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Özet: 

Çatalhöyük, Neolitik Dönem yaşantısını yansıtan önemli bir merkezdir. Bu çalışmada 

Çatalhöyük yerleşkesinin bulunduğu Konya Çumra ilçesi ve yakın çevresinin doğal, kültürel 

özellikleri saptanarak, tarihî süreç içindeki gelişimi irdelenmiş, sosyal, dinî ve kültürel 

birikimi ortaya konmuştur. Ülkemizin kültürel mirası olarak kabul edilen Çatalhöyük, gelecek 

nesillere toprağın altındaki tarihi görme imkânı sunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Konya, Arkeolojik Alan, Çatalhöyük, Toprak 

Abstract:  

Çatalhöyük is a neolithic site which offers us a glimpse of how life was in the past. 

This study describes the natural and historical surroundings of the Çumra town in Konya 

where the Çatalhöyük settlement is found, and relates the evidence found in the archeological 

excavations. Çatalhöyük is one of Turkey’s cultural heritage. 
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Çatalhöyük, Konya’nın Çumra ilçesi sınırları içerisindedir. Geniş bir alanı hâlen 

toprak altındadır. Binlerce yıldır toprak altında kalmış bir yaşam mekanıdır.  

 

Çatalhöyük Kenti 

Çatalhöyük, arkeoloji ile ilgili eserlerde, Neolitik Dönem olarak bilinen yerleşik 

yaşama geçtikleri, yeni düzenin kurulduğu, bir uygarlık süreci olarak vurgulanır.1 Çatal adı, 
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höyüğün farklı yükseltili iki tepesinin çatal şeklinde olması nedeniyle verildiği 

düşünülmektedir. Dünyada ilk toplu yerleşim yeri olarak kabul edilen Çatalhöyük, bize 

Neolitik Dönem’de yaşamın nasıl olduğu hakkında önemli ipuçları vermektedir.2 Ayrıca, iki 

höyük yaklaşık 2000 yıllık bir dönemi kapsamakta ve bu süreç içerisinde kesintisiz bir 

yerleşim görülmektedir. Çatalhöyük kenti, Neolitik Dönem’deki büyüklüğü, toplumun nüfus 

yoğunluğu, güçlü sanatsal ve kültürel gelenekleri ve zaman içindeki sürekliliği nedeniyle 

önemlidir. Çatalhöyük Neolitik kenti bu nitelikleri ile 2009 yılında UNESCO (United Nations 

Education, Science and Culture -Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür) Dünya Miras 

Listesi’ne önerilmiştir.3 

Dünyanın eski Neolitik yerleşim merkezlerinden olan Çatalhöyük, yaklaşık 9000 yıl 

önce kurulmuştur. İlk tarım toplulukları arasında sayılan bu kent, geniş bir alanda yer 

almaktadır. Konya-Çumra’nın 12 km. kuzeyinde bulunan Çatalhöyük, yörenin Neolitik 

Çağ’dan itibaren yerleşime uygun olduğunu göstermektedir. Çarşamba Çayı ve Eski Konya 

Gölü kenarındadır.4 Göllerin kuruması ile ortaya çıkan verimli topraklarda tarımla uğraşan 

topluluklar, yüksek bir kültür düzeyine ulaşmışlardır. 5  

Neolitik Dönem’de insanlar göçebe hayatlarını geride bırakıp yerleşik hayata geçmeye 

başlamışlardır. Yerleşik kent yaşamındaki insan ilişkileri, yeni yapılaşmaları gerektirerek 

modern hayatımızın temellerini oluşturmuştur.6  

 

Çatalhöyük Kazısı 

Kent özellikleri taşıyan bu ilk yerleşim yeri, 1951 yılında arkeolog James Mellart 

tarafından keşfedilmiş ve ayrıntılı inceleme 1958 yılına kadar sürmüştür. 1961 yılında kazıya 

başlayan James Mellart tarafından yaklaşık 13 dönümlük bir alanda 14 yapı katı kazılmış, 

metropolü andıran kentsel bir yerleşim alanı bulunmuştur. Çeşitli nedenlerle verilen uzun bir 

aradan sonra Çatalhöyük kazısına 1993 yılında yeniden başlanmıştır. Bu kazıya Ankara 

İngiliz Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Rogers Matthews ile birlikte başlayan Cambridge 

                                                                                                                                                                                              
1 Nezih Başgelen, “Seramiğin Bulunup Geliştiği Anadolu’nun Benzersiz Dönemi Neolitik Çağ”, Seramik 
Türkiye Dergisi, 13, Apa Ofset, İstanbul 2006, s. 108-113. 
2 http://www.makaleler.com/tarih-makaleleri/buyuk-miras-catalhoyuk.htm (E.T. 01.09.2011). 
3 http://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Miraslar%C4%B1 (E.T. 01.09.2011). 
4 James Mellaart, “Excavations at ÇatalHöyük, First Preliminary Report, 1961”, Anatolian Studies, 12, The 
British Institute of Archaeology, Ankara 1962, s. 41-65. 
5 Tahsin Tapur, “Eski Konya Gölü’nün İlk Yerleşmelere Etkileri”, Karadeniz Araştırmaları, 6:23, 2009, s. 99-
115. 
6 htp://okapi.dreamhosters.com/remixing/text_turkish.html (E.T. 01.09.2011). 
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Üniversitesi Arkeoloji Profesörü Ian Hodder, hâlen kazıyı sürdüren uluslararası bir ekibe 

başkanlık etmektedir.7  

 

Çatalhöyük’te Yaşam 

İnsanlar, tarih boyunca yaşadığı doğal çevreyi gereksinimleri doğrultusunda 

düzenlemiş ve değiştirmiştir. Yerleşik hayata geçilmesi ile ilk mimari faaliyetler de 

görülmeye başlanmıştır. İlk yerleşme ve ev mimarisini ortaya koyan Çatalhöyük mimari 

yapısı incelendiği zaman, yapıların bal peteği şeklinde birbirine yapışık ve dışa kapalı bir 

şekilde inşa edildiği görülmektedir. Avluların etrafında yer alan binalar mahalleleri 

oluştururken, mahallelerin birbirine eklenmesi ile Çatalhöyük kenti kurulmuştur.8 (Resim 1) 

Doğadaki tüm canlılar gibi insanlar da dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korunmak için 

bir yere ihtiyaç duymuşlardır. Ancak, evi sadece fiziki ihtiyaçların karşılandığı, maddi öğeler 

olarak değerlendirmek yanlıştır. Bunlar aynı zamanda sosyal, kültürel ve duygusal 

ihtiyaçlarımızı da karşılayan, insana ait olma hissini veren ortamlardır. Maddi ve manevi 

değerler birikimi olan bu yaşam yerleri o dönemin toplumsal belleğinin bir ifadesidir.  

 
Resim 1 Tabaka VI’nın şematik rekonstrüksiyonu (Teraslar ve yükselen ev ve 

tapınaklar)9 

Çatalhöyük kazısındaki buluntulara göre halkın yerleştiği bölgenin kaynaklarını çok 

iyi değerlendirdiği görülmektedir. Doğanın şartlarına göre gereksinimlerini belirlemiş ve o 

doğrultuda yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Hazırlanan Çatalhöyük Araştırma Projesi 2010 yılına 

ait kazı raporuna göre; zaman içinde yapılar değişmiştir. Yerleşimde dikey tabakalanmaya 
                                                             
7 Ian Hodder, “Çatalhöyük”, Anatolian Archaeology, 8, The British Institute of Archaeology, Ankara 2002, s. 5-
7. 
8 Frank Manuel, Fritzie Manuel, Utopian Thought in the Western World, The Belknap Press of Harvard 
University Press, Cambridge 1979.  
9 James Mellaart, Çatal Hüyük, McGraw Hill Book Company, New York 1967, s. 62. 
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bakıldığında uzun süre bu binaların aynı şekilde üst üste yeniden yapılandığı görülmektedir. 

Bir evdeki yaşam süresi (yaklaşık 80 yıl) bittikten sonra bu ev toprakla doldurulup üzerine 

yenisi yapılmıştır. Yeni evler eskilerinin üzerine yapılarak bugünkü katmanlardan oluşan 

höyük ortaya çıkmıştır.10 Bir ev kullanılamaz hâle geldiğinde içerisi temizlenmiş, sonra da 

toprak ve molozlarla doldurularak terk edilmiştir. Bazen terk edilen eski evin hemen üzerine 

bir başka ev inşa edilerek, terk edilmiş olan evin duvarları temel olarak kullanılmıştır. Tabaka 

şeklinde korunan yüzlerce yıllık bu yerleşke geçmişe açılan bir pencere gibidir.11  

Çatalhöyük evlerinin tamamı güneşte kurutulmuş çamur ve saman karışımı dörtgen 

kerpiçten (üçüncü katta kerpiçlerde saman kullanılmamıştır), kamış ve ağaç direk ve sıva 

kullanılarak yapılmıştır. Bölgede bataklıktan da faydalanılarak kerpiç ve kamış kolayca 

bulunmuştur. Günümüzde Anadolu’daki kerpiç evlerin mimarisiyle benzer özellikler taşıyan 

Çatalhöyük evlerinin duvarları arasında ağaç dikmeler bulunmaktadır. Bu dikmeler üzerine 

gelen kirişler düz tavanı taşırken, tavan üst örtüsü kamış üzerine sıkıştırılmış beyaz, ince ve 

yapışkan bir kil (bölgede ak toprak denir) ile kaplanmıştır. Çatılardan tahta merdivenler ile 

geçiş yapılırdı. Bu evler bitişik planlıdır. Ev duvarları ortaklaşa kullanılmıştır. Evlerde 

bulunan toprak yükseltiler, Türk evlerindeki sofa ve divanların protipidir. Oturmak, günlük 

işleri yapmak, uyumak için kullanılmışlardır. Bu platformların altına ölüler gömülmüştür.12 

(Resim 2) Buradaki evlerin duvarları sıvalı olup, sıva üzeri beyaza boyandıktan sonra sarı, 

kırmızı ve siyah tonlarda resimler yapılmıştır. 13  

 
Resim 2 Çatalhöyük oda taslağı14 

                                                             
10 http://www.catalhoyuk.com/downloads/RAPOR_Catalhoyuk_2010.pdf (E.T. 01.09.2011) 
11 Cevat Ülkekul, 8200 Yıllık Bir Harita Çatalhöyük Şehir Planı, Dönence Basım ve Yayım Hizmetleri, İstanbul 
1999. 
12 James Mellaart, Çatalhöyük Anadolu’da Neolitik Bir Kent, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002. 
13 Ekrem Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi, Tübitak Yayınları, İstanbul 2002. 
14 James Mellaart, Çatal Hüyük, McGraw –Hill Book Company, New York 1967, s. 61. 
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Anadolu insanının din görüşü hakkında ilk bilgileri Neolitik Dönem insanı 

vermektedir. Neolitik Dönem’de, yerleşik hayata geçen ve bugünkü yaşamın temelini atan 

insanoğlu dinsel inanışlarını da yansıtan eserlerini günümüze bırakmıştır. Neolitik Dönemi 

yansıtan yaşam alanı Çatalhöyük’te Orta Anadolu’da, M.Ö 7000 sonlarından M.Ö. 6000 

ortalarına kadar geçen zaman içinde, insanın kültürel ve sosyal gelişimi izlenir. 15 İlk özgün 

kutsal yapılara da rastlanan Çatalhöyük’te kutsal odalar diğer odalara göre daha geniştir. Oda 

tabanlarına gömülen ölüler, evleri bir ata mezarı durumuna getirmiş ve yıllar geçip 

gömülenlerin sayısı çoğalınca insanlar kendilerine yeni odalar yapmak zorunda kalmışlardır.16 

Neolitik Dönem’in bu yapıları sadece barınak, yemek hazırlama ve saklama gibi ev içi 

etkinliklerini içermediği aynı zamanda sembolik anlamlar yüklendiği görülmektedir.17 

Evlerde ve tapınaklarda karşılaşılan bezeme tekniği, stilize edilmiş boğa başlarıdır. (Resim 

3a-3b) Yabani boğaların, alın kemiği ve boynuzları kerpiç dikme ile birleştirilmiştir. Yapılan 

kazılarda, odanın zeminine gömülen ve üzeri toprakla örtülmüş iskeletlerle de 

karşılaşılmıştır.18  

 3a  3b 

Resim 3a Kilden biçimlendirilmiş bir koç başı ile desteklenen merkezi dikme ve 

platformun kenarındaki boğa başlı dikme19 

3b Çatalhöyük tapınağının batı duvarında yer alan boynuzları sıvanarak oluşturulan 

boğa başları20 

Evlerin duvarlarını kaplayan duvar resimleri, kabartmalar halkın inanç ve düşünceleri 

hakkında günümüzde bilgi vermekte; insanın yerleşik düzene geçip, tarımla uğraşmaya 

                                                             
15 http://www.tureb.net/index.php/anadoluda-ana-tanrica-kultu-ana-tanricadan-dogan-tanri-ve-tanrica-inanislari 
(E.T. 01.09.2011). 
16 Fahri Özparlak, “Çatalhöyük’ten Günümüze Ticaret ve Konya Ticaret Odasının 125. Kuruluş Yılı”, İpek Yolu 
Dergisi, 2007, s. 237, 58. 
17 E. B. Banning, Housing Neolithic Farmers Near Eastern Archaelogy, 66:1, 2003, s. 4-21. 
18 Cevat Ülkekul, 8200 Yıllık Bir Harita Çatalhöyük Şehir Planı, Dönence Basım ve Yayım Hizmetleri, İstanbul 
1999. 
19 James Mellaart, Çatalhöyük Anadolu’da Neolitik Bir Kent, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002, s. 20. 
20 Age., s. 28. 
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başladığı ilk zamanlarda neler yaşamış olabileceğini göstermektedir. Çatalhöyük yerleşiminde 

yaklaşık olarak evlerin tümünde, yaşayan halkın büyüsel dünyasını ortaya koyan duvar 

resimleri bulunmaktadır.21 Bu resimler duvarları süslemekten çok farklı anlamlar 

içermektedir. Hayatın doğaya, doğadaki canlılara karşı savaşı ve insana büyüsel güç 

sağladığına inanılan birer araç olarak görülmüştür. Doğaya, hayvana hâkim olmanın sembolü 

olarak da düşünülebilir.22 (Resim 4a-4b) 

 4a  4b 

Resim 4a Tapınak A. III. Doğu duvarındaki dans sahnesi (Anadolu Medeniyetleri 

Müzesi)23  

4b Tapınak ön odasının güney duvarında bulunan kırmızı renk kullanılarak resmedilmiş 

geyik avı sahnesi 24 

 

Günümüzde bilinen en eski çanak çömlek örnekleri, Anadolu’da Çatalhöyük’te ele 

geçen ve yaklaşık 9000 yıl önceye ait seramiklerdir. Çanak çömlek biçimlerinde çağın 

özelliklerini taşıyan biçimler izlenmektedir.25 Ele geçen toprak kaplar çoğunlukla siyah ve 

kırmızı renk tonlarındadır. Oval biçimlerde yapılan bu seramikler, Neolitik Dönem’in 

sonlarında geometrik motiflerle bezenmeye başlanmıştır. Çakmak taşı ve dönemin en önemli 

ticaret malı olan obsidyenden (doğalcam yatakları) yapılmış silah uçları, aynalar, taş ve kilden 

baskı kalıpları, kemik ev araçları diğer buluntular arasındadır. Çatalhöyük’te ele geçen alet ve 

malzemelerin çoğunluğu taş ve pişmiş topraktan yapılmıştır. Bereket tanrıçası motifleri ile süs 

eşyası olarak kullanılan bilezik ve kolyeler vardır. 26 (Resim 5) 

 

                                                             
21 Michael Roaf, Mezopotamya ve Eski Yakındoğu, İletişim Yayınları, İstanbul 1996. 
22 Sezer Tansuğ, Resim Sanatı Tarihi, Remzi Kitapevi Yayınları, İstanbul 1992. 
23 Cevat Ülkekul, 8200 Yıllık Bir Harita Çatalhöyük Şehir Planı, Dönence Basım ve 
Yayım Hizmetleri, İstanbul 1999. 
24 James Mellaart, Çatalhöyük Anadolu’da Neolitik Bir Kent, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002, s. 72. 
25 http://www.tayproject.org/downloads/Neolitik_SH.pdf (E.T. 01.09.2011). 
26 Ian Hodder, “Çatalhöyük”, Anatolian Archaeology, 2002, 8, The British Institute of Archaeology,  
Ankara, s. 5-7. 
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Resim 5 Çatalhöyük’te bulunmuş pişmiş kil kaplar, çakmak taşı ve obsidyenden 

yontulmuş hançerler 27 

 

Çatalhöyük’te heykeller belli bir amaca yönelik yapılmıştır. Bu heykeller duvar 

resimleri ve kabartmalar kadar sembolik değer taşıdığı anlaşılmaktadır. Halka göre tanrı diye 

nitelendirilen bu heykelcikler ufak boyutta tasarlanmış ve malzeme olarak ise pişmiş toprak, 

sünger taşı, su mermeri kullanılmıştır. Çatalhöyük yerleşiminde heykeller daha çok pişmiş 

toprak kullanılarak yapılmıştır. Çünkü; bölgede kilin hammadde olarak bulunması etkili 

olmuştur. O dönemde tanrısal bir yaklaşımla korunan bu heykeller kapanan odalarda 

bırakılmamış ve yeni odalara yerleştirilmiştir. Tarihe tanıklık eden bu heykellerin üremenin 

ve kadının bereketliliğini vurguladığını görmekteyiz.28 Neolitik Dönem’de tarım 

yaygınlaşınca tahıl üretimindeki verim ve hayvanlardaki çoğalma (doğurganlık) önem 

kazanmaya, bu nedenle bir “Toprak Ana” kavramı ve bununla ilişkin olarak bazı dinsel 

ayinler ortaya çıkmaya başlamıştır. Tanrıça Kibele’nin figürü yani Toprak Ana, doğanın, 

canlılığın, toprağın bereketin simgesidir.29 Çatalhöyük kazısında ele geçen heykelcikler bize 

ana tanrıça kültürünün (tapınma) başlangıcı ve zamanın inançları hakkında özgün bilgiler 

vermektedir. Hamile kadının karnının büyümesi, ilkbaharda toprağın kabarmasına, bebeğin 

doğması, ürün veren toprağa benzetilmiştir. Toprak ne kadar bol ürün verirse, insanların 

sayısı da o denli artmış, toprak ürün vermediğinde ise, insanların sayısı azalmıştır. Böylece 

kadının doğurma yetisiyle doğanın bereketi arasında bir bağlantı kurulmuştur. İnsanoğlu 

toprağı bir kadın, kadını da bir tanrı olarak görmüş, sonuçta bu iki tanım bir bütüne 

                                                             
27 James Mellaart, Çatalhöyük Anadolu’da Neolitik Bir Kent, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002, s. 154-155. 
28 Age. 
29 Zühre İndirkaş, Ana Tanrıçalar Kybele ve Çağdaş Türk Resmindeki İzdüşümleri, Kültür Bakanlığı, Ankara 
2001. 
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dönüştüğünde her şeyi doğurarak yaratan bir tanrıça olan “Toprak Ana” ortaya çıkmıştır. 

Dünyadaki bütün canlıları besleyen bir anlamda da doğuran toprak; yani ana tanrıçadır. 30  

Dünyada var olanın, yok olmadığının bir kanıtı olan Çatalhöyük’ten elde edilen 

kalıntılar çeşitli müzelerde sergilenmektedir. Bunlardan biride “Tanrıça Kibele” olarak bilinen 

ve Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenen topraktan yapılmış kadın 

heykelciğidir. Neolitik Dönem M.Ö. 6000 ilk yarısı ait olduğu belirtilen ve malzemesi pişmiş 

toprak olan ana tanrıça figürünün yüksekliği 20 cm’dir. Ana Tanrıça her bir kolu leopar olan 

taht ya da benzeri bir yerde oturur şekilde tasvir edilmiştir. Leoparların kuyrukları arkadan 

dolanarak figürün omuzları üstünde durmaktadır. Figürün iki bacağı arasındaki yuvarlak 

nesnenin bir bebeğe ait olduğu ve bu tanrıçanın doğum yapıyor olduğu düşünülmektedir.31 

(Resim 6) 

 
Resim 6 Tanrıça Kibele32 

 

Sonuç 

Çatalhöyük’teki buluntulara bakıldığında; halkın yaşam için gerekli olan üretimleri, 

geçmişle ilgili kültür olgusunun oluşması ve kültür alışverişi, gelecek nesillere de altyapı 

oluşturmasından dolayı önemlidir. Kazıdan elde edilen buluntular günümüzde çeşitli alanların 

altyapısını oluşturmuştur. 

Çatalhöyük insanı duvar resimlerinde kendi yaşamlarından kesitler vererek sosyal 

yapısını ortaya çıkarmıştır. Bu hem tarihî anlamda, hem de onların kültürleri ile ilişkili 

unsurları ortaya çıkarmak için önemlidir. Çatalhöyük’te kazı çalışmalarında bu yıl yaklaşık 

9000 yıllık geçmişe sahip resimler bulunmuştur. Anadolu uygarlık tarihi içinde önemli 

ipuçları taşıyan bu resimler, 2007’de keşfedilen M.Ö. 6700 yılına ait çömlekten sonra ortaya 
                                                             
30 Cengiz Çetin, “Antik Çağda Hieros-Gamos Ritüeli”, Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, 2006, 6, Anıtlar ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü Yayınları, s. 99-110. 
31 Berna Kulaçoğlu, Tanrılar ve Tanrıçalar, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1992. 
32 Eine Nach, Çatalhöyük, Konya Museum, Konya 1985. 
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çıkarılan önemli bulgu olarak kabul edilmektedir. Bu resmin, sağlam kalan evin 2.5 metre 

yüksekliğindeki duvarında bulunduğu belirtilmiştir. Beyaz kille kaplanmış olan duvarın 

ortasında kırmızıya boyanmış bir oyuk ve bunun içinde de obsidyen ok başları bulunduğunu 

belirten kazıyı yürüten Prof. Dr. Ian Hodder yaptığı açıklamaya göre; 

“Çatalhöyük’te yaşayanlar, evlerinin ocaktan çıkan isle kaplanmasını önlemek için 

duvarlarını beyaz kille kaplardı. O nedenle bu katmanların her biri kazı sırasında, özenle, tek 

tek çıkarıldı. Bu oyuğun altındaki panelde duvarın boyandığı ve bu kırmızı boyanın hâlâ taze 

olduğu görülüyordu. Bu sene ortaya çıkan diğer bir heyecan verici bulgu ise, bir buzağı 

kafasının kırmızıya boyanarak başka bir evdeki oyuğun üzerine asılmış olmasıydı. Bu hayvan 

kafası, altında 9 adet mezarın bulunduğu platformun üzerine yerleştirilmiştir. Evlerde, 

ölenlerin gömüldüğü alanlarda sıklıkla çeşitli resimlere rastlıyoruz. Bu resim ve objelerin, o 

dönemde yaşayan insanların ölenlerle iletişim kurmasının bir yolu olduğunu düşünüyoruz.”33  

2010 yılında hazırlanan kazı raporuna göre; Çatalhöyük’ün çok yönlü bir proje olduğu, 

hem yerleşim alanının teşhir edilmesini, hem de projenin geleceğinin planlanması ve 

geliştirilmesinin vurgulandığı belirtilmiştir. Çatalhöyük ziyaretçilerine dağıtılmak üzere 

broşür hazırlanmıştır. Diğeri ise, Çatalhöyük Ziyaretçi Merkezi’nin yeniden tasarlanmasıdır. 

Ulaşılabilir bir görsel çevre yaratıp, kendini yeniden üretebilen ve kolayca değiştirilebilecek 

bir sergi alanı gerçekleştirilmesi ve her yıl farklı aktivite ve taleplerin karşılanabileceği bir yer 

hâline getirilmesi planlanmaktadır. Toplumla İşbirliği Projeleri kapsamında Çatalhöyük’teki 

arkeolojiyi anlatarak yerleşim hakkında bilgi verilmekte ve daha önce kazılmış alanların atık 

toprağında kazı yapmakta, Çatalhöyük motiflerini boyamakta ve Çatalhöyük evlerinin ve 

figürlerinin modellerini yapmaktır. 

Günümüzde toprak olan sanatlardan seramik sanatçıları Çatalhöyük kültüründen 

etkilenmektedir. Çatalhöyük’te bulunan kültürel birikimler araştırılıp, yeniden tasarlanıp, 

sanatın birçok alanında dönemin yaşam koşullarını ana malzemesi geleneklerini inanç 

olgularını uyarlamak mümkündür. Tarihî çevreler, geçmiş dönemlerin sosyal, kültürel ve 

ekonomik yapısını, yaşam biçimi ve felsefesini yansıtmaları açısından önemlidir. Tarihî 

varlığın eski değerinin canlandırılması, bu değerin kendisine yeniden yüklenmesi anlamına 

gelmektedir. Ülkelerin sürdürülebilir kalkınma aşamasında, tarihî ve kültürel mirasa gerekli 

önem verilmelidir. Bu bağlamda Çatalhöyük, kültürel birikimi ile Anadolu’da geçmişe ışık 

tutarken geleceğe ilham kaynağı olacaktır. 

 
                                                             
33 http://arkeolojihaber.net/2011/08/28/catalhoyukte-9-bin-yillik-resim-bulundu (E.T. 07.09.2011). 
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