Bartın gibi şehirlerin ormanlanndan ve 

İzmit'den getirilir, tuğla ve kiremider Manköy ve Ha.,köy harmanlannda imal 

ediliyordu. Demir çiviler İzmifde ve çiniler İıııik ve Kütahya'da yapılırdı. Osmanlı 

nıimarisinde ve mezar taşlarında önemli yer tutan menuerler Mannara adasından 

getirilen Marmara memıerleriilir. Kanunürsel'den geldiği ve bazı har.ıbelt:rden ~ 

alındığı; tarihlerden ve belgelerden öğrenilrnek1edir. 



SÖZLÜK 

-Bouleuterione: 

-Bordür: 

-Evvan: 

-Gyrnnasıon: 

-İnce vonu tekniei: . ,_, 

-Kemer: 

-Konsol: 

-Ku:fi: 

-Mihrab: 

-~1imber: 

-Nesih: 

-Niş: 

-Odeion: 

-Prytaneion: 

-Porta!: 

-Profil: 

-Stalaktik (Mıkarruıs): 

-Stoa.: 

-Temeneos: 

Hellerı senato yapısı. 

Çerçeve mahiyetinde dar ve uzun şerit. 

Bir binada önü (genel olarak avluya) açık, üstü tonolla 
örtülü kısım. 

Her türlü beden hareketlerinin yapıldığı büyük spor okulu 
ve eğitim alaıu. 

İki taş arasındaki birleşmenin minimum noktaya 
getirilmesi. -

İki dayanak veya duvan birbirine bağlayan ve üst 
kısmındaki ağırlığı iki yana dağıtan kavisli bir mimari 
mısur. 

Binalarda çıkıntı teşkil eden kısırnların altına konan 
dirsek şeklindeki destek. 

En eski ve köşeli İslam Yazısı. 

Cami ve di irer namaz kılınan verlerde kıble vönünü 
'-' . .. 

gösteren niş. 

Caminin içinde bulunan ve hutbe okıman merdivenli 
kürsfi. (Yalnız cuma namazı kılınan camilerde bulmıur.) 

Arap harfleriyle yuvarlak yumuşak hatlı bir yazı şeklidir. 

Yapılarda süsleyici veya yapı mısuru olarak duvar içinde 
girinti şeklindeki hücre. 

Müzik i cra edilen, üstü örtülü tiyatro biçimli kiiçük yapı 

Hellerı kentlerinde içinde sürekli ateş yanan, devlet 
yönetim binası. 

Yapıların esas cephesindeki abidevi kapı. 

yandan görünüş. 

Mimaride girinti. teşkil eden boşluklan dolduran ve aynı 
zamanda geçi' deiteği vazifesi de gören kotliol. 

önünde 81ttunlann yer aldığı üstü örtillü salon 

Bir ya da daha çok tapınağı içeren e1ra:fi duvarlarla çevrili 
kutsal· alan 



SONUÇ 

Taş dünyanın oluşumundan bu yana, zamanı içinde saklar. Taşın yığınlanndan 

dağlar uçurumlara, uçurumlar da vadilere, ovalara ve denizlere açılır. 

Küçük &ya'ya, güneyden girip, Orta Anadolu'ya yerleşen ilk yerleşik 

topluluklar, Hititler'den başlayarak, kent devletlerini, gelecek herhangi bir saldınya 

karşı kendilerini konunak amacıyla dağiann zirvelerine kurmuşlar, dağiann gücünü, 

aşılmasının zorluğunu, gizemini h.llllanmışlardır. 

Kurduklan kentlerde kent surlannın içinde; tapınaklan ve akropolleri vardı. 

Bu surlar büyük taşlardan yapılmış olup, şehrin kapılannda şehri koruyan heykeller 

bulurunakta ve bu heykeller; aslanlar, sfenkler, savaş tannsı yontulanndan 

oluşmaktaydı. Kenti inşaa eden mimariann bu forrnlan, mimarlık ve heykelt:rcu:lık 

nosyonlannın birleşmesiyle artaya çıkmıştır. 

İnançlannın forrnlara dönüşmesinde araç olarak taşı seçmişler ve taşın 

zamana karşı olan direnciili ve taşı taş ocaklanndan çıkanp,. işiemek ve ait olduğu 

büüinün içine yerleştirene kadar geçen bu uzun sürenin çok çalışma, emek ve eneıji 

isteyen kısımlan, inanç ve azimle birleştiğinde anıtsal yapıların oluşmasına sebep 

olmuşnır. 

Yontulara bakıldığında oldukça geometrik ve taşın "taş" özelliği yani sertliği 

görülmektedir. Bu yontular, yüksek kabartmalar halinde olup iki boyutlu eserleri 

yapılannda h.llllanmışlardır. Bunlar mimariye güç, sağlamlık ve hakimiyet 

kazandırmaktadır. Bütün içtenlikleriyle çalışan ustalann ve çırakların bize 

bıraktıklan bu miras onların zamana karşı geldiklerini ve soru,-uz.luklanru 

göstermekiedir. 

Batı Anadolu'ya gelen, Helen'lerle başlayıp Roma ve ardından Doğu Roma 

oları Biza.ns'lılar, bu bölgenin jeolojik yapısı gereğince taşın bir cinsi olan mermeri 

çok kullanmışlardır. Mermerlerden kentlerini oluşturmuşlardır.O kadar ki, kapak 

merrnerieri ve artık mernıerlerden yollar yapmışlardır. Zengin yaşamlannın 

göstergesi olarak "mermeri" yaşamlarına sokmuşlardı. 
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Menneri işleyen sanatkarlar, Helen'lerin arklıaik döneminde heykelde iki 

boyuttan üç boyuta geçmişlerdir. Halen taş, taş özelliğini korumakiadı.r. Klasik 

dönemdeyse formlar yunnışamış ve ideal insan güzelliğini taşianna işlemişlerdir. 

Taşın o bütün sertliğini yok edip, zarif ve )UVarlak formlara sokmuşlardır. Bu anla)1Ş 

Roma ve Bizans'ta da devam etmiştir. 

Tek tannlı dinlere geçildiğinde Anadolu'da değişiklikler oldu. Hıristiyanlar 

bulunduklan kentlere kiliseler, müslümanlar ise camiler inşaa etmeye başladılar. 

Hıristiyanlarda üç boyut anlayışı devanı etti, sadece konuları is~ Meryem ve Azizler 
olmaya başladı. Dini prosedüre uygun işlendi. Müslümanlıkla gelen değişiklikler de 

büyük oldu. Figüratif ve üç boyutlu eserler yerini iki boyutlu bitkisel ve geometrik 

kabartmalara buaktı.Diğer taraftan Selçuklularla başlayan yazı sanatı oldukça gelişti. 

Dini ve sivil yapılarda kullanıldı. Taşın yüzeyi bu dönemde grift şekillerle, ince 

işçilikle aynen "dantel" gibi işlendi. 

Selçuklu ve Osmanlı'da yalmzca mezar taşları üç boyutluluk göstennektedir. 

Ama bunlar sadece ölen kişilerin sımflan ve cinsiyetlerini belirlemek amacıyla 

simgesel formlar ve ya.nlarla taşın yüzeyi işlenmiştir. Geçmişten bu yana birbirlerine 

akiardıkları sanatçılık ruhuyla bu mezar taşiarım yontan ustalar, bilinç altındaki 

killtür birikimlerini mezar taşlarına yüklemişlerdir. Bugün bu mezar taşianna 

bakıldığında soyut figüratif etkiler almamanuz için hiç bir neden yoktur. 

Taş, bir uygarlık simgesidir. Doğanın binlerce yılda çeşitli sertlik'le ve renkte 

oluşturduğu bu karekterli malzemeyle mücadele etmek'teki amaç onu yenmek değil, 

güç birliği yaparak taşın taş özelliğini kaybetmeden fornılaşmasıdır. Bu özellikleriyle 

de taşlardan inşa edilen kentler estetik kaygılar gü.dülerek meydana getirilmiştir. 

Anadolu insarunın, yaşadığı bu topraklarda ustalık ve çıraklık ilişkisi içerisinde 

birbirlerine aktardıklan ve öğrettikleri teknik ve form anlayışımn özü işte budur. 



KAYNAKÇA 

Doç. Dr. Zeynep AH1JNBAY, 
Mimar Sinan Yapılannda Kullamlan Y apım Teknikleri ve Malzeme, 
Mimarbaşı Kocasinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, 
T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müd. 

A AKARCA, Şehir ve Savunnıası T.T.K Basımevi, ANK, 1972 

Ord. Prof Dr. Ekrem AKURGAL, 
Anadolu Uygarlıkları, Net Turistik Yayınlan AŞ. 

Ekrem AKURGAL, 
Ancient Civilization and Ruins of Turkey, İST-1978, 

Tulga ALBUST ANLIOGLU, Anadolu'da Antik Menner Oca.klan, 
Yüksek Lisans Tezi, D.T.C.F., 1991, ANK. 

U. Bahadır ALKIM, 
Y esemek Taşocağı ve Heykel Atölyesinde Yapılan Kazı. ve 
Araştırmalar, T.T.K., A'NK, 1991 

Celal Esat ARSEVEN, Milli Eğitim Basımevi, İST 

Nuşin ASGARİ, The Proceeding of the Xth Interntional Congress of 
Classical Archaeology Ankara-İzmir 23-30/IX/1973, 
Vol !.,Roman and Early Byzantine :Marble Quarries ofProconnesus, 
Türk Tarih Kurumu. 

Nuşin ASGARİ, X. Araştırma Sonuçlan Toplantısı, 
. PROKONNESOS-1991. M"XARA 25-29 Mavıs 1992, . . 
T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve M üzeler Müdürlüğü , Ankara 
Üniversitesi Basımevi, Ankara-1993, 

Erol ATALAY, Kuşuni M ermer Ocağı Hakkında ön Rapor, 
(fAD. 23.1.1976), s.l4 

Dr. Oktay Belli, Anadolu Uygarlığı Ansildopedisi, Cilt 1. 

Howard Crosby BUILER, Sardis, Volmne I. Leyden 1992, 

Muhibbe DARGA, Hitit Sanatı, Akbank Yayınlan, İstanbul, 1992, 

104 



Muhibbe DARGA, Hitit Mimarlığı/ 1 Yapı Sanatı, 
Edeb. Fak. Basımevi, İST., 1985 

Besim DARKOT, Coğrafi Araştırmalar, Ahmet Sait Basımevi, 
İST., 1938 

Metin HASEKİ, Plastik Açıdan Türk Mezar Taşlan, 
İST. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayın No:61 

Martha Sharp JOUKOWSY, Prehistorie Aphrodisias, 
Volwne I, U.S.A, 1986, 

1\-f.T.A. Ens. Yayım, No:l34, 1966, 

Rudolph NAUMANN, Der Zeus Teropel Zu Aizanoi, 
Berlin 1979, s.79-81 

Prof. Dr. Gönül öney, Anadolu Selçuklu Mimarlığı Süsleme ve El 
Sanatlan, Türkiye İ~ Bankası Kültür Ya)'uılan, ANK., 1978 

Prof Dr. Gönül öney, Sanat Dünyanuz. 6 Ocak 1976 

I\-1ehmet Özel, Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı: 50cak 1977 

JosefRÖDER, Marmara Phıyrum Die Antiken Marmarbri.iche Von 
Iseebisar in West Anatolien, (J.D. 186.1971), s.253 

Ord. Prof Malik Sayar, Prof Dr. Kernel Erguvanlı, 
Türkiye Mennerieri ve İnşaat Taşlan, İ.T.Ü. !\-!aden Fak., İST., 1962 

A TCHİRA, J.DI 55 (1940) 

Server TANİLLİ, Yüzyıllarm Gerçeği ve Mirası, Cilt I., 3.Basım, 
İST., 1988 

Metin TUNCEL, Tarih Boywıca Türkiye'de Kent Kuruluşlan, 
Edeb. Fak. Matbaası, İST., 1981 

105 

Sebahatti.n TÜRKoGLU, Efes'in öyküsü, Arkeok~i ve Sanat Yayınlan, 
!.Baskı, İST., 1986 

VITRUVIUS, Mimarlık Üzerine On Kitap Çev. Dr. Suna GÜVEN, 
Şevki Vanlı Mimarlık Va.kfi, !.Baskı, 1990, 



Marc W AELKENS, P. de People-L. MO ENS 
Survey in the White Quarries in Anatolia 
(IV Araştırma Sonuçlan Toplantısı-ANK.~ 1978)~ s.l15-116 

Theodor \\'1ENGAND-Hans SCHRADER Priene, 
Berlin-1904, 

RE. WYCHERLEY, Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu ? 
Çev. Nur NİRVEN-Nezi.h BAŞGELEN, 
Arkeoloji ve Sanat Yayınlan, 2.Baskı, İST., 1991 

106 


