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ÇATALHÖYÜK
Konya çevresinde yerleşik düzen, Prehistorik (tarih öncesi) çağdan başlar. Çatal-
höyük’te Neolitik,  Kalkolitik ve Erken Bronz Çağı kültürlerine rastlanır.  Konya 
ovasında, Konya’nın Çumra İlçesi’nin 10 km. doğusunda yer alan Çatalhöyük, ta-
rih öncesi yerleşik düzene geçen, toplayıcılık ve avcılıktan kurtularak ekip-biçen 
ve üreten arkeolojik yerleşmelerin ilki ve en önemlisidir.

Çatalhöyük, 9500 yıllık geçmişi olan ve yaklaşık 8000 insanı barındırmış geniş 
bir Neolitik “kasaba”dır. Sokakları olmayan bu büyük kasabada insanlar damlar-
da dolaşıyor, evlerine damlarda bulunan açıklıklardan giriyorlardı. Bu insanlar 
binlerce yüzyıl öncesinden günümüze kadar gelebilen evlerinin içindeki du-
var resimleri, kabartma ve heykellerden anlaşıldığı üzere harika sanat ürünleri                                   
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meydana getiriyorlardı. Çatalhö-
yük’te bulunan sanat eserleri, Kü-
çük Asya insanının şehirde yaşa-
maya başladığı ilk dönemlere ışık 
tutmaktadır.

Çatalhöyük’ün uluslararası ünü, 
yüksek bir yeteneğin ürünü olan 
bu sanat eserleri, karmaşık mimarî 
yapısı ve son derece gelişmiş bir sosyal 
yapıya sahip olmasından gelmektedir.
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KAZI TARİHÇESİ
Çatalhöyük,  ilk olarak 1958 yılında James 
Mellaart, David French ve arkadaşları tarafın-
dan bulunmuştur. İlk kazı, 1961-1965 yılları 
arasında, Ankara’daki İngiliz Arkeoloji Ensti-
tüsü tarafından gerçekleştirilmiştir. Mellaart’ın 
kazıları boyunca, Doğu Çatalhöyüğün güney-
batısındaki 16 tabakada yüzlerce bina incelen-
miş; araştırmaların yayınlanmasıyla höyüğün 
uluslararası önemi de gözler önüne serilmiştir.

Doğu Çatalhöyük M.Ö. 5500’lerde terk edilmiş 
ve Batı Çatalhöyük’e geçilmiş, bir daha da eski 
kentin üzerinde bir başka yerleşim kurulmamış-
tır. Bu büyük yer değiştirmenin nedenleri hak-
kında herhangi bir bulgu yoktur. Ancak bunun 

James Melleart 
ve Eşi
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bir göç ya da genişleme olmayıp, yalnızca bir yer değiştirme olması akla belki de 
yeryüzünün ilk salgın hastalığının Çatalhöyük’te yaşanmış olabileceği ihtimalini 
getirmektedir. Belki de o günün inanışları çerçevesinde kentin tanrılarca lanetlen-
diği düşünülüp, bu söylencenin dilden dile dolaşması ile kimse bu mekâna yeni-
den yerleşmeye cesaret edememiştir.

Batı Çatalhöyük’te yapılan çalışmalar sonunda 13 yapı katı açığa çıkarılmıştır. En 
erken yerleşim katı M.Ö. 5500 yıllarına tarihlenmektedir. Stratigrafi yolu ile yapı-
lan bu tarihleme, C 14 metodu ile de doğrulanmış bulunmaktadır.

Doğu Çatalhöyük (M.Ö. 7400-5500) Neolitik Çağ’ın, Batı Çatalhöyük ise Kalko-
litik Çağ’ın (M.Ö.5500-3000) buluntularını verir.

Çatalhöyük’te 1965 yılından1993 yılına kadar kazı yapılmamış, bu yıldan itiba-
ren Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile İngiliz Arkeoloji Enstitüsü tarafından 
Ian Hodder başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarına 2017 yılına kadar devam 
edilecektir.  
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Cambridge ve Stanford Üniversiteleri höyükteki çalışmalarda yeni bir dönem 
başlatmıştır. Bu çalışma, modern ve bilimsel teknikler kullanarak neolitik çağda 
sanatın rolü, Çatalhöyük insanının yeme alışkanlıkları, sağlık koşulları, ne şekilde 
yaşam sürdükleri gibi soruları cevaplamayı amaçlamaktadır.

Diğer kazılardan farklı olarak Çatalhöyük’te, çok gelişmiş bir bilimsel tanımlama-
ya ve konservasyona büyük önem verilmekte ve gelen ziyaretçilerin bilgilendiril-
meleri sağlanmaktadır.

Proje, Türkiye, İngiltere, Amerika, Polonya, İsrail, Yunanistan, Almanya, Da-
nimarka, İsveç, Kanada ve Romanya gibi ülkelerden çok sayıda araştırmacı ve 
öğrencilerin katılımıyla oluşan uluslararası bir niteliğe sahiptir. Türkiye’den de 
İstanbul Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi’ne bağlı üç ekip 
bulunmaktadır. 

NEOLİTİK ÇAĞDA ÇATALHÖYÜK
Çatalhöyük, evcil hayvan ve bitkilerin yetiştirildiği ilk yer olmasa da, sığırın ilk 
olarak burada evcilleştirildiği avcı-toplayıcı bir toplumdan, tarım toplumuna ge-
çişteki kökten değişim için en uygun yerleşimlerden biridir. Bu dönemde zengin 
bataklıkların kıyılarına uzanan dağ ormanlarının çevrelediği Çatalhöyük, bereket-
li bir arazi ile çevrelenmiştir. Höyük çevresindeki sulak alanlardaki yoğun sazlıklar 
bol çeşitte canlı ve değerlendirilecek bitkiler barındırıyordu. Son tespitler, yaşa-
yanların tarlalarını Çatalhöyük’ten 45 dakika uzaklıkta bulunan bugünkü Çumra 
ilçesi civarında oluşturmuş olduklarını ve hayvan sürülerini Çatalhöyük’ten uzak-
ta güttüklerini ortaya koymaktadır.



7

İlk yerleşme, ilk ev mimarisi ve ilk kutsal yapılara ait özgün buluntuları ile insanlık 
tarihine ışık tutan bir merkezdir. Çatalhöyük’teki yerleşimin, yani şehirciliğin en 
iyi bilinen dönemi 7. ve 2. katlardadır.

MİMARİ
Tarihin en eski şehirlerinden biri olan Çatalhöyük’te, 3000 ilâ 8000 dolayında 
insan yaşıyordu. Şehrin fazlasıyla düzenli bir yapısı olmasına rağmen, bu nüfusu 
bir arada tutan merkezi bir sistemin ya da yönetimin varlığı bilinmemektedir.

Şehri sınırlayan ve koruyan sur duvarları niteliğinde herhangi bir buluntuya rast-
lanmamıştır. Aileler yoğun bir şehir dokusu içinde konumlanmış küçük kerpiç 
evlerde yaşıyorlardı. Bir evdeki yaşam süresi bittikten sonra (yaklaşık 80 yıl), bu 
evi toprakla doldurup, üzerine bir yenisini yaparak 18 bina katmanından oluşan 
höyük, 21 metre yüksekliğe ulaşmıştır.

Bina yapımında kullanılan malzeme kerpiç, ağaç ve kamıştır. Bir oda ve bir depo-
dan oluşan evlerin temel derinlikleri azdır. Duvarlar arasında ağaç dikmeler var-
dır. Bu dikmeler üzerine gelen kirişler düz tavanı taşımaktadır.
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Evler birbirlerine çok yakın inşa edilmiş ve her evin kendi dört duvarı vardı. Evlerin 
girişleri damında (çatı) düzenlenen bir açıklıktan taşınabilir merdivenle aşağıya ini-
lerek yapılıyordu. Bu açıklıklar, gerektiğinde geceleri güvenlik ve mevsim değişikli-
ği nedeniyle kapatılıyordu. Günlük hayat büyük olasılıkla hem damların üzerinde, 
hem de kötü ışık ve havalandırma koşullarına rağmen, evlerin içinde geçiyordu. 
Her evde yükseltilmiş toprak platformlar bulunuyordu. Bunlar masa, divan ya da 
yatak olarak kullanılmış olabileceği gibi ölüler de buralara gömülebiliyordu.

Odaların içinde dörtgen ocaklar, duvarların ön kısımlarında taban döşemesin-
den yüksekliği 10-30 cm. arasında değişen sekiler ve duvar içinde dörtgen niş-
ler bulunmaktadır. Duvarlar sıvalıdır, sıva üzeri beyaza 
boyandıktan sonra sarı, kırmızı ve siyah tonlarda 
resimler yapılmıştır. Kutsal odalar diğer oda-
lara nazaran daha büyüktür. Bu evlerin 
içinde duvar resimleri yanında 
orijinal boğa başı, koç başı 
ve geyik başlarının sıkıştırıl-
mış kil ile konserve edilmiş 
trofeleri duvarlara aplike 
edilmiştir. Bunların yanında 
rölyef halinde insan figürleri 
ile hayvan figürleri de görül-
mektedir.
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ÇATALHÖYÜK ANA TANRIÇA KÜLTÜ
Çatalhöyük’te merkezi yönetimin, servet birikiminin çatışma ve savaşların oldu-
ğunu gösteren buluntular yoktur. Bu bulgularla Çatalhöyük’ün anaerkil, eşitlikçi 
ve barışçı bir toplum olduğu görüşü ortaya atılmış ve buradan hareketle, anaerkil 
topluluklarda, ataerkil toplumlarda var olan erk hegemonyası olmadığı, kadın ve 
erkeklerin uyum içinde yaşadıkları ileri sürülmüştür.

Çatalhöyük ayrıca, kadının ve erkeğin eşit 
bir konuma sahip oldukları ve belki 
de farklı ama birbirini tamamlayan 
roller üstlendikleri, geçmişte var 
olan sosyal cinsiyet ilişkileri hak-
kında da ipuçları sunmaktadır.

Son araştırmalar, erkek 
ve kadınların ben-
zer bir diyet ile 
yaşam tarzına 
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sahip olduklarını göstermektedir. Aynı zamanda erkek ve kadınlar benzer şekil-
lerde gömülmüşlerdir.

Uzman görüşleri, kazılarda bulunan çeşitli dişi figürlerin, duvar resimleri ve hey-
kellerin, Neolitik çağda Çatalhöyük’te yaşamış olan topluma ait dinî inançların 
güçlü bir tanrıça etrafında şekillendirilmiş olduğunu gösterdiği doğrultusundadır.

Ancak Çatalhöyük’te tanrıça figürlerinin bulunduğu konumlar, bu figürlere be-
bek ya da mezar hediyesi olmanın ötesinde özel önemi olduğunu gösterir. Tanrıça 
figürlerinin çoğu berekete katkıda bulunmaları için ambarlarda bulunmuştur.
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KÜLTÜR-SANAT
Bulgular, tarıma, hayvancılığa, ticarete ve sanayiye dayalı bir ekonominin varlığını 
kanıtlamaktadır. O dönemde Hasan dağından elde edilen obsidyen ve Ilıcapınar 
tuz yataklarından sağlanan tuz hem kendi ihtiyaçları için kullanılmış hem de dışa-
rıya satılmıştır. Maden işçiliğinin yanı sıra dokumacılık da çok gelişmiştir. Bulu-
nan kumaş parçaları dokumacılığın en eski örneklerindendir. Kumaş dokumada 
kullanılan tezgâh ağırlıkları, ağırşaklar, dokuma tarakla-
rı oymacılığın da çok ileri olduğunu göstermiştir. El ya-
pımı çanak çömlekler basit biçimli ve bezemesizdir. Ay-
rıca ağaçtan oyulmuş tepsiler, kâseler, ayaklı fincanlar, 
kutular bulunmuştur. Bunların yanı sıra taş ve kemik 
işçiliği, sepetçilik gibi sanat ürünlerine de rastlanmıştır.

Çatalhöyük’te duvar resimleri en erken 10. en geç 2. ta-
bakada bulunmuştur. En güzel ve gelişmişleri ise 7. ve 
5. tabakalara aittir. Bu resimler Paleolitik Çağ insanının 
mağara duvarlarına yaptığı resimlerin bir gelenek ola-
rak devamıdır. İnanç olarak avın bereketi için yapılan 
resimlerdir. Geç döneme doğru duvar resimlerinde ev 
sahnelerinin azaldığı ve kuş motifleri ile geometrik de-
senlerin ortaya çıktığı görülür.

Çatalhöyük kazısında ele geçen heykelcikler bize ana 
tanrıça kültürünün (tapınma) başlangıcı ve zamanın 
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inançları hakkında özgün bilgiler vermektedir. Pişmiş toprak ve taştan yapılmış bu 
heykelcikler 5 ila 15 cm. arasında değişen büyüklüktedir. Şişman, iri göğüslü, bü-
yük kalçalı ve zaman zaman doğum yapar vaziyette tasvir edilmişlerdir. Bu özellik-
leri bolluk ve bereketi temsil etmeleri nedeniyledir. Çatalhöyük’te ele geçen âlet ve 
malzemelerin hemen hepsi taş, pişmiş toprak, baltalar, sığ tabaklar, yüksek kabart-
ma bereket tanrıçası motifleri ile süs eşyası olarak kullanılan bilezik ve kolyelerdir.

Pişmiş topraktan iri taneli hamura sahip, çarksız, siyah ve kiremit renkli kaplar ve 
çanaklar bulunmuştur. Ayrıca ana tanrıça ve mukaddes hayvan figürü de pişmiş 
topraktan yapılmıştır. Kemikten yapılmış kesici ve delici aletler ile obsidyenden 
yapılmış mızrak ve ok uçları Çatalhöyük’te kullanılan en önemli malzemelerdir. 

Çatalhöyük, benzersiz sanatıyla tanınmaktadır. Evlerin duvarlarını kap-
layan, karmaşık törenleri, manzara ve hayvanları, çeşitli geomet-

rik şekilleri gösteren duvar resimleri ve kabartmalar, 9500 yıl 
öncesi insanının inanç ve düşünceleri hakkında bilgi vermekte, 
insanın yerleşik düzene geçip tarımla uğraşmaya başladığı ilk za-

manlarda neler yaşamış olabileceğini göstermektedir.

Duvar resimlerinin üzerindeki bazı desenler yerleşimden çıka-
rılan Neolitik baskı mühürlerin üzerindeki desenleri çağrıştır-
maktadır. Güzellik baskı mühürleri de bulunmuş olup büyük bir 
ihtimalle bu mühürlerle insan ya da hayvan derilerinin üzerine 
desenler basılıyordu.

Duvar resimlerinin yanı sıra Çatalhöyük’teki en ilgi çekici buluntular küçük figür-
lerdir. Birçok kadın, erkek ve hayvan figürü bulunmuştur. Bunların çoğu aslında 
cinsiyetsiz olup, insandan çok insansıdırlar.
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ÇATALHÖYÜK’TE 
ÖLÜM ve ÖLÜ GÖMME
Çatalhöyük’teki duvar resimlerinden biri, kafa-
sı kopmuş insan cesetlerinin etlerini didikleyen 
akbabaları resmetmiştir. Bunun bir çeşit cenaze 
töreni olduğu düşüncesiyle açılan, sayıları ev 
başına 60’a kadar çıkabilen mezarlarda bulunan 
iskeletlerde böyle bir olayın izine rastlanmamış-
tır. Ancak belki de belirli bir önemi olan birkaç 
ölünün kafası mezarlarından alınmıştır. Bu kafa-
lar saklanıp, daha sonra törenlerde kullanılmış 
olmalıdır. Şu ana kadar höyükten çıkarılan çoğu 
heykelcik de kafası kopmuş olarak bulunmuştur.

Ev ve tapınaklarda kerpiç sekilerin altında, çoğunluğu açık havada bırakılarak 
yumuşak kısımları çürütüldükten sonra toplanan ve bazen kırmızıya boyanan 
iskeletlerin taban altına bırakılması suretiyle; çok azı ise bir bez ya da hasıra sa-
rılarak (hoker)ana rahmindeki ayakları kasıklara çekilmiş ve sol yanına yatırılmış 
durumda gömülmüşlerdir. Erkek mezarlarına armağan olarak, çakmak taşı kama-
lar, ok, mızrak uçları, mermer topuz başları, doğal camdan bıçaklar, orak dilgileri, 
kazıyıcılar, kemik toka ve çengeller ile kilden damga mühürler; kadın mezarlarına 
ise boya paletleri, doğal camdan aynalar, kemik iğneler, yeşil taştan minik gerdan-
lıklar,pişmiş toprak, bakır ve çeşitli taşlardan boncuklar bırakılmıştır.
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BULUNTULARIN SERGİLENMESİ
Çatalhöyük’te yapılan ve Neolitik çağ Çatalhöyük insanının mimarî anlayışını, 
kültürel özelliklerini ve günlük hayatı yansıtan bir Çatalhöyük evi, aynı zamanda 
imitasyonu sergilenen buluntularla minyatür ve özgün bir müze niteliğindedir.

Çatalhöyük projesinin başka bir amacı da höyükteki binaları ve bulunan eserleri 
koruyup, daha geniş bir ziyaretçi kitlesine sunmaktır. Bu nedenle, höyük ve hö-
yükte ortaya çıkarılan arkeolojik malzemelerin konservasyon işlemleri, alanında 
uzman kişiler tarafından uygulanmaktadır.
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Buluntuların bir kısmı teşhir edilmiş, diğerleri ise depolarda koruma altına alın-
mış durumdadır. İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün desteği ile Ian Hodder başkanlı-
ğında sürdürülen kazı çalışmalarında Çatalhöyük’teki toplum yaşamının rekons-
trüksiyonunda modern bilimsel yöntemler kullanılmaktadır. Kazı buluntuları 
Konya Arkeoloji Müzesindedir.

Ayrıca, James Mellaart’ın ortaya çıkardığı alan, daha sonra burada yapılan çalış-
maların korunabilmesi ve ziyarete açılabilmesi amacıyla üzeri çelik konstrüksi-
yonla kapatılmıştır. Höyüğün kuzey tepesinde bulunan binalar ise yine koruma 
ve ziyaret amaçlı olarak üzeri bir koru-
gan ile kapatılmış, içine gezi amaçlı bir 
platform inşa edilmiştir.

Yeni koruganın altında Bina 77 olarak 
adlandırılan heyecan verici, çok etkile-
yici yanmış bir binaya rastlanılmıştır. Bu 
binanın yanmış olması, içinde bulunan 
birçok kalıntıyı korumuştur. Özellikle, 
binanın içinde kuzeydoğu yönünde ka-
lan platformun etrafındaki dikmelere 
yerleştirilmiş olan yabani boğa boynuz-
ları önemli buluntular arasındadır. Bu 
boynuzların platformun altındaki insan 
mezarlarını koruduğu düşünülmektedir. 
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Boğa boynuzlarının hemen yanındaki duvarda ise boynuzları olmayan alçıyla sı-
vanmış bir koyun başı yer almaktadır. Koyun başının hemen altında da bir niş bu-
lunmaktadır. Tapınaktan ziyade bir ev olan bu buluntu bizlere, 1960’larda James 
Mellaart tarafından ortaya çıkarılan görkemli binaların benzerlerinin, kendisinin 
kazdığı alandan epeyce uzakta, yani yerleşimin başka alanlarında da var olduğunu 
göstermektedir. 

ÇATALHÖYÜK’ÜN ZİYARETİ
Çatalhöyük’ün tarihçesi ve önemi, ziyaretçi merkezindeki aydınlatıcı panolar ve bu-
lunan eserlerin kopyalarının sergilenmesi sayesinde ziyaretçilerine aktarılmaktadır.
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ÇATALHÖYÜK’TEKİ ÇALIŞMA ORTAMI
Höyükteki kazı çalışmalarını, araştırmaları ve değerlendirmeleri kolaylaştırmak 
amacıyla höyük yakınına, yaşama birimlerini ve laboratuvarları da içeren bir kazı 
evi yapılmıştır.

Yöre okullarının öğrencileri ile gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalar yanında 
web siteleri ve CD’lerle verilen eğitim programları da, höyüğün önemini anlat-
mak için düşünülmüş olan metotlar arasındadır.
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FARKLI TOPLULUKLARLA ÇALIŞMA
Çatalhöyük Araştırma Projesi, uzun dönem devamlılığını sağlayabilmesinin, 
medya, ticarî kuruluşlar, ana ve yardımcı sponsorlarla olan ilişkilerine bağlı oldu-
ğunun bilincindedir.

Yerel halk, turistler, ana tanrıça kültüne inananlar ve uluslararası sanatçılar gibi 
höyükle ilgilenen birçok farklı kesim, bu proje sayesinde birbirleriyle temas ku-
rabilmekte ve bundan karşılıklı olarak faydalanmaktadır. Böylece Çatalhöyük, 
birleştirici ve eğitsel bir rol üstlenmektedir.
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ÇATALHÖYÜK
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne Alınma Tarihi: 2012

Liste Sıra No: 1405

Listeye Alınma Kriterleri: (II), (IV) 

Kategori: Kültürel 

Yeri: İç Anadolu Bölgesi, Konya İli, Çumra İlçesi
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