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SUNUŞ 

Bilindiği gibi üniversitelerimizin çeşitli fakülte ve bölümlerinde “doğa 

tarihi” bağlamında değerlendirilebilecek çeşitli bilgiler üretiliyor. Ek olarak 

Maden Tetkik ve Arama, Orman ve Karayolları Genel Müdürlükleri ile Tür-

kiye Petrolleri AŞ vb kuruluşların çalışmaları sırasında da doğal oluşumların 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi 

 
3 

tarihlerinin açıklanmasına katkıda bulunabilecek çalışmalar yapılıyor; kalın-

tılar ortaya çıkarılıyor ve sergilendiği ortamlar oluşturuluyor. Ancak bu ça-

balara karşın ülkemizde “doğa tarihi” bilincinin varlığından söz edebilmek, 

doğrusu pek de kolay değil. Henüz, buluntuların sergilenmesinin yanı sıra 

araştırma ve eğitim çalışmalarının yürütülebilecek; ülkemizin ve hatta Dün-

yamızın doğal tarihinin anlaşılmasına katkıda bulunabilecek denli donanımlı 

bir tek “ulusal doğa tarihi müzesinin”olmaması da, bir bakıma, bu gerçeğin 

anlamlı bir kanıtı değil mi? Öte yandan, Ankara’da, ülkemizin görece olarak 

en donanımlı “Tabiat Tarihi Müzesi”ni gezenlerin niteliği ve niceliği de bu 

yönden anlamlı bir gösterge. Ek olarak, bu türden kanıt ve göstergelerin yanı 

sıra, “1. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi”nin de, ülkemizde, doğruda ilgili 

sayılabilecek kişi ve kuruluşlar arasında bile “doğa tarihi” bilincinin ne dü-

zeyde olduğunu açıklıkla ortaya koyduğunu düşünüyoruz.  

“1. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi”ni düzenleme amacımızı, 

yöntemimizi; karşılaştığımız olumlu ve olumsuz tutumları, Kongre 

öncesinde katılımcılara dağıttığımız ve bu kitapta da yer verdiğimiz “Sayın 

Katılımcılar” başlıklı mektupta açıklamaya çalıştık. Ancak, Kongre sırasında 

da kimi gözlemlerimiz oldu. Sizlerle paylaşmak istediğimiz: Bir kez, 

ülkemizde, konuyla doğrudan ilgili görülen çevrelerde bile “doğa tarihi” 

bilincinin düzeyine ilişkin kanımız iyiden iyiye pekişti. Bizleri bile 

şaşırtacak düzeyde katılım olmasına karşılık “doğa tarihi” kavramının tüm 

boyutlarıyla yeterince tartışılmadığını düşünüyoruz. Ankara, Hacettepe ve 

ODTÜ Üniversitelerinin ilgili fakülte ve bölümleri ile “doğa korumacı” 

olarak tanınan dernek, vakıf ve kişilerinden katılımın yine bizleri şaşırtacak 

denli düşük olmasını ise açıklamakta, gerçekten de zorluk çekiyoruz: 

Çukurova, Ege, İstanbul ve hatta Van’daki 100. Yıl Üniversitelerinden 

katılımı göz önünde bulundurunca, doğrusu bu şaşkınlığımız az da olsa 

kızgınlığa dönüşüyor. Ancak, biz bu durumu da, ülkemizdeki “doğa tarihi” 

bilincinin yetersizliğiyle açıklıyor ve de böylesi bir Kongrenin gerekliliğini 

ortaya koyduğunu düşünüyoruz. 

“1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi” sırasında sunulan bildiriler ve 

yapılan tartışmalar bir gerçeği açıklıkla ortaya koydu: Artık, ülkemizde de, 

en azından bir “Ulusal Doğa Tarihi Müzesi” kurulmalıdır. Kongrede yapılan 

açıklamalara bakılırsa, bu yönde, alt yapısal nitelikte önemli adımlar da 

atılmış zaten: Öyle anlaşılıyor ki, kaynak sorunu var. Ancak, biz, bu sorunun 

herhangi bir yolla aşılabileceğine inanıyoruz. Bizce, bu doğrultuda 

çalışmalar yapmaya yetkili ve sorumlu kişi ve/veya kuruluşların 

bulunmaması, öncelikle aşılması gereken bir sorun. Evet; ülkemizde de 

araştırma, eğitim ve sergileme işlevlerini eşanlı olarak görebilecek biçimde 

yetki, araç-gereç, personel ve kaynakla donatılmış bir “Ulusal Doğa Tarihi 

Müzesi”nin kurulmasına yönelik çalışmaları kimlerin; hani kişi ve 

kuruluşların nasıl yürüteceğine açıklık getirilmelidir. Görünüşe bakılırsa, bu 
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konuda sorumluluk üstlenebilecek son derece yetkin, üstelik de gönüllü çok 

sayıda bilim ve araştırma insanımız var. İnanıyoruz ki, bu insanlarımız bir 

araya getirilir; yasayla da yetkilendirilebilirse, bugüne değin yapılmış 

çalışmalar sonuçlandırılabilir ve ülkemiz de bir “ulusal doğa tarihi 

müzesine” kavuşturulabilir. Bize kalırsa, TÜBİTAK’ın bu çalışmalara da 

önderlik etmesi gerekiyor.  

Gelelim bundan sonrasına: İzleyen sayfalarda yer verdiğimiz açık 

mektupta da belirttik: “Ulusal doğa tarihi kongreleri” sürdürülmelidir. Biz, bu 

sorumluluğu, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği’nden 

daha donanımlı kuruluşların yerine getirmesini, bekliyoruz. Ama, getirmez-

lerse, gereğini biz yapacağız. Dileğimiz, kim düzenlerse düzenlesin, “ulusal 

doğa tarihi kongreleri”, artık çok daha işlevsel ve içeriği yönünden de daha 

katılımlı bir yapıda gerçekleştirilmesidir. 

“1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi”nin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi 

sırasında çalışmalarımıza destek olanlara; başta Kongre Başkanımız Sayın Prof. 

Dr. Tuna EKİM olmak üzere bilimsel danışma kurulumuzun Sayın üyelerine; 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı’na, öğretim 

üyesi ile öğrencilerine; Kongrede bildiri sunanlara, panelimize katılanlara; soru 

ve katkılarıyla tartışmaları varsıllaştıranlara; emeği geçen Dernek üyelerimize 

ile yardımlarını esirgemeyen TEMA’lı dostlarımızave TÜBİTAK’a içtenlikle 

teşekkür ediyoruz.
*
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 Katılımcılara Açık Mektup: “Sayın Katılımcılar” ........................7 

                                                 
*
 Bildirilere, Sayın yazarların bize ulaştırdıkları olarak yer verdik ve yalnızca 

bilgisayar ortamında belirlenebilen yazım yanlışlıklarını düzeltebildik. Uzmanı 

olmadığımız alanlarda düzeltme yapmaya kalkışmadık. Zamanın kısıtlı olması 

nedeniyle yazarlarına da gönderemedik. Ayrıca, olası yazım hatalarını gidermek 

için başka çabalara giremedik; kimi bildiri sahiplerinin e-posta yoluyla 

gönderdikleri resimleri/fotoğraflara da kitapta yer veremedik; özür dileriz. 
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Bildiğiniz gibi, “doğa”, artık, toplumun daha büyük bir kesiminin 

ilgisini çekiyor. Görünüşe bakılırsa herkes “doğayı” çok seviyor. Bir yandan 

da, “doğanın” başına gelenler karşısında üzülüyor, kaygılanıyor; bunların 

önlenmesi için de çeşitli çabalara giriyor ve kimi durumlarda bu doğrultuda 

çeşitli başarılar da sağlayabiliyor. Ancak, “doğayı” yeterince tanıyor mu; 

“doğal” sayılan oluşumları gerektiğince doğru algılayabiliyor mu? Doğ-

rusu, bu soruya olumlu bir yanıt vermekte zorlanıyoruz. Öyle ki, “doğa bi-

limleri” ve “doğa koruma” alanlarında etkinlikte bulunanlar arasında bile, 

“doğanın” eksik ve hatta yanlış algılanabildiğini gözlemliyoruz. Bize göre, 

bu durumun bir nedeni de “doğa tarihi” bilgisinin yetersizliği. Bu alanda 

çeşitli isimler altında bilimsel bilgi üretilmeye çalışıldığını biliyoruz kuşku-

suz. Ancak, yine de; <<i) ülkemizin olağanüstü çeşitliliğe sahip olduğunu 

bildiğimiz doğal varsıllığında süregelen değişmeleri ne denli izleyebiliyoruz; 

ii) bu doğrultudaki çalışmalar yeterince yaygın mı; iii) nerelerde, kimler ne 

türden çalışmalar yapıyor, neler üretiyor; iv) bu çalışmaları yapanlar 

arasında gerektiğince etken bir iletişim var mı; v) üretilen bilgiler ilgili he-

def kitleye yeterince ulaştırılabiliyor mu;vi) ülkemizde bu işlevi gerektiği gibi 

görebilecek kurumlar nitelik ve nicelik olarak yeterli mi; vii) daha da yeterli 

olabilmesi için kimler; hangi kurum ve kuruluşlar neleri, nasıl yapmalı; viii) 

kamuoyunun bu alandaki çalışmalara daha fazla ilgi duyması ve hatta des-

tek olması nasıl sağlanabilir?>> sorularının yanıtlanmasını gerekli gördük. 

Dolayısıyla da bu sorulara yanıtlar bulabileceğimiz; en azından yanıtlar 

arayabileceğimiz bir bilimsel kongre düzenlemeyi amaçladık: Bu amaçla, 

önce, Ankara’daki tüm kamu üniversitelerinin fen-edebiyat fakültesi dekan-

lıkları ile görüşmeler yaparak Kongreyi birlikte düzenlemeyi önerdik; her-

hangi bir nedenle böyle bir işbirliği uygun bulunmadığında ise Kongremize 

bilimsel yönden destek olunmasını diledik. Ancak, GÜ Fen-Edebiyat Fa-

kültesi Dekanlığı dışında, hiçbirinden ne olumlu ne de olumsuz bir yanıt 

alabildik. Vazgeçmedik ve çalışmalarımızı Sayın Prof.Dr.Tuna EKİM’in 

yönlendiriciliğinde sürdürdük: Türkiye’deki tüm üniversitelerin fen-edebiyat, 

mühendislik, orman ve ziraat fakülteleri ile ilgili bölümlerine; AÜ Dil ve 

Tarih Coğrafya Fakültesi’ne; ilgili kişilere ve gönüllü kuruluşlara duyurula-

rımızı iki kez gönderdik. Ancak, ne yazık ki, iki günü bildiri sunuşlu ve tar-

tışmalı; üçüncü günü de açıklamalı gezili olarak tasarladığımız Kongremize, 

sıkışık da olsa ancak bir günde gerçekleştirebilecek sayıda bildirili katılım 

olabildi. Kısacası; Türkiye’de “doğa tarihi” alanında kısıtlı olduğunu dü-

şündüğümüz bilgi üretiminin sergilenebileceği bir Kongreyi gönlümüzce 

düzenlemeyi başaramadığımızı düşünüyoruz.  

 

 

Bu durumun ortaya çıkmasında Derneğimizin ne denli sorumlu 

olduğunu, en azından şimdilik bilemiyoruz. Ancak, bu durumu irdeleyecek ve 

nedenlerini bulacağız. Böylece,“2. Ulusal Doğa Tarihi Kongresi”ni çok 
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daha iyi bir katılımla düzenleyecek; bu etkinliği, giderek, ülkemizin önemli 

kültürel geleneklerinden birisine dönüştürecek; üçüncü kongreyi de 

uluslararası düzeyde düzenlemeyi hedefleyeceğiz.Bu nedenlerle iletişimimizi 

Kongre sonrasında da sürdürmeyi diliyor; gelecek “doğa tarihi” 

kongrelerinin daha kapsamlı ve katılımlı düzenlenmesine yönelik görüş, 

öneri ve desteklerinizi bekliyoruz.  

*** 

 

 

Kongre Başkanı Sayın Prof. Dr. Tuna EKİM 
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Prof.Dr.İbrahim BARAN
*
- Yusuf KUMLUTAŞ

* 

Çetin ILGAZ
*- 

Fatma İRET
** 

Özet 

Bu çalışmada kurulmasında inanılmayacak gecikme yaşanmış Türkiye Fauna 

ve Florasını Araştırma Enstitüsü'nün gerekliliği, önemi, yararları ve kuruluş şekli kı-

saca açıklanmıştır. Bu açıklamalar Dünyadaki durumda dikkate alınarak yapılmıştır. 

Sonuçta tek başına bir kıta kadar biyolojik çeşitliliğe sahip ülkemizde, fauna ve 

florayı araştırma enstitüsünün kuruluşunun gecikmeden kaçınılmaz olduğu vurgu-

lanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tabiat, Fauna, Flora, Enstitü. 

The Necessity of The Research Institution of Fauna and Flora  

in Turkey 

Abstract 

In this study, the necessity, importance, benefits and the organisation of the 

Research Institution of Fauna and Flora in Turkey, which have been delayed for a 

long time, have been tackled. These explanations are given regarding the other insti-

tution of other countries. The paper winds up by emphasising that this institution 

must be established as soon as possible in our country which has so numerous bio-

logical diversities.  

Key Words: Nature, Fauna, Flora, Institute.  

 

1. Dünyadaki Durum 

İnsanlar yaşadıkları çevredeki canlı ve cansız maddelerle birlikte 

ekosistemin birer parçasıdır. İnsanlık tarihinin başlamasıyla, insan doğal 

                                                 
 
* Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü Buca-İZMİR 

**
 Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Bornova-İZMİR 
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olarak çevresindeki canlı türleriyle ilgilenmek zorunda kalmıştır. Böylece 

insan kendi tarihiyle birlikte çevresindeki canlı türlerini tanımaya ve tanıtma 

işlemini sürdürmüştür. Çünkü bilindiği gibi tanınmayan bir nesnenin gerektiği 

şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir. İnsanlar ilk önce ihtiyaçtan daha 

sonra da meraktan dolayı bulundukları ekosistemlerdeki canlılarla ilgilenerek 

onları tanımaya çalışmışlardır. Daha sonra yazının icadı ile çevre ve oradaki 

canlılarla ilgili bilgilerin kalıcılığını temin için bunlar kitaplar haline getiril-

miştir. Başlangıçta canlı türleri hakkındaki bilgiler ansiklopedik tarzda veril-

miş, daha sonraki yıllarda İsveçli Linnaeus doğadaki canlı türlerinin isimlendi-

rilmesinde binomial nomenklatur (iki isimle isimlendirme) kullanmıştır. 

Böylece çevremizdeki hayvan ve bitki türlerinin isimlendirilmesi sistematiğin 

tartışmasız kurucusu bu bilim adamı tarafından bir sisteme oturtulmuştur.  

Bundan sonra Dünyadaki bilim adamları eskiye göre çok hızla, bitki ve 

hayvan türlerini araştırıp tanıtmaya başlamışlardır. Söz konusu araştırma isteği 

doğaya ilgi duyan zengin araştırıcıların hayvan ve bitki koleksiyonlarının 

oluşmasını sağlamıştır. Ancak kişilere ait hayvan ve bitki koleksiyonlarının 

bakımı ve korunmasının masraflı ve zor olması nedeniyle bunlardan bazıları 

yok olmuştur. Çevredeki doğal zenginliklerin genç nesillere daha doğru ve 

çevreye fazla zarar vermeden tanıtmak amacı ile hayvan ve bitki türlerinin 

tanıtımını yapan araştırmaların kurumsallaşması gereği ortaya çıkmıştır. Artık 

kişisel olarak araştırma yapanlar da, hayvan ve bitki örneklerini bu kurumlarda 

koruma altına almaya başlamışlardır. Çünkü son yıllarda bilimsel dergiler 

tanıtılan hayvan ve bitki örneklerinin mutlaka bir kuruma kayıtlı olması 

zorunluluğunu getirmişlerdir. Böylece bir çok kişisel koleksiyonların yok 

olma tehlikesi ile ortadan kalkması önlenmeye çalışılmaktadır. 

Tabiat tarihi müzeleri faunistik ve floristik araştırma faaliyetleri ya-

nında, her yaştan insanın doğadaki canlı türlerini tanımaları konusunda eğitim 

çalışmalarını da sürdürmektedirler. Böylece insanlarda doğa sevgisinin 

gelişmesine büyük katkı sağlamaktadırlar. Çünkü ancak bu şekilde doğa ve 

içinde yaşayan canlı türlerinin insan aktiviteleri ile yok olmaları önlenebile-

cektir. Kısaca açıklanan nedenlerle insanların geleceği için vazgeçilmez 

kurumlar haline gelen Doğa Tarihi araştırma merkezleri ve müzelerin Türki-

ye'deki durumuna göz atalım. 

2. Türkiye'deki Durum 

Halen Türkiye'de ulusal bir merkez halinde çalışan herhangi bir Doğa 

Tarihi Müzesi veya ülkemizin fauna ve florasını araştıran bir enstitü mevcut 

değildir. Ancak İstanbul Üniversitesi'nde bir zooloji müzesi, Maden ve Tet-

kik Arama Enstitüsü'nde bir paleontoloji müzesi ile Ege Üniversitesi'nde bir 

Doğa Tarihi Müzesi bulunmaktadır. Bunlardan İstanbul Üniversitesi'nde yer 

alan Zooloji Müzesi 1940 yıllarında Fen Fakültesi bünyesinde kurulmuş 

ancak daha sonraki yıllarda ilgisizlik ve bakımsızlıktan büyük ölçüde zarar 
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görmüştür. Son yıllarda konunun önemini bilen bilim adamlarımızın yardımı 

ile tekrar bir Zooloji Müzesi haline getirilmiştir.  

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'ndeki fosil ağırlıklı müze de İstan-

bul Üniversitesi'ndeki müzeyle yaklaşık aynı tarihlerde kurulmuş, daha son-

raki yıllarda duraklama devirleri yaşamıştır. Son zamanda ise çok büyük ve 

geniş bir müze binasına taşınmaya hazırlanması çok sevindirici bir durum-

dur. Temennimiz kurumun artık duraklama devri yaşamadan çalışmalarına 

yararlı ve yeterli şekilde devam etmesidir. 

Ege Üniversitesi'nde bulunan Doğa Tarihi Müzesi, Türk Üniversiteleri 

içinde ilk özel binaya sahip olan kurumdur. Üniversitenin yeni kampüs ala-

nına geçmesi esnasında Doğa Tarihi Müzesi olarak Prof. Dr. Muhtar 

Başoğlu ve Prof. Dr. Yusuf Vardar tarafından da düşünülüp planlanan bu 

bina, halen Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak bir araştırma mer-

kezi statüsünde çalışmalarını sürdürmektedir.  

Diğer taraftan 1940 yıllarından sonra Türk Üniversitelerindeki araştı-

rıcı bilim adamları da, ülkemiz fauna ve florası ile ilgili incelemelerini sür-

dürmüşlerdir. Söz konusu araştırmalar sonucunda, İstanbul, Ankara ve daha 

sonra da İzmir Ege Üniversitesi'nde bilimsel değeri olan faunistik ve floristik 

koleksiyonlar oluşmaya başlamıştır. Ancak bu çok kıymetli bilimsel koleksi-

yonların çoğunluğu yeterince ve gerektiği şekilde korunamadığından yok 

olmuştur. Çünkü bilimsel koleksiyondaki örneklerin canlı numuneler gibi 

uygun yöntemlerle periyodik bakımlarının yapılması gereklidir. Ülkemizde 

her 25-30 yıllık periyotlarda oluşturulan bilimsel koleksiyonların yok olma-

sına karşılık, 1842 yılında Ankara civarından toplanmış bir yılan örneği Vi-

yana Tabiat Tarihi Müzesi’nde çok iyi bir şekilde korunmaktadır. Böyle bir 

örnek biz Türk bilim adamlarına ancak orada ve çok özel izinlerle bilimsel 

amaçlı bir araştırma için gösterilmektedir. Türk araştırıcıların uzun yıllar 

emek ve büyük masraflarla topladıkları bilimsel değerleri ölçülemeyecek 

düzeyde yüksek olan fauna ve floraya ait örnekler ise, araştırıcıların emekli 

olması veya kurumdan ayrılmaları nedeniyle çürüyüp yok olmaktadır. Nite-

kim hocamız Prof.Dr. Tevfik Karabağ’ın uzun yıllar boyunca topladığı 

omurgasız hayvan türlerine ait çok kıymetli koleksiyonu bozularak çöpe 

atılmıştır. Yine diğer bir meslektaşımız Prof. Dr. Mustafa Kuru’nun büyük 

emek ve masraflarla Türkiye’nin zor ulaşılacak derelerinden bulup incelediği 

balık örnekleri, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mer-

diven aralıklarında durmaktadır. Söz konusu bu örnekler de, çok yakın gele-

cekte çöpe atılacak duruma gelecektir. Ayrıca değerli hocamız Prof. Dr. 

Bahtiye Mursalıoğlu’nun çok zengin ve kıymetli memeli koleksiyonunun 

akıbeti bilinmemektedir. Mevcut durumu bilinmeyen bilimsel yönden değer 

biçilemeyecek koleksiyonun çok yakında değerini kaybedeceği açıktır. 
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Diğer taraftan 1964 yılında o zamanki adı ile Ege Üniversitesi Fen 

Fakültesi Sistematik Zooloji Kürsüsü’nde araştırmaya başladıktan sonra 

Türkiye’de Herpetolojinin kurucusu olan kıymetli hocamız Prof. Dr. Muhtar 

Başoğlu ile birlikte yaptığımız araştırmalarla buradaki herpetolojik koleksi-

yon hızla artmıştır. Bu materyalle ilgili yaptığımız yayınlar sonucunda kolek-

siyonumuz uluslararası statüye kavuşturularak ZDEU (Zoology Department 

Ege University) sembolünü almıştır. Halen bu koleksiyonda tüm Türkiye am-

fibi ve sürüngen türlerine ait örnekler mevcut olup, toplam örnek sayısı 55000 

civarındadır. Ayrıca 1985 yılından beri çalışmakta olduğum Dokuz Eylül Üni-

versitesi Buca Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi 

Bölümü Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’nda 6000 örnekten oluşan ayrı bir 

koleksiyon teşkil edilmiştir. Söz konusu iki materyal grubu Türkiye’nin 

herpetofaunasına ait ilk ve tam koleksiyondur. Yıllar süren emek ve büyük 

masraflarla oluşturulan bu ilk ve tam koleksiyonun geleceği de pek aydınlık 

görülmemektedir. Ayrıca halen 100. Yıl Üniversitesi’nde görev yapan Prof. 

Dr. Ahmet Koçak’ın yıllardan beri hazırladığı çok değerli kelebek koleksi-

yonunun geleceği için de benzer karamsarlık söz konusudur. Örnek olarak 

verilen koleksiyonlarla değişik araştırıcıların kontrollerinde bulunan mater-

yal gruplarının geleceklerinin pek aydınlık görülmemesinin nedeni, Tür-

kiye’de fauna ve flora ile ilgili araştırmaları yürüten ulusal resmi bir kuru-

mun bulunmayışıdır. Böyle bir ulusal kurumun Avrupa ülkelerinden yüzyıl-

lar sora da olsa, Türkiye için de mutlak gerekliliği yıllardan beri vurgulan-

maktadır. Nitekim belirlenen ihtiyaç nedeniyle TÜBİTAK yıllar önce ülke-

mize böyle bir kurumu kazandırma girişimlerine başlamıştır. Hatta bunun 

için 2 mimarı yurtdışında bulunan müze ve araştırma enstitülerine gönder-

miştir. Ancak aradan 25 yıllık zaman geçmesine rağmen bu husustaki çok 

yararlı girişimlerden istenilen sonuç alınamamıştır. 

TÜBİTAK kanalı ile Türkiye’ye ulusal bir araştırma enstitüsü ve Doğa 

Tarihi Müzesi çalışmaları kesintisiz olarak devam ederken, Ege Üniversi-

tesi’nde Fen Fakültesi’nin 25. kuruluş yıldönümü nedeniyle I. Ulusal Tabiat 

Tarihi Müzeleri Sempozyumu 10-12 Eylül 1986 tarihinde düzenlenmiştir. Söz 

konusu sempozyum TÜBİTAK tarafından da maddi olarak desteklenmiştir.  

Türkiye’de ilk olarak bu sempozyumda 3 tanesi çağrılı olmak üzere 31 

genel bildiri sunulmuştur. Sempozyum bildirileri Ege Üniversitesi Fen Fa-

kültesi Dergisi’nin 1986 yılında ‘Supplement’ sayısı şeklinde 8. cilt halinde 

yayınlanmıştır. Türkiye Tabiat Tarihi Müzeleri hakkında tertiplenen bu ilk 

sempozyumda, beş ayrı araştırıcı (GELDİAY 1986; BARAN 1986; KAP-

TAN 1986; ÖKTEM 1986; TUNA 1986) tarafından Tabiat Tarihi müzeleri-

nin önemi ve gerekliliği hakkında tebliğ sunulmuştur. Ayrıca daha önceki 

yıllarda da bazı araştırıcılar (ARSAN 1968; KAPTAN 1975; AKTÜRE 

1983) tarafından Doğa Tarihi müzeleri ile ilgili makaleler yayınlanmıştır. 
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Şimdiye kadar yapılan kısa açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Tür-

kiye’de de doğal zenginliklerimizle uğraşan bilim adamları ve araştırıcılar 

ülkemizin biyolojik çeşitliliğini saptama ve sevdirme yönünde tamamen boş 

durmamışlardır. Ancak konuya temas edilen belirli sayıdaki araştırmalar ve 

diğer çalışmalar sonucunda, günümüze kadar fauna ve flora çeşitliliği, Av-

rupa kıtasına eşit olan Türkiye’de biyolojik çeşitliliğimizi araştırıp tanıtan bir 

enstitü kurulamamıştır. Böyle bir enstitü aynı zamanda Doğa Tarihi Müzesi 

ödevini de üstlenerek, biyolojik zenginliklerimizi tüm insanlarımıza tanıtıp 

sevdirmeye yönelik eğitim çalışmalarını da üstlenebilir. Ancak bu durum 

mutlaka şart değildir. Buna karşı açık gereksinim duyulan, Türkiye’mizi 

daha iyi tanıyabilmek için ülkemizin fauna ve florasını inceleyen bir enstitü-

nün kurulmasıdır. 

3. Fauna ve Flora Araştırma Enstitüsü’nün Önemi 

Adından da anlaşılacağı üzere, böyle bir enstitünün amacı, tek başına 

Avrupa kıtası kadar biyolojik çeşitliliğe sahip Türkiye’nin doğal zenginlikle-

rini saptamaktadır. Ancak bu amaca yönelik araştırmalarla ülkemizdeki bitki 

ve hayvan türlerinin neler olduğu belirlenecek, bunların Türkiye’nin nere-

sinde ne sıklıkta bulunduğu ortaya çıkarılacaktır. Faunistik ve floristik araş-

tırmaların günümüzde ne kadar önem kazandığı bilinmektedir. Çünkü doğal 

çevredeki insan aktiviteleri neticesinde bitki ve hayvan türleri doğrudan veya 

dolaylı olarak önemli ölçüde zarar görmektedirler. Hatta bazı türler insanla-

rın zararlı etkileri sonucunda tamamen yok olmaktadırlar. Ayrıca biyolojik 

çeşitlilik araştırmaları sayesinde, ülkelerin sahip oldukları doğal zenginlik-

lerden yararlanma olanakları da saptanabilmektedir. Çünkü bir doğal zen-

ginliğin değerlendirilmesi, onun Populasyon büyüklüğünün, sıklığının ve 

yayılış alanının doğru bir şekilde bilinmesi ile mümkün olabilir. Bunun için 

de fauna ve flora araştırma enstitüsü uzmanları tarafından, bütün ülkenin 

sistemli ve planlı bir şekilde araştırılıp incelenmesi gereklidir. Böyle bir 

kapsamlı inceleme işi, yalnız bitki ve hayvan türlerinin tanıtım ve yayılışla-

rını inceleyen uzmanlar tarafından gerçekleştirilebilir. Üniversitelerde araş-

tırma yapanların da uzmanlık alanlarına göre biyolojik çeşitliliğin belirlen-

mesine ilgi duymaları doğaldır. Ancak söz konusu akademik araştırıcılar 

araştırma programlarını hayvan ve bitki türlerinin uygun ve aktif zamanla-

rına göre ayarlayamazlar. Şayet böyle bir durumu yapsalar bile, uzun süre 

devam ettiremezler. Çünkü üniversitedeki akademik ders programını da yü-

rütmek zorundadırlar. İşte bu nedenle bir Türk bilim adamı Doğu ve Orta 

Anadolu’daki bir araştırma bölgesinde ve bahar mevsiminde en fazla bir 

hafta kalabilmekte, buna karşılık Avrupa ülkelerindeki araştırma enstitüle-

rinden turist statüsü ile ülkemize gelen yabancı uzmanlar 4-6 hafta istedikleri 

bölgede kalıp araştırmasını sürdürmektedir. Belirtilen nedenlerle çok geniş 

ve zengin Türkiye’nin henüz tatmin edici şekilde doğal zenginlikleri çeşit, 

miktar ve yayılış yönlerinden saptanamamıştır. Çevre sorunlarının günü-
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müzdeki önemi nedeniyle Türkiye’deki biyolojik zenginliklerimizin çeşidini, 

miktar ve yayılışlarını acilen saptamak ve bu bilgilere ihtiyaç duyan tüm 

kurumların hizmetine sunmak zorundayız. Günümüze kadar gecikmiş olan 

fauna ve flora araştırma enstitüsünün, artık bekletilmeden kurulması ve Tür-

kiye biyolojik çeşitliliği hakkındaki temel ve doğru bilgileri ortaya çıkarması 

gerektiğine inanmaktayız.  

Dünyanın bir çok ülkesinde biyolojik çeşitlilikle ilgili araştırma ens-

titüleri, aynı zamanda Doğa Tarihi müzesi olarak da hizmet sunmaktadır. 

Böyle bir durum hem pratik hem de yararlıdır. Çünkü amaç biyolojik çeşitli-

liği tanıtıp doğru değerlendirilmesini sağlamak olduğundan, çalışılan biyo-

lojik zenginlikle ilgili tipik objeler ancak bu kurumlar tarafından eğitim 

amaçlı sergilenebilir. Bu nedenle, kurulması gereken araştırma enstitüsü 

yeterince materyal temin edince bunlardan bir kısmını doğayı sevdirmeye 

yönelik eğitim amaçlı kullanabilir. Ancak bu ikinci amaç fauna ve flora 

araştırma enstitüsünün kurulmasından sonra, daha rahat gerçekleştirilebile-

cektir. Çünkü biyolojik zenginlikle ilgili eğitim çalışmaları, o ülkenin ve 

hatta dünyanın tipik örneklerinin değişik şekilde değerlendirilmesiyle müm-

kündür. 

Anlaşılacağı üzere araştırma enstitülerinin ilk önce kurulup ülkenin 

fauna ve florasını saptaması aşamasından sonra, konuya ait çarpıcı örnek-

lerle de eğitim çalışmalarını sürdürecektir. Dünya ülkeleri içinde biyolojik 

çeşitlilik bakımından tek başına kıtalarla yarışan ülkemizin, biyolojik zen-

ginliklerinin tanınmadan yok olmalarını önlemek için, bir an önce milli araş-

tırma enstitümüzün kurulması gerekmektedir. Söz konusu gerekliliğin ne-

denleri şöyle sıralanabilir: 

1) Türkiye yüzölçümü oldukça geniş bir ülkedir. 

2) Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında yer almaktadır. 

3) Fiziki coğrafyası bakımından 7 ayrı bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler 

bitki ve hayvan türleri bakımından büyük farlılık göstermektedir. 

4) Üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bu durum Anadolu’nun kendine has 

bitki ve hayvan türü barındırmasına neden olmuştur. 

5) Türkiye’de Avrupa, Asya ve Afrika kökenli canlı türleri yanında 

yalnız kendine has bitki ve hayvan türleri de mevcuttur.  

6) Göçmen hayvan türlerinin en önemli göç yolları üzerinde yer alan 

ülkemizin, fauna ve florası ayrıca artmaktadır. Nitekim Türkiye tek 

başına Avrupa kıtası kadar bitki ve hayvan türü barındırmaktadır. 

 

4. Türkiye Fauna ve Flora Enstitüsünün Hizmetleri 
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Bu kurumdan ve ortaya koyacağı hizmetlerden tüm insanlarımız ya-

rarlanacaktır. Ancak bazı kurumlarımız yapacakları planlama çalışmaları ile 

diğer işleri ülkemiz yararına sonuçlandırabilmek için özellikle bu enstitünün 

verilerine ihtiyaç duyacaklardır. Bunlar şöyle sıralandırılabilir. 

1) Çevre Bakanlığı: Türkiye’nin doğal zenginliğini tanıtan yeterli bilgi-

ler ortaya çıkacağından, bunların değerlendirilmesi en yararlı şekilde 

yapılabilecektir. 

2) Maliye Bakanlığı: Doğal zenginliklerin miktar ve özeliğine göre ba-

kanlık kontrolündeki bölgelerin gereken şekilde planlaması ve de-

ğerlendirilmesi mümkün olacaktır. 

3) Orman Bakanlığı orman içi ve orman civarı fauna ve florayı doğru 

bir şekilde bilerek, Türkiye yararına en iyi düzenleme ve planlamayı 

yapabilecektir. 

4) Turizm Bakanlığı turizmle ilgili tüm faaliyet ve planlamalarını Tür-

kiye’nin her türlü doğal zenginliğini dikkate alarak sürdürebilme 

imkanına kavuşacaktır. 

5) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı büyük ihtiyaç duyduğu ülkemizin do-

ğal zenginlikleri hakkında doğru bilgilere ulaşmış olarak düzenle-

meler yapabilecektir. 

6) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yıllardır gereksinim duyduğu Tür-

kiye’nin doğal zenginlikleri ve bunların yayılışları hakkındaki doğru 

bilgiler sayesinde, bakanlıkça yapılacak tüm çalışma ve düzenleme-

leri her yönüyle en yararlı şekilde uygulayabilecektir. 

7) DPT Türkiye genelinde planlama yaparken ülkemizin doğasını ve 

zenginliklerini Enstitüden alacağı bilgilere göre düzenleyebilecektir. 

8) TÜBİTAK Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği ile ilgili fauna ve flora 

veri tabanını oluşturmak için 8-10 yıldan beri Çevre Bakanlığı ile 

birlikte çalışmalar yürütmektedir. Bu enstitünün uzman kadroları sa-

yesinde günümüzde büyük ihtiyaç haline gelen ve TÜBİTAK için de 

acilen gerekli olan veri tabanı hazırlanması işi de çözülmüş olacaktır. 

9) Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı da, ülkemiz menfaatleri için 

kurulacak bu enstitünün verilerinin en yararlı şekilde değerlendiril-

mesini isteyebilecek ve uygulamaların da bu gereksinim doğrultu-

sunda yapılmasını sağlayabilecektir. 

10) Türkiye’nin fauna ve florası ile uğraşan tüm bilim adamlarının 

başvurabilecekleri ve yararlanabilecekleri milli bir araştırma kurumu 

gecikmeli olarak ortaya çıkacaktır. 
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11) Avrupa Konseyi’nin doğal zenginliklerle ilgili tüm faaliyetlerine 

katılabilecek uzman kadroyu barındıracaktır. 

12) Araştırma Enstitüsünün İzmir’de ve Üniversitemizde kurulması uzman 

eleman bulma ve yetiştirme yönünden de büyük kolaylık ve imkanlara 

sahiptir. Çünkü İzmir’deki iki üniversitenin böyle bir enstitüyü 

destekleyecek yetişmiş uzman elemanları mevcuttur. Ayrıca İzmir’de 

Türkiye’nin ilk ve tam amfibi ve sürüngen koleksiyonu bulunmaktadır. 

13) Enstitü sergileyeceği tabiat tarihine ait tipik örneklerle günümüz 

genç kuşağı başta olmak üzere tüm insanların, doğa ve doğadaki 

canlı türlerini tanıyarak korumalarına yardımcı olacaktır. Bir başka 

deyişle kurum, çevre ile ilgili bilgilerin ilgi duyan herkese öğretil-

mesi hususunda bir eğitim kurumu gibi görev yapacaktır. 

14) Sağlık Bakanlığı’nın talep ve desteği ile Enstitü’nün bir başka 

önemli faaliyeti de Türkiye’de yaşayan zehirli yılan türlerinden zehir 

üretimi olacaktır. Böylece Türkiye’de artık İran gibi polivalent etkili 

serum üretip kullanabilecek ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edebile-

cektir. Kristal hale getirilmiş bir gram yılan zehrinin 10.000 Ameri-

kan Doları olduğu günümüzde, üretilecek zehir değişik ilaçların ya-

pımında da kullanılabilecektir. Ülkemiz için böylesine gerekli bir 

üretimi gerçekleştirecek yetişmiş elemanlarımız yeterince mevcuttur. 

5. Araştırma Enstitüsünün Kuruluşu, İşleyişi ve Akademik 

Kadroları 

Türkiye için Milli Fauna ve Flora Araştırma enstitüsü kurulmalıdır. 

Çünkü Enstitü araştırmalarını yürütmek için bütçe ve kadrolu elemanlara 

ihtiyaç duyacaktır.  

Enstitünün fauna ve flora gruplarına çalışmalarını sürdürecek uzman 

kadro gereklidir. Bu doktora yapmış uzmanlar yalnız enstitü tarafından veya 

Fen Bilimleri Enstitüsü ile birlikte lisanüstü öğrenimlerini tamamlamalıdır. 

Fauna ve Flora konularında lisansüstü programın yürütülebilmesi için ensti-

tüye en az 1 profesör, 3 doçent kadrosu verilmelidir.  

Fauna ve flora konusunda araştırma yapacak uzmanlar için de en az 

50 kadro gerekir. Böylece hızlı bir şekilde Türkiye biyolojik çeşitliliğine ait 

veri tabanı hazırlanabilir. 
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PALEOEKOLOJİ’NİN PALEOANTROPOLOJİ 

 BİLİMİNE KATKILARI 

 

 
 

Yard.Doç.Dr.İsmail ÖZER
*
 

Özet 

Fosil organizmalar ve onların fiziksel çevreleri arasındaki ilişkileri araştıran 

Paleoekolojinin amacı, canlıların yaşadığı doğal ortamları, organizma grupları 

arasındaki etkileşimleri ve sedimanların yapısı ile bitki ve hayvanların korunma 

durumu arasındaki ilişkileri tanımlamaktır.  

Paleoantropologlar, insan evrimini ve fosil insanların geçmişte birbirleri ve 

çevreleriyle ilişkilerini araştırmaktadırlar. Çalışmamızda Güney Anadolu’daki bir 

paleoantropolojik çalışma alanında (Üçağızlı Mağarası Kazısı) yapılan paleoekolojik 

analizler anlatılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Paleoekoloji, Paleoantropoloji, Üçağızlı Mağarası Kazısı  

THE CONTRIBUTES TO PALEOANTHROPOLOGY OF 

PALEOECOLOGY 

Abstract 

The aim of paleoecology which is the study of the relationship of fossil 

organisms among themselves and with their local physical environments, is to define 

the living habits of organisms, the interactions of groups of organisms, and the 

relationships between sediment structures and animal or plants’ preservation 

condition.  

                                                 
*
 Yard.Doç.Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji 

Bölümü 06100-Sıhhiye / Ankara. 
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Paleoanthropologists are study human evolution and relationship of fossil 

humans among themselves and with their environments in the past. In our study the 

paleoecological analysis of a paleoanthropological study area (Üçağızlı Cave 

Excavation) is describing from South Anatolia.  

Keywords: Paleoecology, Paleoanthropology, Üçağızlı Cave Excavation 

1. Paleoekoloji Nedir? 

Paleoekoloji, “jeolojik dönemlerde yaşamış organizmaların birbiri ve 

çevreleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi” şeklinde tanımlanmaktadır. Bir 

yaşam ortamı; organik ve inorganik varlıklardan oluştuğuna ve 

paleoekolojinin amacı da ortam unsurları arasındaki etkileşimin incelenmesi 

olduğuna göre bu konuları aydınlatabilmek için biyoloji, klimatoloji, jeoloji, 

fizik, kimya, paleontoloji ve paleoantropoloji vb. gibi bir çok bilim dalının 

katkılarına ihtiyaç duymaktadır. 

Paleoekolojik analizdeki ilk adım stratigrafik bir birimdeki fosillerin 

basit taksonomik tanımlamasının yapılmasıdır. İkinci adım ise her bir 

stratigrafik birim ve her bir taksonomik grup içerisindeki türlerin miktarlarının 

hesaplanmasıdır. Bu analizler sonucunda ortamda bulunan canlı türlerinin 

yoğunluğu ve ortama adaptasyonu belirgin bir şekilde ortaya konulabilmekte 

ve organizmaların bu şartlara bağlı olarak evrimlerini takip etmek, zaman 

sürecindeki değişmelerini gözlemlemek ve sonunda morfolojisini kontrol eden 

şartlar ve sebepleri aydınlatmak mümkün olabilmektedir.  

Fosil organizmaların taksonomisi, onların canlı ve cansız çevreleriyle 

ilişkileri göz önünde tutulmadan yapılmaya çalışıldığı zaman, genellikle 

gerçeği yansıtmamaktadır. Bundan dolayı evrim sürecinin anlaşılmasında 

yanlışlıklar yapılabilmektedir. Çünkü fosil organizmalar yaşadıkları dönemin 

iklim, sıcaklık, enlem, rüzgar yönleri, göç yolları, okyanus ve kıta bağlantıları, 

pozisyonları ve evrim hızı gibi pek çok bilgiyi günümüze taşırlar. Aynı 

zamanda hayvan ve bitkilere ait kalıntılar sedimanların yaşlandırılmasında 

önemli ipuçları vererek evrimsel çalışmalara katkılar sağlamaktadır.  

Paleoekoloji, yaşamın tarihi ve evrimiyle ilgili olduğu için 

paleontolojiyle de direkt olarak ilişki içerisinde bulunmaktadır. Paleontologlar, 

fosil kayıtların analizinde, geçmişte yaşayan bitki ve hayvan türlerine ait 

kalıntıların tanımlanmasından daha fazla veriye ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bu 

fosil organizmaların boyut ve biçimleri de onların ekolojisi hakkında önemli 

bilgiler vermektedir.  

 Paleoekolojik çalışmalarda sedimanların araştırılması da son derece 

büyük önem taşımaktadır. Sedimanlar, su, rüzgar ya da buz gibi çevresel 

faktörler tarafından bir yerde katman halinde biriktirilen depozitlerdir. Bu 

depozitler; kıyı kumları, göl çamurları, akarsu çakılları, mercan yığınları ve 

çöl kumları gibi çok değişik kökenli olabilmektedir. Sedimanların oluşumu 
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sırasında yakın çevrede yaşayan ya da taşınma yoluyla bölgeye gelen hayvan 

ve bitki kalıntıları da çeşitli yollarla sedimanların yapısına katılırlar. İşte bu 

tabakaların çalışılmasıyla fosiller, fosillerin çalışılmasıyla da stratigrafinin 

değerlendirilmesine yönelik bulgulara ulaşılabilir.  

2. Paleoantropoloji 

Kelime anlamı olarak “eski insan bilimi” anlamına gelen 

Paleoantropoloji, insanın canlılar dünyasındaki yerini, morfolojik ve 

biyolojik yapısını ve günümüze gelinceye kadar geçirdiği aşamaları 

araştırmaktadır. Doğanın bir parçası olan insanın diğer canlılarla ilişkisi ve 

sürekli etkileşim içerisinde olduğu cansız doğayla ilişkileri evrimsel 

sürecinin değerlendirilmesinde büyük önem taşımaktadır.  

Paleoekoloji ile paleoantropoloji arasındaki en önemli bağlantı evrim 

alanındadır. Bu yüzden paleoekolojik araştırmalar sonucunda, insanın ve 

ailesinin evrimine yönelik çalışmalar gerçekleştiren paleoantropoloji bilim 

dalına son derece önemli katkılar sağlanmaktadır. Şöyle ki, günümüzde 

yaşayan veya yaşamayan pek çok canlıya ait kalıntılar, kendi dönemleri 

içerisinde yapılan değerlendirmeler sonucunda bizlere o canlı ve ortam 

hakkında pek çok bilgi verebilmektedir. Bu da evrimsel sorunların doğru 

olarak çözümlenmesine ve taksonominin doğru olarak oturtulmasına olanak 

sağlamaktadır. Özellikle insan evrimine yönelik araştırmalarda doğru ve 

gerçekçi paleoekolojik yorumlamalara büyük ihtiyaç duyulmaktadır.  

Aşağıda, paleoekolojik verilerin Paleoantropoloji bilimine sağladığı 

katkıları daha somut bir hale getirmek için ülkemizde yapılmakta olan bir 

paleoantropolojik araştırma hakkında kısaca bilgi verilmektedir.  

3. Üçağızlı Mağarası Kazısı 

Hatay İli, Samandağ İlçesi’nin güneyinde, Suriye sınırına yakın bir 

bölgede yer alan Üçağızlı Mağarası, 1989 yılında Fransız araştırmacı Angela 

Minzoni Deroche tarafından bölgede yapılan yüzey araştırmaları sırasında 

bulunmuş ve 1990, 1991 yıllarında ilk kazılar gerçekleştirilmiştir. 

Mağarada daha sonraki yıllarda ara verilen araştırmalar, 1997 yılında 

A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. 

Erksin Güleç başkanlığındaki bir ekip tarafından tekrar başlatılmış olup, 

kazılar aralarında Prof.Dr. Steve Kuhn, Prof.Dr. Mary Stiner ve Prof.Dr. Paul 

Goldberg gibi dünyaca ünlü bilim adamlarının da yer aldığı geniş bir ekip 

tarafından halen devam ettirilmektedir. 

Üçağızlı Mağarası, ülkemizin Erken Üst Paleolitik depozitlerine 

yönelik buluntular veren ender örneklerden biri olarak karşımıza 

çaıkmaktadır. Mağara’nın Üst Paleolitik ve Epipaleolitik dönemlere ait 

yaklaşık 3 m.’lik depozitlerden oluşan üst tabakası tavan ve batı duvarının 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi 

 
21 

çökmesi sonucunda zaman içerisinde kaybolurken, daha alttaki ve ağırlıkla 

Erken Üst Paleolitiğe ait sedimanları son derece iyi korunmuştur. 

Yapılan C14 yaşlandırmalarına göre, günümüzden 41.500 yıl öncesinin 

Erken Üst Paleolitiğiyle, 17.000 yıl öncesinin Epipaleolitik döneminde yoğun 

olarak yerleşime sahne olduğunun göstergesi olan bu tabakalardaki kazılarda 

bol miktarda taş alet (Mousterien ve Levallois uçlar, yonga, dilgi, kenar ve ön 

kazıyıcılar, taş kalemler, sırtlı bıçaklar, mikrolitler, çontuklu ve dişlemeli 

aletler, çok yüzlü aletler ve mikrolitler), hayvan kemiği [karaca (capreolus 

capreolus), yabani keçi (Capra aegegris), ala geyik (Dama mesopotamica), 

yaban öküzü (Bos primagenius), yaban domuzu (Sus scorfa), tilki (Vulpes sp), 

ayı (Ursus arctos), kaplumbağa (Testudo graeca)] ile beslenme ve süslenme 

amaçlı kullanılmış deniz kabukları (Nassarius gibbosula, Columbella rustica, 

Theodoxus jordanii, Patella sp, Monodonta turbinata) bulunmuştur. 

Mağaradan ele geçirilen en önemli buluntular ise uzun yıllar mağarada iskan 

eden insanlara ait diş kalıntılarıdır. Şu ana kadar yapılan kazılarda üç adet 

insan dişi tespit edilmiştir. Anadolu’da Paleolitik dönem insanlarına ait iskelet 

kalıntılarının çok ender olarak ele geçirilmesi nedeniyle de ayrıca büyük önem 

taşıyan bu buluntular, Erken Üst Paleolitik dönemde Hatay bölgesinde 

yaşamış olan modern insanlar hakkında önemli ipuçları vermektedir.  

Mağaranın kuzey ucuna doğru iyice kalınlaşan mağara sedimanları, 

farklı miktardaki kemik, taş alet, deniz kabuğu ve kül barındıran kırmızı kilden 

oluşmaktadır. Kültürel kalıntıların tabakalardaki yoğunluk değişmeleri bizlere 

paleoantropolojik gelişmeler konusunda detaylı bilgiler vermektedir. Örneğin 

üst tabakalara çıkıldıkça ele geçirilen taş aletlerin teknolojisinde büyük bir 

gelişme gözlenmektedir. Alt tabakalarda Öncül Üst Paleolitik kültürü 

simgeleyen kalıntılar yukarılara çıkıldıkça yerini Erken Üst Paleolitik 

kültürüne (Ahmarian) bırakmaktadır. Bu durum zaman içerisinde bu bölgede 

yaşayan insanların zeka olarak gelişmelerinin bir göstergesidir.  

Mağara sedimanları içerisinde bulunan ve dönem insanları tarafından 

avlandığı anlaşılan hayvan türlerindeki farklılaşma da bize Hatay bölgesinin 

fauna ve florasındaki değişmeleri yansıtmaktadır. Buna göre daha eskilere 

tarihlendirilen alt tabakalar da büyük karasal otçullar dominanttır ve denizel 

yiyecek ve süs eşyaları daha az sayıdadır. Faunal veriler bu dönemde 

oldukça serin ve kuru bir iklimin varlığını göstermektedir. Üst katmanlarda 

ise orta ve küçük bedenli otçul memeliler yaygındır ve bu çeşitli fauna 

oldukça sık bitki örtüsüyle nemli bir iklimi işaret etmektedir. Bu tabakalarda 

ele geçirilen süslenme amaçlı kullanılmış tatlı ve tuzlu su yumuşakçalarına 

ait kabukların yoğunluğu, Üçağızlı Mağarası’nı dünyanın ender buluntu 

yerlerinden biri haline getirmektedir. Bu buluntular, günümüzden 41.500 yıl 

öncesinde insanların kültürel olarak ulaştıkları seviyenin iyi bir göstergesidir. 
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Üçağızlı Mağarası Kazısı, Hatay bölgesinde yaşamış olan paleolitik 

dönem insanlarının biyolojik yapıları, günlük yaşantıları, beslenmeleri, süs 

eşyaları ve çevrelerinde yaşayan bitki ve hayvan toplulukları hakkında 

verdiği paleoantropolojik, paleontolojik, paleoekolojik ve tafonomik 

bilgilere önümüzdeki yıllarda da önemli ilaveler yapacaktır.  
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ÜLKEMİZDE KSİLOLOJİ, PALİNOLOJİ VE  

DENDROKRONOLOJİ ALANINDA YAPILAN 

ÇALIŞMALARIN DOĞA TARİHİ AÇISINDAN BİR 

DEĞERLENDİRMESİ VE BAZI YENİ BULGULAR 
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Özet 

Bu makalede, ülkemizde doğa tarihi konularını da içeren ksiloloji, palinoloji ve 

dendrokronoloji alanında yapılmış bazı çalışmaların bir değerlendirmesinin yapılması 

ve bazı yeni bulguların sunulması amaçlanmıştır. Doğa tarihi anlamında ülkemizde 

yapılan çalışmalar genel olarak iki grup altında toplanabilir. Birincisi, milyon yıllarla 

ifade edilen Tersiyer ve genel olarak Kuvaterner, ikincisi de binlerce yılla ifade edilen 

Holosen dönemine yönelik çalışmalardır. Özellikle kömür ve linyit gibi ortamlarda ve 

petrifiye olmuş gövdeler üzerinde yapılan odun anatomisi çalışmaları ile kömür ve 

linyit gibi ortamlarda yapılan polen analizleri, milyonlarca yıl önceye ait bilgiler ver-

mektedir. Ülkemizde, bu alanda yapılan çalışmalar sonucunda, bugün ülkemizde doğal 

olarak bulunmayan, fakat Tersiyer ormanlarında bulunan Taxodium, Sequoia, 

Sequoiadendron, Ginkgo gibi ağaç taksonlarının varlığı saptanmıştır. Ayrıca, Ağaçlı 

Linyit ocağından sağlanan ve tümüyle odun özelliğini koruyan bir Sequoiadendron 

odununda yapılan anatomik çalışmalarla, bazı odun özelliklerinde görülen evrimleşme 

belirgin şekilde ortaya konmuştur. Dendrokronolojik çalışmalar ile turba ve göllerde 

yapılan polen analizleri de, özellikle Holosen’de yaşanan bazı doğa olaylarının 

saptanmasına olanak sağlamaktadır. Ülkemizin değişik göllerinde yapılan polen 

analizleri sonucunda, dönemsel olarak kurak ve yağışlı periyotlar belirlenmiştir. 

Özellikle 1400-1550 ve 1700-1750 yıllarında dönemsel bir kuraklığın olabileceği hem 

polen analizlerinde hem de yıllık halka kronolojileri üzerinde görülmüştür.  

Anahtar kelimeler: Ksiloloji, Palinoloji, Dendrokronoloji, Dendroklimatoloji, 

Dendropalinoloji, Doğa tarihi 
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Abstract 

The purpose of the present paper is to discuss the results of some studies in 

xylology, palynology and dendrochronology with aspect of their natural history, and 

to present some new findings. The mentioned studies can be separate two groups: 

First is about Tertiary (especially late Tertiary) and second is about Quaternary. The 

wood anatomical and palynological studies on charcoal and lignite, and petrified 

woods gave us important information about vegetation and climate of the late Ter-

tiary. Some species (Taxodium, Sequoia, Sequoiadendron, Gingko, Podocarpus and 

Pseudotsuga) which presently do not grow in Anatolia naturally were investigated 

that lived in Tertiary. In addition, one Sequoiadendron wood sample which had fully 

preserved its woody structure was found in Ağaçlı Lignite Quarry which formed 

about two or three million years B.P. After anatomical studies, it was found many 

evolutionary characteristics on the fossil wood of Sequoiadendron. Dendrochrono-

logical studies and pollen analysis in peat’s were showed many information about 

vegetation and climate of Holocene and about several natural events. For instance, 

formation of the Sülük lake near Bolu-Mudurnu was determined as 1702-1703 den-

drochronologically. The pollen spectrums from many lakes and a tree-ring chronol-

ogy of Pinus nigra Arn. were compared graphically and found a high correlation in 

several period. While the percentage of pollen of Pine species in Lakes decreases, 

the growth rate of Black pine also decreases in the Eastern Mediterranean. As a 

result, it can be concluded that there has been serious climatic conditions for growth 

of pine species between about 1400-1550 AD and 1700-1750 AD.  

Key words: Xylology, Palynology, Dendrochronology, Dendroclimatology, Den-

dropalynology, Natural history 

GİRİŞ 

Dünyanın oluşumundan günümüze kadar yaşanmış olaylar ve bu 

olayların etkileri bir şekilde doğada izler bırakmıştır. Bu izleri görebilmek, 

anlayabilmek ve onları yorumlayabilmek, doğa tarihini öğrenmemizi sağla-

maktadır. Bu olaylara Palebotanik açıdan baktığımızda, Tersiyer’den günü-

müze çeşitli doğa olaylarını saptayabilmekteyiz. Doğada kömüre dönüşmüş, 

linyitleşmiş, petrifiye olmuş veya bütünüyle odun özelliğini korumuş olan 

ağaç gövdelerinin analizleri, bizlere hem o ağaçların yaşadıkları dönemlerin 

genel olarak iklimi hem de orman yapısı hakkında bilgiler vermektedir. 

Ağaçların gövde parçaları dışında tohumları, yaprakları ve özellikle polenleri 

de, yaşadıkları dönemlerin iklimi ve vejetasyon yapısı hakkında bilgiler 

vermektedir.  

Botanik bilim dalının doğa tarihini anlamaya dönük çalışmaları 

“Paleobotanik” adı altında yapılmaktadır. Egemen (1958) tarafından 

paleobotanik, “Geçmiş jeolojik çağlarda yaşamış olan bitki şekillerini, 

gruplarını araştırmak, bunların anatomi ve morfolojilerini karşılaştırmalı 

olarak incelemek, biyolojik, ekolojik, paleocoğrafik özelliklerini ve dolayı-

sıyla geçmiş zamanlardaki bitkiler alemi ile bugünkü bitkiler arasındaki iliş-
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kileri incelemek, yani bitki filogenisi hakkında bilgiler elde etmek” olarak 

tanımlamaktadır.  

Ülkemizde yapılan çalışmalar, genel olarak Tersiyer ve Kuvaterner 

dönemlerini kapsamaktadır. Yaklaşık olarak son 2 milyon yıllık Kuvaterner 

döneminden bir önceki dönem olan Tersiyer, günümüzden önceki 65 ile 2 

milyon yıl arasındaki 63 yıllık dönemi kapsamaktadır. Kutluk (1994) Tersi-

yer’den Kuvaternere (Pliyosen/Pleistosen) geçiş sınırının, dünya iklimindeki 

sıcaktan soğuk koşullara geçişin yaşandığı dönemin olduğunu belirtmekte-

dir. Böylece Kuvaterner’in başlangıcının ortalama olarak 1.8 milyon yıl ol-

duğu kabul edilmektedir.  

Kuvaterner’i öteki jeolojik dönemlerden ayıran en önemli özelliği, 

iklimdeki sıcak-soğuk dalgalanmaların çok sık aralıklarla meydana gelmesi-

dir. Dünya ikliminde Kretase sonunda başlayan genel bir soğuma, Oligosen 

sonunda belirginleşir; buna karşın sıcaklık yine de günümüzdekinden fazla-

dır. Soğuma, Tersiyer boyunca devam etmiştir. Tersiyer başında 21-22°C 

olan yıllık ortalama sıcaklık, Pleistosen’in soğuk dönemlerinde 0°C ile –

2°C’ye düşmüş, günümüzde ise 7-10°C’ye çıkmıştır (Erol, 1979; 1991). 

Kuvaterner’e kadar daha yavaş aralıklarla seyreden sıcak-soğuk değişimleri-

nin, Kuvaterner döneminde daha sık aralıklarla tekrarlanmasının nedenini 

Kutluk (1994) üç nedenle açıklamıştır: Birincisi, Tersiyer’de oluşan yüksek 

dağların, denizler üzerinde oluşan yüksek nemin dolaşımını engellemesi; 

ikincisi, kıtaların birbirinden uzaklaşmasıyla okyanus akıntılarının değişmesi 

ve dolayısıyla sıcaklığın değişik biçimlerde dağılması ve üçüncüsü de yukarı 

enlemlerdeki buzulların büyüyerek daha fazla soğumaya yol açmasıdır.  

İçinde yaşadığımız son dönem olan Kuvaterner, Pleistosen ve Holosen 

olmak üzere iki döneme ayrılmıştır. Pleistosen buzul çağlarla eşleştirilmekte 

ve Holosen de buzul çağlar arasındaki sıcak dönemler olarak tanımlanmakta 

ve son 10.000 yıllık dönem Holosen olarak kabul edilmektedir (Kutluk, 1994).  

Yukarıda özetlenen Tersiyer ve Kuvaterner döneminde yaşanan iklim 

değişimleri, dağların oluşumu, jeolojik alçalma ve yükselmeler, canlılar 

alemi üzerinde de çok büyük etkiler yapmış ve bir yandan yeni türler ortaya 

çıkarken, diğer yandan bazı türlerin yok olmasına yol açmıştır. Bu anlamda, 

ülkemizde, Şanlı (1982), Kayacık ve ark. (1981), Kayacık ve ark. (1995), 

Eroskay ve Aytuğ (1982), Kutluk (1994), Aytuğ ve Şanlı (1974), İnan 

(1998) ve Kutluk ve Aytuğ (1999) tarafından önemli çalışmalar yapılmıştır.  

Ülkemizde yapılan Paleobotanik ile ilgili ksiloloji, palinoloji ve dendro-

ronoloji alanında yapılan ve bir çoğu yukarıda verilen çalışmalarla önemli bilgiler 

elde edilmiştir. Bu çalışmaları iki grup altında toplamak mümkündür. 

Birincisi; Tersiyer ve hemen sonrası dönemleri içeren çalışmalardır. Özellikle 

ksilolojik ve palinolojik açıdan yapılan linyit analizleri (Aytuğ ve Şanlı, 1974; 

Şanlı, 1982), odun özelliğini koruyan veya petrifiye olmuş ağaç gövdeleri 
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üzerinde yapılan çalışmalar (Eroskay ve Aytuğ, 1982, Kayacık ve ark., 1995, 

İnan, 1998) ülkemizin tersiyer sonu florası ve iklimi hakkında önemli 

bilgiler sağlamıştır. İkincisi de, Holosen dönemini konu alan çalışmalardır. 

Turbalıklarda yapılan polen analizleri (Aytuğ, 1970; Bottema ve ark., 

1993/1994; Zeist ve ark., 1975) ve dendrokronolojik çalışmalar (Kuniholm, 

1996; Akkemik, 2001) daha yakın geçmişte yaşanan çeşitli doğa olaylarının 

saptanmasına katkı sağlamıştır.  

Bu makalede amaç; ülkemizde doğa tarihi alanında yapılmış 

ksilolojik, palinolojik ve dendrokronolojik çalışmaların bir değerlendirme-

sini yapmak ve Sequoiadendron olarak teşhis edilen petrifiye olmuş bir ör-

neğe ait sonuçlar ile odun özelliğini korumuş bir Sequoiadendron gövde 

parçasından elde edilen evolutif sonuçları sunmaktır.  

1. Ksilolojik Çalışmaların Doğa Tarihine Katkıları 

Aytuğ ve Şanlı (1974) tarafından yapılan linyit analizlerinde, İstanbul 

Boğazının Tersiyer sonu orman yapısı hakkında önemli bulgular ortaya 

konmuştur. Bu çalışmanın sonuçlarına göre bir çok linyit örneği teşhis edilmiştir 

(Tablo 1). 

Bu örneklere dayanarak, Tersiyer sonu ormanlarının kuruluşunu 

bütünüyle ortaya koymak elbette olanaksızdır. Fakat bu örnekler, bugün 

tamamen yapraklı Meşe ve Kayın ağaçlarının hakim durumda olduğu orman 

yapısına (Yaltırık, 1966) göre, Tersiyer sonu ormanlarının farklı bir kuru-

luşta olduğunu göstermektedir. Çam örneklerinin çok daha fazla olması, 

ormanın ana ağaç türlerinin Çamlar olduğunu göstermektedir. Genel olarak 

daha sıcak karakterli ve Akdeniz tipi ormanlarının hakim olduğu Tersiyer 

sonu ormanlarının yerinde, günümüzde daha ılıman karakterli ve Karadeniz 

iklim tipinin hakim olduğu bir orman kuruluşu bulunmaktadır.  
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Tablo 1.İstanbul-Ağaçlı Linyit Ocaklarından Alınan Linyit 

Analizleri Sonucunda Teşhis Edilen Örnek Sayısı Ve Taksonlar 

(Aytuğ Ve Şanlı, 1974) 

 

Örnek sayısı Teşhis edilen taksonlar 

13 Pinus nigra (Karaçam)  

2 Pinus pinea (Fıstık çamı) 

3 Pinus brutia (Kızılçam) 

4 Pinus sp. (Çam) 

5 Taxus baccata (Porsuk) 

6 Juniperus sp. (Ardıç) 

7 Juglans sp. cf. regia (Ceviz) 

8 Quercus sp. (Meşe) 

9 Salix sp. (Söğüt) 

Trakya’nın Tersiyer dönemindeki orman yapısı ve ağaç türleri üzerin-

deki en geniş kapsamlı çalışma Şanlı (1982) tarafından yapılmıştır. Bu 

çalışma oldukça zor ve uzun süreli laboratuar analizleri sonucunda yapılmış 

olup, son derece yararlı bir araştırmadır. Dokuz ayrı linyit ocağından alınan 

linyit örnekleri üzerinde yapılan ksilolojik analizlerde, bazıları bugün ülke-

mizde yaşamayan çok değişik taksonlar saptanmıştır. Genellikle Pliyosen 

yaşlı olan linyitler üzerindeki analiz sonuçları aşağıda verilmiştir (Tablo 2; 

Şekil 1). Bu çalışmada, bugün ülkemizde doğal yetişmeyen bir çok taksonun 

Tersiyer sonlarında Türkiye’de de yetişmiş olduğunu görüyoruz. Bunlardan 

Ginkgo biloba, Podocarpus, Pseudotsuga taksonları bugün ülkemizde doğal 

yetişmemektedir. Örnek alınan alanlar genel olarak incelendiğinde, hemen 

hepsinde Çamların oranının fazla olduğu görülmektedir. Bu durum Aytuğ ve 

Şanlı (1974)’nın sonuçlarına da uymaktadır. Bu sonuçlara dayanılarak, Ter-

siyer sonlarında, Trakya’da Çam türleri bakımından hakim bir orman varlı-

ğından söz etmenin mümkün olduğu sonucuna varılabilir.  

Tersiyer ormanları ile günümüzdeki durumu karşılaştırdığımızda, 

günümüzde bazı taksonların ülkemizde bulunmadığını, bazı taksonların da bu 

bölgede yetişmediğini görmekteyiz. Örneğin Cedrus cinsinin C.libani türü, 

bugün ülkemizin Akdeniz Bölgesi’ndeki Toros Dağlarında ve lokal olarak da 

Tokat civarında yetiştiği bilinmektedir. Buna karşın Tersiyerde, Trakya’da da 

yetiştiği saptanmıştır. Yine Tersiyerde en fazla örneklenen ağaç türünün Pinus 

nigra olduğu görülmektedir. Bugün bu türün Trakya’da çok lokal 3 adet doğal 

yayılış alanı olduğu bilinmektedir (Dönmez, 1968) ve bu alanlar Tersiyer 

kalıntısı olarak değerlendirilmektedir (Kayacık ve ark., 1981). 
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Tablo 2. Trakya’nın Tersiyer Florasına İlişkin Özet Sonuçlar (Şanlı, 1982) 

 

Örnek Alanı Yaşı Saptanan taksonlar 

Trakya-

Yeniköy 

Eosen-Pliyosen Pinus nigra (16)* (Karaçam) 

Juniperus (2) (Ardıç) 

Corylus avellana* (2) (Fındık) 

Juglans regia* (1) (Ceviz) 

Quercus ilex *(1) (Pırnal Meşesi) 

Rhododendron* (1) (Orman gülü) 

Pinus pinea** (Fısyık çamı) 

Ostrya carpinifolia** (Kayacık) 

Yolçatı Köyü-

Kösdemir 

Pliyosen Pinus nigra* (6) 

Gymnospermae (2)  

Quercus ilex* (5) 

Ginkgo biloba** (Çin Mabet ağacı) 

Pinus sp.** (Çam) 

Binkılıç-

Safaalan 

Pliyosen Pinus nigra* (11) 

Pinus sp.(2) 

Gymnospermae (4) 

Juniperus* (3) 

Ostrya* (3) 

Podocarpus** 

Uzunköprü-

Doyrandere I 

Pliyosen Pinus nigra* (6) 

Juniperus* (2) 

Gymnospermae (3) 

Quercus ilex* (4) 

Fagus orientalis* (3) (Doğu kayını) 

Pseudotsuga** 

Uzunköprü-

Doyrandere II 

Pliyosen Pinus nigra* (12) 

Juniperus* (1) 

Gymnospermae (2) 

Quercus ilex* (2) 

Pseudotsuga** 

Kırcasalih-

Kurttepe 

Pliyosen Pinus nigra* (7) 

Cedrus* (3) (Sedir) 

Juniperus* (1) 

Ulmus* (3) (Karaağaç) 

Ostrya carpinifolia* (1) 

Örnek Alanı Yaşı Saptanan taksonlar 

Kırcasalih- 

Meşeli 

Pliyosen Pinus nigra* (18) 

Taxus baccata* (2) (Porsuk) 

Juniperus foetidissima*(5) (Ardıç) 

Angiospermae (6) 
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Tekirdağ-

Tarıkbey  

Mevkii I 

Pliyosen Pinus brutia* (8) (Kızılçam) 

Pinus nigra* (4) 

Juniperus* (3) 

Quercus ilex* (3) 

Angiospermae (2) 

Tekirdağ-

Tarkbey  

Mevkii II 

Pliyosen Pinus brutia* (10) 

Pinus nigra*(2) 

Juniperus* (2) 

Angiospermae (4) 

Açıklama: 

3. sütundaki (*) işareti olanlar linyite dönüşmüş odun ve polen örneği ile 

teşhis edilenler; (**) olanlar sadece polen örnekleri ile teşhis edilenler; yıldız işareti 

olmayanlar da sadece linyite dönüşmüş odun örnekleri ile teşhis edilenleri 

göstermektedir. Parantez içindeki rakamlar da, teşhis edilen örnek sayılarıdır. 3. 

Sütunda Türkçe isimler de verilmiştir. 

Özellikle tersiyer döneminde yaşamış olan ağaçları saptamanın diğer bir 

yöntemi de, petrifiye olmuş ağaçlar üzerinde yapılan ksilololojik analizlerdir. 

Ülkemizde Eroskay ve Aytuğ (1982) tarafından yapılan analizlerde, Doğu 

Ergene (Trakya) çanağının petrifiye olmuş örnekleri teşhis edilmiş ve oldukça 

ilginç sonuçlara ulaşılmıştır. Üç ayrı yöreden alınan 23 örnekten, 6 tanesi Carya, 

15 tanesi Juglans ve 2 tanesi de Alnus olarak teşhis edilmiştir. Genellikle 

Pliyosen ve Pleistosen yaşlı olan yörelerde saptanan örneklerden Carya cinsi 

bugün ülkemizde doğal olarak yetişmemektedir. Günümüzde Carya ve Juglans 

cinsleri Kuzey Amerika’nın Missisipi havzasında önemi ormanlar kurmaktadır. 

Öte yandan, bu cinslerin iklim istekleri göz önünde tutulacak olursa, Türkiye 

Trakya’sında Pleistosen döneminde sıcak ve yağışlı bir iklimin egemen olduğu 

sonucuna varılabilir (Eroskay ve Aytuğ, 1982). İnan (1998), Pliyosen yaşlı bir 

Meşe örneğini, Aytuğ (1998) yine pliyosen-Pleistosen yaşlı birer Juglans ve 

Ceratonia örneklerini teşhis etmişler ve o dönem ikliminin bugüne kıyasla daha 

sıcak ve yağışlı olduğunu belirtmişlerdir. Erol (1980), bu sıcak ve yağışlı 

salınımların en alt Pleistosen’de olduğunu belirtmiştir. Bu sonuçlardan da 

anlaşıldığı gibi, yapılan linyit ve petrifiye odun analizleri, yaşadıkları 

dönemlerin orman yapısı ve iklimi hakkında önemli bilgiler vermiştir.  

Tersiyer ve sonrasına ait ksilolojik analizler yukarıda da belirtildiği 

gibi genellikle linyite dönüşmüş veya petrifiye olmuş ağaçlar üzerinde ya-

pılmaktadır. Fakat, İstanbul’un Eyüp ilçesi Çiftalan mevkiinde işletilen linyit 

ocaklarında, 40 m derinlikte bulunmuş büyük-küçük 8 adet ağaç parçası 

tamamıyla odun özeliğindedir. Yapılan ksilolojik incelemelerle sekiz örne-

ğin de Sequoiadendron giganteum olduğu saptanmıştır (Kayacık et al, 1995). 

Odun özeliği neden bozulmamıştır? Niçin petrifiye olmamıştır? Ya da 

linyite dönüşmemiştir? : Jeolojik inceleme ve yorumlarla, bu odun özeliğindeki 
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makrofosillerin, 2 milyon yıl toprak altında bu özeliklerini nasıl koruduklarını 

açıklamak mümkündür. Şöyle ki: denize ulaşan büyük bir vadideki mamut 

ağaçlarının devrilmesinden sonra, bir yandan vadi boyunca sularla taşınan kil, 

diğer yandan denizden gelen kum ile örtülen gövdeler, jeologların “kama” adını 

verdikleri oksitlenmeyen ortamlarda, yani hava ile temas etmeyen ortamlarda 

kapalı kalmışlar, ayrıca linyite dönüşmeleri için gerekli basınca maruz 

kalmadıklarından, odun özeliklerini kaybetmemişler ve de silisli veya kalkerli 

sular altında yüz binlerce yıl kalmadıklarından petrifiye olmamışlardır.  
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Şekil 1. Tersiyer’de Yaşamış Bazı Taksonların Linyite Dönüşmüş 

Odunsu Kısımları (Şanlı, 1982) 
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Bu bulgu oldukça ilginçtir. Çünkü; Sekoyaların Tersiyer’de Asya, 

Avrupa ve Amerika’da önceleri üç taksonla temsil edildikleri, sonraları 

takson sayısının giderek arttığı ve 14 taksona ulaştığı, ancak Tersiyer ortala-

rından başlayarak, jeolojik depresyonların ve değişen iklim koşullarının etki-

siyle Asya ve Avrupa’dan yok oluşları, bugün sadece Kuzey Amerika’da 

Kaliforniya’da Sierra Nevada dağlarının yüksek kesimlerinde kaldığı bilin-

mekteydi. Fakat, örnekleri bulduğumuz 40 m derinlikteki linyit damarlarının 

yaşının iki milyon yıl olduğu bilinmektedir. Bu linyitlerle aynı katmanda 

bulunan örneklerimizin de yaşı iki milyon yıl olarak ifade edilebilir. Böy-

lece, S.giganteum’ un günümüzden sadece iki milyon yıl önce de bu yörede, 

Avrupa’nın doğu Trakya’sında varolduğunu belirtebiliyoruz.  

 2. Polen Analizlerinin Doğa Tarihine Katkıları 

 Polen analizleri, hem Tersiyer hem de Kuvaterner dönemindeki or-

man yapısı ve iklim özellikleri hakkında bilgiler verebilmektedir. Özellikle 

Şanlı (1982) tarafından yapılan ve Tablo 2’de verilen sonuçlarda görüldüğü 

gibi, linyitlerde yapılan polen analizleriyle Tersiyer döneminde yaşamış olan 

bazı ağaç türlerinin varlığı saptanmıştır. Polenler; çok dayanıklı ve hava 

almayan ortamlarda özellilerini milyonlarca yıl koruyan bir ekzin tabakasına 

sahiptir. Bunların morfolojik özelliklerine dayanarak hangi taksona ait oldu-

ğunu saptamak mümkün olduğu için, geçmiş dönemler hakkında bilgiler 

vermektedirler. Tablo 2’de (*) ve (**) işaretli olan taksonların polenleri de 

teşhis edilmiş ve o taksonların Tersiyer’de Trakya bölgesinde yaşadığı sap-

tanmıştır (Şekil 2). Kayacık ve ark. (1981) de, Çilingoz Karaçamlarını, polen 

özelliklerine dayanarak Tersiyer kalıntısı bir “Ekotip” olarak tanımlamışlardır.  

Özellikle Holosen dönemine ait polen analizleriyle de, doğada yaşa-

nan çeşitli değişimleri saptamak mümkündür. Dünyanın bir çok bölgesinde 

olduğu gibi, ülkemizde de çok sayıda polen analizi yapılmış ve ülkemizin 

son 18.000 yıllık orman ve iklim değişimleri hakkında önemli sonuçlara 

ulaşılmıştır(Bottema ve Woldring, 1984 (1986); Bottema ve ark., 1993/1994; 

Aytuğ, 1967; Aytuğ ve ark., 1975; Zeist ve ark., 1975; İnceoğlu ve Pehlivan, 

1986; Kutluk, 1994). Örnek bir polen spektrumu Şekil 3’te verilmiştir. 

Aytuğ ve Görcelioğlu (1993 ve 1996) tarafından da, ülkemizde yapılan polen 

analizlerinin bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Yapılan polen analizlerinin 

sonuçlarına göre, ülkemizin 18.000 yıllık iklim özellikleri ve vejetasyon 

gelişimi aşağıdaki şekilde değişmiştir:  
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Pinus nigra (x500) 

 

 
 

Podocarpus sp.(x500) 

 

 
 

 

Cedrus sp. (x500) 

 

 
 

Juglans regia (x1000) 

 

Şekil 2. Tersiyer’de Varlığı Saptanan Bazı Taksonlara Ait Polenler 

(Şanlı, 1982) 

Günümüzden 18.000-16.000 yıl önceki durum: Bu dönemde sıcaklık 

minimuma düşmüştür. Polen analizleri bu dönemdeki sıcaklık düşüşünün 

ormanın üst sınırında önemli ölçüde gerilemeye yol açtığını ve bunun yanı 

sıra kuraklığın etkisiyle de ağaç gelişimini önemli ölçüde kısıtladığını gös-

termiştir. Yani, step oluşumu Orta Anadolu’da önemli bir alan kaplamıştır.  

Günümüzden 12.000-11.000 yıl önceki durum: Bu dönemdeki sıcaklı-

ğın günümüzden sadece 2-3 °C daha az olduğu saptanmıştır. Bu dönemde 

sıcaklığın artmasına bağlı olarak, orman sınırlarında da bir genişleme 

meydana gelmiştir.  

Günümüzden 8.000 yıl önceki durum: Bu dönemde de ormanlık 

alanların daha da genişlemiş olduğu saptanmıştır. Anadolu’da genel olarak 

Erken Holosen iklimi, bugünküne oranla daha kurak olmaya devam etmiştir.  
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Şekil 3.Bir Polen Spektrumu (Bottema ve Ark., 1993/1994) 

Günümüzden 4.000 yıl önceki durum: Bu dönemde orman sınırları çok 

daha fazla genişlemiş ve Orta Anadolu’daki step karakterli yapı daralmıştır. 

İklimin daha nemli ve ılıman olmasının sonucu olarak genişleyen orman 

alanları, insanların ormanlara yaptığı müdahaleler sonucunda antropojenik 

olarak değişmeye başlamıştır. Akok(1969)’a göre, günümüzden 4.000-2.000 

yıl öncesi arasındaki iki bin yıllık dönemde insanların ormanlar üzerindeki 

etkisi hafif olmuş, son iki bin yıllık dönemde ise bu etki giderek artmıştır. Bu 

nedenle ormanlarda son 4.000 yıllık dönemde yaşanan ve doğal nedenlerden 

kaynaklanan değişimleri, polen analizleriyle saptamak oldukça zorlaşmıştır. 

Polen analizleri sonucuna göre, günümüzden 4.000 yıl öncesine kadar 

%70’ler oranında olduğu saptanan ormanlık alanlar, günümüzde %30’lara 

düşmüştür Aytuğ ve Görcelioğlu, 1993).  

Kutluk (1994) tarafından yapılan “Haliç Holosen Polenleri” başlıklı 

doktora tezinde, oldukça ilginç ve iklim değişimlerinin orman yapısını nasıl 

etkilediğine ilişkin çarpıcı sonuçlara ulaşılmıştır: Haliç tortullarında fazla 

miktarda Göknar polenlerinin bulunması, bu yörede, Orta Holosen’de, 
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Göknarların günümüzde yetiştiği bölgelerdeki iklim koşullarına benzer iklim 

koşullarının hüküm sürdüğünü göstermektedir. Bu iklim, günümüzden daha 

serin ve çok daha nemlidir. Son buzul döneminin sona ermesiyle başlayan 

sıcaklık ve nem artışı, dünyanın ılıman ve tropikal kuşaklarında ormanların 

hızla büyüyerek geniş alanlar kaplamasına neden olmuştur. Dünyadaki bu 

genel değişime paralel olarak, Haliç yöresinin de Üst Pleistosen sonları ve 

Alt Holosen’de Göknar ormanlarıyla kaplanmış olması gerekir. Günümüzde, 

Karadeniz Dağları ve Torosların yüksek kesimlerinde yetişen Göknar türleri, 

Pleistosen/Holosen’de çok daha yaygın olup, Marmara Denizi kuzeyinde de 

hakim ormanlar kurduğu sonucuna varılabilir. Göknar ağaçlarının yayılış 

alanlarında nemin yüksek olması gereklidir. Üst Holosen’de de nemin azal-

masıyla, artık, sıcaklığa dayanamayan Göknarların, Çamlarla yer değiştir-

dikleri söylenebilir (Kutluk, 1994).  

Türkiye’nin başka bir çok yöresindeki göllerde yapılan polen analizle-

rinde de (Zeist ve Bottema, 1982; 1991) Torosların kuzey kısımlarındaki 

Akgöl, Adabağ, Söğüt Gölü ve Beyşehir Göl tortullarında Göknar 

polenlerinin bulunması, iklimsel koşullara bağlı olarak, Göknar ormanlarının 

Holosen’de Anadolu’nun değişik kesimlerinde de zaman zaman varlıklarını 

sürdürdüklerini göstermektedir. İstanbul-Haliç yöresine en yakın polen ana-

lizleri Yeniçağa ve Abant Göllerinde yapılmıştır (Beug, 1967; Zeist ve 

Bottema, 1991; Bottema ve ark., 1993; 1993/1994). Günümüzden 4.000 yıl 

önce bu göllerde de Göknar polenleri azalmaya başlamış ve Çamlar baskın 

olmuştur. Yani, günümüzden 4.000 yıl önce, iklimde değişim meydana gel-

miş ve nemin azalmaya başlamasıyla, Göknar ormanları nemin daha fazla 

olduğu yüksek kesimlere doğru kaymıştır.  

3. Dendrokronolojinin Doğa Tarihine Katkıları 

Yıllık halkalara dayanarak yaş saptama bilimi olarak tanımlanan 

dendrokronoloji yardımıyla, çeşitli doğa olayları ve oluş tarihleri ortaya ko-

nabilmektedir. Bu tür çalışmalar için her şeyden önce, yıllık halkaları 

ölçülebilecek ve yeterli sayıda yıllık halkaya sahip (en az 40 (Pilcher, 1990) 

ve en ideali en az 100 halka) örneklerin bulunması gereklidir.  

Kuniholm (1996) tarafından Thera yanardağının M.Ö.1628 yılında 

patladığını ve etkilerinin bir kaç yıl sürdüğünü belirtmiştir. İç Anadolu ste-

pine yakın kısımlarda bulunan Taxus örneklerinde yanardağın patlamasını 

izleyen bir kaç yıl süresince yıllık halkalar aniden genişlemiştir. İklimin 

sıcak ve kurak olduğu İç Anadolu Bölgesi’nde, yanardağ patlamasını izleyen 

bir-kaç yılın yoğun bulutlu ve yağışlı geçmesi nedeniyle, ağaçlar daha geniş 

yıllık halkalar oluşturmuşlardır.  
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Aytuğ ve Kılıç (1993) tarafından Sülük Gölünün oluşum tarihi 1702-

1703 yılları olarak saptanmıştır. Gölde dikili kuru halde bulunan ağaç göv-

delerinden alınan örneklerin yıllık halka kronolojileri ile civardaki ağaçlar-

dan alınan ve takvim yılları belli olan ana kronoloji karşılaştırılmış ve gölün 

oluşumunun 1702-1703 yılları olduğunu belirtmiştir (Şekil 4).  

 

 

Şekil 4. Sülük Gölünün Oluşum Tarihinin Saptanması  

(Aytuğ ve Kılıç, 1993) 

Akkemik (2001) tarafından 651 yıl uzunluğundaki Karaçam ana 

kronoloji ile beş ayrı gölden yapılan polen analizlerinin sonuçları karşılaştı-

rılmış ve iki dönemde iklimden kaynaklandığı sonucuna varılan bir benzerlik 

görülmüştür. 1400-1550 yılları ile 1700-1750 yılları arasında kurak dönem-

ler yaşandığı ve bu dönemlerin yıllık halkalarda daralmaya neden olduğu 

saptanmıştır (Şekil 5). Polen analizlerinde de, bu dönemlerde Çam polenleri-

nin yüzdesinde bir azalmanın varlığı saptanmıştır. Türkiye koşullarında ku-

raklığın etkisiyle ortaya çıkan bu durum, her iki grafikte de görüldüğünden, 

bu iki dönem için kurak geçmiştir sonucuna ulaşmak mümkündür. Elbette 

kurak olarak belirtilen bu iki dönem içerisinde de bazı yıllar yağışlı ve nemli 

geçmiştir. Yıllık halka kronoloji ile polen analizlerinin karşılaştırıldığı bu 

çalışmaların Dendrokronoloji bilim dalının bir alt dalı olarak “Dendropalinoloji” 

adı altında yapılabileceği önerilmiştir. Bu konunun ayrıca ele alınması ve 

yapılacak polen analizlerinde, C14 tarihlendirmelerinin çok daha sık aralıklarla 

yapılması gereklidir.  
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4. Kalıp Örnekleri 

Kömür ve linyit damarlarının alt ve üst kısımlarındaki kil tabakaları 

arasında bulunan ve izleri kalıp şeklinde kil üzerine çıkmış yaprak, tohum ve 

meyve gibi örnekler de, bulunduğu yörenin florası hakkında önemli bilgiler 

vermektedir. Özellikle Kütahya-Tunçbilek Kömür ocaklarındaki kil tabaka-

larında yoğun olarak Taxodium yaprak kalıplarının bulunması, günümüzde 

Türkiye’de doğal yetişmeyen bu taksonun da, Tersiyer’de yetiştiğini ortaya 

koymaktadır. Aşağıda ISTO Herbaryumunda bulunan kalıp örneklerden 

teşhis edilenlerden bazıları verilmiştir.  

Kalıp örneklerinden yaprak izlerinin teşhis edilmesi, diğer çalışmalara 

kıyasla, çok daha kolay ve kısa sürede yapılabilmektedir. Özellikle yaşlı 

linyit ve kömür katmanlarının alt ve üst kısımlarında bulunan, daha fazla 

baskı altında kalmış kil tabakalarındaki kalıplar, çok daha belirgin olduğun-

dan kolay teşhis edilirken, özellikle çok daha genç olan İstanbul ve Trakya 

Linyitlerinin kil tabakalarındakiler oldukça zor teşhis edilmektedirler. Tersi-

yerde varlığı saptanan, fakat günümüzde ülkemizde doğal olmayan üç 

taksona ait kalıp ve güncel örnekleri Şekil 6’da verilmiştir. 

ISTO Herbaryumunda bulunan kalıp örneklerinden bazıları: 

 

Pinus nigra Salix sp. 

Taxodium sp. Populus sp. 

Cryptomeria sp. (kozalak) Ulmus minor 

Sequoia sempervirens (kozalak ve 

yapraklı sürgün) 

Quercus sp. (Herdem yeşil) 

Sequoiadendron giganteum Quercus ilex 

Juniperus sp Carpinus betulus 

Juniperus foetidissima Juglans sp. 
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Şekil 5.Polen Analizleri İle Yıllık Halka Kronolojisinin Karşılaştırılması 

(Akkemik, 2001) 
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Sequoia 

sempervirens 

 
Sequoiadendron 

giganteum 

 
Taxodium 

distichum 

 
 

 
 

 

 

Şekil 6. Bazı Kalıp Örnekleri (Üsttekiler Kalıp, Alttakiler de Güncel 

Örneklerdir) 

5. Bazı Yeni Bulgular 

Büyük çoğunluğu, İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim 

Dalı’nda yapılan ksilolojik, palinolojik ve dendrokronolojik araştırmalar ile 

Cornell Üniversitesinde yapılmış dendrokronolojik bir çalışmanın değerlen-

dirmeleri yapıldıktan sonra, ksiloloji alanında yapılan iki yeni inceleme so-

nucu bu kısımda açıklanmıştır.  

1) Kırklareli-Vize civarında bulunan bir petrifiye ağacın teşhisi yapıl-

mış ve örneğin Sequoiadendron giganteum olduğu sonucuna varılmıştır. 

Yıllık halkalarının çok belirgin ve ilkbahar odunundan yaz odununa geçişin 

ani olması, odununda reçine kanalı bulunmaması; traheid çaplarının fazla ve 

öz ışınlarının yüksekliğinin az olması gibi özelliklerine dayanılarak, bu so-
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nuca ulaşılmıştır. Pliyosen yaşlı olan bölgede bu örneğin bulunması, Kayacık 

ve ark.(1995) tarafından bulunan Sequoiadendron giganteum odun örneğine 

de katkı sağlamıştır. Yani, bu türün Pliyosen/Pleistosen’de Trakya’nın 

değişik yörelerinde yetişmiş olduğu sonucuna varılmıştır.  

 2) Kayacık ve ark. (1995) tarafından bulunan ve teşhisi yapılan 8 

adet Sequoiadendron giganteum örneklerinde anatomik çalışmalar yapıl-

maya başlanmıştır. Bunlardan en büyük ve 400’den fazla yıllık halkaya sahip 

olanı üzerinde yapılan anatomik incelemeden sonra elde edilen bazı bulgu-

lar, İ.Ü.Orman Fakültesi Bahçesinde yetiştirilmiş olan güncel bir örnekle 

karşılaştırılmıştır. Anatomik sonuçlardan önemli bir kısmı, Akkemik ve 

Aytuğ (2001)’da da açıklanan bulgular Tablo3’te görülmektedir.  

Tablo 3’te de görüldüğü gibi, fosil oduna ait değerler ile güncel oduna ait 

olanlar arasında önemli farklar bulunmaktadır. Traheidlerin boylarının uzun, 

çaplarının geniş ve enine kesitlerinin çoğunlukla köşeli olması, ilksellik 

özelliğidir. Buna ek olarak, karşılaşma yerlerindeki geçit sayılarının fazla, basit 

geçit çaplarının yüksek ve artarda gelen karşılıklı kenarlı geçit çiftinin sayısı ile 

artarda gelen boyuna paranşim hücresinin fazlalığı da ilksellik özeliğidir. Bir 

örnekten elde edilen odun anatomisi sonuçlarına bakıldığında, evolitif 

kurallarına uygun sonuçların ortaya çıktığını görmekteyiz (Şekil 7, 8, 9). Bu 

sonuçlara dayanarak, geçen yaklaşık 2 milyon yıllık süre içerisinde, değişen 

koşullara göre ağaçların anatomik yapılarını oluşturan çeşitli dokuların boyut, 

şekil ve sayılarında da değişimler meydana gelmiştir. Ağaçlar, kazandıkları bu 

özellikleriyle yaşamlarını sürdürebilmişlerdir.  Bu konu ile ilgili olarak, diğer 

örnekler üzerindeki çalışmalarımız devam etmekte olup, bu türün filogenisi 

üzerinde önemli sonuçlara ulaşılacağı düşünülmektedir. Tablo 3’te verilen 

traheid boyunun bazı örneklerde 8,5 mm’ye ulaştığı, karşılaşma yerindeki basit 

geçitlerin sayısının da 8’e kadar çıktığı saptanmıştır. Bu sonuçların evolusyon 

açısından oldukça ilginç olduğunu düşünmekteyiz.  

Tablo 3. İstanbul:Eyüp-Çiftalan Mevkiinde Bulunan Linyit Ocağından 

Çıkarılan ve Tümüyle Odun Özelliğini Koruyan Sequoiadendron 

giganteum Örneğine İlişkin Anatomik Sonuçlar ve Güncel Bir Örnekle 

Karşılaştırılması 

 

Özellikler Fosil odun Güncel odun 
Traheid uzunluğu (mm) 4.7-5.5 4.0-4.6 

Traheid çapı (µm) 82 54 

Traheidlerin enine kesiti Köşeli, yarı köşeli 

veya altıgene yakın 

Dairesel veya yarı  

köşeli 

Kenarlı geçitlerin çapı(µm) 20 18 

Ardişik çift sıralı kenarlı geçit sayısı 23 8 

Krasül oluşumu Çok yoğun Çok seyrek 
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Özellikler Fosil odun Güncel odun 
Öz ışınlarının max. Yüksekliği 

(Hücre) 

36 (8-10) 19 (5-8) 

Karşılaşma yerindeki basit geçit 

sayısı 

3-6 (çoğunlukla 2  

sıralı) 

2-3 (çoğunlukla tek  

sıralı) 

Basit geçitlerin çapı (µm) 12-13 6-9 

Bir boyuna paranşimde üst üste 

gelen hücre sayısı  

10-12 4-6 

 

 
 

Şekil 7. Fosil ve Güncel Sequoiadendron Odununun Enine Kesitleri 

 

Şekil 8. Sequoiadendron Odununun Teğet ve Radyal Kesitleri. 

(Teğet kesitte (ilk resim) boyuna paranşimin çok sayıda hücreden 

oluşması ve radyal kesitte (ikinci resim) çift sıralı kenarlı geçitlerin çok sayıda 

olması ilksellik özelliğini yansıtmaktadır. Ayrıca radyal kesitte kenarlı geçitler 

arasında krasül oluşumu görülmektedir.) 
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Şekil 9. Fosil Sequoiadendron Odununun Radyal Kesiti 

SONUÇ 

Bu makalede büyük bir çoğunluğu İ.Ü.Orman Fakültesi Orman Bota-

niği Anabilim Dalı’nda yapılan paleobotanik çalışmalarının topluca bir 

değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan çalışmaların doğa tarihine önemli kat-

kılar sağladığı açıkça görülmektedir. Özellikle, Tersiyer sonu ormanları ile 

günümüz arasındaki benzerlikler ve farklar, bugün doğal olarak ülkemizde 

yetişmeyen bazı ağaçların geçmişte yaşadıkları gibi bulgular, hem orman 

değişimleri hem de iklim tarihi açısında yararlı sonuçları ortaya koymuştur.  

Bu araştırmalar doğa tarihini ortaya koymada elbette yeterli değildir. 

Bunların sayılarının artırılması, değişik bölgelerde ve değişik bilim dallarıyla 

karşılaştırmalı olarak yapılması, çok daha kapsamlı sonuçlar ortaya koya-

caktır.  

Günümüzde dendroklimatolojik çalışmalar, özellikle Orta Doğu’ya 

yönelmeye başlamış ve iklim değişimlerinin saptanmasına yönelik projeler 

artmıştır. Anadolu’yu da kapsayan Orta Asya’ya yönelik çalışmaların ana 

amacını, geçmişten günümüze su durumunun incelenmesi oluşturmaktadır. 

Çünkü, bölgenin geleceğini etkileyen su sorununa daha bilinçli çözümler 

üretmek, zaman zaman yaşanan kuraklıkların hangi sıklıklarda meydana 

geldiğini ortaya koymak ve komşu ülkeler arasındaki sorunları en aza indir-

meye uğraşan planlamacılara, bilimsel veriler sunmak, bölgenin geleceği 

açısından yararlı olacaktır. Bu amaçla konuyu değişik açılardan ele alan 

değişik projeler bulunmaktadır. Bu çalışmaların sonuçlanmasıyla da, bölge-

nin iklim tarihi ortaya konmuş olacaktır.  

 

*** 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi 

 
43 

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

AKKEMİK, Ü. (2001): “A 650 yr. regional chronology of Pinus nigra Arn 

for the West Mediterranean Region of Turkey and its contributions to 

climatology and pollen analysis, Eurodendr”o, 2001, International 

Scientific Conference of Dendrochronology, 6-10 Haziran 2001, 

Bildiri Özetleri: 1 

AKKEMİK, Ü. ve AYTUĞ, B. (2001): “Dendrochronological investigations 

on a wood from two million years B.P., Eurodendro, 2001”, 

International Scientific Conference of Dendrochronology, 6-10 

Haziran 2001, Bildiri Özetleri: 12 

AKOK, M. (1969): “Ankara Şehrindeki Roma Hamamı”, Türk Arkeoloji 

Dergisi, Sayı: 17-1: 5-37 

AYTUĞ, B. (1967): “Étude de la Flore de l’Age Neolitique Dans la Region 

de Süberde (Sud-Quest de l’Anatolie)”, İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi 

Seri A (2): 98-110 

AYTUĞ, B. (1970): “Arkeolojik Araştırmaların Işığı Altında İç Anadolu 

Step”i, İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi, A (1): 127-143 

AYTUĞ, B. (1998): “Petrifiye Bir Ağacın Anıları”. Kasnak Meşesi ve 

Türkiye Florası Sempozyumu, 18-23 Eylül 1998, Bildiriler Kitabı: 

373-379 

AYTUĞ, B., ŞANLI, İ. (1974): “Forêts de la fin du Tertiaire aux environs 

du Bosphore”, İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi A (2): 64-78  

AYTUĞ, B, MEREV, N. ve EDİS, G. (1975): Sürmene Ağaçbaşı 

Dolayları Ladin Ormanlarının Tarihi ve Geleceği, TÜBİTAK 

Yayın no: 252, TOAG-113, Ankara 

AYTUĞ, B. ve KILIÇ, A.(1993): “Contrubution d’Une Étude 

Dendrochronologique à la Constatation de I’Âge du lac Sülük 

(Bolu)”, Proceed. 5
th

 Optima Meeting, 8-15 September 1986 

İstanbul, p.219-233 

AYTUĞ, B., GÖRCELİOĞLU, E. (1993): “Anadolu Bitki Örtüsünün Geç 

Kuvaterner’deki Gelişimi”. İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi Seri B (3-

4): 27-46 

AYTUĞ, B., GÖRCELİOĞLU, E. (1996): “Tarih Öncesi Dönemde Kuzey 

Anadolu’da Tarım, Otlatma Ve Mevsimlik Göçlerin Bitki Örtüsüne 

Etkileri”, İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi Seri B (1-2-3-4): 1-14 

BEUG, H. J. (1967): “Contribution to the postglacial vegetational history of 

northern Turkey”. Quaternary Paleoecology, V.7: 349-356 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi 

 
44 

BOTTEMA, S., WOLDRING, H. (1984(1986)): “Late Quaternary 

Vegetation and Climate of Southwestern Turkey”, Part II. 

Paleohistoria, V.26, S:123-149 

BOTTEMA, S., WOLDRING, H. ve AYTUĞ B. (1993). Palynological In-

vestigations on the Relation Between Prehistoric Man and Vegetation 

in Turkey: The Beyşehir Occupation Phase”,Proceeding 5
th

 Optima 

Meeting:315-328, 8-15,1986 

BOTTEMA, S., WOLDRING, H. ve AYTUĞ, B. (1993-1994(1995)). “Late 

Quaternary Vegetation History of Northern Turkey”, Paleohistoria 

35/36:13-72 

DÖNMEZ, Y. (1968): Trakya’nın Bitki Coğrafyası, İ.Ü.Yayın no: 1321, 

Coğrafya Enstitüsü Yayın no: 51 

EGEMEN, R. (1958): Paleobotanik Ders Kitabı, İ.Ü.Fen Fakültesi, 

Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul 

EROL, O. (1979): Dördüncü Çağ (Kuvaterner), A.Ü.Dil ve Tarih 

Coğrafya Fakültesi Yayınları, No.289 

EROL, O. (1980): “Türkiye’de Neojen Ve Kuvaterner Aşınım-Tortullanma 

Dönemleri”, Jeoloji 34.Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Özetler:25, 

Ankara 

EROL, O. (1991): Klimajeomorfoloji. I. Genel Koşullar. 50 s. 

EROSKAY, O. ve AYTUĞ, B. (1982): "Doğu Ergene Çanağının Petrifiye 

Ağaçları”, İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi Seri A(2) : 7-22 

İNAN, M. (1998): An insight into the past climate via a fossil tree, The 

Ecological History of European Forests (Edited Keith F.Kirby ve 

C.Watkins): 129-134) 

İNCEOĞLU, Ö. ve PEHLİVAN, S. (1986): İç Anadolu Bölgesi’ndeki, Tuz 

Gölü Kuvaterner Tabakalarında Palinolojik Bir Araştırma, 

TUBİTAK Matematik, Fiziki ve Biyolojik Bilimler Araştırma 

Gurubu, Proje no: T.B.A.G - 618 

KAYACIK, H., AYTUĞ, B., ŞANLI, İ. (1981): « L a trace des periodes 

geologiques en Thrace », İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi Seri A(1) : 

48-55 

KAYACIK, H., AYTUĞ, B., YALTIRIK, F., ŞANLI, İ., EFE, A., AKKE-

MİK, Ü. ve İNAN, M. (1995): « Tersiyerin Sonunda İstanbul’un Çok 

Yakınında Yaşamış Olan Mamut Ağaçları », İ.Ü.Orman Fakültesi 

Dergisi Seri A (1): 15-22 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi 

 
45 

KUNIHOLM, P.I. (1996) : “Aegean Dendrochronology” Project December 

1996 Progress Report, Cornell Universitesi 

KUTLUK, H. (1994): Haliç Holosen Polenleri, Doktora Tezi, İ.Ü.Deniz 

Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, İstanbul 

KUTLUK, H ve AYTUĞ, B. (1999): “A fossil walnut fruit (Juglans L.) from 

Akçaabat (Trabzon) and ecological-phenological characteristics of 

Walnut”, Geo-Eco-Trop. Numéro Spécial (22): 83-100 

PILCHER, J. R. (1990): Sample preparation, Cross-dating, and 

measurement, Methods of Dendrochronology: Applications in the 

Environmental Science (edt.E.Cook and L.Kairiukstis): 40-50 

ŞANLI, İ. (1982): “Trakya’nın Tersiyer Florası Üzerinde Ksilolojik 

Araştırmalar (Linyit Analizleriyle)”, İ.Ü.Orman Fakültesi Dergisi 

Seri A(1) : 84-138 

YALYIRIK, F. (1966): Belgrad Ormanı Vejetasyonunun Floristik 

Analizi ve Ana Meşcere Tiplerinin Kompozisyonu Üzerine 

Araştırmalar, İstanbul, Or. Gen. Müd. Yayınları, No: 436 

ZEIST, Van W., WOLDRING H. ve STAPERT. D. (1975). “Late Quater-

nary Vegetation and Climate of Southwestern Turkey”, Paleohistoria 

17:53-143 

ZEIST, Van W., BOTTEMA, S. (1982). Vegetational History of the East-

ern Mediterranean and the Near East During the Last 20.000 

Years, Paleoclimates, Paleoenvironments and Human Communi-

ties in the Eastern Mediterranean Region in the Later Prehistory 
(ed. J.L. Bintliff and W.V.Zeist), BAR International S. 133:277-321  

ZEIST, Van, W., BOTTEMA, S. (1991): “Late Quaternary Vegetation of the 

Near East. Beihefte Zum Tübinger Atlas Des Vorderen Orients“, 

Reihe A (Naturwissenschaften) Nr.18, Ludwig Reichert 

Verlag.Wiesbaden 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi 

 
46 

TÜRKİYE’DE FOSİL ARAŞTIRMALARI VE SORUNLARI 

 

Prof. Dr. Erksin GÜLEÇ* 

Özet 

Bir ülkenin geçmişten aldığı mirasının ortaya konulması sadece kültürel 

varlıklarının değerlendirilmesiyle değil, aynı zamanda doğal varlıklarının da 

araştırılmasıyla mümkün olmaktadır. Fosil araştırmaları, geçmiş dönemlerde 

yaşamış olan canlılara ait kalıntıların tespit edilmesi, türlerinin tayin edilmesi ve 

korelasyonlar ile evrimsel geçmişlerine ilişkin birçok bilginin elde edilmesi 

amaçlarına yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Ülkemizin coğrafi konumu 

açısından taşıdığı önem ve canlıların evrimi açısından bilinen potansiyeli, henüz 

fosil araştırmalarında yeteri kadar kendini gösterememiştir. 70 yılı aşkın bir süredir 

bu konuda devam eden araştırmalara rağmen ülkemizin bu konudaki öneminin 

algılandığı ve potansiyelini sergilediği söylenemez. Sadece bazı kurumlar ve birkaç 

üniversitenin ilgili bölümlerince sürdürülen fosil araştırmaları maalesef yeterli 

çıkarılamamıştır. Ayrıca, ülkemizin kültür ve tabiat varlıklarının araştırılması ve 

korunmasında birinci dereceden sorumlu olan Kültür Bakanlığı’nın bütün dikkatini 

arkeolojik buluntulara yönlendirmiş olması ve fosil araştırmaları için gerekli uzman 

eleman ve donanım sağlamayışı doğanın bünyesinde milyonlarca yıl saklanmış olan 

fosillerin büyük bir hızla yok olmasına neden olmaktadır.Bu çalışmada ülkemizdeki 

fosil araştırmalarının başlangıcı, gelişimi ve karşılaştığı sorunlar anlatılmakta ve 

çözüm önerileri değerlendirilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Paleontolojik Araştırmalar. 

PROBLEMS OF THE PALEONTOLOGICAL RESEARCH IN TUR-

KEY: PAST AND PRESENT 

The wealth of a country is based on not only evaluation of its cultural rich-

ness, but also understanding of its natural heritage. In this respect research on verte-

brate paleontology plays a significant role in understanding age, paleoecology and 

climate of paleoenvironments. In particular determinations of the fossils at a species 

level contributes much establishing local and regional stratigraphy which provides a 

firm basis to make biostratigraphical correlations and helps to reconstruct evolution-

                                                 
*
 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü 06100 
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ary history. However, relatively little work has been carried out in this field despite 

of considerable wealth of vertebrate fossil sites throughout in Anatolia. It is suggest-

ed that Ministry of Culture should direct more attention to the study of fossil sites 

particularly related to the understanding of the vertebrate evolution.  

Keywords: Turkey, Paleontological research.  

1. Türkiye’de Omurgalı Fosil Araştırmalarının Başlangıcı 

Bilindiği gibi Türkiye’deki Antropoloji Mustafa Kemal Atatürk’ün 

direktifleriyle ilk olarak İstanbul’da kurulmuş ve 1936 yılında Ankara’ya 

nakledilerek D.T.C.F. bünyesinde çalışmalarına başlamıştır. Bölüm 

elemanları, bölümün kuruluşunun ilk yıllarından itibaren sadece ders 

vermekle yetinmemiş, ülkemizin çeşitli bölgelerindeki paleolitik, arkeolojik 

ya da fosil bulgulara yönelik çalışmalar da gerçekleştirmeye başlamışlardır. 

Gerek 1950’li yıllardan itibaren Antropoloji Bölümü elemanları, gerek 1935 

yılındaki kuruluşundan itibaren MTA elemanları ve daha sonraki yıllarda 

kurulan çeşitli üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği Bölümü elemanları uzun 

yıllar boyunca Türkiye’deki fosil araştırmaları konusunda önemli bulgular 

veren araştırmalar gerçekleştirmişlerdir.  

Ülkemizde, insanın da dahil olduğu Hominoid’lerin evrimi başta 

olmak üzere, Anadolu’daki karasal omurgalı hayvanların evrimine, göçlerine 

ve paleoekolojik analizlerine yönelik olarak Miyosen, Pliyosen ve Pleistosen 

dönemi çökelleri içeren arazilerde çeşitli paleontolojik kazılar 

gerçekleştirilmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda ülkemizin hemen her 

köşesinde yüzey araştırmaları gerçekleştirilmiş ve son derece önemli ve 

zengin buluntulara ulaşılmıştır. 

Ozansoy tarafından yapılan çalışmalar genelde Trakya, Çanakkale, 

Ankara (İnönü) civarında yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalarda sadece insan 

evrimine yönelik bulgular değil, karasal ve denizel memelilere ait fosiller de 

ele geçirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda ülkemizin Senozoik dönem 

fosillerine ilişkin pek çok problem çözüme kavuşmuştur. Ozansoy, MTA ve 

Ege Üniversitesi bünyelerinde kurulmasında büyük rol oynadığı iki doğa 

tarihi müzesini ülkemiz hizmetine sunmuştur. Şenyürek ise Ankara 

(Elmadağ, Küçük Yozgat) ve Kayseri illeri başta olmak üzere sadece 

ülkemizin değil dünyanın dört bir yanından bulunmuş olan omurgalı fosilleri 

üzerinde önemli araştırmalar gerçekleştirmiştir. MTA Genel Müdürlüğü 

bünyesinde omurgalı fosil araştırmalarını gerçekleştirilen uzmanların büyük 

çoğunluğu da bölümümüzde yetişmiş elemanlardır.  

2. Günümüzdeki Çalışmalar  

Çandır Orta Miyosen Omurgalı Fosil Yatağı Kazı Çalışmaları:  

Çandır karasal fosil bulgu alanı, Ankara-Çankırı karayolunun 80. 

kilometresindeki Çandır Bucağının yaklaşık 6.5 kilometre kuzey doğusundaki 
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Hırsızderesi mevkiinde yer almaktadır. Ankara-Çankırı karayolundan batıya, 

Hırsızderesi’nin kuru vadisine doğru ayrılan yolun her iki tarafında çok geniş 

bir alanı kaplayan ve Orta Miyosen’e tarihlendirilen fosil yatakları denizden 

yaklaşık 800 - 830 metre arası bir yükseklikte bulunmaktadır.  

Çandır fauna grubu olarak dünya literatüründe yer alan bulgu yeri ilk 

olarak 1968 yılında Türk - Alman araştırıcıları tarafından saptanmış ve 1968-

1969 yıllarında kısa süreli kazılar yapılmıştır. 1973 yılında ise bu yataklarda 

MTA Enstitüsü elemanlarından İbrahim Tekkaya başkanlığında geniş çaplı bir 

kazı daha gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar genelde, yöredeki karasal Neojen 

çökellerinin biyostratigrafisinin aydınlatılmasını, bulunan omurgalı ve özellikle 

zengin memeli paleofaunasının ayrıntılı tanımlanmasını amaçlamıştır.  

Prof. Dr. Erksin Güleç tarafından 1988 yılında yüzey araştırmalarıyla 

yeniden başlatılan Çandır Kazısı’nda 1989-1998 yılları arasında 9 sezon 

boyunca sürdürülen kazı çalışmaları bu bulgu yerinden 1973 yılında bulunan 

Griphopithecus alpani ve çağdaşı faunanın örneklerine yenilerinin eklenmesi 

ile tüm faunaya dayanarak zoocoğrafik ilişkilerinin kurulması, paleoekoloji ve 

paleocoğrafyanın aydınlatılması amaçlarıyla sürdürülmüştür. Çandır arazi 

çalışmaları Hırsızderesi mevkiinde yer alan 25 lokalitede gerçekleştirilmiş ve 

bu kazılarda 1495 adet karasal omurgalı fosili ele geçirilmiştir. Bu fauna 

içerisinde Amphibia, Reptilia (Chelonia, Squamata), Aves, Insectivora 

(Soricidae, Talpidae, Erinaceidae), Lagamorpha (Ochotonidae), Rodentia 

(Gliridae, Cricetidae, Eomyidae, Scuridae), Tubulidentata (Orycteropodidae), 

Carnivora (Ursidae, Mustelidae, Hyaenidae, Felidae), Proboscidea 

(Gomphotheridae, Dinotheridae), Perissodactyla (Equidae, Rhinocerotidae, 

Chalicotheridae), Artiodactyla (Suidae, Tayassuidae, Hippopotamidae, 

Camelidae, Tragulidae, Cervidae, Paleomerycidae, Hispanomerycidae, 

Giraffidae, Bovidae) ve Hominoidea yer almaktadır.  

Çandır Kazısı’ndan çıkartılan faunanın bilimsel incelemeleri ve 

yayınları bir monograf halinde yerli ve yabancı uzmanlar tarafından bilim 

dünyasına kazandırılmak üzeredir. 

Paşalar Orta Miyosen Omurgalı Fosil Yatağı Kazıları: 

Paşalar karasal omurgalı fosil yatağı Kuzeybatı Anadolu’da, Bursa 

ilinin 68 kilometre güneybatısında yer almaktadır. Paşalar köyünün 2 

kilometre güneyinde yer alan ve Orta Miyosen döneme tarihlendirilen fosil 

depozitleri 1965 - 1969 yılları arasında araştırmalar yapan Türk ve Alman 

jeoloji grubu tarafından 1969 yılında bulunmuştur. İlk kazıyı gerçekleştiren 

Heinz Tobien başkanlığındaki Alman grubu Sivapithecus darwini ve 

Ramapithecus wickeri olarak isimlendirilen iki hominoid türüne ait fosiller 

ele geçirmişlerdir. Bu alanda 1983 yılından itibaren Prof. Dr. Berna Alpagut 

başkanlığında kazılar yeniden başlatılmış ve halen devam ettirilmektedir. Bu 

kazılarda 28 aile içerisinde yer alan 58 türe ait buluntu ele geçirilmiştir. 
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Primatların tek bir aileye sahip muhtemelen iki farklı tür ile temsil edildiği 

belirtilmektedir. Zengin ve çeşitli bir orman-faunasını gösteren buluntular 

içinde Micromammalia, Perissodactyla, Artiodactyla, Proboscidea, 

Carnivora, Clenoia ve Hominoidea’lara ait fosiller vardır.  

Sinaptepe Geç Miyosen Kazıları: 

Sinaptepe karasal omurgalı fosil yatakları Ankara’nın 55 kilometre 

kuzeybatısındaki Kazan ilçesi sınırları içerisinde ve Yassıören köyünün 

kuzeyinde yer alan yaklaşık 100 metre kalınlığındaki tabakalardan oluşmaktadır. 

Üst Miyosen döneme tarihlendirilen bu alan Ozansoy tarafından 1955 yılında 

isimlendirilmiş ve dönem dönem bu lokalitelerde yapılan kazılarda birçok 

omurgalı fosilinin yanı sıra, Ankarapithecus meteai olarak isimlendirilen 

hominoid fosil buluntusu ele geçirilmiştir. Bu fosilin yanı sıra geç miyosen yaşlı 

birçok omurgalı fosili de bu alandan ele geçirilmektedir. Bulunan fauna 

içerisinde Proboscidea, Carnivora, Perissodactyla, Tubulidentata, Artiodactyla 

ve Hominoidea’lara ait kalıntılar yer almaktadır.  

Çorakyerler Geç Miyosen Kazıları: 

Çankırı İli, Merkez İlçe, Fatih Mahallesi Çorakyerler (Elekçiardı) 

Mevkii’ndeki Üst Miyosen dönem’e tarihlendirilen fosil lokalitesi 1970’li 

yıllarda MTA Genel Müdürlüğü ve Alman Kazı ekibi tarafından ortaklaşa 

olarak gerçekleştirilen kömür araştırmaları sırasında saptanmıştır. Yoğun fosil 

kalıntılarının yer aldığı bu tabakaların bir kısmının 1996 yılında burada 

yapımına başlanılan bir yurt inşaatıyla tamamen tahrip olduğu, yolun karşı 

tarafındaki tabakaların ise Çankırı-Yapraklı karayolunun yol genişletme 

çalışmalarıyla yok edilmek üzere olduğunun öğrenilmesi üzerine Prof. Dr. 

Ayla Sevim’in bilimsel başkanlığı altında 1997 yılında kurtarma kazısı olarak 

başlatılan çalışmalar, halen Bakanlar Kurulu Kazısı olarak sürdürülmektedir.  

Çankırı ve çevresinde yer alan Üst Miyosen dönemin araştırılması ve 

ayrıca elde edilen fauna ile Orta Miyosen ve Pliyosen faunasının 

biostratigrafisinin korele edilmesi, birbirleriyle olan ilişkileri ve olası 

değişimlerinin gözlenmesi ve bölgenin paleoekolojik koşullarının 

belirlenebilmesi de son derece önemlidir. Son altı sezondur devam eden kazı 

çalışmaları sonucunda Artiodactyla, Perisodactyla, Proboscidea ve 

Hominoidea’lara ait fosil kalıntılar ele geçirilmiştir.  

3. Türkiye Omurgalı Fosil Yataklarının Araştırılması Projesi 

Kapsamındaki Çalışmalar 

Ankara Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi (Berkeley) ve MTA 

Genel Müdürlüğü’nün işbirliğiyle 1993-1998 yılları arasında gerçekleştirilen 

“Türkiye Omurgalı Fosil Yataklarının Araştırılması Projesi” çerçevesinde ilk 

planda daha önce tespit edilen bulgu yerleri gözden geçirilmiş ve 1/500.000 

ölçekli jeoloji haritaları ve uydu-hava fotoğrafları yardımıyla bunların 
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yayılım alanları tespit edilmiş ve buna paralel olarak yeni fosil bulgu 

yerlerine ulaşılmıştır. Bu kapsamda lokalitelerin GPS ile koordinatları ve 

fosil yatağını tanımlayacak detaylı bilgiler kaydedilmiştir. 

Projede görevli Türk bilim adamlarının yanı sıra konularında dünya 

çapında uzman olan Prof.Dr. Tim White, Prof.Dr. Clark Howell, Prof.Dr. 

David Begun, Doç. Denis Geraads ve Dr. Jan van der Made gibi bilim 

adamları zaman zaman ülkemize davet edilmiş ve kendi konularındaki 

katkıları da sağlanarak MTA Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi Müzesi 

depolarında ve vitrinlerinde bulunan omurgalı fosillerinin sistematikteki 

yerleri yeni bulgular ışığında güncelleştirilmiştir. Güncelleştirme sırasında 

hem omurgalılar paleontolojisine, hem de ülkemizdeki insan evrimi 

araştırmalarına büyük katkılar sağlayan Çandır ve Sinaptepe başta olmak 

üzere tüm lokalitelere ait fosillerin bilgi kartlarındaki verilerin son bulgular 

ışığında yenilenmesine öncelik verilmiştir. 

Proje süresi içerisinde MTA Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi 

Müzesi'nde bulunan tüm omurgalı fosillerinin internete açılması amacıyla 

kataloglama ve bilgisayara kayıt işlemleri tamamlanmıştır. Bu çalışmada 

projede görevli Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi elemanlarının ABD’de 

kullandığı ve ülkemize getirdiği, Kaliforniya Üniversitesi (Berkeley)’nin de 

kullanmış olduğu kataloglama yöntemi ile uygunluk taşıyacak şekilde bir 

fosil kayıt formu hazırlanmış ve daha sonra bu form ORACLE Data 

Base’inde yazılarak program haline getirilmiştir. Şimdiye kadar 

yayınlanmamış, arşiv kayıtlarına girmiş ya da sözlü görüşmelerle tespit 

edilmiş veriler fosil kayıt formuna aktarılmıştır. Bu çalışmalara ilişkin olarak 

bölümümüz yüksek lisans öğrencilerinden Necmettin Alan, müze vitrin ve 

depolarında yer alan tüm omurgalı fosillerinin arşivlendiği “MTA Tabiat 

Tarihi Müzesi Tersiyer Dönem Karasal Fosil Memeli Kataloğu 

Oluşturulması” konulu bir master tezi hazırlamıştır. 

Proje çalışmaları kapsamında 1950’li yıllardan beri bölümümüz 

hocaları tarafından çeşitli kazılardan gün ışığına çıkarılan ve halen 

bölümümüz laboratuvarında bulunan fosillerle, Çandır Kazısı fosillerinin 

kataloglanması çalışmaları da aynı sistem çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.  

1994 yıl çalışmaları sırasında daha önce MTA elemanlarınca 

Pleistosen’e tarihlendirilmiş fosillerin bulunduğu Konya-Dursunlu Kömür 

Madeni de ziyaret edilmiş ve bu fosillere paralel olarak Anadolu’da yaşamış 

en eski insan varlığı da saptanmıştır. 900 bin yıl öncesine tarihlendirilen 

Dursunlu çökellerindeki son derece önemli bu saptama proje kapsamında 

çalışan bilim adamlarının katkılarıyla mümkün olabilmiştir.  

Bu çalışmalar kapsamında ayrıca MTA Genel Müdürlüğü Tabiat 

Tarihi Müzesi'nde bulunan PRIMATES Vitrini’nin son buluntular ışığında 

yeniden düzenlenmesi çalışmaları da Prof.Dr. Erksin Güleç ve Prof.Dr. 
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David Begun tarafından gerçekleştirilmiş ve vitrinin dünyadaki diğer 

müzelerde bulunan örnekleriyle bilimsel bir birlik göstermesi sağlanmıştır. 

Bu düzenlemede vitrinde daha önceden yer almayan buluntulara ait çeşitli 

mülajlar ve resimler de temin edilerek vitrinde sergilenmeye başlanmıştır. 

Ancak hızla gelişen paleoantropoloji çalışmaları bu vitrinin hemen her yıl 

yeni ilavelerle güncelleştirilmesini zorunlu kılmaktadır.  

4. Sorunlar 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 

Türkiye’deki fosil araştırmalarının organizasyonu ve bu konudaki 

çalışmalara izin verme yetkisi Kültür Bakanlığı’na verilmiştir. Ancak 

bakanlığın bu konuya yönelik hiçbir çalışması bulunmamaktadır ve 

konunun uzmanlarının istihdamı bakımından yeterli değildir. Aslında bu 

yasa gerçek olarak yürürlükte de değildir. Çünkü yasa gerçekten işletilecek 

olsa yerbilimci ve paleontologların çalışmalarının durdurulması ya da 

araziye çıktıkları zaman her yerbilimcinin yanına Kültür Bakanlığının bir 

temsilci vermesi gerekir. Bu yasada güncel hayatın gerektirdiği gerçekçi 

değişikliklerin acilen yapılması gerekir. Örneğin fosiller niteliklerine göre 

ayrılmalıdır ve özellikle korunması gerekenler belirtilmeli ve 

gruplandırılmalıdır. Ülkemizde şu anda sayıları 70 civarında olan 

üniversitelerin hiçbirinde direkt olarak omurgalılar paleontolojisi uzmanı 

yetiştiren bir bölüm bulunmamaktadır. İnsan ve primatların evrimini konu 

alan paleoantropoloji bilim dalı elemanlarının yaptığı kazı ve araştırmalarda 

bulunan omurgalı kalıntıları da değerlendirilmektedir. Ülkemizde Kültür 

Bakanlığı’nın desteklediği fosil araştırmalarının tamamı A.Ü. D.T.C.F. 

Antropoloji Bölümü elemanları tarafından gerçekleştirilmektedir. MTA’nın 

kurulduğu 1935 yılında büyük bir ivmeyle başlayan fosil araştırmaları son 

yıllarda giderek azalmakta ve çeşitli sebeplerle sayıları azalan uzmanların 

yerine maalesef yeni elemanlar alınıp yetiştirilmemektedir. Ülkemizdeki fosil 

bulgular, MTA ve üniversitelerin ilgili bölümleri dışında; Karayolları ve DSİ 

gibi kurumların çalışmaları sırasında da ortaya çıkmaktadır. Fosil 

araştırmalarıyla direkt olarak ilişkili olmayan bu kurumların fosiller 

konusunda bilinçlendirilmeleri gerekmektedir. Bu süreçte, Kültür Bakanlığı 

ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların işbirliği yapması, bu konudaki yasa ve 

yönetmeliklerin de acilen güncelleştirilmesine gereksinim vardır. 

KAYNAKÇA 

ALPAGUT, B., ANDREWS, P., MARTİN, L., 1990 “New Hominoid 

Specimens from the Middle Miocene Site at Paşalar, Turkey”, 

Journal of Human Evolution, 19:397-422. 

ANDREWS, P., TObien, H., 1977 “New Miocene Locality in Turkey with 

Evidence on the Origin of Ramapithecus and Sivapithecus”, Nature, 

268(5622):699-701.  



 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi 

 
52 

BEGUN, D., GÜLEÇ, E., 1998 “Restoration of the Type and Palate of 

Ankarapithecus metai: Taxonomic and Phlogenetic Implications”, 

American Journal of Physical Anthropology, 105:279-314. 

BEGUN, D., GERAADS, D., GÜLEÇ, E., 2001 “The Çandır hominoid 

locality: Implications for the timing and pattern of hominoid dispersal 

events”. In (E. Güleç, D.R. Begun, D. Geraads, Eds.) Geology and 

Vertebrate Paleontology of the Middle Miocene Hominoid 

Locality Çandır (Central Anatolia, Turkey). Frankfurt am Main: 

Courier Forschungsinstitut Senckenberg (in press). 

BERNOR, R.L., TOBİEN, H. 1990 “The mammalian geochronology and 

biogeography of Paşalar (Middle Miocene Turkey)”, Journal of 

Human Evolution, 19:551-568. 

FLYNN, L.J., 1990 “Preliminary analysis of Miocene small mammals from 

Paşalar, Turkey”, Journal of Human Evolution, 19:423-436.  

GÜLEÇ, E., 1990 “Çandır Miyosen Dönemi Faunasının Anadolu 

Paleoantropolojisi Açısından Önemi”, Anadolu Medeniyetleri 

Müzesi 1989 Yıllığı, sf:3-7. 

GÜLEÇ, E., SARAÇ, G, 1993 Türkiye Omurgalı Fosil Yataklarının 

Araştırılması Projesi, MTA Yayınları. 

GÜLEÇ, E., 1994 “Miocene Ecology and Hominoid Biology in 

Çandır, Turkey”, American Association of Physical 

Anthropology, Supplement 18 to the American Journal of 

Physical Anthropology Annual Meeting Issue, USA. 

GÜLEÇ, E., 1999 “New findings on the first Inhabitants of Anatolia from the 

Dursunlu Site: a Preliminary Appraisal”, Çağlar Boyunca 

Anadolu’da Yerleşim ve Konut Sempozyumu-Habitat II (3-14 

Haziran 1996), Ege Yayınları, sf. 211-216, İstanbul. 

GÜLEÇ, E., 2000 “1998 Yılı Çandır Kazısı”, TC. Kültür Bakanlığı XXI. 

Kazı Sonuçları Toplantısı-I, Milli Kütüphane Basımevi, sf. 11-13, 

Ankara. 

KANSU, Ş.A., 1937 “1936 Yılında Ankara ve Yakınlarında Meydana 

Çıkarılan Paleontolojik ve Prehistorik Vesikalar Hakkında İlk Not”, 

Ülkü Mecmuası, C.8, no:48, Ankara. 

KAPPELMAN, J., ŞEN, Ş., FORTELİUS, M., DUNCAN, A., 

ALPAGUT, B., CRABAUGH, J., GENTRY, A., LUNKKA, J.P., 

McDowell, F., SOLOUNİAS, N., VİRANTA, S., WERDELİN, L., 

1996 “Chronology and biostratigraphy of the Miocene Sinap 

Formation of Central Turkey”. In: R.L. Bernor, V. Fahlbusch, H.-



 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi 

 
53 

W. Mittmann (eds.), The Evolution of Western Eurasian Neogene 

Mammal Faunas, Columbia University Press, New York: 78-95. 

KÖHLER, M., 1987 “Boviden des türkischen Miozäns (Känozoikum und 

Braunkohlen der Türkei. 28)”, Paleontologia i evolució, 21:133-246. 

OZANSOY, F., 1955 “Sur les gisements continentaux et les mammiferes du 

Neogene et du Villafranchien d’Ankara (Turquie)”. Comptes Rendus 

Hebdomadaires Des Seances, De l’Academie Des Sciences, 240:992-

994. 

OZANSOY, F., 1957 “Türkiye Tersiyer Memeli Faunaları ve Stratigrafik 

Revizyonları”, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, 49:11-

22, Ankara.  

OZANSOY, F., 1961 “Hyaena şenyüreki Ozansoy, Üst Pliyosen (Orta 

Sinap) Hyaena’sı ve Türkiye Pliyosen Sisteminde Hyaena Genusunun 

Dikey Dağılışı”, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, 57:93-

115, Ankara. 

OZANSOY, F., 1961 “Ankara Bölgesi Fauna Teakubu Etüdünün Esaslı 

Sonuçları”, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Dergisi, 56:86-95, 

Ankara.  

OZANSOY, F., 1970 “İnsani Karakterli Türkiye Pliosen Fosil Ponjidesi 

Ankarapithecus Meteai”. Belleten, 133:1-15. 

OZANSOY, F., 1971 “Türkiye’de Senozoyik Problemler, Biozonal Açıdan 

Mesozoyik-Senozoyik Sınırı”, AÜ. DTCF Antropoloji Dergisi, 

5:107-148, Ankara. 

SEVİM, A., KİPER, Y., 2001 “1999 Yılı Çankırı / Çorakyerler Kazısı”. TC. 

Kültür Bakanlığı 22. Kazı Sonuçları Toplantısı-I, Milli Kütüphane 

Basımevi, sf. 37-46, Ankara. 

ŞENYÜREK, M.S., 1951 “Gökdere (Elmadağı) Faunasına Dair Bir Not”, 

AÜ. DTCF Dergisi, C. 9(1-2):63-67, Ankara.  

ŞENYÜREK, M.S., 1952 “A Study of the Pontian Fauna of Gökdere 

(Elmadağı) South-East of Ankara”, Belleten, C. 16(64):449-492, 

Ankara.  

TEKKAYA, İ., 1974 “Anadolu’da Tortoniyen Yaşlı Yeni Bir Anthropoid 

(Primata, Mammalia) Türü”, MTA Dergisi, s. 83:194-210, Ankara. 

YALÇINLAR, İ., 1983 Türkiye’de Neojen ve Kuvaterner Omurgalı 

Araziler ve Jeomorfolojik Karakterleri, İ.Ü. Edebiyat Fak. Yay. 

No: 2741, İstanbul. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi 

 
54 

GEÇ NEOJEN DEVRİNE AİT FOSİL YATAKLARINDAN  

ÖRNEKLER 

 

 
 

Prof.Dr.Güler TANER
*
 

Yeryuvarının 590 milyon yıldan beri süren jeolojik evrimini açıklayan 

Paleozoik (340 milyon yıl ), Mesozoik (185 milyon yıl ), Senozoik (66.3 

milyon yıl ), Üst Sistem ve Kuaterner (1.7 milyon yıl ) sistemini açıklayan 

ülkemizde sayılamayacak kadar çok bölge ve jeolojik evrimin kanıtları olan 

fosilli tabakalar mevcuttur.  

Paleozoik devirlerinden Ordovisiyen ve Silüriyen’in Trilobit ve 

Graptolit örnekleri, Devoniyene ait bol Brachiopod ve Corallaria örnekleri, 

Karbonifer – Permiyen’in Fusulin’ leri; Mesozoik devirlerinden Triyas – 

Jura’ya ait Ammonit’ler, yine Corellaria cinsleri (Mercanlar), Kretase’nin 

bol ve ilginç Hippurit’leri, Senozoik devirlerinden Paleojende bol 

Nummulites ve Alveolin’ ler, Gastropod Pelecypod cinsleri, Echinoid’ler, 

Corellaria cinsleri; Neojende karakteristik Pelecypoda ve Gastropoda cinsleri 

ve Foraminiferler; günümüz ekolojisi ve iklimine ışık tutan Kuaterner’e ait 

Pelecypod ve Gastropod cinsleri son derece boldur.  

Bunlardan Senozoik ve kuvaternere ait bazı bölgeler ayrıntılı çalı-

şılmış olup kısaca açıklanacaktır : 

1. Çanakkale Boğazı Çevresi  

Gelibolu Yarmadası’nda Gelibolu’dan Seddülbahir’ e kadar, Anadolu 

Yakasında ise Lapseki – Çanakkale – İntepe – Truva arasında yaygın olan 

Neojen ve Kuaterner fosilleri dünya paleontologlarının ilgisini çeken 

Pelecypoda ve Gastropoda sınıfı örnekleri içerir. En fazla 2300 m. Kalınlığı 

                                                 
*
 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü , 

Tandoğan Ankara 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi 

 
55 

olan çakıltaşı, kumtaşı, marn ve kireçtaşları ile tanınır. Her iki sınıfa ait 

toplam 30 tür saptanmış olup bunlardan Theodoxus, Melanopsi, Potomida 

cinslerine ait 4 yeni tür saptanmıştır. 

Neojen Paleocoğrafyasında Tetis – Paratetis ilişkileri ve Stratigra-

fisinin pek çok problemi Türkiye’de çözüleceğinden bölgeden elde edilen ve 

Kuyalnikiyen çağına ait (3.5 – 1.7 milyon yıl) Avimactra türleri Avrupa ve 

Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerince önemle izlenmektedir.  

Boğaz boyunca Kuaterner ’ e ait Çavda ( = Baküniyen , 800-700 bin 

yıl ve Tireniyen (300 000 – 10 000 yıl) fosil bulgularıda çok zengindir 

(Pelecypoda ve Gastropod). Bu bulgulara dayanarak Boğazın son 10 milyon 

yıldan beri jeolojik evrimi ayrıntılı olarak takip edilmekte ve 15 – 12 bin yıl 

önce açıldığı sonucuna varılmaktadır. 

2. Denizli Bölgesi  

Denizli – Buldan – Babadağ arasında yüzlek veren Geç Neojen 

Tortulları yaklaşık 2900 m kalınlıktadır. Altta tatlısu kireçtaşları ile başlar. 

Faunaya göre yaşı Meosiyendir (10-8 milyon yıl). Bunları kalın bir kırıntılı 

istif üzerler. Zengin Pelecypoda ve Gastropoda örnekleri ile yaş Ponsiyendir 

(8 – 5 milyon yıl) ve acısu fasiyesini karakterize ederler.  

Pseudocardita cinsi bölgede 8 tür ile tanınır, bunlara dünyanın başka 

hiçbir yöresinde rastlanmaz. Prososthenia, Hydrobia, Pyrgula, Theodoxus 

gibi Gastropoda ve Paradacna, Didacna Pelecypoda sınıfı cinsleri de çok bol 

olup toplam 57 tür tanımlanmıştır. Bunlardan 33 tanesi yeni türdür. 

3. Yalova Çevresi  

Yalova – Çınarcık – Soğucak ve Esadiye – Orhangazi arasında en 

fazla 175 m. kalınlıktaki kumtaşı, marn ve kireçtaşları ile tanınır. Paleozoik 

mermerleri üzerine uyumsuzlukla oturur. Ekonomik olmakla beraber linyit 

içerir. Saptanan 7 Gastropoda ve 2 Pelecypoda örneğine dayanarak yaşları 

Ponsiyen’ dir ( 8 – 5 milyon yıl ).  

4. Batı Trakya Bölgesi  

Çalışma bölgesi, güneyde Tekirdağ, Malkara, Keşan ve İpsala; batıda 

Meriç, Uzunköprü ve Edirne çevresidir. Yörede Oligosen kumtaşı, kiltaşı, 

marn, silttaşı ve çakıltaşı ile tanımlanmaktadır. 350 – 400 m. kadar kalınlık 

gösteren istif Egeriyen katına ait olup üst seviyeleri linyitlidir. Birim 

Priyaboniyen yaşlı resifal kireçtaşları üzerine oturur. 

Çok zengin Mollusk faunası içeren havzada Pelecypoda’ dan Cardium 

neglectum, Congeria aquitanica, Congeria basteroti, Polymesoda convexa, 

Lentidium (L.) triangulum, Gastropoda’ dan Theodoxus (T.) crenulatus, 

Melanoposis impressa hantken , Brotia (T.) escheri, Tympanotonos (T ) 
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margaritaceus, Tympanotonos (T.) calcaratus, Tympanotonos (T.) 

labyrintum, Ampullina crassatina, Galeodes basilica, Ddiastoma costellatum 

elongatum saptanmıştır. 

Bu faunanın Paleocoğrafik ve Stratigrafik yayılımına dayanarak 

bölgenin Merkezi Paratetis Provens’ ine bağlı olup, önceki çalışmalarda 

Oligosen yaşlı olduğu belirtilen havzanın yaşının daha dar sınırlar içinde 

olmak üzere Egeriyen olduğu ve bölgede Erken Oligosen’in olmadığı ortaya 

çıkmıştır. Faunanın Paleoekolojik özelliklerine dayanarak bölgenin bu çağda 

sığlitoral ortam olarak kumlu fasiyeste geliştiği sonucu çıkmaktadır. 

Bu yörelerden başka Karaburun, Soma, Tunçbilek – Domaniç, Datça, 

Babaeski – Lüleburgaz, Sivas, Malatya, Elazığ, Bitlis, Antalya, Mut, 

Karaman, Antakya çevresinde de benzer zengin ve iyi korunmuş fosil 

yatakları yüzeylemektedir. 

Belirtilen bu fosil kolleksiyonları bugüne kadar çalışan kişilerin özel 

kolleksiyonu gibi muhafaza edilmiş olup bazıları ilgili kurumlarda veya 

evlerdedir. 

Bunların envanterinin çıkartılarak ulusal bir Doğa Tarihi Müzesi’inde 

Uluslararası Müzecilik kurallarına uygun olarak korunması ve sergilenmesi 

artık zorunlu hale gelmiştir. 

*** 
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TÜRKİYE DOĞA TARİHİNİN 26 MİLYON YILLIK  

TANIKLARI: NUMMULITES’LER  

 
 

Prof.Dr.Sefer ÖRÇEN
*
- Araş.Gör. Azad SAĞLAM

*
 

Özet 

Bu çalışmada, Türkiye’nin Eosen-Oligosen (55-29 milyon yıl) jeolojik zaman 

diliminde yaşamlarını sürdürmüş ve 26 milyon yıllık bir geçmişe tanıklık etmiş 

gelişmiş tek hücreli organizmalar olan Foraminifera takımına ait Nummulites’lerin 

öyküsü anlatılmaktadır. Atlantik okyanusundan Hindi Pasifik’e kadar genişleyen 

büyük bir su kütlesini oluşturmuş olan Tetis okyanusunun kapsamı içinde kalan 

Türkiye ve çevresindeki denizleri karakterize eden günümüzde kara durumundaki 

Pontid, Anatolid, Torid ve Kenar kıvrımları kuşaklarında yer alan bölgelerdeki 

yüzleklerde yapılan yaklaşık 60 kadar inceleme temelinde Nummulites’lerin 

yayılımları, türleri, oluşturdukları biyozonlar ve evrimlerine ilişkin kesin çizgiler 

ortaya konulmuştur. Türkiye’de kat mertebesinde olan zaman-stratigrafi birimlerine 

göre İlerdiyen’de Nummulites fraasi, N.deserti, N.exilis; Küviziyen’de 

N.burdigalensis, N.planulatus, N.irregularis; Alt Lütesiyen’ de N.laevigatus, 

N.uranensis, N.cf.gallensis; Orta Lütesiyen’de N.millecaput, N.pinfoldi, 

N.cf.praeaturicus, N.gizehensis; Üst Lütesiyen’de N.beaumonti, N.aturicus, 

N.perforatus; Priyaboniyen’de N.fabianii, N.striatus, N.chavannesi; Stampiyen’de 

N.vascus, N.fichteli biyozonları ayırtlanmıştır. Türkiye Nummulites’lerinin evrimi; 

tanımlanmış bulunan 50 türünün ilişkileri değerlendirilerek belirleyici 

N.burdigalensis ve N.laevigatus grupları ile N.leupoldi, N.fabianii, N.globulus, 

N.striatus, N.irregularis, N.distans, N.gizehensis, N.rotularius, N.beaumonti soy 

dizileri kapsamında verilmiştir. Paleoekolojik konumlarıyla yaklaşık 30-100m. 

derinliğindeki bir şelf deniz ortamında zemine bağlı olarak (bentonik) yaşamış olan 

Nummulites’ler, resifal ortamlarda resif önünde yoğun birikimleriyle bariyerler 

(setler) oluşturmuşlardır. Karakterize ettikleri biyotop özellikleriyle yeryuvarının 55-
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29 milyon yılları arasındaki doğasına ışık tutan Nummulites faunalarının 

biyocoğrafik yayılımlarının belirlenmesi, Türkiye’de Tetis denizinin paleocoğrafya-

sının ortaya konulmasının ipuçlarını oluşturmuştur. Tipik özellikleriyle bulundukları 

kireçtaşları kütlelerinde çok bol olarak bulunan Nummulites’lere ülkemizde Trakya, 

Güneybatı Ege, Toroslar, Orta Anadolu kuzeyi, Batı – Orta Karadeniz, Doğu Anadolu 

(Malatya, Elazığ), Güneydoğu Anadolu (Gaziantep) nun birçok lokalitelerinde 

rastlamak olanaklıdır. Çok tipik jeotraversler sunan Nummulites’li bölgeler içinde 

öncelikle Malatya, Polatlı ve Haymana lokalitelerinde, bu organizmaların tanıtılması 

ve biyosferin geçmişteki 26 milyon yıllık tarihine bilimsel bir bakış ile doğanın 

jeolojik mirasını koruma çalışmalarına başlanmalıdır.  

Anahtar Sözcükler: Nummulites, Doğa Tarihi, Türkiye 

Abstract 

The story of the one-celled the foraminifera member of the Nummulites that 

are the 26 million years old witnesses of the Eocene – Miocene (55-29 Million 

pears BP) of Turkey, is given in this study. Approximately 60 surface samples 

were collected from the terrestrial Pontid, Anatolid, Taurid and their folded edges 

(outlining Turkey and surrounding seas) , which were once, underlie the huge 

water mass of Tethys elongated from Atlantic Ocean to Indian Ocean, for defined 

distribution, species, biozones and evolution of Nummulites. According to time-

stratigraphy which is at layer-level for Turkey were describe biozones: Nummu-

lites fraasi, N. deserti, N. exilis in Ilerdian; N.burdigalensis, N. planulatus, N. 

irregularis in Cuisian; N. laevigatus, N. uranensis, N. cf. gallensis in Lower Lute-

tian; N. millecaput, N. pinfoldi, N. cf. praeaturicus Middle Lutetian; N, beaumonti, 

N.aturicus in Upper Lutetian; N. perforatus in Barthonian; N. fabianii, N. striatus, 

N. chavannesi in Priabonian and N. fichteli, N. vascus in Rupelian. The evolution 

of Nummulites are given as race strings, following evaluation of the relations of 50 

species that are characterised by N. burdigalensis, N. partschi, N. globulus and N. 

laevigatus groups with N. leupoldi, N. fabianii, N. striatus, N. irregularis, N. dis-

tans, N. gizehensis, N. rotularius and N. beaumonti filums. Paleoecological data 

reveals that Nummulites survived in the benthic zone of the sea-shelves at 30-100 

m depth, and formed barriers in front of the reefs by dense accumulation.Due to 

their particular biotope properties, the determination of biogeographical 

distribution of Nummulites fauna yielded the establishment of Tethys 

paleogeography of Turkey. Nummulites, which are widely found in limestone 

masses, are generally determined in Thrace, S.W. Aegean, N. of Central Anatolia, 

West and Middle Black Sea, E. Anatolia (Malatya-Elazığ), SE Anatolia (Gazian-

tep) regions of Turkey. The introduction and conservation studies of the Nummu-

lites, representing typical geotraverses particulary in Malatya, Polatlı and Hay-

mana localities should be initiated at once since they are the geological heritages 

of the past.  

 

Key Words: Nummulites, Nature History, Turkey. 
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GİRİŞ 

Yeryuvarının günümüz canlı alemlerini içinde barındıran ve tümünü 

kapsayan canlı küresi biyosfer; insanoğlunun varlığından günümüze kadar 

olan süreçte (yaklaşık 3 milyon yıl) yapmış ve de yapmakta olduğu her türlü 

düzen bozucu ve yıkıcılığına karşın kendisini onarmaya ve yenilemeye 

çalışmış ve de çalışmaktadır. Bununla birlikte yaklaşık 4.6 milyar yıllık tarihi 

ile ilk oluşumundan günümüze gezegenimiz yerküre, günümüzdeki 

coğrafyasına ulaşıncaya kadar geçirmiş olduğu mağma etkinliğine bağlı kıtasal 

ve okyanusal levhaların yer değişimleri ve milyon yıllık süreçlerde yaşamış 

olduğu birçok katastrofik dönemlerin etkisinin izlerini taşımaktadır. 

Yeryuvarında geçmişte yaşamış olan organizmaların kalıntıları olarak bilinen 

ve fosil adı verilen, milyarca yıllık geçmişe ait doğa tarihinin kanıtlarını 

oluşturarak tanıklık etmiş hayvan ve bitki toplulukları, yüzlek veren kaya ve 

toprak kütleleri içinden jeolojik kayıtlar olarak belgelenmişledir. 

Günümüzün ve geçmişin doğa tarihine ilişkin kanıtlar durumundaki 

bu belgeler, yapılan birçok araştırma ve incelemelerde kullanılarak elde 

edilen sonuçları ile yeryuvarının 4.6 milyar yıllık tarihinin aydınlatılmasında 

temel oluşturmuşlardır ve oluşturmaya da devam edeceklerdir. 

Bu çalışmanın konusunu oluşturan ve geçmişin doğa tarihi sahnesinde 

55 ile 29 milyon yıllar arasında yaşamış 26 milyon yıllık tanıklığa sahip olan 

Nummulites’ler, gelişmiş tek hücreli organizmaları kapsayan Protista 

Alemi’nin bir cinsi olarak tüm özellikleriyle insanoğlunun gözlemlerine 

girmiş ve anıtlarıyla dikkatini çekmiştir. Bununla birlikte, Nummulites’ler 

gibi birçok omurgasız ve de omurgalı fosil içinde benzer yaklaşımlarda 

bulunmak olanaklıdır.  

Türkiye, Eosen – Erken Oligosen jeolojik zaman dilimindeki (55 – 29 

milyon yıl) paleocoğrafyası ile geniş alanları deniz ile kaplı olan bir bölge 

durumundadır. Yoğun Nummulites içeren mostralar (dağ kütleleri benzeri 

yükseltiler) durumundaki kireçtaşı ve marn litolojilerindeki kayaçlar, açık 

hava doğa tarihi anıtlarının sergilendiği alanlar olarak doğa tarihçilerinin, 

yerbilimcilerin, bir yanıyla geçmişin mirasına sahip çıkmak zorunda olan 

herkesin kültürel boyutunu geliştirmesi bakımından oldukça önemlidirler. 

Bu yanıyla Türkiye Doğa Tarihi’nin 26 milyon yıllık tanıkları durumundaki 

Nummulites fosilleri, geçmişe ait doğa tarihi bilincinin aydınlatılması, 

bunların korunması ve tanıtılması amacıyla çalışma konusu yapılmıştır.  

NUMMULITES’LER 

 Bu bölümde Nummulites’ler; sistematik tanımlama, Antik Yunan’dan 

günümüze konu edilerek yapılan çalışmalar, tanımlayıcı özellikler, yaşamış 

oldukları ortamlar (paleoekolojileri), jeolojik yaşları ve evrimleri temel 

alınarak tanıtılmıştır. 
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Sistematik Tanımlama 

Nummulites’lerin sistematik tanımlaması; Protista (Tek Hücreliler) 

Aleminin, Protozoa Bölümü, Rhizopoda Sınıfı, Foraminiferida Takımı, 

Nummulitidae BLAINVILLE, Familyasına ait Nummulites LAMARCK 

cinsi olarak yapılabilir (MOORE, 1964). 

Nummulites’ler Üzerine Yapılmış Çalışmalar 

Genel olarak, merceksi yapılı, planspiral ve çok turlu sarılımlı, sıcak ve 

açık deniz ortamında Eosen – Alt Oligosen jeolojik zaman diliminde (55 – 29 

milyon yıl arası) yaşamış gelişmiş tek hücreli bentonik organizmalar olarak 

tanımlanan Nummulites’ler; Antik Yunan ve Roma dönemlerinde bulundukları 

kayalar içinde ya da ayrışmış tane fosiller durumunda dikkat çekmişlerdir.  

 PLINE, Mısır piramitlerinden söz ederken, iri taneli kumlu 

ortamlarda bu merceksi oluşuklara dikkat çekmiştir. Yunan coğrafyacı 

STRABON, Mısır Piramitlerinin bir anıt olarak yükselerek ortaya çıkışında, 

mercek şekilli küçük parlak taşların yığışımından söz etmiş ,ayrıca bu parlak 

taşların Kapadokya bölgesi olarak tanımladığı Amasya’da da bol olarak 

bulunduğunu belirtmiştir.  

 Nummulites’ler üzerine ilk incelemeler 16. yüzyılın sonlarında 

yapılmıştır. Bu organizmaların ilk tanımlamaları, yumuşakçalara (Mollusca) 

ait kafadanbacaklılar (Cephalopoda, Belemnites, Ammonites) oldukları 

şeklindeydi. Çeşitli Avrupa lokalitelerinde, SCHEUCHZER (1702), 

BRUGUIERE (1792), LAMARCK (1801) ve SOWERBY (1826-1829) vb. 

doğa bilimciler Nummulites’ler üzerinde incelemelerde bulunmuşlardır. Bu 

incelemeler içinde ilk Nummulites adı LAMARCK (1801) tarafından 

kullanılmıştır. 

 EHRENBERG (1838) ve CARPENTER (1850) incelemelerinde 

Nummulites’lerin kendilerine özgü bir kavkı yapısının olduğunu ortaya 

koymuşlardır. JOLY ve.LEYMERIE (1848) ile D’ARCHIAC ve HAIME 

(1853), Mısır Piramitleri’ni oluşturan kireçtaşlarında dünyanın en güzel 

Nummulites seviyeleri olarak ilk gözlemlerini yapmışlardır. 

 1880’li yıllarda, Nummulites topluluklarının ekolojisi ve stratigrafik 

önemlerine ait bilgiler oldukça artmıştır. Yayınlanan bölgesel monografiler 

büyük ilgi görmüş, Linneen sistematik ve evrimlerine ilişkin elde edilen 

bilgilerle Nummulites’ler, kayaların göreli yaşlandırılmasında karakteristik 

iri bentonik foraminiferler olarak tarihsel jeoloji de yerlerini almışlardır. 

 Nummulites’ler üzerine yapılmış çok sayıdaki çalışma içinde 

HOTTINGER, LEHMANN ve SCHAUB (1964) ve SCHAUB (1981, 1983) 

çalışmaları; tüm Avrupa, kuzey Afrika, Orta Doğu ve Batı Asya’ya kadar 

geniş alanları kapsayan ve tarihsel jeolojide yerini almış ünlü Tetis 
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okyanusunun Eosen – Erken Oligosen zaman dilimine ait sığ platform 

alanlarındaki Nummulites çeşitliliğini, tanımlarıyla ve evrimsel gelişimiyle 

ortaya koyması bakımından oldukça önemli incelemelerdir. 

 Türkiye’de Nummulites üzerine yapılmış başlıca çalışmalar arasında 

DACI (1951), DACI – DİZER (1953), DİZER (1962,1982), SİREL (1976), 

SİREL ve GÜNDÜZ (1976a,1976b), ÖRÇEN (1986,1988,1992), ÖRÇEN, 

YILDIZ ve TOKER (1994), AVŞAR (1991), DECROUEZ ve SELÇUK 

(1981) yer almaktadır. 

Nummulites’lerin Tanımlayıcı Özellikleri 

Nummulites’lerin tanımlayıcı özelliklerini kavkı dışı ve içi özellikler 

olarak iki kısımda incelemek olanaklıdır. Bu özelliklerin ortaya 

konulmasında BLONDEAU (1972) ve ÖRÇEN (1984) çalışmalarından 

yararlanılmıştır. 

İç Özellikler: Bu özellikler kapsamında Nummulites’lerin kavkı 

morfolojisine ilişkin tanımlayıcı bilgiler verilmiştir. Kavkı şekli; genel 

olarak merceksi, bazen disk, globüler ve bilateral simetrilidir. Kavkı boyutları; 

kavkı çapı (Ç) ve kalınlığı (K) ile belirtilmiştir. Bölme şebekesi; kavkı dışında 

merkez ile kenar arasında gelişmiş bölmelerin kavkı dış yüzeyindeki izleri 

olarak tanımlanmıştır. Granüller; lamspirale dik olarak gelişen pliyelerin kavkı 

yüzeyindeki izleridir, granül bulunmayan bazı Nummulites türlerinde kavkının 

ortasında beyaz leke şeklinde iri bir pliye izi yer almaktadır.  

Dış Özellikler: Nummulites kavkılarında sarılma eksenine paralel 

veya dik konumda elde edilen ekvatoryal ve aksiyal kesitler; lamspiralin 

kalınlığı, bölmelerin şekli, locaların büyüklüğü ve şekilleri ve ilk locaların 

incelenmesi bakımından gereklidirler.  

Ekvatoryal kesit: Lamspiral; Bir eksen etrafında 360 derece dönerek 

gelişen sarılma olup, sarılma turlardan oluşmuştur ve sarılıma bağlı olarak 

düzenli ya da düzensiz gittikçe açılarak gelişen bir spiral görülmektedir. 

Bölme ve loca; bölme, turları localara ayıran karakteristik bir ögedir ve iki 

bölme arasında kalan kısma “loca“ adı verilir. İlk loca; Nummulites 

kavkılarının merkezinde bulunan locadır, mikrosferik tiplerde çok küçük (20 

mikron kadar), makrosferik tiplerde oldukça büyüktür. Aksiyal kesit 

Nummulites’lerin sarılma eksenine dik konumda elde edilen kesittir. Bu 

kesitlerde; granüllerin kavkı içindeki izleri (pliyeler), localar ve kavkı 

duvarının yapısı incelenebilmektedir. 

Nummulites’lerin Paleoekolojisi 

Nummulites’ler Eosen – Erken Oligosen denizlerinde yaşamlarını 

sürdürmüş olan gelişmiş tek hücreli bentonik foraminiferlerdir, bu yönleriyle 

karbonat şelfi adı da verilen yaklaşık 20-80 m. su derinliğindeki bölgelerde 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi 

 
62 

diğer bentonik foraminiferler (başlıca Discocyclina, Assilina, Operculina, 

Alveolina vb.) ve organizmalarla (kırmızı algler; gastropod, pelesipod, ekinit 

Metazoaları ) zemine bağlı olarak yaşamışlardır. Nummulites’lerin yer yer 

karbonat şelfi içinde büyük yığışımlar oluşturan bir anlamda mercan benzeri 

organik setler oluşturmuşlardır (BLONDEAU, 1972; ÖRÇEN, 1988) Fosil 

örneklerine kireçtaşı ve marn çökel kayalarında bol olarak rastlanılmaktadır. 

Yaşamış oldukları denizlerin ekolojik özellikleri arasında normal deniz 

tuzluluğu, sıcak, havzaya doğru açık deniz vb gibi parametreler sayılabilir 

(ÖRÇEN, 1988) (Şekil 1).  

 

 
 

Şekil. 1. Nummulites’lerin paleoekolojisi (ÖRÇEN, 1988’den 

Türkçeleştirilmiştir). 

 

Nummulites’lerin Yaşı 

Nummulites’lerin yaşı ile ilgili olarak, yapılmış olan son sentez 

çalışmaları içinde SERRA-KIEL ve diğ. (1998)”e göre Nummulites”ler, 

belirtilmiş olan bentik iri foraminiferlerin biyostratigrafik zonları içinde 

genelleştirilmiş çerçevede Ilerdiyen katı tabanında (55 milyon yıl) ortaya 

çıkarak yaşam çizgilerini sürdürdükleri ortaya konulmuştur. Bununla birlikte 

Nummulites’lerin tarih sahnesinden çekilmeleri Rupeliyen katı sonunda (29 

milyon yıl) olmuştur. Bu zaman dilimlerini gösteren jeolojik zaman tablosu 

Şekil 2’de verilmiştir. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi 

 
63 

 
 

Şekil. 2. Nummulites’lerin yaşının jeoloji zaman tablosundaki yeri 

(Şengör, 2000).  

TÜRKİYE NUMMULITES’LERİ  

Türkiye ve çevresindeki denizleri karakterize eden günümüzde kara 

durumundaki Pontid (Kardeniz bölgesi egemen), Anatolid (Ege ve Orta 

Anadolu bölgesi egemen) Torid (Toroslar) ve Kenar Kıvrımları (Doğu 

Anadolu egemen) kuşaklarında yer alan başlıca Nummulites dağılımlarını 

yaşamış oldukları zaman dilimlerine göre İlerdiyen’de (55-52 milyon yıl) 

Nummulites deserti, N.fraasi, N.exilis, N.murchisoni (Şekil 3a); 

Küviziyen’de (52-47 milyon yıl) Nummulites burdigalensis, N.planulatus 

(Şekil 3b); Lütesiyen’de (47-42 milyon yıl) Nummulites laevigatus, 

N.uranensis (Erken-Orta Lütesiyen), N. aturicus, N.beaumonti, N.gizehensis 

(Şekil 3c); Bartoniyen’de (42-40 milyon yıl) Nummulites perforatus (Şekil 

3c); Priyaboniyen’de (40-35 milyon yıl) Nummulites fabianii, N.striatus 

(Şekil 3d); Rupeliyen ‘de (35-29 milyon yıl) Nummulites fichteli, N.vascus 

türleriyle vermek olanaklıdır.  
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Şekil-3: Nummulites’lerin Türkiye’de tanımlandığı lokaliteler. (P: 

Pontid; A: Anatolid; T: Torid; KK Kenar Kıvrımları) 
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Türkiye’de çeşitli çalışmalarla tanımlamaları verilmiş Nummulites 

türlerinin bulundukları zaman dilimlerine göre yayılımları Şekil 4’de 

ekvatoryal kesitleri ile birlikte gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4. Türkiye Nummulites türlerinin stratigrafik yayılımları. 

 

Türkiye Nummulites Biyozonları  

Nummulites türlerinin saha incelemelerinde gözlemlendikleri egemen 

kireçtaşı ve marn kayalarındaki ilk ve son görünümleri temel alınarak 

belirlenen düşey ve yanal düzeylerle saptanan biyozonların, tüm Tetis denizine 

özgü olarak yapılan korelasyonlarında Türkiye lokalitelerindeki devamlılıkları 

da saptanan biyozonlar ile ortaya konulmuştur. 

Türkiye’de kat mertebesinde olan zaman stratigrafi birimlerine göre 

İlerdiyen’de Nummulites fraasi., N. deserti, N. exilis; Küviziyen’de N. 

burdigalensis, N. planulatus, N. irregularis; Alt Lütesiyen’de N. laevigatus, N. 

uranensis, N. cf. gallensis; Orta Lütesiyen’de N. millecaput, N. pinfoldi, N. cf. 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi 

 
66 

praeaturicus; Üst Lütesiyen’de N. aturicus, N. beaumonti, N. gizehensis; 

Bartoniyen’de N. perforatus; Priyaboniyen’de N. fabianii, N. striatus, N. 

chavannesi; Rupeliyen’de N. fichteli, N vascus biyozonları saptanmış, Avrupa 

ve diğer lokaliteler SCHAUB (1981) ve Türkiye lokaliteleri DİZER (1981) 

çalışmaları ile korele edilmiştir (ÖRÇEN, 1986, 1992) (Şekil 5). 

 

 
Şekil.5. Türkiye Nummulites Biyozonlarının Avrupa ve Diğer 

Lokalitelerle Korelasyonu. 

 

Türkiye Nummulites’lerinin Evrimi  

Türkiye Nummulites’lerinin evrimi; çeşitli araştırmacılar tarafından 

tanımlanmış olan 50 kadar türünün ilişkileri değerlendirilerek belirleyici N. 

burdigalensis ve N. laevigatus grupları ile N. leupoldi, N. fabianii, N. 

globulus, N. striatus, N. irregularis, N. distans, N.gizehensis, N.rotularius, 
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N. beaumonti soy dizileri SCHAUB (1981) ile deneştirilerek saptanmıştır 

(Şekil 6). 

 
 

Şekil. 6. Türkiye Nummulites’lerinin evrimi. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇLAR  

Öncelikle Türkiye Nummulites’leri üzerine yapılan bu çalışmanın 

doğa tarihi araştırmaları çerçevesinde değerlendirilmesi yapıldığında ortaya 

çıkan ilk olgu, bu organizmaların milyonlarca yıl önce yaşamış oldukları ve 

değişim göstererek diğer canlılara evrimleşmesi ile doğa tarihinin 26 milyon 

yıllık tarihinin kanıtlarını oluşturmasıdır. Bu kanıtlara sergilendiği kireçtaşı 

ve marn kütleleri içinde çeşitli çalışmalarda belirtildiği üzere ülkemizde 

Trakya, Güneybatı Ege, Toroslar, Orta Anadolu kuzeyi, Batı –Orta 

Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya,Elazığ), Güneydoğu Anadolu 

(Gaziantep) nun birçok lokalitelerinde rastlanmaktadır. Bu lokaliteleri 

jeolojik doğa tarihi mirası olarak tanıtmak ve bilim-kültür ilişkisi içinde eko 
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turizm aktiviteleri kapsamında kitlelerine aktarmak doğa tarihi 

araştırmacıları için ulusal hatta dünya ölçeğinde uluslar arası bir görevdir. 

Çok tipik jeotraversler sunan Nummulites’li bölgeler içinde öncelikle 

Malatya, Polatlı ve Haymana lokalitelerinde yapılacak projelendirme ile eko 

turizm olgusu içinde jeolojik doğa tarihi mirasını koruma ve tanıtma 

çalışmalarına başlanmalıdır.  
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TÜRKİYE’DE DOĞA TARİHİ ARAŞTIRMALARININ  

ÖRGÜTLENMESİ 

 

Prof.Dr.Berna ALPAGUT
*
 

Neden bu güne değin ülkemizde bir Ulusal Doğa Tarihi Müzesi kuru-

lamadı, bu konuda hangi etkenlere bağlı olarak ulusal bir kültür politikaları-

mız oluşamadı? Soruları güncelliğini korumaktadır. Geçmişten günümüze 

Anadolu’nun biyolojik zenginliğini ortaya koyan bilimsel amaçla toplanmış 

Doğa Tarihi koleksiyonları üniversitelerimizde mevcut iken, devlet güvence-

sinde ortak bir çatı altında halen ulusal bir müzede toplanamamış olması, bir 

başka anlatımla toplum hizmetine sunulamaması; ülkemizin ekonomik so-

runlarına bağlı olduğu kadar, ulusal bir “biyokültür-biyoeğitim” politikamı-

zın da henüz yurdumuzda yerleşmemiş olmasına bağlıdır düşüncesindeyiz.  

Biyokültür – Biyoeğitim Nedir? 

Yaşamın ve canlılığın geleceğini garantiye alabilmek için 3. Bin yıla 

girerken, canlılığın önemini kavramış günümüz insanlarının, “Biyokültür” 

kavramını bilgi dağarcığına yerleştirmesi artık kaçınılmaz bir gerekliliktir. 

Ayrıca, 7’den 77’e tüm bireylerin, ilk-orta ve yüksek öğretim eğitim aşama-

larında ve de yaşam boyu eğitim sürecinde “Bios” hakkında (canlılık) eği-

tilmiş olmaları giderek önem kazanmaktadır.  

Biyokültür geniş anlamda, tüm yaşam değerlerinin korunması ve ge-

liştirilmesini esas alan yeni bir kültür anlayışının oluşturulmasını hedefle-

mektedir. Bu bağlamda ekolojik değerlerin benimsenmesi, yaşam değerleri-
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nin önemli olduğunun anlaşılması, ancak toplumun tüm kesimleri arasında 

kurulacak bir iş birliği ile olanaklıdır (ARVANITIS, 1989: 17-31). 

Dünya literatürüne bakıldığında bu görevin, Yüksek Öğretim Ku-

rumu’nda üniversitelere verildiği görülmekle birlikte, uluslararası eğitim 

reformlarında çevreye yeni bir yaklaşım olan biyoeğitimin; insan merkezli 

(antroposentrik) olmaktan çıkarak, canlı merkezci (biyosentrik) doğrultuda 

yer almaya başladığı görülmektedir (ARVANITIS, 1991)  

Bu görevi Yüksek Öğretim Kurumlarının dışında yapacak olan diğer 

eğitim merkezleri ise, doğa olaylarını, doğadaki canlılığı, canlılığın biyolojik 

çeşitliliğini ve birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya koyarak çevrenin korun-

masının önemini ve gerekliliğini vurgulayan “Doğa Tarihi Müzeleri” olacaktır. 

Bilindiği gibi doğa tarihi müzeleri, kuruluşlarından buyana üniversiteler ile 

paralel gelişerek, üniversitelerin birer laboratuarları olarak hizmet vermişlerdir.  

Müze Nedir? 

“Müze” sözcüğü Grekçe “Mouseion” kelimesinden türemiş olup, Yu-

nan mitolojisinde Musa’lar (İlham Perileri) adı verilen tanrıçalara adanan 

tapınak ve Atina’da Musa’lara ayrılan tepe anlamına gelmektedir.  

UNESCO’nun 1958 yılında düzenlediği “Müzelerin Eğitimdeki Rolü 

Hakkındaki Seminer”de müzeyi, kültürel değerlere sahip bir bütünü, çeşitli 

araçlarla korumak, incelemek-araştırmak, değerlendirmek ve özellikle halkın 

estetik beğenisini yükseltmesi ve eğitimi için teşhir etmek amacıyla halkın 

yararına hizmet veren sürekli bir kurum olarak tanımlamışlardır. 

ICOM’un tanımına göre; Müze, toplumun ve toplum gelişiminin hiz-

metinde olan araştırma, eğitim, eğlence amaçları ile insana ve çevresine ilişkin 

maddi kanıtları toplayan, muhafaza eden, araştıran ileten, sergileyen, kamuya 

açık olan, kâr amacı gütmeyen bir kurumdur (AMBROSE ve PAİNE, 1993). 

T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce ha-

zırlanan “Müzeler İç Hizmetler Yönetmeliğinde” müze, kültür varlıklarını 

tespit eden, ilmi metotlarla açığa çıkaran, inceleyen, değerlendiren, koruyan, 

tanıtan, sürekli ve geçici olarak sergileyen, halkın kültür ve tabiat varlıkları 

konusundaki eğitimini, bedii zevkini yükselten, dünya görüşünü geliştirmede 

tesirli olan daimi kuruluştur.  

Müze, “tarih öncesi ve tarih devirlerine ait bilim, kültür, din ve güzel 

sanatlarla ilgili yer üstünde, yer altında ve su altındaki tüm taşınır ve taşın-

maz belgeler olarak niteleyen kültür varlıklarını saptayan, bilimsel metotlarla 

açığa çıkaran, inceleyen ve akademik düzeyde değerlendiren, bir laboratuar 

gibi dikkatli ve hassas çalışan, kültür varlıklarını koruyan, tanıtan, sürekli ve 

geçici olarak sergileyen, çalışmaların bilimsel sonuçlarını yayınlayan, halkın 

kültür ve tabiat varlıkları konusundaki ilgisini ve sanat zevkini yükselten, 
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çok hızlı bir şekilde gelişen teknoloji karşısında kaybolmaya yüz tutan gele-

neksel kültürümüzü yabancı kültür şoklarından korumada ve dünya görü-

şünü geliştirmede her yaştan insana ömür boyu etken ve yardımcı olan, faa-

liyeti sürekli bir kültür, bilim ve eğitim kurumudur” (ERGEÇ, 1995). 

Yukarıda tanımlardan da anlaşıldığı gibi müzeler, “koruma, araştırma 

ve eğitim” olmak üzere üç temel işleve sahiptir (ATAGÖK, 2000). Koruma 

işlevi, sahip oldukları koleksiyonları gelecek için korumayı ve bunların ba-

kımını içermektedir. Böylece geçmiş değerlere ait kültür ve sanat birikiminin 

“koruma” sorumluluğunu da üzerine almaktadır. Araştırma işlevi, koleksi-

yonlar üzerinde yürütülen araştırmalardır ki bu yönüyle müzeler tarihin ve 

bilimin laboratuarları durumundadır. Eğitim ise müzenin ikinci adıdır ve 

müzeler, hem örgün hem de yaşam boyu eğitim için çeşitli olanaklar sunan 

en ideal öğretim kurumudur. Müzedeki eğitim hem yerel topluma hizmet, 

hem de diğer eğitim kurumlarına destek verici niteliktedir. Bu nedenle mü-

zeler kültür sektörü oluşturmada önemli bir yere sahiptir. 

Müzenin eğitimdeki başarısı onun uyguladığı eğitim yönteminden 

kaynaklanmaktadır ki bu işlevi iki ana iletişim yöntemiyle gerçekleştirmek-

tedir. Bunlardan kitle iletişim, yani uzaktan öğrenmede; gösterimler, sergiler, 

yayınlar, ödünç verme hizmetleri, geçici müzeler yer almaktadır. Kişiler 

arası iletişim, yani yüz yüze öğrenme de ise doğrudan kişiler arası bir ileti-

şim yöntemidir. Müzede gerçekleştirilen yüz yüze öğretmede çok farklı öğ-

retme biçimleri ve etkinlik türleri-elle yoklama, çizim yapma, konferanslar, 

drama, atölye çalışmaları- kullanılmaktadır (ONUR, 2000: 52).  

Doğa Tarihi Müzesi Nedir? 

Doğa tarihi müzeleri, ülkesinde, komşu ülkelerde ve dünyanın her ye-

rindeki bitki ve hayvan örnekleri ile fosilleri, kayaçları, jeolojik oluşumları 

uluslararası standarda göre koruyan; bunlar üzerinde bilimsel çalışmalar 

yapılması için onları yerli ve yabancı bilim adamları ile amatör doğa bilimcilerin 

yararlanmasına sunan; özellikle bitki ve hayvan türlerinin geliştirilmesi ve 

ekonomik kullanım amacıyla, uygulamaya yönelik araştırmalar yapan; kendi 

botanik bahçesinde ülkesindeki ve dünyanın diğer ülkelerindeki ilginç bitkileri 

canlı olarak da sergileyebilen; halka dönük sergiler, konferanslar düzenleyerek 

onları doğa ve doğanın dolayısıyla da çevrenin korunması konusunda eğiten 

bilimsel araştırma yapan kuruluşlardır (DEMİRSOY, 1996: 65).  

Dünyada Ne Zaman Kuruldu? 

İlk Doğa Tarihi Müzesi, dönemin ünlü ansiklopedi yazarı Conrad 

Gessner (1516-1565) tarafından, Zürih’te açılmıştır. Bunu diğer ülkelerdeki 

özel ve kamu müzeleri izlemiştir. İsveçli Doğa Bilimcisi Carl Von Linne’nin 

bitki-böcek ve jeoloji koleksiyonu 1800’lü yılların başında İsveç’ten İngil-
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tere’ye getirilerek, buruda kurulan “Linnean Society”nin özel olarak yaptır-

dığı bir müze binasına kurulmuştur.  

Dünyanın, bugün gelişmiş olarak nitelendirdiğimiz bir çok ülkesinde, 

1600’lü yıllardan itibaren, doğadaki zenginliklerin devlet yada belirli kişiler 

aracılığıyla sistematik şekilde bir araya toplanarak gruplandırıldığı, incelen-

diği, sergiler ve yayınlar yoluyla da hem kendi ülkesinin halkına hem de 

dünyaya duyurulduğu bilinmektedir.  

Doğa Tarihi Müzelerinin müze türleri içerisindeki yerine baktığımızda; 

sahip oldukları koleksiyonlara göre (AMBROSE ve PAİNE,1993: 7);Genel 

Müzeler, Endüstriyel Müzeler, Sanat Müzeleri, Jeoloji Müzeleri, Arkeoloji 

Müzeleri, Bilim Müzeleri, Tarih Müzeleri, Askeri Müzeler, Etnografya 

Müzeleri, Doğa Tarihi Müzeleri olarak sınıflandırıldığı görülmektedir. 

Ayrıca, ilgili bilim dallarına göre müzeler; UNESCO’nun 1958 yı-

lında Brezilya’da düzenlenen “Müzelerin Eğitimdeki Rolü Hakkında” adlı 

bölge seminerinde ise müzeler genel olarak ilgili bilim dallarına göre 9 gruba 

ayrılmıştır (RIVIERE, 1962: 86). Bunlar; Sanat Müzeleri, Modern Sanat 

Müzeleri, Arkeoloji ve Tarih Müzeleri, Etnografya ve Folklor Müzeleri, 

Doğal Tarihi Müzeleri, Bilim ve Fen Müzeleri, Bölge Müzeleri, İhtisas 

Müzeleri, Üniversite Müzeleri 

Ulusal Doğa Tarihi Müzelerinin Topluma Sağlayacağı Katkılar 

Nelerdir ? 

Doğa tarihi müzesi, botanik, zooloji ve jeoloji materyallerinin ulusla-

rarası esaslara göre saklandığı ve koruma altına alındığı bir bilimsel müze 

olarak, ilgili bilim dalları hakkında insanlığı bilgilendirir. 

 Müzede fosil ve mineral örnekler ile birlikte, botanik bahçesinde ye-

tiştirilen bitkiler ve hayvanlar da topluma tanıtılmaktadır. Böylece, ziyaret-

çilere geçmişteki ve günümüzdeki biyolojik çeşitlilik gözler önüne serilerek, 

kaybolan türler ve habitatlar hakkında bilgi verilmektedir.  

Doğa tarihi müzelerinde, doğadan alınmış örnekler en etkileyici ve 

açıklayıcı bir biçimde sergilenerek, yerkürenin jeolojik geçmişi ve evrimi ile 

ilgili bilgiler verilmektedir. En eski jeoloji tabakalarında, evrim fosil örnek-

lerle gösterilmektedir. Bünyesinde bulundurduğu fosil bitki ve hayvan ör-

nekleri, jeolojik ve mineralojik materyaller ile bir çeşit laboratuar niteliğinde 

bulunan doğa tarihi müzeleri, canlılığın evrimsel sürecini en iyi bir biçimde 

ortaya koyarlar (DAIFUKU, 1963).  

Müzede ayrıca, araştırmacıların müze bahçesinde ve laboratuarında 

yapabilecekleri uygun çalışma ortamı bulunmaktadır. Yapılan bu çalışma-

larla, üniversiteler tarafından yapılan faunistik, floristik ve hatta jeolojik 

araştırmalar sonucu toplanan canlı ve cansız varlıklara ait materyalin, en 
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azından birer eş örneklerinin, belirli bir merkezde toplanması ve dünya bilim 

alemine sunulması da sağlanmaktadır (DEMİRSOY, 1996). 

Doğa tarihi müzeleri, bir yandan bilimsel araştırmalar yaparken, öte 

yandan doğal çevre hakkındaki bilgi ve örnekleri, ziyaretçilerin anlayabile-

ceği bir şekilde onlara sunarlar. Böylece, ziyaretçiler doğanın biyolojik ve 

jeolojik yapısı konusunda bilgilendirilerek, canlı çevrenin korunmasının 

gerekliliği konusunda bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır.  

Doğa tarihi müzesinde; yaşamın (bios) araştırılması ve incelenmesi, 

insanın biyolojik yapısı, omurgalı ve omurgasız hayvan türleri, sürüngenler, 

bitkiler ve aralarındaki doğal ilişki, kaybolan türler ve habitatlar, kısaca 

biyoeğitim’in kapsamı içerisine giren bilgiler verilmektedir. Böylece halka, 

doğal canlılar tanıtılmakta, sevdirilmekte ve doğanın korunması konularında 

bilinçlendirilmekte, dolayısıyla da eğitilmektedir.  

Doğa tarihi müzeleri, tüm yaşam değerlerinin korunması ve geliştiril-

mesini esas alan “biyokültür” kavramını ve bu kültürü oluşturan; doğa, eko-

loji, ekosistem, biyolojik çeşitlilik gibi temel öğeleri, toplumun çeşitli yaş ve 

eğitim düzeyindeki kişilere öğretilmesini ve bu öğelerin korunması gerekli-

liğini verebilen en etkin uygulayım merkezleridir. Doğa tarihi müzeleri bu 

özelliği ile çevre sorunlarının anlaşılmasında ve çözümünde, birincil öneme 

sahip olan “Çevre İçin Eğitim” alanında kullanılabilecek uygulamalı bir 

ortam konumundadır (ALPAGUT, M. A., 2002). 

“Çevre İçin Eğitim” in ana amacı ise, bireyin çevresini bir bütün ola-

rak kavraması, çevreyle etkileşiminde eleştirici bir bakış, çevre ile ilgili 

konularda duyarlılık, bilinçlilik, girişkenlik sahibi bir yurttaş, kenttaş 

olarak yetişmesidir (GERAY, 1997). Bu bağlamda; bireyin tarihsel ve 

doğal çevrelerini tanıması, insan-doğa ilişkisinde uyum sağlaması, doğal 

dengeleri bozmadan yaşamanın yollarının araştırılıp bulunması, yani bir 

başka anlatımla “yaşamın sürdürülebilirliği” ve boyutları giderek artan 

çevre sorunları karşısında bilinçlendirilmesi için en uygun ortamlardan biri 

olan Doğa Tarihi Müzeleri; toplumsal, tarihsel ve doğal çevrelerin 

yıkımına neden olan etkenlerin neler olabileceği konusunda “yaşam boyu 

eğitim”in verilebileceği en etkin mekanlardır.   

Ülkemizde Doğal Varlıklar Nasıl Tanımlanıyor, Doğa Tarihi 

Araştırmaları Nasıl Örgütleniyor? 

Konuya bu açılardan bakıldığında öncelikle Ülkemizdeki yasa ve yö-

netmeliklerin irdelenmesi gerekmektedir. Çünkü, “Doğal/Tabiat Varlığı” 

tanımı ile “Kültür Varlığı” tanımının yasada birlikte ele alındığı görülmekte-

dir. Şöyle ki, Doğal/Tabiat Varlıkları denince; jeolojik devirlerle, tarih ön-

cesi ve tarih devirlere ait olup, ender bulunmaları veya özellikleri bakımın-

dan korunması gerekli, yer üstünde yer altında veya su altında bulunan de-
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ğerler için tabiat varlıkları şeklinde bir tanımlama yapıldığını; bünyesinde 

taşıdığı estetik, kültürel, bilimsel, ekonomik unsurlarla zenginleşen doğal 

güzelliklerin ve biyolojik çeşitliliğin oluşturduğu değerlerin ise doğal miras 

olarak tanımlandığını görmekteyiz (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu, madde3/a)  

2863 sayılı Yasada Tabiat Varlıkları ile birlikte ele alındığı gö-

rülen Kültür Varlıkları tanımlaması ise, tarih öncesi ve tarih devirle-

rine ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan ve yer üstü ve 

yer altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıkları olarak belirtilirken; 

insanlık tarihinin başlangıcından bu yana daha kaliteli bir yaşam sağlamak için 

“insan”ın yaratacağı ve toplumlararası etkileşimler sonucunda ortaya çıkan 

kültürel değerlerin birikimi de kültürel miras olarak ele alınmıştır (2863 

sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, madde 3/a ). 

Öte yandan, özel jeolojik koşullarda oluşmuş, doğa tarihinin ve jeolo-

jik olayların bugünkü temsilcileri; Örneğin, Pamukkale Travenleri, Ürgüp 

Peri Bacaları, Nemrut Dağı Sistemi, Manisa/ İnsanlara ait ayak izi, vb. olu-

şumlar doğal anıtları kapsamaktadır ki bunun yasada “Sit” sözcüğü içeri-

sinde yer aldığı görülmektedir. 

Bu tanıma göre sit, tarih öncesinden günümüze kadar geçen çeşitli 

medeniyetlerin ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve 

benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin 

cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli 

alandır(2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, madde 3/a )  

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda yer alan 

bir diğer tanıma göre (madde 6); Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıkları; kaya 

mezarlıkları, yazılı, resimli ve kabartmalı kayalar, resimli mağaralar, höyükler, 

tümülüsler, ören yerleri, akropol ve nekropolller; kale, hisar, burç, sur, tarihi 

kışla, tabya ve istihkamlar ile bunlarda bulunan sabit silahlar; harabeler, 

kervansaraylar, han, hamam ve medreseler; kümbet, türbe ve kitabeler, köprüler, 

su kemerleri, su yolları, sarnıç ve kuyular; tarihi yol kalıntıları, mesafe taşları, 

eski sınırları belirten delikli taşlar, dikili taşlar; sunaklar, tersaneler, rıhtımlar, 

tarihi sarylar, köşkler, evler, yalılar ve konaklar; camiler, mescitler, musallalar, 

namazgahlar; çeşme ve sebiller, imarethane, darphane, şifahane, muvakkithane, 

simkeşhane, tekke ve zaviyeler; mezarlıklar, hazireler, arastalar, bedestenler, 

kapalı çarşılar, sandukalar, siteller, sinagoklar, bazilikalar, kiliseler, manastırlar, 

külliyeler, eski anıt ve duvar kalıntıları; freskler, kabartmalar, mozaikler ve 

benzeri taşınmazlar kültür varlığı örneklerindendir. Tarihi mağaralar, kaya 

sığınakları; özelik gösteren ağaç ve ağaç toplulukları ile benzerleri ise Tabiat 

varlıkları kapsamına girmektedir. 
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Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı ise; Jeolojik, tarih öncesi ve tarihi 

devirlere ait, jeoloji, antropoloji, prehistorya, arkeoloji ve sanat tarihi açıla-

rından belge değeri taşıyan ve ait oldukları dönemin sosyal, kültürel, teknik 

ve ilmi özellikleri ile seviyesini yansıtan her türlü kültür ve tabiat varlıkları; 

her çeşit hayvan ve bitki fosilleri, insan iskeletleri, çakmak taşları (sleks), 

volkan camları (obsidiyen), kemik veya madeni her türlü aletler, çini, sera-

mik, benzeri kap ve kacaklar, heykeller, figürinler, tabletler, kesici, koruyucu 

ve vurucu silahlar, putlar (ikon), cam eşyalar, süs eşyaları, yüzük taşları, 

küpeler, iğneler, askılar, mühürler, bilezik ve benzerleri, maskeler, taçlar 

(diadem), deri, bez, papirus, parşömen veya maden üzerine yazılı veya tas-

virli belgeler, tartı araçları, sikkeler, damgalı veya yazılı levhalar, yazma 

veya tezhipli kitaplar, minyatürler, sanat değerine haiz gravür, yağlıboya 

veya suluboya tablolar, muhallefat, nişanlar, madalyalar, çini, toprak, cam, 

ağaç, kumaş ve benzeri taşınır eşyalar ve bunların parçalarıdır (2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, madde 23/a ). 

Görüldüğü gibi, Ülkemizde “Kültür Varlıkları” ile birlikte ele alınan ve 

Tabiat Varlıkları adı altında toplanan canlılık örneklerinin araştırılması, 

toplanması, korunması ve sergilenmesi Kültür Bakanlığı’nın yasal iznine bağlı 

olarak yapılabilmektedir. Bu yasal düzenleme çerçevesinde; bütün kurumlar 

örneğin üniversiteler, enstitüler, kamu ve özel statüdeki müzeler için doğa tarihi 

konusunda yapılacak olan her türlü işlemin, araştırmanın ve girişimin Kültür 

Bakanlığı ile doğrudan ilişkilendirilmesi bir zorunluluktur. Devlet çatısı altında 

güvenceye alınan Tabiat Varlıklarımızın, 3. Bin yıla girerken artık kurulacak 

olan bir Ulusal Doğa Tarihi Müzesi’nde toplanarak sergilenmesi, “Ulusal” ve 

gelecekte “Uluslar arası” olmak gibi bir önemi ve onuru da beraberinde 

taşıyacaktır. Türkiye Ulusal Doğa Tarihi Müzesinin kurulmasının gerçekleştiril-

mesi, Cumhuriyetimizden bu güne bilim dünyamızın ve toplumumuzun 

beklediği önemli bir kültürel kalkınma hamlesi olacaktır.  

Doğa Tarihi Araştırılmalarının ve Doğa Tarihi Müzeciliğinin örgüt-

lenmesinde Yüksek Öğretim Kurumlarına da çok önemli görevler düşmek-

tedir. Şöyle ki, günümüzde Ülkemizde Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü bünyesinde lisans üstü akademik öğretim veren “Müzeci-

lik Anadilim Dalı” ile Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünye-

sinde 1998 yılında lisans üstü öğretime başlayan ve halan devam etmekte 

olan “Müze Eğitimi Anabilim Dalı” gibi üniversiter kurumlar, müzecilik ve 

Doğa Tarihi Müze Eğitimi konusunda eğitim veren yegane kurumlardır.  

Üniversitelerimizde Doğa Tarihi konusunda dört yıllık öğrenim görmüş 

uzman kişilerin, bir Ulusal Doğa Tarihi Müzesinde en etkin biçimde hizmet 

verebilmesi, yurt dışı örneklerinde olduğu gibi ancak yukarıda adı geçen 

Müzecilik ve Müze Eğitimi Ana Bilim Dallarında yapacakları ek bir akademik 

öğretim-eğitim faaliyeti ile mümkün olacaktır. Bu bağlamda, Kültür Bakanlığı 

Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi 

 
78 

Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan müze araştırmacılarının, üniversite-

lerdeki bu birimlerle işbirliği içinde olması gerekmektedir.  

İnanıyoruz ki bu yolda, Ülkemizde Doğa Tarihi Araştırmalarının ve 

Ulusal Doğa Tarihi Müzelerinin örgütlenebilmesi için atılacak adımların hiç 

vakit kaybetmeden atılması, Avrupa Birliği’ne girmeyi beklediğimiz şu 

günlerde bir kez daha önem kazanmaktadır. 
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ANADOLU’NUN DOĞA TARİHİ, EVRİMİ ve 

ULUSAL DOĞA TARİHİ MÜZESİ 
 

 

Prof.Dr.Mehmet SAKINÇ
*
 

Anadolu Yarımadası’nın paleocoğrafik evrimini milyarlarca yıl süren 

doğa süreçleri belirler, Anadolu karası şekillenir. Doğa tarihi oluşurken ka-

yalarına süreçlerin tarihi kaydedilir.  

Anadolu daha şekil olarak ortada yokken yaklaşık 250 milyon yıl önce 

yeri yavaş yavaş belirmeye başladı.  

Prototetis, Paleotetis, Neotetis ve sonrasında Alpintetis Anadolu’nun 

evriminde rol oynadı. Okyanuslar daha sonra yerlerini dağlar ve karalara 

bıraktı. 

Gondvanın kuzey kıyılarında Paleozoyik süresince 250 milyon yıl sü-

reyle iki okyanus, Prototetis ve Paleotetis etkin oldu. Bu dev okyanusların 

kapanmasıyla Gondvana dan ayrılan Kimmerid kıtası ve onun karasal ve 

denizel, diğer bir deyişle Gondvana ve Paleotetis in yaşamına ait kayıtlar 

bugünkü Kuzey Anadolu dağlarının kayalarında yeraldı.  

Batı Pontidlerde ki Zonguldak fosil bataklık ormanları, 350 milyon yıl 

öncenin Lavrasya bataklıklarını ağaç kalıntılarını temsil etti. Ayrıca 

okyanusların invertebrat ve mikro yaşamı da pontid kayalarına kaydedildi.  

Permiyen sonlarına doğru Kimmerid Kıtası’nın Gondvana dan ayrıl-

masının ardından Paleotetis Okyanusu’nun hemen arkasında yepyeni bir 

okyanus Neotetis Okyanus un evrimi başladı. Bunun gelişimi zaman içinde 

Paleotetisi tüketerek yok edecek, bu evrim devam ederken Anadolu nun 

şekilleneceği ve coğrafyasını kazanacağı yer de, Pangea nın dev körfezi’nin 

(Neotetis) batı ucu olacaktı.  

                                                 
*
 İTÜ, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Ayazağa / İstanbul 
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Anadolu’da kıtasal bilmecenin çözümü zordur. Hem Gondvana hem 

de Lavrasya ya ait kayıtların karışıklığı bu zorluğun nedenidir. Paleozoyik 

daha doğrusu Paleotetis in yaşam topluluklarını özetliyebiliriz; Şimdiye ka-

dar bu denizlerin çökellerinde yapılan araştırmalar genelde bunlar 

invertebrat gruplara ait zengin topluluklar içerdiğini açıklar. Özellikle mer-

canlar, cephalopodlar, brachiopodlar, bivalv ve gastropodlar, graptolitler ve 

trilobitler bilinenlerdir.  

Neotetis in etkinliği Anadolu enlemlerinde Mesozoyik süresince de-

vam etmiştir. Transgresiyonlar hep bu denizin denetimi altında gerçekleşmiş, 

dev kıtalarda karasal koşullar sürerken Anadolu nun yer alacağı enlemler; 

derin, yer yer de sığ koşulların etkinliği altında kalmıştır. Bu özellikleri ne-

deni ile Anadolu şansızdır ve medyatik reptil Dinozorlar, bu koşullar nede-

niyle Anadolu nun bilmeceli jeoloji tarihi içinde hiç bir zaman olamaya-

caktır. Ancak Neotetis in derin ortamlarınında, yüzücü cephalopodlara arka-

daşlık yapan Mesosauria, belki de o dönemin ilk ve tek fosil kaydı olarak 

Anadolu ‘nun doğa tarihi içindeki yerini alacaktır. Triyas dan Jura’ya ve de 

Kretase sonlarına kadar hep okyanusların egemenliğinde olmuştur Anadolu 

enlemleri. Anadolu ne yazık ki bir kıta özelliğinde değildir. O bir çok küçük 

kara parçasının tektonik mekanizmalarla bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. 

O nedenle karasal reptil faunaları bu coğrafyada barınamaz. 

Eosen sonuna kadar, denizlerin etkinliği devam eder. Trakya alanla-

rındaki resifler; mercan kolonileri ve köpekbalığı topluluklarının ev sahip-

leridir. Dev tekhücreli Nummulites ler de protozoa yı temsil eder.  

Bu zamanda karasal alanlar hala yaygın değildir. O dönem omurgalı-

ları belki de yalnızca balıklar la temsil edilmiştir.  

Oligosen, denizlerin yitirildiği zamandır. Bölge sıkışma rejimi altına 

girmiş, kara alanlar yavaş yavaş genişlemiş, denizler bölgeyi terk etmeye 

başlamıştır. Avrupa-Anadolu bağlantısı henüz adalar denizi şeklindedir. 208- 

34 milyon yıl batı Asya da egemen Turgai Denizi nedeniyle izole olan Asya 

memeli faunası, bu denizin tükenmesiyle Eosen sonunda hareketlenerek aktif 

hale gelecektir. G.Amerika da evrimleşmeye başlayan ve K.Amerika, oradan 

da Bering kara bağlantısı ile Asya ya geçen ve bu deniz nedeni ile de Eosen 

sonlarına kadar Asya da izole olan bir çok memeli grubu Turgai Kara Köp-

rüsünü kullanarak Avrupa’ya, Slovenya koridoru boyunca da Dinarid-

Pelagon-Anadolu karaköprüsü yolu ile de Trakya’dan nadolu’ya geçmeye 

başlayacaktır (Rögl ve Steininger,1984). Bu olayın ilk kayıtları Trakya da 

Anthracotherium (domuza benzer), Edirne civarındadır (Thenius,1959). 

Oligosen sonrası güneyde önemli olaylar yaşanır. Arabistan Levhası 

Anadolu’ya Miyosen başlarında iyice yaklaşacak, erken Miyosen sonların-

daki çarpışma Neotetis’i ikiye bölecek, oluşan Arabistan―Anadolu kara 

köprüsü ile bu kez Afrika’dan kuzeye Afrika’nın rift vadilerinin memeli 
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faunası göçedecektir. Graffidae, Bovidae, Hyaenidae, Rhinoceratidae, 

Proboscidae, Carnivora, Insectivora ve Hominoidea lerin zaman içinde 

Anadolu’ya yerleşmesi ile Neojen ve sonrası memeli faunaları Türkiye’ nin 

tek iri ve küçük memeli fosil toplulukları olarak Anadolu’nun doğa tarihi 

içindeki yerlerini alacaktır. Anadolu bir taraftan bu göçe ev sahipliği yapar-

ken diğer taraftan tektonizma da karasal alanları alabildiğince genişletmekte, 

Miyosen ortalarından başlayarak denizler yavaş yavaş yerlerini göller ve 

akarsulara terketmektedir. Miyosen sonlarında Anadolu için önemli bir göç, 

hem doğudan hem de kuzeyden gerçekleşir. Asya’dan Hipparion Ana-

dolu’ya yerleşir. Hemen hemen her memeli lokalitesinde bu cinsin fosille-

rine rastlanılır. Messiniyen krizi sonrası denizel alanlar hemen hemen bu-

günkü sınırlardadır. Bu arada Afrika-Avrupa Cebelitarık üzerinden birleş-

miş, oluşan kara Köprüsü üzerinden Avrupa’ya, oradan da Trakya ve Ana-

dolu’ ya yeni göçler gerçekleşmiştir. 

Anadolu artık klasik coğrafyasını kazanmıştır. Memeliler bu toprak-

larda evrimleşecek ve gelişecektir. 5 milyon yıl öncesi Anadolu göller ve 

akarsular ile kaplanacak deniz bugünkü sınırlarına çekilecektir. Bu dönemde 

Orta ve Doğu Anadolu’da volkanizma etkindir. Bitkiler ve göllerde balıklar 

Anadolu fosil dünyasının albenili örnekleri olacaktır (Kızılcahamam, Güvem 

Lokalitesi gibi).  

Memeliler ile yapılan araştırmalar bu dönem ile ilgili fosil toplulukla-

rını ortaya çıkartmış ve çıkartmaktadır. Ege Tabiat Tarihi müzesi, Muğla 

Turoliyen Park bu uzun çalışmaların ürünlerini sergilemektedir. Ayrıca 

MTA yılların birikimi olan geniş bir memeli fosil topluluğuna sahiptir. M. 

Önalan (İ.Ü) tarafından bulunan ve şimdilerde MTA da sergilenen ve yeni-

den yapılandırılmış Elephas indicus / Kahramanmaraş fili!. bu çalışmaların 

güzel bir örneği olarak bilinir. 

MTA, Ege Tabiat Tarihi ve Turoliyen Park memeli ve diğer örnekleri 

ile Türkiye’nin bilinen küçük çaptaki doğa tarihi müzeleridir. Gelişmeleri, 

çağdaş düzeye ulaşmaları ve yenilerinin bunlara ilavesi, ancak “Doğasını 

Bilen Ülkesini de Bilir” deyişi içinde bir anlam kazanacaktır.  
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ ZOOLOJİ MÜZESİ 

 

Oya ÖZULUĞ 

Özet 

Zooloji Müzeleri zooloji biliminin ve eğitiminin vazgeçilmez bir unsurudur. 

İstanbul Üniversitesi Zooloji müzesi iki bölümden oluşmaktadır. Bunlardan biri 

Sergi bölümü diğeri ise bilimsel koleksiyonların muhafaza edildiği bölümdür. Sergi 

bölümünde Türkiye’den ve dünyanın çeşitli bölgelerinden olmak üzere, omurgasız 

hayvanlar (böcekler hariç), balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve memelilere ait 

toplam 407 tür sergilenmektedir. Ayrıca Türkiye denizleri dip materyali, Türkiye 

kelebekleri, Türkiye Ostrakodları, kara gastropodları, Türkiye kuşları, Türkiye 

yarasaları, Trakya küçük memelileri ile çeşitli memelilere ait kürk ve kafatası ko-

leksiyonu bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Zooloji Müzesi, Hatteria punctata, Panteria pardus tulliana. 

Abstract 

The zoology Museum in generally is an aspect important of the application of 

zoology and its education as a science. Zoology museum of Istanbul University 

consists of two parts, The Show museum and the scientific museum where scientific 

collections we preserved. In the show museum a total of 407 species are displayed 

from Turkey and several places errand the global. these species are the members of 

invertebrates (except insects), pisces, amphibians, reptilians, aves and mammals. 

Also sediment material from the sea of Turkey, butterflies of Turkey, Ostracoda of 

Turkey, terrestrial gastrapoda, birds of Turkey, bats of Turkey, small mammals from 

Thracea and a collection of furs and skulls of different mammals are present in the 

scientific museum.  

Key words: Zoology Museum, Hatteria punctata, Panteria pardus tulliana. 

GİRİŞ 

Zooloji Müzeleri zooloji biliminin ve eğitiminin vazgeçilmez bir un-

surudur.Bu bağlamda ülkemizdeki zooloji eğitiminin tarihçesi ile zooloji 

müzesinin tarihçesi paralel olarak ilerlemiştir. Ülkemizdeki zooloji eğitimi-

nin tarihçesine kısaca değinmek istiyorum. Zooloji eğitimi, 1900 -1933 yılları 
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arası ve 1933 Üniversite reformundan sonrası olarak iki aşamada ince-

lenebilir. 

1900-1933 Yılları Arasında Zooloji Eğitimi. 

İkinci Meşrutiyete kadar Fen kısmının ikinci ve üçüncü sınıflarında 

İlmi- Hayvanat adındaki ders okutulmuştur. İkinci Meşrutiyetten 1912 ye 

kadar bu ders, birinci ve ikinci sınıflara Server Bey tarafından öğretilmiştir. 

1912 yılından Birinci Dünya Savaşına kadar Hayvanat-ı Umumi adıyla zoo-

loji dersi okutulmaya devam edilmiştir. 1919-1920 ders yılı programında 

zooloji dersi ilk defa teorik ve uygulama olarak ikiye ayrılmış bu durum 

Cumhuriyetin ilanından sora 1926 yılında Raymond HOVASSE ’ın gelişine 

kadar sürmüştür. 1926’ya kadar dersler Ali Vehbi bey tarafından sürdürül-

müştür. 1926-1927 ders yılında diğer enstitülerle beraber Fen Fakültesinde 

bir Hayvanat Enstitüsü kurulmuştur. Müdürlüğünü Ali Vehbi bey’in yaptığı 

bu enstitüde birde akvaryumun kurulduğu bilinmektedir. 1930 yılında R. 

HOVASSE’ın gayretleri ile Baltalimanı Hayvanat İstasyonu kurulmuş, sara-

yın limonluğu açık akvaryum olarak, büyük binanın merkezi odası ise müze 

olarak kullanılmıştır(İSHAKOĞLU-KADIOĞLU 1998). 

1933 Üniversite Reformundan Sonra Zooloji Eğitimi. 

Üniversite reformundan sonra yapılan tasfiye ile Hayvanat Ensti-

tüsü’nün bütün öğretim üyeleri kadro dışı kalmışlardır.Yeni kadro İs-

viçre’den gelen Andre NAVILLE ile aynı yıllarda yurtdışında öğrenimlerini 

tamamlayan genç Türk öğretim üyelerinden oluşmuştur.  

1934 de Kesinleşen yeni kadro  

 Ord. Prof. Dr. Andre NAVILLE, 

  Doç. Dr. Fahire Akif BATTALGAZİ, 

  Doç. Dr. Suat NİGAR, 

  Doç. Dr. Fazıla Şevket GİZ, 

  Doç. Dr.Saime NUR,  

  Doç. Dr. Semiha hanım,  

  Doç. Dr. Neriman hanım dır.  

Süleymaniye Müftülüğü’nün bahçesindeki Biyoloji Enstitüleri bina-

sının tamamlanması A. NAVİLLE zamanında olmuştur. Binanın büyük ka-

nadı Botanik (Nebatat), küçük kanadı Zooloji (Hayvanat) Enstitülerine ve-

rilmiştir. Zooloji müzesinin temelleri burada atılmış ve zooloji binasının 

içinde birde küçük zooloji müzesi kurulmuştur ve bu Zooloji Müzesindeki 

materyallerin çoğu Almanya’dan hediye olarak gelmiştir(İSHAKOĞLU-

KADIOĞLU 1998). 1937 yılında A. NAVILLE’nin zamansız ölümünden 

sonra yerine Prof. Dr. Curt KOSSWIG getirilmiştir.KOSSWIG Türkiye fau-

nasına önem vererek saha araştırmalarına yönelmiştir. Şengün ’e göre takri-

ben 15 yıl süren fauna çalışmaları sonucunda Türkiye’nin memeli hayvan-
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ları, kuşları,sürüngenleri,kurbağaları, balıkları, toplanmış bir kısmı yurt 

içinde bir kısmı yurt dışında tayin edilmiş ve bilim alemi için yeni türler 

bulunmuştur (ŞENGÜN 1982). Fakat o devirlerde toplanan materyal değer-

lendirilemediği için, bir kısım materyal tür tayini için gittiği yurtdışındaki 

müzelerde kalmıştır.Çalışma materyalinin çoğu da araştırıcının elinde kal-

dığı için uygun şartlarda muhafaza edilemediğinden dolayı tahrip olmuştur.  

1937-1954 yıllarında Curt KOSSWIG’in başarılı yıllarının ardından 

Prof Dr. Fazıla Şevket GİZ’in kürsü başkanlığı sırasında zooloji yi sarsan bir 

olay meydana gelmiş ve “Süleymaniye Camisi’nin manzarasını kapatıyor” 

düşüncesi ile 1957 yılında Biyoloji Enstitüleri binasının üst katları yıktırıl-

mıştır. Genel Zooloji ile II. Zooloji Kürsü’sü yerlerinden ayrılmak zorunda 

kalmış ve Veznecilerdeki Fen Fakültesi binasının bodrum katı ile Kuyucu 

Murat Paşa Medresesi’ne yerleşmişlerdir. Zooloji müzesindeki materyaller 

uzun yıllar Kuyucu Murat Paşa Medresesi’nde depolanmıştır. Taşınma ve 

uygunsuz saklama koşulları, müze materyaline ve müze materyalleri ile ilgili 

dokümanlara büyük zararlar vermiştir.1960 yılında Prof. Dr. Atıf Şengün’ün 

dekanlığı sırasında bugünkü Biyoloji binasının temelleri atılmış ve bina, 

1973 yılında (13 yıl sonra) tamamlanmıştır.  

Prof. Dr. A. Şengün’ün 1982 yılındaki eserinde, halen eskisi gibi bir 

Zooloji Müzesinin kurulamamış olduğu vurgulanmaktadır. 1986 yılına kadar 

materyaller Biyoloji Bölümünün zemin katında ve kazan dairesinde, hiç de 

uygun olmayan koşullar altında depolanmıştır.Prof. Dr. Dinçer GÜLEN’ in 

öncülüğünde, ıslanarak çürümeye başlayan ve küflenen birçok müze mater-

yali temizlenmiş ve onarım görmüştür. Uzun uğraşlardan sonra zooloji mü-

zesi bugünkü haline getirilmiştir. 1989 yılında İ.Ü. Fen Fakültesi Zooloji 

Müzesinin açılışı yapılmış ve 32 yıl gibi uzun bir aradan sonra Zooloji Mü-

zesi tekrar hayata dönmüştür. 1957 yılındaki yıkım kararı ile bunu takip eden 

taşınma ve yerleşme aşamaları birçok materyalin yok olmasına, birçok veri-

nin kaybolmasına kısacası müzemizde tam bir “yıkım”a neden olmuştur. 

Zooloji Müzesinin Günümüzdeki Durumu ve Eğitimdeki Yeri. 

Bugün Zooloji müzesi İstanbul Vezneciler’de Biyoloji Bölümü bina-

sının en üst katında ziyaretçilere ve bilim adamlarına hizmet vermekte-

dir.Müzemiz iki bölümden oluşmaktadır.Bunlardan biri sergi bölümü diğeri 

ise bilimsel koleksiyonların bulunduğu bölümdür.Sergi bölümünde birçok 

örnek sistematikteki yerlerine bağlı olarak değişen şekillerde muhafaza edi-

lebilmektedir bu tip örnekler camekanlı dolaplar içerisinde sergilenmekte-

dirler.Bazı kuş ve memeli örnekleri ise sistematik özelliklerine göre doğal 

ortamlarının küçük birer kopyaları içinde sergilenmektedir.Zooloji Müzesi-

nin bugünkü tür çeşitliliği durumuna baktığımızda, kayıplarına rağmen tür 

çeşitliliğinin oldukça zengin olduğunu görüyoruz. Müzemizdeki örnekler en 
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ilkelden gelişmişe doğru, sistematik düzende, evrimsel gelişimi de yansıta-

cak şekilde sıralanmışlardır.  

Omurgasız hayvanlar  

147 tür ile temsil edilmektedir.Bu örnekler özel kavanozlarında alkol 

içinde muhafaza edilmekte, bazı örnekler ise (mercanlar,böcekler, yumuşak-

çalar..vb.) kuru olarak saklanmaktadır 

Böcekler 

Müzemizde ayrıca Türkiye kınkanatlılarına (Coleoptera) ait çok özel 

bir koleksiyon da mevcuttur. Bernard TUBINI’ye ait bu koleksiyondaki ör-

neklerin tamamı Türkiye faunasına aittir. Bu koleksiyonda 1440 kınkanatlı 

örnek yer almaktadır. Bu özel koleksiyon haricinde, böcek gruplarından 

örnekler, arı kovanı, tarım zararlıları, adaptasyona örnekler, tropik kelebek-

ler de müzemizde sergilenmektedir. 

Omurgalı Hayvanlar 

Balıklar 

Balıklar 29 tür ile temsil edilmektedir. Balıklara ait örnekler arasında 

Köpek balığı (Carcharodon carcharias) çenesi ile testere balığı (Pristis 

sp.)‘na ait rostrum ve kirpi balıkları (Diodon sp.) en çok ilgi çekenler arasın-

dadır. Ayrıca bölümümüzde Hidrobiyoloji Anabilim dalı tarafından oluştu-

rulmuş bir hidrobiyoloji müzesi de bulunmaktadır. Bu hidrobiyoloji müze-

sinde Türkiye denizlerinden toplanmış 250 tür deniz balığı, iç sulara ait 44 

tür tatlısu balığı, zengin bir ihtiyoplankton koleksiyonu ile birlikte, merhum 

Avukat İsmet Tümtürk’ ün eşi tarafından bağışlanan, dünya denizlerinden 

toplanmış yaklaşık 2500 bivalv ve 5000 gastropod türü sergilenmektedir. 

Amfibiler 

Amfibilere ait 10 tür bulunmaktadır. Anura ve Urodela ordolarına ait 

bazı türler ve bu türlerin iskeletleri de sergilenmektedir 

Sürüngenler 

Sürüngenlere ait 19 tür vardır. Bunların arasında en önemlisi Hatteria 

punctata (syn:Sphenodon punctatus) dır. Bu tür sadece Yeni Zelanda’nın 

yakınlarında ki bir adada yaşamaktadır ve Triyas dan günümüze kadar varlı-

ğını sürdürmüştür. İlkel kafatası özelliklerin yansıtan H. Punctata örneği, 

dünya üzerinde bulunan zooloji müzelerinin sadece birkaçında mevcuttur, İ. 

Ü. Zooloji Müzesi de bu sayılı müzeler arasında yer almaktadır. 

Kuşlar 

Kuşlar ise 143 tür ile temsil edilmektedir. Türkiye faunasına ait ötücü 

kuşlar, sucul kuşlar, gündüz ve gece yırtıcı kuşları müzemizde sergilenen 
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örnekler arasındadır. Müzemizde sergilenen kuş örneklerinin bazılarının 

dolapların ile birlikte Yıldız Sarayı’ndan intikal ettiği bilinmektedir. 

Memeli Hayvanlar 

Memelilere ait 59 tür vardır. Bu türler arasında en önemlisi Anadolu 

parsı (Panteria pardus tulliana)’na ait posttur. Yakın geçmişe kadar Ana-

dolu’da yaşadığı bilinen bu türe ait post müzemizde sergilenmektedir. Ay-

rıca Gülhane Hayvanat Bahçesi’nde öldükten sonra doldurularak müzemizde 

sergilenen aslan (Felis leo) örneği, eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a Hin-

distan’dan hediye edilmiş olan “Mecnun” adındaki aslandır. Müzemizde zi-

yaretçiler tarafından ilgi gösterilen diğer memeliler arasıda, müzenin giri-

şinde bulunan Alaska geyikleri (Alses alses) ile boz ayı (Ursus sp.)’da bu-

lunmaktadır.Ayrıca müzemizde balık, amfibi, kuş ve memeli iskeletleri de 

yer almaktadır. 

Sergi bölümündeki materyallerin yanı sıra, bilimsel çalışmaların ar-

dından tayinleri yapılan çalışma materyallerinin saklandığı, bilim adamlarına 

karşılaştırma materyali olarak hizmet veren, bilimsel koleksiyonlar da mev-

cuttur. Bu bölümdeki koleksiyonlar sergi bölümünden ayrı bir yerde tutul-

maktadırlar.  

 Bilimsel materyallerin bulunduğu odada; 

 Türkiye Denizleri dip materyali, 

 Türkiye Kelebekleri, 

 Türkiye Ostrakodları, 

 Kara Gastropodları,  

 Türkiye Kuşları, 

 Türkiye Yarasaları, 

 Trakya küçük memelileri ile çeşitli memelilere ait kürk ve kafatası 

koleksiyonu bulunmaktadır.  

1957 yılındaki yıkımdan önce büyük çaba, para, ve zaman harcanarak 

toplanmış zengin materyalin sadece küçük bir bölümünün intikal etmiş ol-

masına rağmen İ. Ü. Zooloji Müzesindeki örnekler ülkemizdeki en eski ve 

tüm zorluklara rağmen, en iyi korunan örnekler olma özelliğine sahiptir.  

Müzemizde gerek Türkiye faunasına ait, gerekse Türkiye faunası dı-

şında birçok türün bulunması, bu türlerin bazılarının neslinin tükenmiş veya 

tehlike altında olması, müze ziyaretleri sırasında hem görsel hem de bilimsel 

verilerin beraberinde verilmesi, eğitim amaçlı olarak müzemize olan ilgiyi 

bir kat daha arttırmıştır. Çok eski ve köklü bir geçmişe sahip olduğu için 

müzemiz materyalleri diğer üniversitelere bilimsel olarak kaynak teşkil et-
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mektedir. Biyoloji bölümünde “Hayvan Sistematiği” dersi ile “Türkiye Fau-

nası” derslerinde müze materyalleri halen örnek olarak kullanılmaktadır. 

Biyoloji bölümünün yanı sıra, eğitim fakülteleri, liseler, ilköğretim okulları 

ve anaokulları tarafından yine eğitim amaçlı olarak müzemiz ziyaret edil-

mektedir. Yılda en az 1000 kişinin gezdiği müzemizin toplumsal eğitime 

katkısı da göz ardı edilemeyecek düzeydedir. 1992 yılından beri ücretli ola-

rak gezilen Müzemizin ziyaretçi sayısı gün geçtikçe artmış, sadece 2000 

yılından bugüne kadar 3413 kişi müzemizi ziyaret etmiştir. Dileğimiz İstan-

bul da bir Tabiat Tarihi müzesinin kurulması ve daha geniş bir alanda daha 

geniş bir kitleye hitap etmektir. 
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HAYVANAT BAHÇELERİNİN EVRİMİ ve 

 DOĞA BİLİMLERİ TARİHİNDEKİ ROLÜ 

 

Zerrin ÖZSÜLE
*
 

Özet 

Ortaçağda tekerlekli kafesler içinde gösteri amacıyla dolaştırılan 

hayvanlardan bu yana, hayvanat bahçeleri zooloji ve botanik mikrosistemler olma 

yolunda uzun ve kompleks bir süreçten geçtiler. Hayvanat bahçeleri belirleyici 

özelliklerinin çeşitli değişimlere uğradığı bu süreçte, hayvanat bahçelerinin görev ve 

sorumlulukları da bu değişime paralel olarak farklılaştı. Geleneksel hayvanat 

bahçelerinden bu yana bu organizasyonların koruma, eğitim ve araştırma da aldıkları 

rol de gelişerek farklılaştı ve bu hayvanat bahçelerinin tema seçimine ve tasarım 

ilkelerine de yansıdı. Ayrıca son yüzyılda teknolojinin gelişimi ve farklı sosyal 

tavırların ortaya çıkması da hayvanat bahçelerinin üstlenmesi gerektiği rollerde 

önemli değişiklikler ortaya çıkardı. Hayvanat bahçelerinin ilk örneklerinin tam 

olarak nerede görüldüğü bilinmemekle birlikte insanların hayvanlara karşı merakı ve 

onları evcilleştirme çabalarıyla başladığı tahmin edilmektedir. Tarihteki ilk bilinen 

örnekleri imparatorluk veya soyluluk gücünü göstermeyi hedefleyen ve gerçekte 

hayvanların hapsedildiği mekanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Klasik Yunanla 

birlikte hayvan gösteri mekanları eğitim ve rekreasyon ihtiyaçlarıyla birlikte 

geliştirilmeye başlamış ve 1962 yılında Darlington tarafından kalem alınan ve 

biyolojinin bütünlüğü ve hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, akvaryumlar, 

antropoloji ve doğa tarihi müzeleri gibi bütün parçaların bir arada ve ayrılmaz 

olması gerekliliğini savunan makalenin ardından bütün bunların birarada yer aldığı 

“biyolojik bir merkez” anlamına gelen “biyopark” konseptine kadar oldukça yol 

almıştır.  

Bu araştırmada geleneksel, modern ve çağdaş hayvanat bahçeleri ve 

bioparkların tarihsel gelişimlerine yer verilecek ve bu hayvanat bahçelerinin 

misyonları, konuları, organizasyon temaları, sunum şekilleri ve tasarımları temel 

alınarak karşılaştırılması yapılarak doğa bilimleri tarihindeki rolüne değinilecektir.  

Anahtar kelimeler: Hayvanat bahçesi, hayvanat bahçeleri tarihi, doğa bilimleri 

tarihi, kent ve hayvan, biyopark. 

                                                 
*
 İÜ Orman Fakültesi, Bahçeköy/İSTANBUL 
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Abstract 

Since the middle ages when caged animals were displayed in travelling 

caravans called menageries, zoos have come a long way through a complex series of 

zoological and botanical microcosms. Technological advances and different social 

attitudes have altered the characteristics of zoos in different time periods. The 

mission of the zoos has also varied parallel to the transformation of zoo 

characteristics. Because tasks and responsibilities of zoos have changed since the 

development of traditional zoos, facility want to emphasize their new commitments 

to conservation, education, and research nowadays. No one knows exactly when or 

where zoos first appeared on the scene. They probably began because of man’s 

curiosity and habit of keeping pets. In their earlier history, far from being a place of 

animal refuge, they were actually animal prisons, whose main purpose was to show 

imperial power. The classical Greeks revolutionized the zoo idea to include 

recreational and educational purposes together. The concept of zoos continued to 

evolve untill the biological center idea derives from an article by Darlington in 1962 

that integrates animals, plants, environmental aspects, and human relationship into a 

holistic presentation and portray life in all its interconnectedness. 

This paper will summarize the historical development of the traditional, 

modern and contemporary zoos and bioparks and evaluate the changing role of zoos 

and their missions, subjects, organization themes and design approaches in different 

natural history periods.  

Key words: menageries, zoos, zoo history, natural science history, animals in urban 

setting, biopark  

GİRİŞ 

1. Hayvanat Bahçeleri ve İşlevleri 

Hayvanat bahçesi ansiklopedilerde "yabanıl ve bazen evcil hayvanları 

sergilemek amacıyla düzenlenmiş mekan" olarak tanımlanmaktadır. Hayva-

nat bahçesi kelimesinin yabancı dillerdeki karşılığı olan zoo kelimesi ise 

1877 yılının popüler İngiliz müzik salonlarında çalınan “Walking in the Zoo is 

the OK Thing to Do”adlı şarkıdan gelmektedir ve kökeni yunanca hayvan 

anlamına gelen “zoion” kelimesinden türetilmiştir. (HANCOCKS, 1971). 

Dünyanın çoğu yerinde insanlar yoğun bir hayvan sevgisine sahiptir 

ve hayvanlar hakkındaki bilgilere merak ve ilgi duymaktadırlar. Bu ilgi evle-

rinde hayvan besleyen insan grupları ve onların oluşturduğu evcil hayvan 

sektöründen, doğal yaşam ile ilgili organizasyonlara üye olan ve doğa der-

gilerine abone olan binlerce insanın varlığıyla kanıtlanmaktadır. Ve genç ya 

da yaşlı, özellikle kentte yaşayan çoğu insan hayatında en az bir kez hayva-

nat bahçesine gitmiş durumdadır. Başka hiçbir eğitim, rekreasyon ve eğlen-

ceye yönelik etkinlik her yaş ve eğitim grubunda insanlar arasında bu kadar 

popüler değildir. Giderek hayvanlara yer bırakmadığımız günümüzün mo-

dern kentinde hayvanat bahçeleri, hem doğayı anımsatan ve öğreten bir öğe 
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olarak, hem de hayvanlarla ilişki kurduğumuz bir araştırma alanı olarak kent 

mekanının biçimlenmesinde etkili olabilmektedirler. 

Bugün bildiğimiz hayvanat bahçelerinin kökeni 18. yüzyıla dayansa 

da, yabanıl hayvan koleksiyonculuğu eski zamanlara kadar uzanmaktadır. 

Günümüzde hayvanat bahçelerinin işlevleri "koleksiyon ve sergi"den ve in-

sanların rekreasyon gereksinimini karşılamaktan daha fazlasını içermekte ve 

hayvanların mümkün olan en iyi ve doğala yakın koşullarda barınmaları 

koşuluyla, araştırma, eğitim, in-situ ve ex-situ koruma programları gibi çok 

çeşitli işlevler kazanmaktadır. Bu işlevlerin, hayvanat bahçesi gibi yapay 

mekanlar oluşturarak doğaya ve hayvanlara verdiğimiz zararı yarara dönüş-

türür nitelikte olması da oldukça önem kazanmaktadır. 

En önemli işlevlerden bir tanesi, hayvanat bahçelerinin insanlara, 

özellikle de çocuklara doğa ve hayvan sevgisinin kazandırılabileceği me-

kanlar olmasıdır. Çeşitli eğitim programları ve rehberlik hizmetleri sayesinde 

insanlar çok geniş bilgi edinme şansına sahip olabilirler. Özellikle çocukların 

hem gözlem yapabildikleri, hem de seviyelerine uygun bir biçimde bilgilen-

dirildikleri programlar, oldukça verimli olmakta ve bu eğitim programları 

çeşitlendirilebilmektedir. Seçenekler, sınıflandırma, hayvan davranışı, biyo-

lojik çeşitlilik, soyu tükenmekte olan canlılar, memeliler gibi çeşitli konular-

dan oluşmakta, isteyenlere kendi gözlem projelerini oluşturup, hayvanları 

araştırmaları için fırsat sağlanmaktadır. Hayvanat bahçelerinin bu eğitim 

işlevi, çevresine ve doğaya duyarlı, hayvansever bir neslin yetişmesinde çok 

önemli bir yere sahip olduğu bilindiğinden özellikle Avrupa ve ABD’deki 

örneklerinde özel eğitim programları ve gösteri programları oluşturulmakta-

dır. Hayvanat Bahçeleri halkla ilişkiler ve pazarlama bölümünün stratejisi ise 

yabancıları ziyaretçiye, ziyaretçileri katılımcılara ve katılımcıları inananlara 

dönüştürmek şeklinde özetlenebilir (COE,1996). 

Hayvanat bahçelerinin bir diğer işlevi de soyu tükenmekte olan canlı-

ların korunması, çoğaltılıp doğal ortamlarına bırakılmasını hedefleyen ko-

ruma programlarıdır. Hayvanat bahçeleri kimi zaman doğal mekanlar üze-

rine kurulup, kuruldukları alandaki doğal hayatı koruma ve geliştirme ama-

cına da yönelmektedirler. Bir hayvanat bahçesinin soyu tükenmekte olan 

canlılarla ilgili çalışmalar yapıyor olması, doğal hayatın ve vahşi hayvanların 

korunmasına, bilimsel çalışmalara ve çevre eğitimine katkıda bulunmak, 

mevcut çalışmaların ilerlemesini sağlamak amacıyla kurulmuş, kar amacı 

gütmeyen bir birlik olan EAZA’nın da (Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Ak-

varyumlar Birliği) üyelerinde öncelikle aradığı özelliklerden biridir. Yine 

hayvan yetiştirmeye yönelik araştırmaların bir parçası olan uluslararası tür 

envanter sistemi (ISIS-International Species Inventory System) sayesinde 

hayvanat bahçelerindeki hayvan populasyonlarının sürekliliği sağlanmakta 

ve soyu tükenmekte ve tehlikede olan türler için sağlıklı genetik kaynakların 

sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. ISIS’in bilgisayarlarındaki veri deposunda 
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53 ülkedeki 465 üye kuruluşa ait 200,000 üzerinde canlı örnek ve özellikleri 

bulunmaktadır. hayvanat bahçeleri yalnızca soyu tükenmekte olan hayvanla-

rın üremelerine ve çoğalmalarına yönelik çalışmalar yapmakla kalmayıp 

aynı zamanda ABD' deki birçok hayvanat bahçesinde görüldüğü gibi eğitim 

programları, safari turları gibi etkinliklerden elde edilen gelir, soyu tüken-

mekte olan türlerin korunmasına yönelik fonlara aktarılmaktadır 

(KOEBNER,1994). Londra Hayvanat Bahçesi'nde istenilen bir hayvanı belli 

bir süre için evlat edinme programları bulunmaktadır. Ücretli olan bu prog-

ramlar kişilere o hayvanı yakından tanıma, onunla fotoğraf çekilme, kendi 

eliyle besleme gibi fırsatlar tanırken, elde edilen kazanç da hayvanın daha iyi 

bir ortamda barınmasına, böylece üreyebilmesi için gereken her türlü koşulun 

sağlanmasına yaramakta ve gelirin bir kısmı da yine soyu tükenmekte olan 

hayvanları koruma fonlarına aktarılmaktadır. 

Hayvanat bahçeleri zooloji, hayvan fizyolojisi, hayvan davranışı gibi 

konularda bilimsel araştırmaların yapılmasına olanak sağlayan yerlerden biri 

haline gelmiştir. Günümüzde dünyanın birçok yerinde bu bilimsel araştır-

malar ve araştırmacılar hayvanat bahçelerinin vazgeçilmez parçalarıdır. Bazı 

araştırmalar bir hayvanla ilgili genel bilgilerden çok, hayvanat bahçeciliği 

üzerine olabilmekte, örneğin hayvanların nasıl bakılması gerektiği, en iyi 

hangi koşullarda üreyebileceği, hangi koşullarda mutlu ya da mutsuz olabi-

leceği gibi konularda yapılan araştırmalar sonucunda edinilen bilgiler kong-

relerde paylaşılmaktadır. Bunun dışında hayvan davranışı, hayvanlarda bi-

lincin varlığı üzerine yapılan araştırmalar, bizden farklı türlere bakış açımı-

zın değişmesinde önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda bu araştırmalar 

sayesinde hayvanları daha iyi tanıyarak, Descartes’in insanoğlunu “maitre et 

proprietaire de la nature” (doğanın efendisi ve sahibi) ilan ettiği günden 

başlayarak ortak olduğumuz hata ve doğaya verilen zarar daha bilinçli bir 

şekilde azaltılabilir. 

2. Hayvanat Bahçeleri Tarihi 

İnsanlarla hayvanların ilişkisinin hangi tarihte başladığını tam olarak 

belirlemek mümkün olmamakla birlikte, insanoğlunun kültürel evrim tari-

hinde hayvanların yüzyıllar boyunca insanoğlunu etkilediği, büyülediği ve 

korkuttuğu söylenebilir. Avcı-toplayıcı olduğu dönemlerde sadece doğanın 

bir parçası olan ve genetik yapı bakımından kendisine çok benzeyen şem-

panzelerle ortak atalara sahip olduğu söylenen insanoğlu, zamanla onu doğu-

ran doğal ortamdan ve diğer hayvanlardan yavaş yavaş ayrılmaya başladı.  

Çağlar boyunca içinde yaşadığımız doğa insanoğlunda farklı meraklar 

uyandırdı ve hayvanat bahçeleri de insanoğlunun eğitim ve bilimsel amaç-

larla doğa hakkında duyduğu merakın bir parçası olarak ortaya çıktı ve süreç 

içinde evrimleşti. Kentleşme süreciyle birlikte kentte yaşayan insan hayvanat 

bahçeleri dışında ne yerli hayvanlarla ne de ekzotik türlerde karşılaşma 
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olanağı bulamamaya başladı. Günümüzde çoğu hayvanın farklı zeka ve 

yeteneklere sahip olduğu ve onları ve davranışlarını inceleyerek hem 

kendimizi biraz daha iyi anlamak hem de onları kontrol ederek doğa ve hay-

vanlar hakkındaki merakımızı gidermek ve bilinçlenmek gibi fırsatlara sahip 

olabileceğimizi bilmekle beraber; hayvanat bahçeleri her zaman eğitim, 

araştırma ve koruma amaçlarının hedef alındığı ve birinci derecede hayvan-

ların düşünüldüğü yerler olarak tarihte yerini almadı.  

Gerçekte tam olarak ilk hayvanat bahçesinin nerede ve hangi tarihte 

ortaya çıktığını söylenememekle birlikte insanoğlunun diğer canlılara olan 

merakı ve onları evcilleştirme çabalarıyla birlikte başladığını söylenebilir. 

Koyun, keçi, inek, at gibi hayvanların evcilleştirilme sürecinin günümüzden 

yaklaşık 10,000 yıl önce son buzul çağının bitiminde başladığı tahmin edil-

mektedir. İlk evcilleştirilen hayvanlardan birinin de büyük bir olasılıkla kö-

pek olduğu - Fransa’da buzul çağına ait olduğu belirlenen bir mağarada 

küçük bir köpek yavrusu ve onu kovalayan çocuğun ayak izleri fosillerine ve 

günümüzün ilk insan topluluklarında kadınların kurt yavrularını emzirdikle-

rine yönelik kayıtlı belgelere dayanılarak - söylenebilir. Ayrıca, avcı-topla-

yıcı toplumlar tavuk ve domuz gibi hayvanları hem evcil hayvan hem de 

yiyecek kaynağı olarak tutmuş olabilirler. Bununla beraber hayvanat bahçe-

lerinin bağlantılarını tarihe uygarlık olarak geçen insan toplumlarıyla kura-

biliriz. İlk hayvanat bahçesinin kesin olarak nerede görüldüğü söyleneme-

mekle birlikte, tarihinin ilk döneminde imparatorun gücünü gösteren hay-

vanların tutsak bulundurulduğu hapishaneler olarak tanımlanabilir 

(ZUKERMAN,1980). 

Bu konuda Hayvanat bahçesi olarak kanıt sayılabilecek ilk belge ise 

eski mısır mezarlarının resimlendirilmiş duvarlarıdır. Bu duvarlar boyunca 

resmedilmiş yaban keçileri, ceylanlar, antiloplar ve büyük boynuzlu 

onikslerin tarihi M.Ö.2500 yıllarına kadar gitmektedir. Yine mezar resimle-

rinden anlaşıldığı kadarıyla M.Ö. 1500 yıllarına kadar Mısır Firavunlarının 

kendilerine ait hayvanat bahçelerinde çitalar, zürafalar, maymunlar ve va-

şaklar tutulmaktaydı. Aynı tarihlerde uzakdoğu da ise çinliler yabani hay-

vanları “Zeka Parkı” olarak adlandırdıkları mekanlarda besliyorlardı 

(GERSH, 1971). 

En eski yazılı belgede ise M.Ö. 12 yüzyılda Çin’deki Chou hüküm-

darlığında, imparatorluk sarayının yakınlarında çeşitli türde ve sayıda hay-

vanların bulundurulduğu kaydedilmiştir. Böylelikle dünyanın ilk oluşum 

sürecinin ardından eşit şartlarda av ve avcı olarak yarıştığımız yırtıcı hay-

vanlar da insanlar tarafından kontrol edilen kafeslerde ve parmaklıkların 

arkasında tutsak olarak yer almaya başladı ve insanoğlu doğadaki besin zin-

cirinin en üstüne oturmuş oldu. Doğa kontrol altına alınmış ve evcilleştiril-

mişti. Bundan sonraki süreçte özellikle yabani hayvanları kontrol altına al-

mak ve onlara sahip olmak servet, güç ve statü sahibi olmanın gösterişine 
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dönüştü. Oldukça zengin ve güçlü olmadıkları sürece kimse vahşi ve göste-

rişli hayvanları bulmaları için yollanan adamların masrafını ve hayvanların 

ihtiyaçlarını karşılayamazdı. Bu yüzden hayvanat bahçeleri sadece hüküm-

darların elde edebildiği bir ayrıcalığa sahiptiler. Tarihte Yunan şehir devlet-

lerinin yükselişinden önce hayvanat bahçeleri oldukça iyi yapılanmaya baş-

lamışlardı. M.Ö. 285-246 yılları arasında hüküm süren Mısır kralı 

II.Ptolemy’ye ait İskenderiye’deki özel hayvanat bahçesinde eski dünyanın 

en geniş hayvan koleksiyonlarından birinin yer aldığı ve koleksiyonunda bir 

kutup ayısının da bulunduğu bilinmektedir.  

Klasik Yunan’a kadar tutsak hayvanların gösterildiği mekanlar olarak 

karşımıza çıkan hayvanat bahçeleri, Yunanlılar tarafından eğitim ve rekreas-

yon amaçlarına yönelik olarak da işlevlendirilmeye başlamıştır. M.Ö. 5. 

yüzyılda insanların kafesler içinde yer alan kuşları ve hayvanları görmek için 

para ödedikleri bilinmektedir. M.Ö. 384-322 yılları arasında yaşamış olan 

Aristo, Yunanlılara ait hayvanat bahçelerinde oldukça farklı sayıda hayvanla 

karşılaşma olanağı bulduğu için yaklaşık 540 farklı hayvan türünü tanımla-

yabildiği ve zooloji alanında ilk bilimsel eser sayılan “Hayvanlar Tarihi” adlı 

eserini oluşturabilmiştir (GERSH, 1971). 

Hayvanların gösterimi için oluşan ortamlar ve yerleştirme düzeni ise 

hayvanat bahçelerinin evrimleşme sürecinde çeşitli farklılıklar göstermektedir. 

Eski Mısır, Roma ve Çin hükümdarları ve soyluları, etraflarındaki imtiyazlı 

kişiler ve kendi eğlenceleri için tuttukları çeşitli hayvan koleksiyonlarına veya 

çok sayıda kafesten oluşan ve “menagery” adı verilen hayvan topluluklarına 

sahiptiler. Bu tür koleksiyonların özellikle 16, 17 ve 18. yüzyılda Avrupa 

sosyetesince oldukça yaygın ve popüler olduğu bilinmektedir. Bu 

koleksiyonlardaki hayvanların çoğunluğunu ise bir sonraki yolculuklarına ve 

keşiflerine finans desteği sağlayacağını umduğu soylulara yaranmak amacıyla, 

seyyah ve kaşifler tarafından uzak seferlerinden yanlarında hediye olarak 

getirdikleri fazla bilinmeyen türler oluşturmaktadır (POLAWSKI, 1987). 

Zengin insanların oluşturduğu özel hayvanat bahçeleri ise büyük bir 

olasılıkla Roma’da başlamıştır. Romalılar için bir “menagery”ye sahip ol-

mak statü ve zenginlik göstergesiydi. Varsıl Romalılar ayrıca bahçelerinde 

büyük kuş evleri ve süs havuzları içinde balıklara da sahiptiler. Hem merak-

larını gidermek hem de eğlence amacıyla hayvan kolleksiyonları vardı. M.S. 

57 yüzyılda Roma’da kutup ayıları ve fok balıklarını dövüştürdükleri dolup 

taşan stadyumları bulunmaktaydı. Bu imparatorluk şehri, başlıca amacı Bü-

yük Stadyumdaki sirklere hayvan sağlamak olan hükümete ait bir hayvanat 

bahçesine de sahipti. Eğlence amacıyla Afrika’dan filler getiriliyordu. Gene 

eğlence ya da dövüştürülmek amacıyla ayılar eğitiliyordu. M.S. 80 yıllarında 

Stadyum için adanan, yüz gün boyunca süren ve 10,000 köle ve 9,000 hay-

vanın öldürüldüğü muhteşem bir festivalin yapıldığı da bilinmektedir. Kitle-

leri eğlendirmek için gladyatörler aslanlarla dövüştürülmekteydi. Romalılar 
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aslanlarca temsil edildiği düşünülen vahşilik ve gaddarlık kavramlarına hay-

randılar ve aslanları suçlu ve tutsaklarla besliyorlardı. Özel hayvanat bahçe-

leri ise sınırlı sayıda vahşi, büyük ve ürkütücü hayvanlara sahipti; asıl kolek-

siyonlarını genellikle ne kadar parlak tüylü ve renkli olursa o kadar değerli 

kabul edilen kuş türleri oluşturmaktaydı (HOAGE,1996). 

16. yüzyılın başlarında Meksika’yı fetheden İspanyol komutanlar 

Azteklere ait geniş hayvanat bahçeleri keşfetmişlerdir. İnsan eti de yediği 

bilinen Azteklerin tanrılarına kurban ettikleri esirlerden arta kalanları hayva-

nat bahçelerindekileri beslemek için kullandığı bilinmektedir.  

Fransa’da ise ihtilal karmaşasında Versailles sarayına ait hayvanat 

bahçesinden ve soylulara ait diğer birkaç küçük bahçeden kaçırılan hayvanlar 

Paris’e getirildiler ve “Jardin de Plantes” olarak bilinen Paris Botanik Bahçesi 

müdürüne teslim edildiler. Fransız devriminden 150 yıl önce temelde doktorlar 

için şifalı bitkiler ve otsu bitkiler yetiştirmek amacıyla oluşturulan botanik 

bahçesinin müdürü saraydan getirilen hayvanları yerleştirmeye ilk önce 

yanaşmadıysa da, artık bahçe de halka aitti ve elinde fazla bir seçeneği yoktu. 

Böylece 1793 yılında halka ait ilk hayvanat bahçesi ortaya çıktı (GERSH, 1971). 

“Jardin de Plantes” dünyadaki halka ait en eski hayvanat bahçesi olmasına 

rağmen dünyadaki mevcut hayvanat bahçeleri arasında en eski ünvanına sahip 

olan 1765’de açılan Viyana’daki hayvanat bahçesidir. Modern hayvanat 

bahçelerinin ilk prototipi ünvanına ise Londra Hayvanat Bahçesi sahiptir. 

Modern hayvanat bahçelerinin vizyonunu genişleten ve populerliğini 

sağlayan kişi ise Alman hayvan tüccarı ve Hamburg yakınlarındaki özel 

hayvanat bahçesinin sahibi Carl Hagenbeck olmuştur. Hagenbeck, hayvan-

ları ait oldukları doğal habitata benzeyen ortamlar içinde sergileyebileceği 

bir bahçenin hayalini kurmuş ve 1907 de Almanya Stelingen’de açtığı hay-

vanat bahçesinde sergilediği hayvanların gerçek habitatlarının birer kopya-

sını oluşturmaya çalışmıştır. Bu bahçede, ayrıca hayvanların tutsaklığını 

ifade eden parmaklıklar, çitler ve tel örtüler gibi görsel sınırlayıcıların kulla-

nılmamasına çalışılmıştır. Hagenbeck sadece hayvanların kaçmasını engelle-

yen hendekler kullanımına öncülük etmemiş, aynı zamanda hayvanların ait 

olduğu kıtalara ve orijinlerine göre gruplandırıldığı zoocoğrafik organizas-

yon temasını da hayvanat bahçelerinde kullanan ilk insan olmuştur 

(ROBINSON ve CHALLINOR, 1995). Hagenbeck’in bu gösteri konsepti 

için daha geniş alanlara ve ağaçlar, çalılar, çayırlıklar ve tepeler gibi görsel 

güzelliklere gereksinim görüldüğünden hayvanat bahçeleri daha önceki so-

ğuk havalarından sıyrılıp bir park görüntüsü almaya başlamışlardır. 

Amerika’daki hayvanat bahçesi hareketi ise Avrupa’ya kıyasla ol-

dukça geç başlamış ama sonraki süreçte oldukça etkili ve hızlı bir yayılım ve 

gelişim göstermiştir. Günümüze mevcut olan hayvanat bahçeleri içinde, 
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1864 yılındaki kuruluşuyla, sadece New York Central Park’taki sivil savaşın 

bitiminden önce kurulmuştur. 

1870 yılına kadar Buffalo ve Chicago Lincoln Park Hayvanat Bahçe-

leri kurulmuş; 1890 yılına kadar bunları Philadelphia, Cincinnati, Baltimore, 

Cleveland, Washington Milli Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumu izlemiştir. 

1900 yılına kadar ABD’deki toplam hayvanat bahçesi sayısı 32 olmuştur. 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında gelişimlerinde bir gerileme izlendiyse de 

1950’lerde yeni ve modern binalarıyla tekrar bir sıçrama yaşanmıştır. 1960’lı 

yıllardan itibaren ise hayvanat bahçeleri önemli koruma yöntemleri, araş-

tırma olanakları, veterinerlik hizmetleri, hayvanlara ait bilgilerin toplandığı 

büyük kütüphaneler oluşturmuşlar ve bu bahçelerin yönetimiyle ilgili tek-

nikler geliştirmişlerdir. 1970 ve 1980’li yıllarda ise tamamen doğal görü-

nümlü, ekoloji ilkeleriyle desteklenen gösteriler düzenlemeye başlamışlardır. 

Hayvanat bahçelerinin gelişimleri; botanik bahçeleri, doğa tarihi mü-

zeleri ve kent parklarıyla birleşip bütünleşerek devam etti. 1952 yılında açılan 

Arizona Sonora Çöl Müzesi hayvanat bahçesi, botanik bahçesi ve müzeyi 

içeren ve ekolojik temelli yeni bir oluşumun ilk işareti oldu. Bu aynı zamanda 

‘in situ’ ve ‘ex situ’ koruma programlarının birleştirilmesini de doğurdu.  
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Şekil 1. Hayvanat Bahçelerinin Evrimi (Özsüle, 1998) 

(Dr. Rabb tarafından düzenlenen tablo temel alınmıştır). 

Günümüzdeki hayvanat bahçeleri, eğitim ve eğlence görevlerinin yanı 

sıra bilimsel araştırmalar ve vahşi hayvanları koruma çalışmalarında da çok 

önemli roller üstlenmektedirler. Hayvanları üretme çabaları sadece hayvanat 

bahçeleri için gerekli olan hayvanların devamlılığı sağlamaya yönelik değil 

aynı zamanda doğal yaşama ortamlarında azalmış ve soyu tükenme riskine 

sahip hayvanları üretip tekrar doğal habitatlarına gönderme ve korumaya da 
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yöneliktir. Bu nedenle biyolojik çeşitliliğin korunmasında oldukça büyük 

öneme sahiptirler. Ek 1’de hayvanat bahçelerinin evriminde önemli tarihleri 

gösteren kronoloji yer almaktadır. 

Hayvanat bahçeleri tarihine ait literatürü incelersek hayvanat bahçele-

rinde değişimlerin ve geçiş dönemlerinin yaşandığı önemli tarihleri temel 

alarak hayvanat bahçeleri hareketi ve evrimi üç döneme ayrılabilir. Bunlar; 

Geleneksel Hayvanat Bahçeleri (---, 1907)  

Modern Hayvanat Bahçeleri Hareketi ( 1907-1976)  

Çağdaş Hayvanat Bahçeleri ve Biopark’ın kökleri (1976, ---)  

olarak ifade edilebilir. 

Geleneksel hayvanat bahçeleri (bkz. Tablo 1) Ortaçağdaki soyluların 

ve kralların hayvan koleksiyonları olarak başladı, 1800’lü yılların sonuna 

kadar büyük bir yayılım gösterdi ve 19. yüzyılda büyük şehirlerde birbiriyle 

yarışan halka ait hayvanat bahçelerinin ortaya çıkmasına kadar devam etti. 

Bu yanyana küçük mekanlarda çok fazla sayıda farklı türlerin sergilendiği 

sanat galerisi tarzı yaklaşım Hagenbeck’in 1907’de Almanya Tier Park’ta 

uyguladığı hayvanat bahçesi tasarımıyla atılarak yerini daha farklı bir yakla-

şıma bırakmış ve geleneksel hayvanat bahçelerinden modern hayvanat bah-

çelerine (bkz. Tablo 2) geçişte dönüm noktası olmuştur. 20. yüzyılın ilk yarı-

sında tarihi geçmiş ve eskimiş gösteri şekilleri yerini geniş alanlara yayılan, 

doğal görünümlü ve farklı türlerin bir arada sergilendiği gösteri şekline bı-

rakmış ve özellikle 1907’den sonra kurulan bahçeler Hagenbeck’in geliştir-

diği vizyon ve kafes ve parmaklıkların yerini alan görünmeyen bariyerlerle 

değiştirilmiştir (ÖZSÜLE,1998). 

20. yüzyılın ikinci yarısında ise ikinci bir değişim yaşanmış ve hayva-

nat bahçeleri bilimsel çalışmalar, koruma yöntemleri, eğitim amaçlı gösteri-

ler ve doğal görünümlü yaşama mekanlarıyla harmanlanarak biyolojik bir 

merkez olma yolunda değişmeye başlamıştır. 1952 yılında açılan Arizona-

Sonora Çöl Müzesi’ndeki gösterimlerde flora ve fauna elemanlarıyla birlikte 

insan kültürleri ve diğer elemanlarla etkileşimleri de yer almıştır. Bundan 

sonraki dönemlerde organizasyon temalarında hayvanların biyoklimatik 

zonlara göre de belirlenmesi başlamış; flora, fauna ve insan kültürünün bir 

arada ve ayrılmaz bir bütün olarak birleştirilme düşüncesi ve dolayısıyla 

biyopark fikri form kazanmaya başlamıştır (bkz. Tablo 3). “Biyopark” 

konsepti 1962’de Darlington tarafından yazılan bir makaleden sonra 

şekilllenmeye başlamıştır. Darlington yazısında biyoloji biliminin bütünlü-

ğünden bahsetmekte ve biyoloji ile ilgili kuruluşların bütünleştirilmesi ge-

rektiğini savunmaktadır. Biyolojinin ve doğa bilimlerinin geleneksel olarak 

tıp, botanik, zooloji, ziraat gibi alanlara ayrılması araştırma ve eğitimde bir-

takım sorunlara ve boşluklara yol açtığını belirterek bütün üniversitelerin 

biyoloji merkezi adı altında bu bölümleri aynı çatı altında birleştirmesi ge-
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rektiğini ve çalışmalarının birbirini destekleyecek şekilde paralel gitmesi 

gerektiğini savunmuştur. Bu bölümlerde yaşamı simgeleyen dört elementin 

temsil edilmesini önermiştir: bitkiler, hayvanlar, mikroplar ve insanoğlu 

(DARLINGTON, 1962). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Oluşturulacak biyolojik merkezde bütünleştirilmesi önerilen ilgili 

kuruluşlar 

1969 yılında “Uluslararası Hayvanat Bahçeleri Kitabı”nda Stephen 

Boyden, basmakalıp bir hayvanat bahçesi yerine Avustralya’da bir öneri 

taslağını verdiği “biyolojik merkez” fikrini geliştirmiş ve bu merkezde ol-

ması gereken temel özellikleri aşağıdaki şekilde sıralamıştır: 

“Biyolojik merkez” halka yönelik olmalı ve hedefi biyoloji bilimine 

ilgiyi artıracak şekilde insanlara insanların dışındaki canlı dünyayı tanıtmak 

olmalıdır. Bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmaların tümünü ve biyoloji 

biliminin bütün yönlerini kapsayan gösterimlere yer verilmeli ve oluşturulan 

manzarada insanoğlunun seyredici değil, katılımcı olması sağlanmalıdır. 

Gösterimlerde; besin zinciri, koruma, üretim döngüsü, populasyon di-

namiği, sağlık ve hastalık gibi konuları kapsamalı ve insanoğlu için ekono-

mik ve şifalı özellikler taşıyan canlılar – özellikle çeşitli hayvanat bahçele-

rinde yüzyıllarca görmezlikten geldiğimiz böcekler gibi konulara dikkat 

çekilmelidir. Önemli temalar sabit olarak gösterimde kalırken diğerleri za-

man zaman değiştirilmelidir. 

Gösterimlerde canlı hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmaların 

yanısıra panoromik resimler, diaromalar, maketler, fotoğraflar gibi görsel 

medya da kullanılmalıdır. Uygun görülen yerlerde kısa filmler, kapalı devre 

televizyon ve ses kasetlerinde de yararlanılabilir. 

 

AKVARYUMLAR 

Suda yaşayan canlılar ve 

yaşam alanları 

HAYVANAT 

BAHÇELERİ 

Hayvan türleri ve 

yaşam alanları 

DOĞA TARİHİ MÜZELERİ VE 

BİLİM-ETNOLOJİ-ANTROPOLOJİ 

MÜZELERİ 

Doğa tarihinin oluşumu, evrimsel 

anlatımı ve insan kültürü ve  diğer 

canlılarla etkileşimi 

BOTANİK BAHÇELERİ 

Bitki türleri 
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Canlı hayvan ve bitki gösterimlerinde hayvanlar ve bitkiler mümkün 

olduğunca doğal çevrelerindeki koşullarına uygun ortamlarda yaşatılmalıdır. 

Uygun planlamalar ve tasarım aracılığıyla popüler hayvanlar kadar küçük 

memeliler, sürüngenler, balıklar, böcekler hatta tek hücreli hayvanlar ve 

bakteriler bile ilgi çekici hale getirilebilirler. 

Gösterimlerin ana temaları her yaş grubundaki çocukların ve yetişkinlerin 

ilgisini çekecek şekilde düzenlenmelidir. Bu merkezin önemli fonksiyonlarından 

biri de aktif katılım sağlanacak eğitim grupları ve seminerlere yer vermek 

olmalıdır. Merkezin bilim komitesi tarafından hazırlanan eğitim materyalleri 

okullar, radyo ve televizyon programları gibi kanallarda da yararlanılacak 

şekilde hazırlanabilirler. 

Böyle bir merkez en az 200 dönüme yayılan binalar kompleksi ve habitat 

gösterimlerine olanak veren açık alanlara sahip olmalıdır. Hayvanat bahçelerinin 

biyolojik merkez için çatı oluşturmaları; genelde akvaryumlar, botanik 

bahçeleri, doğa tarihi müzeleri gibi diğer doğa bilimi kuruluşlarından daha geniş 

alana yayıldıkları için uygulamada pratik görünmektedir. 

Böyle bir biyolojik merkez topluma hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri 

ya da doğa tarihi müzelerinin tek başına sağlayacağı bakış açısından fazlasını 

verecek ve biyolojik çevreyi ve doğayı kavramak ve farklı bir perspektif 

sağlamak yolunda önemli bir rol oynayacaktır (BOYDEN,1969). 

  Yukarıdaki ilkelere paralel olarak gelişim gösteren Çağdaş Hayvanat 

Bahçeleri Hareketi ve Biyopark döneminin başlangıcının kesin tarihini be-

lirlemek oldukça zor olsa da 1976 yılında açılan Woodland Park Hayvanat 

Bahçesi’ni mimarı tasarım baskınlığından kurtulup peyzajı bir bütün olarak ele 

aldığı yaklaşımıyla, değişim noktası olarak alabiliriz. 1976’dan sonra hayvanat 

bahçeleri biyoklimatik konseptler, üç boyutlu gösterim şekillerine ve insan 

kültürünü flora ve fauna elemanlarıyla birleştiren bir yaklaşıma önem 

vermişlerdir. Aşağıdaki tablolarda Geleneksel Hayvanat Bahçeleri, Modern 

Hayvanat Bahçeleri Hareketi ve Çağdaş Hayvanat Bahçeleri ve Biopark’ın 

kökleri olarak ayrılan dönemlerin karşılaştırılması yapılmaktadır. Karşılaştırma 

kriterleri Tom ATKINS (1985) tarafından derlenen Hayvanat Bahçelerinin 

karakterini etkileyen tasarım faktörleri temel alınarak oluşturulmuş ve 

A.B.D.’de hayvanat bahçeleri tasarımı ve yönetimiyle ilgilenen meslek 

sahiplerince onaylanmıştır. Bu kriterler bu kuruluşların amaçları ve gelişim 

hedefleri, organizasyon temaları ve mevcut koşullardır. Ayrıca bu kuruluşların 

konuları, sergiledikleri hayvan türleri, gösteri stilleri ve tasarımları da dönemler 

boyunca değişiklik gösterdiği için tablolarda tanımlanmıştır (ÖZSÜLE,1998). 

Tablolardan da anlaşılacağı gibi, bu üç dönem içinde hayvanat bahçeleri 

karakteristik özellikleri önemli şekilde değişikliklere uğramıştır. Hayvanat 

bahçesi hem fikirsel hem mekansal olarak özellikle geçtiğimiz yüzyılın ikinci 

yarısında önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Viktorya Dönemi’ne ait kafesteki 
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hayvanlardan oluşan ve hükmetme-hükmedilme ilişkisini gösteren 

“menagery”lerden, özgürce dolaşan hayvanların oluşturdukları doğa rezervleri 

ve koruma alanlarına kadar uzun ve sancılı bir süreçten geçmişlerdir ve maalesef 

hayvanlarla ilişkimizin gözden geçirildiği bu süreçte çağdaş hayvanat 

bahçeleriyle hayvan hakları düşünülse de, insanı evrenin merkezine diğer 

canlılardan ayrı bir yere koyan düşüncenin tamamen yok edildiğini ve hayvanat 

bahçelerinin insanlardan çok hayvanlar için oluşturulduğunu söylemek oldukça 

zordur. Sonuç olarak, Hayvanat bahçeleri hayvan davranışlarını incelemek, 

öğrenmek, çocuklarımızı onlarla tanıştırmak için doğal ortamlarından kopartılıp 

kentlere getirdiğimiz hayvanlardan oluşmaktadır ve modern kent insanının 

hayvanlarla ilişki kurma biçimlerinden birini oluşturmaktadır. Biraz bencil, biraz 

zalimce de olsa daha iyi düzenlemelerle, hayvanlar için daha kolay katlanılabilir, 

insanlar içinde hayvan sevgisini öğrenmeye ve doğal ortamında gittikçe 

tükettiğimiz biyolojik çeşitliliği korumaya elverişli yerler haline gelebilirler. 

Tablo 1. Geleneksel Hayvanat Bahçelerinin Özellikleri 

 

GELENEKSEL HAYVANAT BAHÇELERİ (…, 1907) 

AMAÇLARI VE 

GELİŞİM 

HEDEFLERİ 

 Prestij Koleksiyonu (hükümdarların, soylu ve zengin insanla-

rın doğanın üzerinde tutulan gücünün teşhir edilmesi). 

 Ekzotik türlerden oluşan koleksiyonların sergilenmesi. 

 Eğlence ortamı sağlaması. 

KONULARI  Türlerin çeşitliliği. 

HAYVAN 

TÜRLERİ 
 Egzotik türler. 

 Karizmatik omurgalı hayvanlar (megavertabrates) 

 (Aslan, kaplan, fil, zürafa ve maymunlar oldukça popüler). 

 Oldukça ender rastlanan ve pahalı hayvanlar. 

ORGANIZASYON 

TEMALARI 
 Türlerin benzerliğine göre gruplandırılan taksonomik sınıflan-

dırma.  

MEVCUT 

KOŞULLARI 
 Üzerinde hayvanat bahçesinin konumlandırıldığı alanın karak-

teri önemli değil. Egzotik türlerden oluşan gösterimler popüler 

ve ısıtılan masif binalarda kafesler içinde tutulan hayvanlardan 

oluşan iç mekan gösterimleri yaygın.  

GÖSTERİ STİLİ  Sanat galerisi yaklaşımı (kafesler içinde tutulan hayvanların 

yanyana düzenlenmesi). 

TASARIM  Demir parmaklık, kafesler, çukurlar ve çepeçevre hendekler 

şeklinde sınırlayıcılarla hayvanların tutsak edildiği kapalı me-

kanlar. 

 Filler, su aygırları ve gergedanlar gibi kalın derili hayvanların 

tutulduğu masif binalar ve etrafını çevreleyen açıklıklar. 

 Sürüngenlerin ve tropik amfibilerin sergilendiği ön yüzeyinde 

cam bulunan kafeslerden oluşan buhar ısıtmalı ve dekoratif 

sürüngen evleri.  

 Tek boyutlu gösterim. 

 Vejetasyonun sadece arka fon olarak düşünüldüğü gösterim. 

Hayvanların doğal ortamlarında bulunan bitkilerle birlikte su-

nulması söz konusu bile değil. 
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Tablo 2. Modern Hayvanat Bahçeleri Hareketinin Özellikleri 

MODERN HAYVANAT BAHÇELERİ HAREKETİ (1907-1976) 

AMAÇLARI VE 

GELİŞİM  

HEDEFLERİ 

 Hayvan ve bitki koleksiyonları için kaliteli bir koruma sağla-

maya çalışırken ziyaretçiler için de bilgilendirici ve 

rekreasyonel olmak. 

 İhtiyacı duyulan türlerin üremesi için uygun koşulları sağla-

mak. 

 Hayvan biyolojisi ve hayvan psikolojisine yönelik bilgi edin-

mek amaçlı araştırma programlarını düzenlemek veya destek-

lemek. 

KONULARI  Ekoloji. 

HAYVAN  

TÜRLERİ 

 

 Egzotik ve yerel türlerin birarada kullanımı. 

 Populer hayvanların yanı sıra yarasa ve böcekler gibi daha 

küçük ve sıradışı yaratıklar. 

ORGANIZASYON 

TEMALARI 
 Taksonomik sınıflandırma*.  

 Hayvanların dünyadaki fiziksel dağılımlarını gösteren 

zoocoğrafik sınıflandırma**. 

 Hayvanların habitatlarına göre gruplandırıldığı, dünyanın 

bioklimatik zonlarından esinlenerek oluşturulan, biyoklimatik 

gösterimler. 

MEVCUT 

KOŞULLARI 

 

 Hayvanat bahçesinin konumlandırılacağı alanın karakteri 

hayvan koleksiyonlarının seçimini ve organizasyon temalarını 

etkiler. 

GÖSTERİ STİLİ  Parkvari ortam oluşturma ve yerleşim. 

 İnteraktif gösterimler (ziyaretçilerin bitki ve hayvanların doğal 

yaşam koşullarını hissetmesinin sağlanması). 

TASARIM  Hayvanların fiziksel bariyerlere çarpmadan rahatça dolaşabil-

melerini sağlayan etrafı hendeklerle çevrelenmiş açık alanlar. 

 Binaların mümkün olduğunca saklandığı ve ziyaretçilerin bitki 

ve hayvanları görebilmesini sağlayan doğal ortamların taklit 

edildiği gösterimler. 

 İzleyicilere ikinci ve üçüncü boyutta görüş perspektifi veren 

gösterimler (Tırmanabilen hayvanlar için yüksek dikey ele-

manlar, derin kaplumbağa havuzları, köstebekler için oyuk ve 

tüneller vb.).  

 Teknolojinin habitat simulasyonu ve içmekan gösterimlerini 

zenginleştirmek (piyano tellerinden oluşturulan görünmeyen 

ağlar, ısı ve ışık bariyerleri, yapay bitkiler ve kayalar vb.) ve 

eğitim amaçlı kullanımı. 

 Hayvanların doğal olarak içinde yaşadıkları ekosistemleri 

ifade edebilmek ve seyircilerde doğal bir çevre içindelermiş 

hissini oluşturabilmek amacıyla bol sayıda ve etkili uygun 

bitki kullanımı. 

*Taksonomik sınıflandırmayı temel alan gösterimlere örnekler: Primatlar Dünyası, Dünyanın Kedileri, 

Sürüngenler Evi, Penguen Adası, Kuş Dünyası, Kurtlar ve Köpekler, Böcek Dünyası, Maymunlar Evi 
vb. 

 **Zoocoğrafik gösterimlere örnekler: Afrika Hayvanları, Vahşi Asya, Kutup Noktası, Himalaya 
Tepeleri, Tropik Zon vb. 
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Tablo 3. Çağdaş Hayvanat Bahçeleri ve Biyopark’ın kökleri 

 

ÇAĞDAŞ HAYVANAT BAHÇELERİ VE BİYOPARK(BİYOLOJİK PARK)’IN 

KÖKLERİ (1976, …) 

AMAÇLARI VE 

GELİŞİM 

HEDEFLERİ 

 

 Biyoloji ile ilgili kuruluşların bütünleşerek (Hayvanat Bahçe-

leri, Botanik Bahçeleri, Akvaryumlar, Doğa Tarihi Müzeleri 

ve Bilim,Etnoloji, Antropoloji Müzeleri) birbiriyle etkileşimli 

bir oluşumun sağlanması. 

 Yalnızca hayvanlarla değil de bitkiler, hayvanlar, insanlar ve 

mikroorganizmaların birarada yer aldığı bir gösterim oluştur-

mak ve ziyaretçilere biyoloji bilimini bütün yönleriyle kapsa-

yan biyolojik bir deneyim ve öğrenme olanakları ve 

rekreasyonel fırsatlar sağlayan bir düzenleme yapmak.  

 Bilimsel araştırmalar için potansiyel oluşturmak. 

KONULARI  Biyolojik çeşitlilik. 

 Biyoloji kurum ve kuruluşlarının işbirliği. 

HAYVAN 

TÜRLERİ 

 

 Karizmatik ve popüler hayvanlardan göze çarpmayan küçük 

hayvanlara ve mikroorganizmalara kadar tür çeşitliliği. 

 Aynı yaşama ortamını paylaşan, birbirleri ile ilişkili hayvanla-

rın farklı mekanlarda ayrı ayrı sunum teknikleri yerine aynı 

habitat içinde biraraya getirilmesi (böcekler, kuşlar, balıklar 

ve popüler hayvanlar). 

ORGANIZASYON 

TEMALARI 
 Üç farklı organizasyon temasının birarada kullanımı 

(Taksonomik, zoocoğrafik ve bioklimatik sunumlar*) Domi-

nant organizasyon, gösteri tasarımı ve vurgulanmak istenen 

öykü karakterine göre değişmektedir. 

 Hayvan türlerinin birbiriyle ve yaşadıkları habitatla ilişkilerini 

gösteren ekosistem bağlantılı temalar. 

MEVCUT 

KOŞULLARI 

 

 Hayvanların seçimi ve anlatılmak istenen öyküler (kıtaların 

ayrılması,iklim türleri,evrim süreci ve biyolojik çeşitliliğe ka-

dar çok çeşitlilikte olabilir), hayvanat bahçesinin kurulduğu 

alanın karakterini ve ekolojik dengesini sürdürmek amacıyla 

dikkatli bir biçimde planlanmaktadır. 

GÖSTERİ STİLİ  Üç boyutlu simulasyon teknikleri. 

 İnteraktif gösterimler ve sunum teknikleri. 

 Yenilikçi (innovative) gösterimler. 

TASARIM  Hendekler, ağlar ve elektrik sistemlerinden oluşan bariyer ve 

sınırlandırıcıların görsel olarak gizlenmesi.  

 Hayvan barınaklarında gerçekte ait oldukları ortamı ve bitki 

örtüsünü ifade edecek habitat simulasyonu oldukça önemli. 

Yaşama ortamına ait ses, koku,görüntü gibi elemanların kulla-

nımı da tasarımda etkili bir yer tutuyor. 

 Gösteri de anlatılmak istenen hikaye, tasarımın karakterini de 

direkt olarak etkiliyor. Flora ve faunanın yanı sıra doğa tarihi 

ve insan –hayvan ilişkileri ve kültürünü birleştiren bilgiler de 

tasarımında önemli bir yer tutuyor. 
* Biyolimatik zonları temel alan gösterimlere örnekler: Afrika Yağmur Ormanları, Tropiklerde Keşif, 

Kuzey Amerika Ovaları, Amazonia, Dünyanın Çölleri, Doğu Afrika Savannası, Dağ Habitatı, Afrika 

Düzlükleri, Asya Ormanları vb. 
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3. Doğa Bilimlerinde Hayvanlar 

İnsanların yaşadıkları çevreden doğanın işleyişine ve hayvanlara dair 

bilgi toplamaları insanlık tarihi kadar eskidir. Bugün bilim olarak adlandır-

dığımız bilgi edinme sürecinin yöntemiyse ancak 300-400 yıl öncesinde 

belirginleşmeye başlamıştır. Günümüzdeki yöntemli bilimsel bilgimizin 

temelinde de ilkçağlardan beri biriktirdiğimiz bilgi birikimimizin olduğunu 

da söyleyebiliriz. İnsanoğlunun yaşamında yer alan temel dürtülerden “ya-

şamı daha rahat ve güvenli kılma” ve “doğayı ve yaşamı anlama” dürtüsü 

bilimsel düşünme ve araştırma uğraşısının kökenini oluşturur. 

İnsanoğlu tarih boyunca hayvanlarla birarada yaşamış ve onları anla-

mak için çaba sarfetmiştir. Bu çaba zaman zaman felsefe akımları, dinler 

gibi inancı temel alan toplumsal kurumları ortaya çıkarmış ve insanların 

hayvanlarla ilişkisini doğrudan etkilemiştir. 

Uygarlık ve uygarlık ürünlerini konu alan zaman ölçeğine bir göz 

atarsak 20.000 yıl önce tarih öncesi mağara resimlerinde insanların antilop, 

bizon, zürafa ve diğer hayvanlarla birlikte resmedildiğini görmekteyiz. 

18.000 yıl önce keçinin, ardından da koyun ve atın evcilleştirildiğini tahmin 

etmekteyiz. Eski Mısır başta olmak üzere günümüze kadar gelen bir takım 

kayıtlardan eski uygarlıkların çoğunda hayvanat bahçesi sayılabilecek kuşa-

tılmış alanlarda farklı türlerdeki hayvanların koleksiyonlarının yapıldığını 

bilmekteyiz. İnsanın gelişimi ve ilk uygarlıkların ardından Antik dönem ve 

ardından Hellenistik dönemlerde hayvanat bahçelerinin ilk ortaya çıkış 

amaçları olan güç gösterisi ve eğlencenin yanı sıra bilimsel araştırma amaçlı 

da kullanıldığını görmekteyiz (GÜREL, 2001). 

Bilimler Tarihi ile ilgili literatüre bir göz attığımızda antik dönemde 

Aritoteles’in (M.Ö.382-322) M.Ö.350 yılında yazdığı “History of Animals” 

adlı esere kadar zoolojinin bir bilim dalı olmadığı söylenebilir. Aristo yaşamı 

bir amaç uğruna yüce bir zekanın düzene koyduğunu düşünüyordu. Çoğun-

luğunu dönemin hayvanat bahçelerinde elde ettiği 540 tür hayvanın özellik-

lerini ve anatomik yapısını inceleyerek, canlıları ‘kanı kırmızı omurgalılar’ 

ve ‘kanı kırmızı olmayan omurgasızlar’ olarak iki öbekte toplamıştır. Bu 

çalışma aynı zamanda hayvanlar hakkında bilinen ilk sınıflandırma sistemini 

oluşturmaktadır. Tür anlayışı bugün de geçerlidir.  

Aristo’nun sistemi kısaca şöyle özetlenebilir: 

Kanı kırmızı omurgalılar 

 Yavrularını doğuran dört ayaklı hayvanlar 

 Yumurtlayan dört ayaklı hayvanlar 

 Kuşlar 

 Balıklar 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi 

 
103 

Kanı olmayan omurgasızlar 

 Yumuşakçalar 

 Kabuklular 

 Böcekler (Aristoteles, History of Animals, MIT internet arşivi) 

 Sınıflandırmalarında, doğanın tutumlu davrandığını öne sürmüştür. 

Örneğin “Memeliler ya boynuzlu ya da sivri dişli olurlar”, “Geviş getiren-

lerde mide sayısı çok, diş sayısı az olur”, “Doğuran dört ayaklılar postlu, 

yumurtlayan dört ayaklılar kabukludur” gibi yargıları vardır. Canlılar alemi-

nin hiyerarşi sırasının en üstünde “Yumuşak, sıcakkanlı memeliler”, en al-

tında “sert, soğuk bitkiler” yer alır. Bütün canlıların büyüme, çoğalma, hare-

ket ve duymalarını kendilerine özgü ruhlar sağlar. Aristoteles’in kalbin üç 

gözlü olduğu gibi yanılgılı yargıları doğa biliminin gelişmesini ve bilimsel 

kuşkuculuğu yüzyıllarca engelleyen doğmalara dönüşmüştür (GÜREL, 2001). 

Helenistik dönemi antik çağdan ayıran niteliklerin en önemlilerinden 

biri, doğa olaylarına çok daha bilimsel bir yaklaşımın ortaya çıkmasıdır. Bu 

dönemde keşif gezileri, ticaret vb. yollarla ulaşılabilen her yerden toplanan 

bilgilerle oluşan ansiklopedik bilgi birikimi önem kazanmıştır. Bu dönemde 

Büyük İskender’in ölümünden sonra kurduğu imparatorluk generalleri tara-

fından paylaşılmıştır. Mısır’da kendi egemenliğini kuran general Ptolemaios 

ise Atina’daki Lyceum’u örnek alarak İskenderiye’de bir müze kurmuştur. 

İçinde yüzden fazla doğa araştırıcısının çalıştığı müzeye bağlı olarak bir 

hayvanat bahçesi, bir bitkiler bahçesi, bir gözlemevi, otopsi yapılan bir mer-

kez ve farklı kaynaklara göre 500.000 (ya da 700.000) cilt kitabın sınıflandı-

rıldığı iki kütüphane bulunuyordu. Kaşiflerin ve hayvan tüccarlarının katkı-

larıyla M.Ö. 300 yıllarında İskenderiye’deki hayvanat bahçesi çağdaşı ör-

neklerinin arasında en büyüğü ve etkileyicisi olmuştur ve dönemin tıp ve 

anatomi çalışmalarına katkılar sağlamıştır.  

Roma döneminde doğa tarihi hakkında yazılar yazan en önemli kişi 

ise M.S. 23-79 yılları arasında yaşayan ve bir süvari albayı ve biyolog olan 

Gainus Plinius (Pliny the elder)’dır. “Naturais Historia” adını verdiği 37 

kitaptan oluşan doğa tarihi ansiklopedisinde hayvanlardan da bahsetmiştir. 

Zooloji ile ilgili olan VII. ve XI. ciltlerinde insanlar ve özellikleriyle başla-

nıp sırasıyla memeliler, sürüngenler, deniz hayvanları ve böcekler anlatıl-

mıştır (GÜREL, 2001) 

Roma imparatorluğunun çöküşünden sonra, Hristiyanlık batı uygar-

lıklarını tamamen etkisi altına almıştır. Böylece bilimin gelişmesi ve bilimsel 

kuşkuculuk yerini İncil’e bırakmıştır. Bununla beraber “Physiolous” adı 

verilen bir kitap İncil’den sonra en popüler ikinci kitap olmuş ve geniş 

yayılım olanakları elde etmiştir. Yazarının belli olmadığı bu Yunanca kitabın 

yaklaşık olarak M.S. 200-300 yıllarında Mısır’da yazıldığı tahmin edilmek-

tedir ve bazıları kurgusal olmak üzere 49 farklı hayvandan bahsedilmektedir. 
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El yazmalarından yayıldığı ve zamanında farklı dillere çevrildiği için çeşitli 

versiyonları bulunan bu kitabın İncil’le birlikte ve onu destekleyecek şekilde 

eğitimde kullanıldığı ve kitapta yer alan hayvanların özelliklerinin metafoik 

öneme sahip olduğu söylenebilir. Aristoteles ve Plinius’un çalışmalarının 

yanı sıra “Physiolous” ve İncil’de ortaçağ boyunca hayvanlar hakkındaki 

bilgilere kaynak oluşturmuştur. “Physiolous” bin yıldan fazla bir süre kulla-

nım olanağı bulmuş ve el yazımı kopyaları 1724 yılına kadar üretilmiştir 

(JOHNSON,1990). 

Avrupalıların dünyayı keşfetmeye başlamasıyla Marco Polo ve Sir 

John Mandeville’nin öyküleri yarı kurgusal olarak Afrika, Hindistan ve 

Asya’da dolaşmaya başlamıştır ve 1400’lü yıllarda üniversitelerin 

haraketlenmeye başlamasıyla ve Rönesans’la birlikte bilime ve bilgiye olan 

ilgi yeniden artmıştır. Leonardo Vinci’nin insanlar ve hayvanlar üzerine 

yaptığı otopsilerde elde ettiği bilgiler ve 1500’lerde mikroskobun keşfi bi-

yoloji bilimine ciddi katkılar sağlamıştır. 1555 yılında Conrad Gesner’in 

yazdığı “Historica Animalum” olarak adlandırılan kitap serileri sonraki iki 

yüzyıl için yeni standartlar sağlamıştır. Bu süreç içinde kuşlar, balıklar ve 

diğer hayvanlar gibi özelleşmiş konuları olan çeşitli sayıda kitaplar ortaya 

çıkmıştır. Gesner, Aldrovandus ve Sir Thomas Browne gibi yazarların yanı 

sıra, biyoloji ve zooloji konularını temel alan bilimsel eserler oluşturmuştur. 

Bilgiler artmaya başladıkça yeni bir sınıflandırma sistemi gereksinimi 

oluşmuş ve Carl Linnaeus (1707-1778) cins ve tür isimlerini belirten iki 

Latin kelimenin kullanıldığı sınıflandırma sistemini oluşturmuştur. 

Linnaeus’un sistemi günümüzde hala kullanılmaktadır. Bilim adamlarınca 

biyoloji ve zooloji sisteminin nasıl çalıştığının anlaşılması uzun yıllar sür-

müştür. Zoolojinin ikinci büyük dönüm noktası ise 1860’lı yıllarda Charles 

Darwin’in evrim potansiyeliyle ortaya çıkmıştır. 

Yaradılış düşüncesi, yani büyük dinlerin benimsediği düşünce, insanı 

evrenin merkezine, diğer canlılardan ayrı bir yere koyuyordu ve bunun ör-

neklerini Mezopotamya uygarlıklarında, eski yunan ve Roma hukukunda ve 

dolayısıyla hayvanat bahçelerinde görmek mümkündü. Dünya, içindeki 

herşeyle birlikte insan için yaratılmıştı, hayvanların ve bitkilerin hatta taşın 

ve toprağın kendi başlarına bir varlık nedenleri yoktu. Yaradılış düşüncesi-

nin karşısına dikilen evrim kuramı, insanların hayvanlarla çok daha fazla 

ortak yönünün vurguladığı için çok büyük tepki toplamıştır 

(JOHNSON,1990). 

 Bu dönemlerde fosillerden yararlanarak hayvanlar hakkında bilgi 

edinmek ve dolayısıyla paleontoloji, zoolojiyi destekleyen bir bilim dalı 

olarak düşünülmemiştir. Yüzyıllarca kimse fosillerden anlamadı ve onların 

doğanın acaip yaratıkları olduğu düşünülmüştür. 1800’lerin başlarında 

George Cuvier’in karşılaştırmalı anatomiyi bulmasına kadar paleontoloji bir 
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bilim dalı haline gelmemiştir. İç organların yapısı, fonksiyonu ve gelişiminin 

çalışılmasıyla birlikte, bilim adamları fosilleşmiş kalıntıları tanımlamaya ve 

anlamaya başlamışlar ve böylelikle bazı yaratıkların zaman içinde ortadan 

kalktığı ve neslinin tükendiği, canlıların evrimi ve biyolojik çeşitlilik kav-

ramları önem kazanmıştır. 

 Günümüzde bilim ve hayvanlar üzerinde yapılan deneyler ahlaki açı-

dan, insanların hayvanlardan farklı bir kategori oluşturduğu, hayvanlara 

karşı olan sorumluluklarımızın, insanlara karşı olan sorumluluklarımızla 

karşılaştırılamayacağı savından destek umarak yaradılış düşüncesine çok 

daha uygun bir tavır içinde bulunmaktadır. Hayvan hakları savunucuları ise, 

hayvanlarla insanların birbirinden farklı olmasının, eşit muamele görmeme-

lerini gerektirmeyeceğini anlatmaya çalışmaktadır ve hayvanlarla ilgili tar-

tışmalar devam etmektedir. 

 Sonuç olarak insan-hayvan ilişkilerinde yanlış yapıp yapmadığımız, 

hayvanların kullanımına son verip vermeyeceğimiz ve bunu nasıl gerçekleş-

tireceğimiz büyük ölçüde siyasi sorunlardır. İnsanlar alışkanlıklarını değiş-

tirmeden önce inançlarını değiştirmek zorundadırlar. Bu değişim süreci çok 

karmaşık, çok zahmetli ve zorludur ve eğitim, tanıtım, ve siyasi örgütlen-

meyi de içine alan uzun bir çizgide bir çok insanın çabalarını gerektirir. 

Senagalli doğa korumacı Baba Dioum’un söylediği gibi “Sonunda sadece 

sevdiklerimizi koruyacağız, sadece anladıklarımızı seveceğiz ve sadece bize 

öğretilenleri anlayacağız”. Bu yüzden, doğal yaşama ortamlarının ve yaban 

hayatındaki tehditlerin her geçen gün arttığı günümüzde hayvanat bahçeleri-

nin daha iyi yaklaşımlarla hayvanlar için daha kolay katlanılabilir, insanlar 

için de hayvan sevgisini, doğa sevgisini ve doğa bilimlerini öğrenmeye elve-

rişli mekanlara dönüştürülmesi gerekmektedir. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi 

 
106 

KAYNAKLAR 

ARISTOTELES, M.Ö.350. History of Animals. Çeviri: D’Arcy Wentworth 

Thompson. M.I.T. Online internet arşivi 

BOYDEN, S. 1969. “The Concept of a Biological Center.” International Zoo 

Yearbook. Vol.2, 62-67. London: Zoological Society of London. 

COE, J., CONWAY, W., ROBINSON, M., 1996. Keepers of the Kingdom: 

The New American Zoo. New York: Thomasson – Grant & Lickle.  

DARLINGTON, C.D., 1962. “The Unification of Biology”. New Scientists. 

January, Vol 13, No.269. 

GERSH, H. 1971. The Animals Next Door: The Guide to Zoos and 

Aquariums of the America. New York: Fleet Academic Editions, Inc.  

GÜREL, O. 2001. Doğa Bilimleri Tarihi. Ankara: İmge Kitabevi 

HANCOCKS, D. 1971. Animals and Architecture. New York: Praeger.  

HEDIGER, H. 1969. Man and Animal in the Zoo. New York: Delocorte 

Press. 

HOAGE, R.F. ed. 1996.New World, New Animals: From Menagerie to 

Zoological Park in the Nineteenth Century. Baltimore and London: 

Smithsonian Intitution. 

JOHNSON, W. 1990. The Rose-Tinted Menagerie.New York: Iridescent 

Publishing 

KOEBNER, L. 1994. Zoo Book: The Evolution of Wildlife Conservation 

Centers. New York: Tom Doherty Associates,Inc. 

ÖZSÜLE, Z. 1998. From Menagerie to Biopark: Where the American Zoo is 

Today. Yüksek Lisans Tezi, Louisiana Devlet Üniversitesi, Baton 

Rouge, LA. 

POLOKOWSKI, K.J. 1987. Zoo Design: The Reality of Wild 

Illusions.Michigan: The University of Michigan, School of Natural 

Resources. 

ROBINSON, M. and CHALLINOR, D. 1995. Zoo Animals: A Smithsonian 

Guide. New York: Simon & Schuster Macmillan Company. 

ZUCKERMAN, L. ed. 1980. Great Zoos of the World: Their Origins 

and Significance. London: George Weidenfeld and Nicholson 

Ltd.  
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi 

 
107 

Ek 1. 

HAYVANAT BAHÇELERİ KRONOLOJİSİ 

İlk Hayvan Besleme ve Bakımı 

 Evcilleştirme / Yarı evcilleştirme (keçi, koyun, inek, at, domuz, köpek vb.) 

Göçebe yaşam tarzı hayvanat bahçesi oluşturmaya engel. 

İlk Hayvanat Bahçesi Kronolojisi 

 M.Ö. 2500: Mısır kralları, çoğunlukla antilop. 

 M.Ö. 1250: Mısırda kuş, zürafa ve aslanları gösteren kayıtlar. 

 M.Ö. 1000: Çin’de ilk kaydı bulunan hayvanat bahçesi. hepsi hükümdarlı-

ğın güç gösterisi ve hükümdarlık araştırmaları (devam ediyor). 

 M.Ö. 700: Eski Yunan Hayvanat Bahçeleri, hayvan araştırmaları ve eğitim 

amaçlı para karşılığı ilk halk kabülü. 

 M.Ö. 300: Alexandria Hayvanat Bahçesi (Mısır). Şimdiye kadar görülenle-

rin en büyüğü ve en etkileyicisi (devam ediyor). 

 M.Ö. 350: Aristo, Yunanlılara ait hayvanat bahçelerinde karşılaşma olanağı 

bulduğu yaklaşık 540 farklı hayvan türünü tanımlayabildiği ve zooloji ala-

nında ilk bilimsel eser sayılan “Hayvanlar Tarihi” (The History of Animals) 

adlı eseri yayınladı. 

 M.Ö. 200: Roma dönemi hayvanat bahçelerinin başlangıcı. Özel hayvanat 

bahçeleri (genelde içinde yürünebilen büyük kuş evleri) Roma Arena hay-

vanat bahçeleri (En büyüğü M.Ö. 29 yılında Caesar Augustus’a ait olanı) 

Roma imparatorluğunun düşüsünden sonra kesintiler olmuştur (devam edi-

yor). 

 Montezuma Hayvanat Bahçesi (Meksika) 1519’da keşfedildi. 

 1500-1800 yılları: Avrupa’da “menagerie” adı verilen hayvanat bahçeleri 

görülmeye başlandı. 

 1765 Schonbrunn (Viyena) Hayvanat Bahçesi, dünyanın ayakta 

olan en eski hayvanat bahçesi. 

 1775 Madrid, 2. en eski hayvanat bahçesi. 

 1793: Jardin des Plantes, Paris halka ait ilk hayvanat bahçesi. 

 1907: Stellingen, Almanya’da modern hayvanat bahçelerinin 

babası kabul edilen Carl Hagenbeck tarafından Tier Park Hay-

vanat Bahçesi kuruldu (devam ediyor). 

 Hala ayakta olan Amerika Birleşik Devletleri’nin en eski hayvanat bahçeleri: 

-1859/1874: Philadelphia 

-1862: Central Park 

-1868: Lincoln Park 

-1890 yılından önce kurulanlar: Buffalo, Cincinati, Baltimore, 

Cleveland; Washington Milli, Denver 

 1880’ler: Basınca dayanıklı cam teknolojisi en yüksek noktaya ulaştı. Daha 

önce süs havuzlarında sergilenebilen deniz canlıları geliştirilmiş akvar-

yumlarda sergilenmeye başladı. 
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 1952: Flora, fauna, inan kültürleri ve diğer elemanlarla etkileşimin yer al-

dığı Arizona-Sonora Çöl Müzesi açıldı. 

 1976: Seattle’da peyzajın bir bütün olarak alındığı ve organizsyon teması 

olarak biyoklimatik zonların etkin olarak kullanıldığı Woodland Park Hay-

vanat Bahçesi açıldı (devam ediyor). 

 1930: Baltalimanı Hayvanat istasyonunun kuruluşu (Raymond Hovasse’nin 

gayretleriyle) sarayın limonluğu açık akvaryum olarak, büyük binanın mer-

kez odası ise müze olarak kullanılmıştır.  

 1933: Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ne hayvanat bahçesi, müdürlük 

binası arka tarafında kurt, tilki, çakal, ayı, domuz, süne, kımıl vb. gibi ta-

rıma ve halka zarar veren hayvanların teşhiri amacıyla kurulmuştur. 

 1940: Bugünkü AOÇ Hayvanat Bahçesi halkın hizmetine açılmıştır. 

 1955: Gülhane Parkı'nda bir de hayvanat bahçesi yer almıştır. 

 1993: Bayramoğlu Kuş Cenneti ve Botanik Parkı, 350 kuş türü, 80 farklı me-

meli ve sürüngen, ve bir akvaryum binasından oluşan bahçe EZA üyesidir. 

 1998: Bursa Hayvanat Bahçesi açıldı. Türkköyü, Ayı - Kurt, Yırtıcı kuşlar, 

Su kuşları, Lama, Yaban eşeği ve Deve, Arslan, Leopar, Maymun bölüm-

leri ile gösteri ve eğitim merkezleri ve Afrika Savannası bölümlerinden 

oluşmaktadır. 

 Türkiye’deki diğer hayvanat bahçeleri 

  İzmir Hayvanat Bahçesi 

  Gaziantep Hayvanat Bahçesi 

  Antalya Hayvanat Bahçesi 
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TARTIŞMALAR ve KATKILAR 

 

Prof.Dr. Atabay DÜZENLİ: 

Ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Şimdi biz sizlerden 

öğrendiğimiz kadarıyla ve kendimiz de gördüğümüz kadarıyla dünyanın 

hiçbir yerinde böyle bütün doğal kaynakları, tarihi ile yahut tarihsizliği ile 

sergileyen bir müze yok ya da böyle bir şey görmedik. Dünyada böyle bir 

şey yok.Türkiye’de de böyle bir şey olamaz. Ama böyle bir şey Türkiye’de 

oluşturulmak isteniyor gibi. Demek ki ilk önce biz öncelikle doğal 

kaynakların hangi kısmını Türkiye için, Türkiye ekonomisi için önemlidir. 

Uluslararası podyumlarda, reklam için bunu seçmemiz lazım. Çünkü, 

bizlerin yani bitkiyle hayvanla çalışanların ise onlar kadar hiç olanağımız 

olmadı ve böyle giderse de olmayacak gibi gözüküyor. Sayın Sakınç çok 

önemli bir şey söyledi ona da katılıyorum. Bir kere şuna da karar vermemiz 

lazım; biz doğa tarihi müzesi mi oluşturacağız yoksa doğa müzesi mi 

oluşturacağız? Bu da son derece önemli. Şimdi bana göre de tarihi 

oluşturmak tabii ki ideal; hepimizin en büyük arzusu. Ama bırakın bunları, 

bence bir doğa müzesini oluşturmak lazım. Tabii ki fosillerle uğraşan 

arkadaşların sorunları var. Bunları ben de öğrendim. Ama bu sorunlar başka 

podyumlarda söz edilmeli. Diğer bir konu ise; biz de bitki ve hayvan, yani 

flora ve fauna çalışacak kişiler olarak, öncelikle öğrenciliğimden beri 

hocalarımdan bu lafları duyuyoruz. Türkiye’nin botanik bahçesi yok, milli 

bir botanik bahçesi yok, belli bir müzesi yok ve bugüne geldim emekli 

olacağım halen aynı lafları duyuyorum. Sabahleyin de Ali Demirsoy hoca 
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bahsetti. Benim öğrenciliğimden, bırakın eskisini benim öğrenciliğimden 

bugüne kadar bu konuda verilen mücadele neydi ve nerede hata yapıldı? 

Bunu iyi irdelememiz lazım. Yani bunu irdelerken de bir arkadaşın sorduğu 

gibi birbirinizden fikir alışverişi bilgi aktarışı önemli değil, bu başka 

podyumlarda da yapılır. Bu şimdi internet ortamında da yapılıyor. Ama biz 

bu güne kadar nasıl bir politika güttük? ve bu politika belli ki olumlu bir 

politika değil çünkü hala başaramadık. Bence oturalım bir kere Kültür 

Bakanlığı yetkili ise bu işte oraya gidelim. Yani bu ülkede hiç bir müze 

olacak kadar eski terkedilmiş bina yok mu? Var. Buna gönüllü destek 

çıkacak bu kadar patrondan kimse yok mu? var. Zaten bunun bilimsel bir 

ortamı var. O halde arkadaşlar biz bir yerde bir şeyi yanlış yapıyoruz. 

Taktiğimiz, stratejimiz, gittiğimiz yöntemimiz, materyalimiz, yanlış. 

Prof.Dr.Berna ALPAGUT: 

Ben bundan sonraki 2. Doğa Tarihi Toplantısı’nın gündeminde iki 

yere önem verilmesini bekliyorum. Birincisi kurulacak olan Ulusal Doğa 

Tarihi Müzesi ki başındaki ulusal sözcüğü bütün Anadolu’yu, Türkiye’yi 

kapsamak durumundadır. Mevzuatın ele alınarak özel bir bölümde 

incelenmesini öneriyorum. Evet, Kültür Bakanlığı nezdinde girişimde 

bulunulacağına göre yetkililerini davet etmeliyiz. Diğer ilgili yasaların ilgili 

yönetmeliklerin de konuşulacağını göz önüne alarak, o birimlerden kişileri 

çağırmak yani bir seksiyonu olduğu gibi bu işi ayırmak durumundayız. 

Bunun yanı sıra ikinci önerim bir ayrı seksiyon olarak müze eğitiminin öne 

çıkarılmasıdır. Şimdi hocamız burada tevazu gösterip konuşmuyor. Belki 

birazdan söz veririsiniz, Bekir Hocamıza. Sadece Ankara Üniversitesi’nde 

lisansüstü eğitim veren düzeyde. Böyle önemli iki birim var iken bu iş eğitim 

bilimleri kapsamında çözülebilecek iken müze eğitimi ayrı bir seksiyonda 

ayrı bir biçimde tartışalım. Bunu da son derece önemli buluyorum. Diğer 

araştırmacılar bugün bütün günü kapsayan konuşmalarda doğa tarihinden ya 

da araştırmalardan örnekler getirdiler. Bunların hepsi çok değerli, çok 

kıymetli ve birer veri tabanına aday olan araştırmalardır. Onun için veri 

tabanı oluşturmak üzere bir girişim umuyorum, bekliyorum. Kendimce  

Prof.Dr.Ufuk ESİN :  

Çok kısa konuşmak istiyorum. Benim birinci önerim, ikinci kongreden 

sonra yani burada tartışılan konuların çerçevesi içinde daha sonra panelde ve 

panel sonrası konuşulacakların çerçevesi içersinde ikinci bir ulusal 

kongrenin burada önerilenleri ne derece yerine getirildiği hakkında bir 

kongrenin toplanması. Ondan sonra da bir uluslararası bir kongrenin 

toplanmasını önermek istiyorum. Çünkü bu arada da dünyada çok farklı 

çabuk gelişmeler ve değişmeler oluyor. Onun için bir noktaya daha temas 

etmek istiyorum. Yasal olarak biz Matris ve Malta sözleşmelerine UNESCO 

kapsamında da imza atmış bir ülkeyiz ve burada zaten böyle bir müzeciliğe 
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doğru doğa tarihi değil de doğa tarihi müzesi şekline dönüşecek bir 

kurumlaşmaya gitmek zorundayız. Yani bu zaten bizim yasamızın 

başlangıcını da teşkil etmekte bunu söylemek istedim. 

Necmi AKSOY: 

Aslında bu Kongre bizim ülke için çok iyi fırsattır. Çünkü bu ilk defa 

yapılan bir şey. Tabii ilkler her zaman çok zordur. Ama burada biz 

problemlerimizi, ne yapmamız gerektiğini, ulusal müzemizi burada daha iyi 

belirliyoruz. Bence bu bir üniversitenin sorunu değildir. Bu bunun içersinde 

MTA’nın adı geçiyor, Orman Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı geçiyor. 

Aslında bu ülkenin ekip halinde çalışması gereken bir şey. Çünkü bunun 

içersinde Başbakanlığın da olması, Çevre Bakanlığı’nın da olması gerekir. 

Atabay Hocam; “ben emekli olana kadar bu söyleniyordu hala da 

söyleniyor” diyor. Ben bunu söylemek istemiyorum; benim kuşağım bunu 

söylemesin artık. En azında biz ulusal anlamda bir doğa tarihi ya da doğa 

müzesini yapmamız gerekiyor. Ve ben şuna inanıyorum bunun gereği de 

hepimizin ekip olarak çalışması. Benim önerim bu Kongre bir daha 

düzenlenirse bu konuların botanik, zooloji, jeoloji seksiyonları şeklinde 

bölünmesi. İkincisi Kongrenin öğretim dönemi dışındaki bir zamanda 

düzenlenmesi. Bir önerim daha Doğa Tarihi Kongresi’nin uluslararası olması 

ve diğer kişilerden de bilgi almamız. Bir diğeri de bu kurulacak olan 

merkezde, adını ben söylemek istemiyorum daha belli değil çünkü bu, 

botanik açısından bitki örneklerinin yurt dışında bulunanları bitki örnekleri 

olan varsa onların da getirilmesi düşünülüyor mu? Bir de bizim botanik için 

konuşuyorum, zooloji bilmiyorum ama bu topladığımız örnekleri özellikle 

TÜBİTAK projesiyle topladığımız örnekleri aslında bir demirbaş gibi kabul 

edilmesi. Bunlara biraz TÜBİTAK’ın sahip çıkmasını da düşünüyorum. 

Belki bu iletilebilir. Çünkü topluyoruz, TÜBİTAK’ın parasıyla çıkıyoruz, 

yani benzinimiz oradan, araç oradan ama sonuçta bunlar, bazı kişisel 

materyaller haline dönüşüyor ve bir herbaryuma gittiğimiz zaman bu 

materyalleri bulamıyoruz. Nerede? İşte orada burada; bir şekilde kayboluyor. 

Atabay Hocam çok güzel konuştu, biz Koç gibi zengin kişilere, mesela ben 

Koç’un araç müzesi olduğunu biliyorum; televizyondan ulaşıp onlardan da 

destek beklenebilir. Bunlar denenebilir.  
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DOĞA TARİHİNDE BİYOKÜLTÜREL EVRİMİN EKOLOJİK 

SONUÇLARI VE DOĞANIN GELECEĞİ İÇİN  

BİYOKÜLTÜREL ANLAYIŞ  

Ahmet MUTLU
*
 

Özet 

İnsan, biyokültürel evrimin bir ürünüdür. Doğa tarihinde, biyokültürel evrim 

sırasında, olumlu ve olumsuz pek çok ekolojik olay olmuştur. Bu çalışma, ekolojik 

sorunların çok önemli olan biyokültürel boyutunu içermektedir. Çalışmada, 

biyokültürün kavramsal boyutu irdelenerek, ekoloji ile olan ilişkisine değinilmiştir. 

Ayrıca, alternatif olarak biyokültürel yaklaşım önerilmiştir. Biyokültürel yaklaşım, 

öncelikle mevcut iktisadi yapıya eleştirel bir bakış yöneltir. Öngörülen yeni yakla-

şım,doğanın tamamıyla insan için olduğunu savunan eski iktisadın yerine, doğayla 

karşılıklı ilişki ve etkileşimi öne sürer. Bu yönüyle maddeci anlayışın tersine, tin-

sel/niteliksel bakışlar içeren biyokültürel anlayış, doğa, üretim, insan ve toplum, 

devlet ve yönetim ile eğitim gibi yaşamın temel unsurları açısından işlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kültür, Biyokültürel Evrim, Ekolojik Sorunlar, Biyokültürel 

Anlayış, Eğitim. 

THE ECOLOGICAL RESULTS OF BIO-CULTURAL EVOLUATION 

IN NATURE HISTORY AND THE BIO-CULTURAL APPROACH 

FOR THE FUTURE OF NATURE 

Abstract 

Human is a product of bio-cultural evoluation. Many positive and negative 

ecological events have happened in nature history during the bio-cultural evoluation. 

This study includes the having very importance bio-cultural term of the ecological 

problems. The conceptual level was examined and the relation between bio-culture 

and ecology was mentioned in this study. In addition, bio-cultural approach is 

suggested as alternative. The bio-cultural approach being essential to this study has a 

critial sight especially to the current economical structure. The forresseeing new 

approach claims the relation between the nature and human –being to be more vital 

instead of the old economical approache defending the nature to be for the human- 

being. From this point of view, the bio-cultural approache including the 

spiritual/qualitative views is examined in terms of nature, production, human and 

society, goverment and administration 

Key words: Culture, Bio-cultural Evoluation, Ecological Problems, Bio-cultural 

Approach, Education. 
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GİRİŞ 

Çevre sorunlarının tehlikeli boyutlara ulaştığı yıllardan bu yana, ulusal 

ve küresel ölçeklerde bir kurtuluş çabası görülmektedir. Özellikle 1960’lı 

yıllardan sonra başlayan toplumsal ve kurumsal faaliyetler, başlangıçta insan 

merkezli bir nitelik taşırken, günümüzde tüm ekolojik sistemlerin varlığını 

korumayı da hedefleyen ekomerkezli bakış açılarıyla eklemlenmiştir. 

Bakış açısı nasıl olursa olsun, çözüm üretme çabaları, sorunu doğuran 

geçek sebepler üzerinde yoğunlaşmak durumundadır. Önceden kısmi sebep-

sonuç bağlamında ele alınan bütün sorunlar, günümüzde kültürel süreçlerle 

birlikte algılanmaktadır. Bu bakımdan, insanlığın varoluşundan bu yana ya-

rattığı kültürel süreçler dikkatle irdelenmelidir. Nitekim, birkaç on yıldır 

insan kültürü ile yaşam çevresi arasındaki ilişki, geçmiş yıllara göre daha 

önemli olmaya başlamış ve ABD’deki “11 Eylül Olayları” ile de doruk nok-

tasına çıkmıştır. Artan ilginin temelinde, bir taraftan yaşam çevresinin kül-

türden etkilenmesi, diğer taraftan da kültürün, yaşam çevresi tarafından et-

kilenmesinin (Vlavianos-Arvanitis,1989b:52-53), küresel ölçekte ciddi so-

nuçlar doğurabileceğinin fark edilmesi yatmaktadır.  

Günümüzde hemen her sorun karşısında bireylerin davranış şekilleri-

nin bir “kültür meselesi” olarak yorumlanması, aslında çözüm üretme çaba-

larında kültür ile eğitim arasındaki ilişkiden kaynaklanır. Çevre sorunları 

konusunda ortaya konulan çözüm önerileri de kültür ile eğitim arasındaki 

ilişkiden yola çıkarak, insanın doğaya zarar vermesinin sebebini eğitimsizlik 

olarak gördüğünden, eğitime ağırlık verilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Bu konudaki hassasiyet inkar edilmemekle birlikte, günümüzde büyük öl-

çekli çevre zararlarında, iyi eğitimli kişilerin yönettiği çok uluslu şirketlerin 

önemli payı olduğu unutulmamalıdır. Öte yandan, eğitim almamış bir köylü, 

topraktan doğan tecrübesi sayesinde, doğaya karşı duyarlı bir yaşam süre-

bilmektedir. Öyleyse, çevre sorunları karşısında bireye sadece eğitim vermek 

yetmez, aynı zamanda “çevresel duyarlılık” da kazandırılmalıdır. Böyle bir 

duyarlılık için de eğitimin, diğer kültürel unsurlarla desteklenmesi gerekir. 

Çevre sorunlarının, her toplumun kendi kültürü içinde hangi değerle-

rin öne çıktığıyla ilgili olduğu söylenebilir. Sanayi devriminden bugüne ka-

dar ve olasılıkla gelecekte on yıllarca daha sürecek olumsuzlukların köke-

ninde, ekonomik büyümenin hedefinin insan değil, bizzat ekonomik büyü-

menin kendisinin yapılması yer almaktadır (Keleş, 2001:216). Ekonomik 

sistemde yeni bir takım düzenlemeler yapma ihtiyacı, ilk olarak, çevresel 

olumsuzlukların hızla arttığı ve doğal kaynakları azalmış olan gelişmiş ül-

kelerde ortaya çıkmıştır. Bu ülkelerde başlangıçta, ekonomik sistem için 

zehirli maddelerin yere sızmasıyla, toprağın ve yer altı sularının kirlenmesi-

nin bir anlamı yoktu. Ancak sonradan, bu kirliliğin temizlenmesi sırasında 

doğrudan bir maliyetin ortaya çıktığı ve bunun da ekonomiyi etkilediği     



 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi 

 
114 

düşünülerek, kirliliklerin milli gelir hesaplarında yer almasına yönelik 

düzenlemeler yapılmıştır (Repetto,1990:43). Nitekim, çevreyi göz ardı 

etmeyen bir ekonomik anlayışın uygulamaları 1990’lı yıllardan bu yana 

devam etmektedir (Bojö ve Diğ.1992:52). Benzer ihtiyaçlar, gelişmekte olan 

ülkelerde daha geç ortaya çıkmıştır. Bu durumdan dolayı, sanayi kaynaklı 

ekolojik bozulmaların henüz başladığı gelişmekte olan ülkeler için önemli 

tehlikeler söz konusudur. Çünkü, onların da Batıda gerçekleşen tarihsel 

hataları tekrarlamaları durumunda, küresel ölçekte bir yıkım olasıdır. Bu 

sebeple biyokültürel öngörüler, bu tür ülkeler için ayrı bir önem taşır. 

Bu çalışmada, doğanın hızla yok olmasının temelinde, insanın biyolo-

jik ve kültürel evrim sürecindeki gelişmelerin yattığı varsayılmış ve çözüm 

için söz konusu gelişmelerin sorgulanması gerektiği öne sürülmüştür. Sanayi 

Devriminden bugüne artan ekolojik olumsuzluklar karşısında önerilen çö-

zümlerin, teknik ve parçalı nitelikte olması nedeniyle, sorunların hala varlı-

ğını koruduğuna inanılmaktadır. Alternatif olarak da kültürel bir yenileş-

meye dayalı olan ve süreç içinde eklentilerle kendini yeniden üretebilecek 

olan biyokültür savunulmaktadır. Bu bağlamda, önce çevre sorunları ile 

kültür arasındaki ilişki ele alınarak, sanayileşmenin hangi noktalarda sorun-

lara yol açtığı irdelenecek ve alternatif olarak sunulan biyokültürün içeriği 

çeşitli boyutları ile çözümlenecektir. Daha sonra, biyokültürel anlayışın ge-

lişmesini sağlayacak bir eğitimin niteliklerine değinilecektir. 

I. Ekolojik Sorunlar –Kültür İlişkisi ve Biyokültür 

1. Mevcut Ekolojik Sorunlar 

Ekolojik sorunlar karşısında küresel ölçekte oluşan çabaların, sorun-

ları çözme hususundaki yeterliliği tartışmaya açık bir konudur. Çünkü, geti-

rilen yaklaşımlar ne kadar mantıklı ya da çözümleyici olursa olsun, bunların 

gerçekleştirilmesi, baskın kültürel eğilimler karşısında uzunca bir zaman 

alacağından, muhakkak gelecek nesillerin de öncelikleri olmak durumunda-

dır. Bunun için de tüm önerilerin, sürekliliği ve canlılığı sağlanabilmelidir. 

 Mevcut çabaların geleceğe taşınarak, başarılı olabilmesi için temel 

bazı niteliklerle donanması gereklidir. Bu noktada, insanoğlunun tarih bo-

yunca doğayla olan ilişkilerini düzenleyen değerler bütünü büyük önem ta-

şır. Tarihsel süreçte insan-doğa ilişkilerinin içeriğini belirleyen ağırlıklı olgu, 

geçim şekli/ekonomi olagelmiştir. Genel çizgileriyle insanoğlunun yaşamını 

sürdürme süreci, toplayıcılık-avcılık, tarım ve sanayi olmak üzere üç aşa-

mayla ifade edilmektedir. Toplayıcılık-avcılık kültürü, insanların toprağı 

işleyerek tarıma başlamasıyla değişmiştir. Sanayi devrimiyle, diğer iki eko-

nomi hem düşünsel, hem de uygulama olarak köklü değişikliğe uğramıştır. 

Bu dönemde, üretimde özellikle inorganik enerji kullanılmaya başlanınca, 

insan faaliyetleri doğa üzerinde tahrip edici etkiler yaratmaya başlamıştır. 

Ayrıca bu süreç, “iktisadi kazanç” olgusunun içeriğinin değişmesiyle de 
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hızlanmıştır. Her ne kadar daha önceden de kazanç ihtirası ve kar amacı 

mevcut idiyse de bunlar, Sanayi Devrimi sonrasında olanın aksine, “kurum-

sallaşıp, toplumun genelini kapsamıyor, belirli sayıda insanla sınırlı kalı-

yordu” (Uslu,1995:92). Diğer deyişle, Sanayi Devrimi ile iktisadi kazanç ve 

kar güdüsü, rasyonel bir temele oturtularak ve sosyal sistemle kurumsallaştı-

rılarak, doğaya bakış değiştirilmiş ve “sınırlı bir dünyada sınırsız bir büyüme 

düşüncesi” doğmuştur.  

17. yüzyıldan sonra Avrupa’da başlayan bu kültürün altyapısında, Bi-

limsel Devrim vardır. Bilimsel Devrim, doğanın sırlarını çözüp, onu ege-

menlik altına almak amacına dayanmaktaydı. Bu egemenliğin maddi olarak 

gerçekleşebilmesi için bilim, teknik gelişmeleri sağlamış ve sonuçta Sanayi 

Devrimi gerçekleşmiştir. Böylece, insan-doğa savaşımı, teknoloji sayesinde 

yepyeni bir görünüm kazanmış oldu. Akılcı davranış esasına dayalı “Sanayi 

Kültürü” ile insanoğlu gittikçe artan bir hızla doğayı sömürüyor ve tahrip 

ediyordu. 

Kısaca, Sanayi kültüründeki kurumlar ve yaşam anlayışı, halihazırdaki 

gelişmelerin yanı sıra, çevre sorunlarının da kaynağı olmuştur (Görmez, 

1997:12). Bir taraftan geçmiş yüzyıllarla kıyaslanamayacak refah seviyesi, 

bir taraftan da nüfus patlaması, kent yaşamındaki pıhtılaşma ve tıkanıklık, 

her türden doğal kaynağın hızla tükenişi, doğal güzelliklerin tahribi ile top-

lumlar arası soykırım savaşlarından oluşan çevre sorunları karşısında insa-

noğlunun “kurduğu şatonun kumlar üzerinde yükseldiği” (Nasr, 1988:14) 

söylenebilir. Sonuç olarak, bugün karşı karşıya olduğumuz çevre yıkımının 

nedenleri ne biyolojiktir ne de tek tek bireysel tercihlerin bir sonucudur. 

Sorunun kökenleri, üretim ilişkilerinde, teknolojik zorunluluklarda ve ege-

men toplumsal sistemlerin özelliklerinde yatmaktadır. Diğer deyişle, krizin 

kökleri toplumsaldır ve doğa ile toplum arasında sürdürülebilir bir ilişki 

kurmak, tarihsel ilişkilerin küresel ölçekte dönüştürülmesini gerektirir. 

2. Ekolojik Sorunların Çözümü İçin Kültürün Yenilenmesi  

 İhtiyacı ve Biyokültür  

“...Vali ve danışma kurulu, gölü hayal meyal hatırlıyordur, çünkü kü-

çükken orada balık tutmaya gitmişlerdir; ama şimdi balık tutmaya gideme-

yecek kadar yaşlı ve saygındırlar ve artık gölü sonsuza kadar tanımıyor-

lar..... Yani, medeni ülkelerde bile, insanlar yetişirken avcı aşamasından 

geçiyor”(Thoreau,2001:184) 

Tanınmış ekoloji düşünürü Rudolf BAHRO, bir makalesinde ekolojik 

bunalımın, aslında “doğayla ilgili bir sorun” değil de “doğa ile olan ilişki-

miz”le ilgili bir sorun olduğundan bahseder. Ekolojik bunalımın bizi götür-

düğü yer, zorunlu maddi düzeltmelerin yapılmasını sistematik ve ilkesel bir 

şekilde imkansızlaştıran, inanılmaz boyutlarda büyük bir kurumsal boşluk-

tur. BAHRO, ekolojik dengedeki tahribatın durdurulmasını, ancak kapitalist 
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modernliğin, toplumun bütünü üzerindeki egemenliğine son verilmesiyle 

mümkün görmekte ve bunun için de “kapsamlı bir kültürel dönüşüm”den 

bahsetmektedir (1997:26-29). 

İnsanın var oluşundan sonraki doğa tarihine bakıldığında, bu sürecin 

öznesi insan emeği ile bu emeğin dolaysız nesnesi/aracı olan bilim ve tek-

noloji bağımsız bir tarih göremeyiz. Bilim ve teknoloji, doğanın “toplum-

sallaşması”nı sağlamıştır ve bu süreçte yapılan tüm. fiziksel, iktisadi ve 

kültürel müdahalelerin ölçütünü “fayda” oluşturmuştur (Çiğdem,1997:31-

33). Bugün kaynakların aşırı tahribi, nüfus artışı, çevre kirliliği, 

biyoçeşitliliğin azalması ve bunların toplumlar üzerindeki olumsuz etkisi 

gibi çevre sorunlarının düşünsel arka planında yer alan Sanayi Kültürü, insa-

nın doğadan kopuşunun başlangıcını oluşturur. Aslında, insanın doğadan 

kopuşu, evrimsel şekilde oluşan ve içinde “ilerleme” olgusunu gizleyen 

“çağ”lar boyunca gerçekleşmiştir. Sanayi Kültürünün bu konuda bir “milat” 

olmasını sağlayan özellik, o zamana kadar araçsal bir boyut taşıyan teknoloji 

olgusunun, artık “amaçsal” boyutuyla toplumda işlevselleşmesidir.  

Doğal olarak insanlığın bugünkü aşamaya gelişi, evrimsel sürecin 

ürünüdür. İnsanların nasıl ve neden değiştiğini anlama çabaları biyolojik 

evrim düşüncelerini, toplumların nasıl değiştiğini anlama çabaları da kültürel 

evrim düşüncelerini üretmiştir (Türk,1996:3-4). Biyolojik evrim, kültürel 

gelişime olanak sağlamakla birlikte, kültürel gelişmeleri doğrudan belirle-

mez ama kültürel evrim, değişen çevre koşulları karşısında insanın yetersiz 

kalan biyolojik uyum kapasitesini destekler (Özbek,2000:36). Kültür, “insan 

türünün öğrendiği, edindiği bilgi, sanat, gelenek-görenek ve benzeri yetenek 

ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütün” (Güvenç, 1979:102) olarak 

tarif edilirse, insanın kültürel gelişimi, gerçekte onun biyolojik evriminin ve 

de canlıların genel evriminin oldukça farklılaşmış bir uzantısı olarak görüle-

bilir (Türk,1996:5). İnsanı diğer canlılardan farklılaştıran bu süreç, 

“kültürleme” denilen ve toplumların kendisini oluşturan bireylere belli bir 

kültürü aktarma, kazandırma ve onu denetim altında tutarak, kültürel birlik 

ve beraberliği sağlama yoluyla gerçekleşmiştir (Güvenç,1979:85). Dolayı-

sıyla, çevre sorunlarının çıkışı, veri bir kültürün –Sanayi Kültürü-, doğayı 

algılama biçiminin, hem maddi unsurlara -teknoloji gibi-, hem de soyut un-

surlara -bilim, din, gelenek, vs.- yansımsıyla olmuştur. Sonuçları olumsuz 

olsa bile bu süreç de insanın evrimsel ilerleyişine uyar. Çünkü 

ALPAGUT’un da belirttiği gibi “insanoğlu sürekli olarak eski ve yeni çevre-

sel koşullara uyum yaparak hayatta kalma mücadelesi vermiş, uyum yapar-

ken de biyolojik ve kültürel olarak değişikliğe uğramıştır” (1997:114).  

Doğa tarihinde insanın “homo sapiens sapiens” olarak gelişimini sağ-

layan süreç, biyokültürel evrimle gerçekleşmiştir. Dik duruşa geçme ile be-

yin kapasitesinin artması, ateşin keşfi ile çene kaslarının küçülmesi ve bey-

nin gelişmesi ile konuşma yeteneğinin kazanılması, biyokültürel evrimin 
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tipik örnekleridir. Günümüzde, insan zekasının sınırları konusunda bir 

kestirimi zorlaştıran gelişmelerin varlığı, bir anlamda biyokültürel evrimin 

sürdüğünü göstermektedir. Ancak, halihazırda biyosfere ve insanoğlunun 

yaşamına ilişkin büyük tehlikelerin oluşunda kültürel etkilerin önemli rolü 

olması, mevcut biyokültürel gelişmeyi, geçmiştekinden farklı kılmaktadır. 

Geçmişte, insan türünün gelişmesini sağlayan kültürel kazanımlar, -Sanayi 

Devrimi gibi- günümüzde farklı insan topluluklarının hayat şartlarında gö-

rülen uçurumların sorumlusu olabilmektedir. Bunda, insan toplumlarının 

politika ve eylemlerinin aşırı derecede düzensiz olması önemli yer tutar. Her 

şeye rağmen insanlar, içinde bulundukları kültür ortamının eksikliklerini, bu 

kültürün kendilerine verdiği yetenek sayesinde ayırt etme olanağına sahiptir 

(Boyden,1991:76-77). Bu bakımdan, başta insan neslinin devamı bakımın-

dan, yönelim olarak kültürel evrime uygun, ancak amaç olarak son üç yüz 

yılın gelişiminden farklı bir biyokültürü oluşturma gereği vardır. Doğal ola-

rak bu gereklilik, diğer canlıların devamı bakımından da öne sürebilir.  

Biyokültürel Anlayışın içeriğini, canlılara karşı yaklaşımımızı, davra-

nışımızı şekillendiren baskın kültüre eleştirel bir yaklaşım oluşturmaktadır. 

Yeni anlayış, bütün değerlendirmelerinde “yaşam”ı merkeze koyması bakı-

mından farklılık gösterir. Biyokültürün bu özelliği, yeni ortaya atılan bir görüş 

olmayıp, kökenini, Sanayi Kültüründen önceki dönemlere dayalı “doğa” 

anlayışından alır. Kültürel belirleyicilerimiz konusunda bilgimiz arttıkça, 

kendimizi daha iyi tanıdıkça aynı zamanda yaşamımızda önemli olanı önemsiz 

olandan ayırma becerimiz de gelişecektir. Böylece zayıflıklar azalmaya ve 

güçlü yanlar da öne çıkmaya başlayacaktır (Büyükdüvenci,1994:49). Sanayi 

Kültüründe insan-doğa ilişkileri çoğu yönden eleştirilebilir ama özellikle 

üstteki anlamda bir sorgulama, yeni bir biyokültürün esasını oluşturmalıdır. 

Böyle bir çaba, kültürel evrime de uygun olacaktır. 

Anlaşılacağı üzere, yaşam çevremiz–tüm ekolojik yapı- kültürümüzden 

etkilenmekte ve de tersi bir ifade ile kültürümüz, yaşam çevremiz tarafından 

şekillenmektedir (Vlavianos-Arvanitis,1989b:52-53). Etkileme ve şekillenme 

ilişkisinin yönü nasıl olursa olsun, mevcut durum karşısında bir biyokültürün 

gerekliliği ortadadır. Bu durumda, doğa ile diğer yaşam formlarına saygılı bir 

yaşam biçimini oluşturmayı amaçlayan yeni bir yaklaşım nasıl olabilir?  

Yukarıdaki soru, biyokültürün, hem doğa tarihi içindeki işlevine, hem 

de bizzat kendi kavramsal işlevine uygun bir cevabı gerekli kılmaktadır. 

Madem ki insanoğlu, biyokültürel evrimin ürünüdür ve varlığını devam etti-

rebilmek için bu evrimsel süreci geçirmiştir, öyleyse bundan sonra mevcut 

sorunlar karşısında da evrimsel süreç işlemek durumundadır. Diğer yandan, 

çözüm içeren bir evrimsel süreç, ancak doğadaki diğer canlıların sürdürül-

mesi durumunda gerçekleşecektir. Aslında canlılık tarihinin sorgulamasına 

göre oluşan biyokültürel anlayış, geniş anlamda, tüm yaşam değerlerinin 

korunması ve geliştirilmesini esas alan yeni bir kültür anlayışının oluşturul-
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masını hedeflemektedir. Kabul edilmelidir ki, ekolojik değerlerin benim-

senmesi, özellikle politik çevrede, yaşam değerlerinin önemli olduğunun 

anlaşılması, toplumun tüm kesimleri arasında kurulacak bir işbirliği ile ola-

naklıdır (Vlavianos-Arvanitis,1989a:17-31). Söz konusu işbirliği, bu güne 

kadar kurulamamıştır. Çünkü izlenen yöntemler –ideolojik, politik ya da 

iktisadi ağırlıklı olması sebebiyle- ekoloji konusunda birliği değil, ayrılıkları 

doğurmuştur. Öyle ki bu ayrılıkları, çevreyi koruma ve geliştirme adına yola 

çıkan fikir ve eylemlerde bile görmek söz konusudur. Oysa doğanın kurtu-

luşu, uzmanlığa dayalı, mekanik ve zaman olarak sınırlı çözümlerden daha 

çok, organik ve uzun süreli, kuşaktan kuşağa aktarılacak bir yaklaşımla sağla-

nabilir ki, biyokültürel anlayış bu noktada bir alternatif olarak görünmektedir.  

Eğer çevre sorunları, ekonomik, sosyal ve kültürel bir arka plana sa-

hipse, yukarıda değinilen hususlar, kalkınma sürecinde olan bütün ülkeler 

için geçerlidir. Türkiye’nin de içinde olduğu bu tür ülkeler için önemli so-

runlardan biri, çevre sorunlarının niceliğinden çok, onu oluşturan düşünsel 

yapıyı, kalkınma adına sorgulamadan benimseme eğilimidir. Dolayısıyla, 

buralardaki çevre sorunlarının gelecekte ulaşacağı boyutların, şimdikinden 

daha endişe verici olduğu söylenebilir. Böyle bir geleceği değiştirmenin 

yolu, henüz başlangıç düzeyinde olan çevre sorunlarına yönelik olarak, tüm 

kalkınma ilişkilerinin sorgulandığı bir biyokültür oluşturmaktır. 

3. Biyokültürel Anlayışın Nitelikleri 

1960’lı yıllardan bu yana, gerek düşünsel, gerekse politik anlamda 

gittikçe artan bir ekolojik duyarlılığın başladığı bilinmektedir. Öyle ki, hem 

çeşitli sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinde, hem de uluslar arası toplantı 

ve konferanslarda konunun değişik boyutları ele alınmış ve nihayet ekolojik 

sorunlara yönelik küresel düzeyde asgari bir çaba ve bilinç oluşmuştur.  

Eğer çevre ile ilgili faaliyetler ve düşünceler, belli bir düzeye gelmiş 

ise çevre adına yeniden bir “biyokültür” oluşturmanın dayandığı mantık 

nedir? Biyokültürel anlayış, ekoloji-kültür sorunsalına, doğaya ve diğer ya-

şam birimlerine saygılı bir yaşam oluşturmak amacıyla yaklaşır. Benzer 

amaçlar, çeşitli “ekolojik görüşler” tarafından da dile getirilmiş olmakla 

birlikte, biyokültürel anlayışı farklı kılan özellik, yukarıdaki amaçlara ulaş-

mak için “kültür” olgusunu ön plana çıkarmasıdır. Oysa, ekolojik görüşlerin 

önemli bir kısmı, yeni bir kültür ihtiyacına dikkat çekmeden, mevcut kültür 

içinde kalarak çözüm üretme çabası içindedirler. Belirlenen politikaların 

parçalı olması, mekanik yaklaşımlar içermesi ve uluslar arasında hakkani-

yete dayanmayan uygulamaları öngörmesi, amaca ulaşmayı engellemektedir. 

Öte yandan, söz konusu yaklaşımlar, ekolojik anlamda bir takım kuramsal 

öneriler sunarken, bunların uygulanabilirliğini ve felsefesini sorgulamamak-
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tadırlar. Sadece “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramı üzerindeki tartışmalar 

bile bu konuda kafaların ne kadar karışık olduğunu göstermektedir

.  

Aslında biyokültürel anlayışın, özellikle sanayi mantığının henüz tam 

oturmadığı, dolayısıyla ekolojik bozulmaların çok olmadığı gelişmekte olan 

ülkeler için taşıdığı önem birincil görünmektedir. Çünkü, Sanayi Dev-

rimi’nden itibaren ekolojik sorunlar ile tanışan gelişmiş ülkelerde çevreci 

hareketler ve çevre bilinci–her ne kadar pek ağır ekolojik kayıplardan 

sonra/ekolojik kayıplar sayesinde olmuşsa da- belirli bir seviyeye gelmiştir. 

Diğer deyişle, gelişmiş ülkelerin, uzunca bir süredir yeryüzündeki canlılığı 

sürdürmenin farkında olduğu söylenebilir. Bu durumda, “madem ki bu top-

lumlar, sorunun farkındalar, neden hala küresel ölçekte yeterli çaba ve çö-

zümler söz konusu değil?” sorusu akla gelmektedir.  

Öte yandan, gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelerin sanayileşme 

sürecinde yaptıkları, çevreye zarar verecek hataları yapmaktan kaçınabilirler. 

Hatta, sahip oldukları çevre mallarını korumak ve yeniden üretmek yoluyla, 

gelişmiş ülkeler karşısında görece üstünlüğe sahip olup, ekonomik gelişmelerini 

tamamlayabilirler. Örneğin; bazı ülkeler, güzel manzara, temiz hava ve su, iklim 

gibi unsurlardan oluşan bir çevre malı arzı sunarak, kitle turizmi sayesinde gelir 

elde etmektedir (Kaplan,1997.61). Kısaca, biyokültürel öngörüler, gelişmiş 

ülkelere bir şeyler kazandırmaktan daha çok, özellikle az gelişmiş ülkelere 

yönelik olarak ve canlı yaşamın önemini vurgulayarak, başarılı sonuçlar almak 

amacı taşır. Bu amaca ulaşmada yeni öngörüler ortaya koymaktan çok, 

toplumların “bildiklerinin farkında olmaları”nı sağlamak hedeflenir. 

Bugüne kadar, doğanın kendini aşmayacak şekilde tüketilmesi, atıkla-

rın yeniden kullanımı, güneş, biyomas ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji-

ler kullanılması, tarım ilaçları yerine biyolojik kontrolden yararlanılması vs. 

gibi günümüzün başat çevre politikalarını sakatlayan en temel nokta, “çevre 

                                                 


 Bilindiği üzere, tek bir dünya olduğundan yola çıkan sürdürülebilir kalkınma, 

ekolojik bir bütünlük hedeflenmektedir. Oysa, TISDELL’in de belirttiği gibi 

kaynakları sınırlı bir dünyada, sınırsız bir üretimi hedefleyen, daima yeni pazarlar 

arayan ve bunun için üretimi arttıran kapitalist üretim tarzıyla bu mümkün 

görünmemektedir (Aslanoğlu, 1994:42). Keza, birincil sorunu “beslenme” olan 

azgelişmiş ülkelerde, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çevresel 

kaynakların nasıl ve ne kadar hassasiyetle korunabileceği önemli bir sorundur. 

Ayrıca, 1960’lı yıllarda geçerli olan, Güney’in Batı’ya yetişme hedefi üzerine 

kurulu “telafi edici” veya “ikameci” kalkınma modeli yerine, günümüzde neden 

“sürdürülebilir kalkınma modeli”nin öne sürüldüğü, önemli bir tartışma konusudur 

(Bora, 1992:97). Bunlar ve daha başka nedenlerden dolayı, ekolojinin, 

sürdürülebilir kalkınma modeli içinde, bir “aksesuar” niteliğinde olduğu öne 

sürülmektedir.  
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sorunlarını teknik bir mesele” olarak algılanmasıdır (Uslu,1995:117-118). 

Bu bakış açısıyla sorunlar tek boyutlu olarak ele alınırken, diğer boyutları 

gözden kaçmakta, örneğin; “nüfusa beden sayısı olarak bakılırken, bu be-

denlerin (ne kadar) yiyecek ve enerji tükettiğini görmezden gelinmektedir 

(Geleceğe Özen, 1997:29). Halbuki ekolojik sorunlar, “canlı merkezci” bir 

bakış açısıyla ele alınmak durumundadır. İnsan türü de diğer türlerle birlikte, 

karşılıklı bağımlılık sisteminin bütünleyici bir öğesidir. Her canlı varlığın 

yaşama ve amaçlarına ulaşmada başarılı olma/olamama şansı, sadece çevre-

sinin fiziksel koşulları tarafından değil, aynı zaman da onun diğer canlılarla 

ilişkileri tarafından belirlenir. Bu genel yaklaşım, insan-doğa ilişkisinde ol-

duğu kadar, insan-insan ilişkisinde de geçerlidir. Konuya bu açıdan bakınca, 

mevcut çevreci yaklaşımların, “hem doğanın, hem de insanın sınırlarını aşan 

ölçeklerde, savurgan bir üretim-tüketim sistemi ile kaynakların adaletsiz 

dağılımına dayalı kalkınma stratejileri”ni derinlemesine sorgulamayan çö-

züm önerileri getirmiş olmaları nedeniyle eksik olduğu söylenebilir. Yanlış-

lıkları azaltmak ve yüzeysellikten kurtulmak, ancak koşulları oluşturan ege-

menlik ilişkilerinin ekonomik, siyasal ve kültürel özellikleri bakımından 

sorgulanması ve alternatifler üretilmesiyle olanaklıdır. 

Günümüzde geçerli olan gerek ulusal, gerekse uluslar arası çevre po-

litikalarının eleştirisinden yola çıkarak oluşturulabilecek canlı merkezci bir 

biyokültürün temel nitelikleri, “doğa, üretim, devlet ve yönetim ile toplum” 

gibi birkaç temel başlık altında incelenebilir. 

a. Doğa 

Önceleri sınırsız ve bedava kabul edilen doğa, günümüzde üretimin 

bir fonksiyonu olan sınırlı bir “sermaye”ye dönüşmüştür. Doğadaki ekolojik 

yapı, çevrimsel bir içeriğe sahipken, endüstri sürecinin rasyonel zihin yapısı 

doğrusal bir nitelik taşır. Endüstri mantığıyla, üretim için alınan madde, bir 

kez kullanıldıktan sonra doğaya atılır ve böylece pek çoğunun birikmesiyle 

bir kirlilik oluşur. Bu basit süreç, ekolojik sorunların sebebi olarak endüstri 

sisteminin hem mantığını, hem de sonuçlarını ortaya koymaktadır.  

Söz konusu bütüncül bakış açısıyla donanmış olan biyokültürel anla-

yış, hiçbir unsuru çevresinden soyutlayarak ele almaz, aksine herşeyi içinde 

yaşadığı ve ilişkide bulunduğu bir sistem olarak algılar. Ekosistem de deni-

len böyle bir sistemde, aynı canlı varlıkların her biri, kendi dışındakilerle 

karşılıklı alışveriş içindedir. Biyosferde bulunan elementler, çeşitli ortamlar 

arasında dolaşımı sağlar, çeşitli bileşikler ve ayrışmalara uğrarlar ama daima 

aynı miktarda kalırlar. Bir diğer ifadeyle, “doğada hiçbir şey yok olmaz, 

yoktan varolmaz, sadece birbirine dönüşür” (Simonnet, 1990:14-15). Tüm 

bu döngüler, doğada bir beslenme zinciri ve sürekliliği sağlar.  

Ekolojik döngü içinde, “maddi birikim hevesiyle çevreyi yıkıma uğ-

ratan insan” tipine karşı çıkan biyokültürel anlayış, doğa ile ilişkimizi arttır-
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maya yönelik olarak, “yıkıcı” değil, yaratıcı bir “metabolizma” oluşturmayı 

öngörür. Bu ilişkiler, sadece kendi fiziksel refahımız için değil, toprağın da 

refahıyla ilgili sonuçlar doğuracaktır. Bu bağlamda, her yaşantı boyutuna, 

ekolojik bir duyarlılıkla bakmak gerekir ki, bu anlamda toplum, “organik” 

özelliklere sahip olmalıdır. Böylece, CALLENBAH’ın “Ekotopya”da ön-

gördüğü gibi “insanlar, yeryüzündeki diğer canlı varlıkları egemenlikleri 

altına aldıkları ölçüde değil, onlarla dengeli biçimde yan yana yaşadıkları 

ölçüde mutlu olacaklar...” (1994:64). 

Biyokültürel anlayışta doğa konusu, ekolojinin tüm canlı unsurlarını 

kapsar. Bu bağlamda “insan”ın da yeryüzünde bir canlı olarak konumu önem 

taşır. Ekolojik bozulmadan tüm yaşam birimleri etkilenirken, insan yaşamı 

da yıkıma uğramaktadır. Üstelik bizzat insan kaynaklı olan bu yıkımın araç-

ları, ironik şekilde yüceltilmektedir. Bir tarafta temel insan hakkı olan ya-

şama hakkını tehdit eden açlık, susuzluk ve hastalıklar söz konusu iken diğer 

tarafta olabildiğince hızlanmış teknolojik yatırımların varlığı, insanın kendi 

türüne karşı etik olmayan bir davranış türü gibi görünmektedir. Kaldı ki, bu 

yatırımların “ilerleme” olarak kabul edilmesindeki ölçünün niteliği tartış-

maya açıktır. Oysa, biyokültürel anlayışa göre “ilerleme”nin ölçütü, önce-

likle insanlığın temel ihtiyaçlarının giderilmesinin ve ortalama bir refahın 

gerçekleşip gerçekleşmemesine göre belirlenmelidir. Bu bakımdan, doğayı 

üretim adına kullanma konusunda, sanayiden daha çok, birincil ihtiyaçları 

gidermeye yönelik tarım önemli yer tutar. Çünkü, SCHUMACHER’in de 

vurguladığı gibi “tarımın temel ilkesi; yaşamla ilgili olması, ürünleri; yaşam 

süreçlerinin sonuçları, araçları ise; yaşayan topraktır” (1995:82).  

Sanayi Devrimi’ne kadar tarım, ekosistemle büyük bir çatışma içinde 

olmadan, doğal çeşitlilikten yararlanacak şekilde uygulanmıştır. Endüstrinin 

gelişmesinden sonra “yüksek verim elde etmek” amacı ile toprağa “tek bo-

yutlu bir işlev” yüklenmiştir. Oysa biyokültür düşüncesinde toprak, altında 

ve üstünde pek çok canlının karmaşık ilişkiler sürdüğü, çok boyutlu bir iş-

levselliğe sahiptir. SCHUMACHER’in belirttiği hususlar, biyokültürel anla-

yışın toprağa yüklediği çok boyutlu işlevlerle uygunluk içindedir. Bu işlev-

lerden ilki, insanı canlı doğa ile temas halinde tutmaktır. Buna göre insan, 

canlı doğanın gayet duyarlı bir parçasıdır. İkincisi, insanın daha geniş kap-

samlı çevresini insancıllaştırmak ve soyutlaştırmaktır. Üçüncüsü ise insana 

yaraşır bir yaşam için gereksinilen gıda maddeleri ve başka malzemeleri 

üretmektir(1995:84). Biyokültürel anlayış, toprağın kullanımı konusunda ilk 

iki işlevi yok sayıp, sadece son işleviyle ilgilenen iktisadi büyümeye yönelik 

endüstri uygarlığının karşısında yer alır. Bu işlevlerin gerçekleşebilmesi için 

tarım sektöründen sanayi ve hizmet gibi diğer sektörlere yönelişi hızlandı-

ran/teşvik eden politikalar yerine, kırsal kültürü yeniden canlandırarak, top-

rağı daha çok sayıda insana kazanç getirecek uğraşlara açacak politikalar 

oluşturulmalıdır.  
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Biyokültürel yaklaşımın önemli bir konusu da hem insan için hem de 

diğer canlı yaşam için vazgeçilmez unsurlar olan ağaçlardır. Bilindiği gibi 

ormanlar, bir ulusun gerçek zenginliğini oluşturur. Ancak, buradaki zengin-

lik olgusu, salt iktisadi içerik taşımayıp, aynı zamanda ormanların bir 

ekosistem olarak pek çok canlının mekanı olması gibi bir değeri de içerir. Bu 

bağlamda, örneğin; herhangi bir orman yangınında kayıpların boyutları hak-

kında maddi bir ölçü verilemez. Çünkü, biyokültürel anlayışa göre orman-

daki salt ağaç kaybına dayalı maddi hasarın yanı sıra, burada yaşayan canlı 

sistemlerin yok oluşu da söz konusudur ki, bunların kaybıyla ilgili her hangi 

bir maddi ölçüt kullanma olanağı yoktur. 

Ağaç ve orman konusuna bütüncül bir gözle bakan biyokültürel anla-

yış, insanların maddi refah üretimi amacıyla ormanlardan yararlanması sıra-

sında, buradaki ekosisteme bağlı tüm canlıların durumunun da göz önünde 

bulundurulmasını hedefler. Diğer deyişle, ormanların ekonomik işlevleri 

elbette ki olacaktır ama bundan yararlanma, kontrolsüz olmamalıdır. Bunun 

için de orman ürünlerinin talebini düşürüp, arzın niteliğini yükseltmek gere-

ğinden söz edilebilir. Talepteki düşüş, çevreye duyarlı diğer iktisadi alışkan-

lıklarla eklemlenmelidir. Örneğin; “atma” alışkanlığımızı değiştirip az tüke-

timi seçersek, daha az kereste ve kağıt ürünü kullanılacaktır. Bunların ya-

nında, PORRIT’ın önerdiği “yeni tarım modelleriyle geliştirilmiş fidanlık ve 

küçük ölçekli korular ile hem sert tahtalı ağaç, hem de birçok tür yumuşak 

ağaç yetiştirilmesine yönelik geniş ölçekli bir yeniden ağaçlandırma yakla-

şımı” benimsenebilir (1989:174). Öte yandan, bitki ve hayvanların besin 

kaynağı olması ve de biyolojik çeşitlilik için hayati önem taşıması nedeniyle, 

çayır ve meraların da korunması gereklidir. Tüm canlılığın sürmesini amaç-

layan biyokültürel anlayış, milli parklar ve tabiatı parkları ile endemik bitki 

türlerinin korunmasını da öngörür.  

Hayvanlar, hem canlı ekosistemin bir halkasını oluşturmaları, hem de 

insanlara ekonomik yarar sağlamaları nedeniyle önemlidir. Biyokültürel 

anlayış, canlılığın sürdürülmesi açısından hayvanlara öncelikle “etik” ba-

kımdan yaklaşır ve hayvanların, yeryüzündeki canlılığın en önemli unsurla-

rından olduğuna inanır. Onların ekonomik amaçlı kullanımı da bu etiğe göre 

şekillenir ve hayvanlara olan bağımlılığın en aza düşürülmesi öngörülür. 

Diğer yandan, sadece ekonomik yararı olan hayvanlar değil, bir hücreli can-

lılardan, tüm vahşi hayvan yaşamına kadar tüm canlı yaşamın varlığı korun-

malı ve sürdürülmelidir.  

Günümüzdeki büyüme modelleri içinde doğanın ve doğal kaynakların 

kullanılması büyük önem taşır. Bu kullanım sırasında, doğanın sadece doğ-

rudan maddi/ekonomik tarafıyla ilgilenilmesi, biyokültürel anlayışın eleştir-

diği noktalardan biridir. Çünkü, doğanın bu şekilde kullanımı doğrudan tah-

ribatlar yarattığı gibi başka sorunların doğmasına da sebep olmaktadır ki, 

bunlar bizzat insan hakları ile ilgilidir. Bilindiği üzere, günümüzde uluslara-
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rası arenada, genellikle tükenebilir doğal kaynakların kullanılmasında geliş-

miş ülkelerin, az gelişmiş ülkeler üzerinde egemenliğini pekiştiren pek çok 

politika aracı mevcuttur. Böylece, bizzat kaynakların sahibi olan ulusların, 

bunların hem kullanımını, hem de korumasını olanaksız kılan hakkaniyete 

aykırı durumlar ortaya çıkmaktadır. Buna göre, uluslar arası ölçekte ham-

madde tüketimini gelişmiş ülkeler aleyhine kısıtlayan ve azgelişmiş ülkeler 

lehine çeviren önlemler almak gerekliliği vardır. Keza, gelişmiş ülkelerdeki 

gelişmenin yavaşlaması söz konusu olurken, az gelişmiş ülkelerde kendi 

koşularını yeniden üretebilir bir iktisadi büyüme başlatılabilir. Ama bu bü-

yüme, mevcut büyüme politikalarının hatalarına düşmeden, PORRIT’in de-

yişiyle, “gezegenin bitimli sınırları içinde gerçekleşmelidir” (1989:120). 

Şayet, öncelikli amaç canlılığı sürdürmek olacaksa, insanlar/canlılar arasında 

hiyerarşi yaratacak dikey bir büyüme modeli değil, ortalama bir refah yara-

tacak yatay büyüme modeli esas alınabilir.  

Büyüme ile ilgili olarak, “nüfus sorunu” da oldukça önemlidir. Bilin-

diği üzere, nüfusla büyüme arasında kurulan karşılıklı ilişki, sadece yıllık 

büyüme hızı ve onun kişi başına GSMH’ya etkisi açısından ele alınmaktadır. 

Oysa bugün dünyadaki nüfus sorununun, doğanın taşıma kapasitesinin 

aşılmasından daha çok, tüketim kalıpları ile ilgili olduğu öne sürülmektedir. 

Nitekim, hali hazırda zengin Kuzey’in, 32 milyar yoksulun tüketimine eşde-

ğer tüketim yapmasının(Kaplan,1997:51) başka türlü bir açıklaması olamaz. 

Her ne kadar nüfus ve çevre sorunları arasında, tüketim alışkanlıklarından 

kaynaklanan “niteliksel” bir ilişki varsa da aynı zaman da her iki olgu ara-

sındaki niceliksel ilişki de görmezden gelinemez. Hele hele gelişmekte olan 

ülkeleri tam bir kısır döngü içine sokan hızlı nüfus artışı-açlık/susuzluk 

bağlantısı, söz konusu ilişkiyi daha öneli kılmaktadır. Bu bağlamda, aile 

planlama servislerinin, gerek duyan herkesin hizmetine mümkün olduğunca 

çabuk sokulması gereklidir. Diğer yandan, sağlık bakımı ve eğitim konu-

sunda daha yoğun çaba göstermek gerekmektedir. Ayrıca, bir uluslar arası 

raporda da belirtildiği gibi nüfus araştırmalarının tüm vatandaşlara net bi-

çimde açıklanması, çeşitli nüfus senaryolarının ve bunların sonuçlarının 

yerel, ulusal ve küresel düzeyde ilan edilmesi ama bu yapılırken bir “aile 

büyüklüğü empoze edilmemesi” öngörülebilir(Geleceğe Özen,1995:138). Bu 

son nokta, her bireyin kendi ailesinin büyüklüğünü özgürce ve sorumluluk 

içinde seçebilmesinin bir “insan hakkı” olduğu anlayışına dayanmaktadır.  

b. Üretim 

Biyokültürel yaklaşımında iktisadi üretim, sadece maddi refah unsur-

larının ortaya çıktığı bir sadece nicel bir süreç değil, aynı zaman da insanlar 

arasında ortalama bir refahı amaçlayan “nitel” bir süreç olarak da değerlen-

dirilir. Bu bağlamda, maddi anlamda bir değer üretiminin yanı sıra, ürünlerin 

üretiminde çeşitliliğin ve niteliğin ön planda olması amaçlanır. 
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Canlı yaşamın sürmesini hedefleyen bir yaklaşımda, insanların da 

aralarındaki ilişkiyi “canlılık” ilkesine göre belirlemesi mantıki bir zorunlu-

luktur. ILLICH’in “Şenlikli Toplum” kurgusu, böyle bir biyokültürel anla-

yışa oldukça yakındır. “Şenlikli Toplum” kurgusunda her toplum, her bire-

yin, topluluğun araçlarına en geniş ve özgür biçimde erişmesini güvence 

altına alan ve bu özgürlüğü, ancak başka bir bireyin elit özgürlüğü yararına 

kısıtlayan toplumsal düzenlemeler söz konusudur. Böyle bir toplumsal anla-

yışta, herkesin kendisini çalışarak ifade etme özgürlüğü vardır ancak söz 

konusu çalışma özgürlüğü, bir başkasının zoraki emeğini, zoraki öğrenimini 

ya da zoraki tüketimini gerektirmeyecek biçimde kullanılmalıdır (1989:21-23).  

Öte yandan, üretimin gerçekleştirilmesi sürecinde, iktisadi faaliyetleri 

anlamlı kılacak “insani boyutlarda”ki kurumlara da ihtiyaç vardır. Bu an-

lamda, kendine yeterli ev ekonomisi ya da kooperatife dayalı üretim sistemi 

ilgi çekici olabilir. Bölüşümü ve toplumsal yeniden üretimi sağlayabilecek 

“kendine yeterli” iktisadi bir yapı, yeni bir topluma geçişin de ilk adımını 

oluşturabilir. Nitekim ütopik bir yazar tarafından öne sürülen “ara teknoloji-

lerin, ara ekonomilerin ve üçüncü sektörün gelişimi ya da ev tamiratına, 

takasa, kişinin esas işinden başka bir işte çalışmasına, nakit kullanmaksızın 

değişime ve düzensiz işlere dayalı ‘gayri resmi’” (Frankel,1992:46) bir ikti-

sadın oluşturulması da bu sürece katkıda bulunabilir 

Ekolojik duyarlılığın esas oluşturduğu bir dünya anlayışının oluşturu-

labilmesi için öncelikle iktisadi mantıkta köklü değişiklikler yapılması ge-

rektiği hemen herkesçe kabul edilmektedir. Buna göre, mevcut sistemdeki 

değişim ve kâr için üretim yerine, “kullanım için üretim” kriteri ve buna 

dayalı üretim ilişkilerinin geliştirilmesi öngörülmelidir. Yeni toplumsal bazı 

öngörülerin, “iktisadi insan”a kazandırmayı amaçladığı temel nitelik de “ye-

tinme ruhu”na dayalı bir duyarlılıktır. 

 Ekoloji ve ekonomi dengesini bozmayacak bir duyarlılığın oluşturu-

labilmesi konusunda, üretimin asal unsurlarından olan “çalışma” ve “iş” 

olgularının yeniden tasarlanması önem taşır. Bu konuda, BAHRO’nun yak-

laşımları bir model oluşturabilir. Ona göre çalışma, herkesin bütün düzey-

lerde faaliyet gösterebileceği şekilde yeniden bölüştürülmelidir. Keza, ça-

lışma “zorunlu” ve bütünüyle diğer işlere bağlı bir çalışmayla sınırlandırıl-

mamasının yanında, ahlakî bir güdülendirme ile geleneksel motiflerden ba-

ğımsız olmalıdır. Çalışmak, insanların karşılıklı iletişim kuracakları ve ken-

dilerini geliştirecekleri zevk verici bir faaliyet, bireylerin dışavurumları için 

bir zemin oluşturan “birincil yaşamsal ihtiyaç” ve böylece de belirleyici 

toplumsal faaliyet türü olmalıdır (1996:325).  

SIMONNET’de otonom yaratıcılığa ve boş zamana daha çok imkan 

sağlayan, daha iyi ve daha az çalışma koşullarında nitelikli mal ve hizmet 

üretmeye yönelik bir çalışma şekli önerir. Böyle bir öneride, mesleki faali-
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yetler yaratmaktan çok, yaratıcı çalışmaları meslek haline getirmek amaçla-

nır. Birey için de temel oluşturan bu değişiklik ile “çalışmak için yaşamak 

yerine, yaşamak için çalışmak” ilkesi benimsenir. Daha az çalışmanın he-

deflendiği bu öngörü, tüketim ve üretimin azaltılması, tahrip edici üretimin 

kaldırılması, dayanıklı mal üretiminin sağlanması ve savurganlığın önlen-

mesi gibi amaçlar taşır (1990:64-65). Halihazırda gelişmiş ülkelerde bu 

yönde eğilimler olması

, söz konusu öngörülerin çok uzun olmayan bir za-

manda uygulanabileceği hususunda iyimserlik yaratmaktadır.  

Öte yandan, günümüzdeki haliyle, çoğu insan için keder verici bir fa-

aliyete dönüşmüş olan “iş”in, söz konusu olumsuz niteliğinin ortadan kaldı-

rılması ve bireylerin özgürleştirilmesi gerektiği söylenebilir. Çünkü toplu-

mun gerçek temelleri, aileden sonra iş hayatında kurulan ilişkilerdir 

(Schumacher, 1995:26). Günümüzdeki “tam istihdam” takıntılı politikalar, 

pek çok sorunla karşı karşıyadır. Yaşam standardını sadece “ücretli emek”le 

sağlamayı amaçlayan, günde sekiz saatlik işi dayatan, ancak makul bir ra-

hatlıkta yaşamaya izin vermek, yeterli maddi karşılığı sağlamak, aynı za-

manda kişisel becerilerin ve zamanın etkin kullanımını sağlamak gibi 

niteliklerden yoksun tam istihdam anlayışı, kendini idame ettirebilen, maddi 

ve tinsel zenginlik yaratan ve onu görece yollarla yeniden dağıtan bir iş an-

layışına karşı tercih edilirlikten uzaktır. PORRIT’in yaklaşımı, tam istih-

dama dayalı iş anlayışına karşı olan biyokültürel öngörülere paralellik göste-

rir: Ona göre işin işlevi, en az üç şekilde ortaya çıkar: İnsana yetkilerini kul-

lanmak ve geliştirmek imkanı vermesi; başka insanlarla ortak bir işte birleşe-

rek kendine dönüklüğün aşılmasını sağlaması; kendine uygun bir yaşamın 

gerektirdiği mal ve hizmetleri oluşturması (1989:126-127). Somut çizgilerle 

biyokültürel yaklaşımda ideal iş, makul bir yaşam standardı sağlamalı, kişi-

sel olarak tatmin edici olmalı, çevresel olarak sağlıklı olmalı, toplumsal ola-

rak yararlı olmalı ve isteyen herkese açık olmalıdır. Bu nitelikleri taşımasın-

dan dolayı kaybolmak üzere olan “zanaatkarlık”ın geliştirilmesi önerilebilir.  

Doğal olarak çalışma ve iş olguları, “özne”lerinden ayrı olarak irdele-

nemez. Her ne kadar yukarıdaki öngörüler, tüm insanlar için geçerli ise de 

erkek merkezli mevcut iktisadi sistem içinde birer özne olarak “kadınlar”ın 

durumunu ayrıca ele almak gerekir. Biyokültürel anlayış, günümüzde “tüke-

tim toplumu” yaratmak için sömürülen ve “meta”ya dönüştürülen kadına, 

“analık” özelliğini geri kazandırarak, onu, “bireylerin duygusal gereksinim-

lerini karşılayan, böylece çatışmaları azaltan ve toplumun işlemesini sağla-

                                                 


 Bir yıldaki çalışma süreleri, bazı ülkeler itibariyle şöyle sıralanabilir: Türkiye’de 

2.470, Portekiz’de 2.009, ABD’de 1.952, İngiltere’de 1.935, Yunanistan’da 1.810, 

İspanya’da 1.807 Finlandiya’da 1.775, Almanya’da 1.559, İsveç’te 1.544, 

Hollanda’da 1.452 ve Norveç’te 1.424 saat (Akşam, 11.01.1998). 
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yan” bir uzlaştırıcı durumuna getirmeyi amaçlar. Ayrıca, üretim sürecinde 

kadının, egemenlik altında değil, paylaşan konumda olması öngörülür. 

İktisadi ve sosyal hayatta kadının rolünün yeniden belirlenmesinden 

hareketle, “üretim sürecinde insanın anlamı nedir?” sorusu da sorulabilir. 

Bilinmektedir ki, Sanayi Devriminden beridir süren çalışma anlayışı, işi, 

hiçbir insanlık izi bırakmadan, otomasyon ve makinelerle görülür hale ge-

tirmiş, bu da günümüzde yabancılaşma ve tüketim çılgınlığı ile sonuçlan-

mıştır. Bu bakımdan öncelikle, üretim yöntemleri ve araçları, insanın yaratı-

cılığını göstermesine yeterince yer bırakacak nitelikte olmalıdır.  

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde üretim konusu, pek çok yön-

den daha hayati bir önem taşımaktadır. Çünkü BAHRO’nun da belirttiği gibi 

toplumu dönüştürme mücadelesi, artık yaşamın ve işgücünün yeniden üretil-

diği özgül alanlarda “yeniden üretim tarzının” kendisinde söz konusu ol-

maktadır (1996:40). Yeni üretim tarzları, son tahlilde “insani ihtiyaçların 

dönüştürülmesi” ve buna yönelik üretim yapmayı doğuracaktır. Bu bağ-

lamda, üretilen ürünlerin miktarı bugüne oranla daha az olması, ancak 

ömürlerinin daha fazla olması savunulur. Bunun yanı sıra, mevcut iktisadi 

sistemdeki faaliyetlerle “artık değerin artırılması” hedeflenirken, biyokül-

türel anlayışta “kullanım değerinin artırılması” hedeflenir. Böyle bir 

üretimde iktisadi artık, ürünlerin mümkün olan en hızlı tüketimiyle değil, 

mümkün en uzun süreli kullanımıyla ilgilidir. Üretimin bu niteliksel dönü-

şümü pek çok olumlu dışsallığı (ekolojik sorunları azaltma, enerji ihtiyacının 

düşmesi, kaynak kullanımının azalması vs.) doğuracaktır.  

Biyokültürel anlayışta üretici güçlerin dönüştürülmesi sürecinin 

önemli bir halkası da, “insanî ihtiyaçların dönüştürülmesi” oluşturmaktadır. 

Çünkü daha önce irdelendiği üzere, bugün insanî ihtiyaçların önemli bir 

bölümü, bu ihtiyaçları gidermek için üretilen mal ve hizmetler tarafından 

belirlenmektedir. Esas amacın “üretim için üretim” olduğu günümüz iktisadi 

anlayış, insanların gerçek ve zorunlu ihtiyaçlarının yerine, sahte ihtiyaçlar 

yaratır. Oysa, bireyin sağduyusunda “süreklilik ve kalıcılık” olmakla birlikte, 

egemen iktisadi araçlar, bilinçaltındaki bu eğilimin bilinç haline gelmesine 

izin vermemektedir. Biyokültürel anlayış, insan doğasına uygun bir yaşam 

öngördüğünden dolayıdır ki, niceliksel talebin “arttırılması” yerine “düşü-

rülmesi” gerektiğini savunur. Yerel ihtiyaçların yerel üretimle karşılanması 

ve daha değişik ihtiyaç karşılama modelleriyle bu öngörü desteklenir. Tüke-

tim biçimlerinin nasıl olması gerektiği, MARCUSE’nin belirttiği gibi, bas-

kıcı araçlarla ve yukarıdan dayatılan argümanlarla olmamalıdır. Aksine, 

gerçek ve yanlış gereksinimlerin neler olduğuna bireyler kendileri özgür 

düşünceleriyle karar vermelidir(1997:18). Böyle bir toplumda, bireylerin 

özgür düşünce ile yapacakları seçimlerin, söz konusu öngörülerle tutarlı ve 

uyumlu olacağı düşünülürse, tüketim ve ihtiyacın ekolojik kriterler ile de 

uyuşacağı söylenebilir. 
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Bugüne kadar yer yer çevre ile zıt kutuplardaymış gibi gösterilen tek-

noloji, biyokültürel anlayışa göre dönüştürülerek korunmalıdır. Teknolojinin 

yeniden değerlendirilmesinde, HABERMAS’ın da dikkat çektiği üzere, ide-

olojik boyutu göz önünde tutulur (1997:33-68). Bilimsel ve teknolojik ge-

lişmelerin, toplumsal gelişmelerin belirleyici unsurları olduğundan hareketle, 

teknolojinin, işçinin yabancılaşmasına yol açması ve zamanla bütün emeğin 

yerini alması eleştirilir. Mevcut üretim ilişkilerinin yarattığı yabancılaşma-

dan kaçınmak için yalnızca makinelerin niceliksel üretimi ile değil, insanları 

makinelerin önemsiz uzantıları durumuna sokan kapitalizmin kurumsallaş-

mış otoriter ve hiyerarşik boyutları ile de ilgilenmek gerekir. Bu bağlamda 

endüstriyalizmdeki geniş ölçekli ve merkezi yapılı üretim süreci yerine, 

SCHUMACHER’in ideal teknoloji betimlemesinde olduğu gibi hemen her-

kesin erişebileceği kadar ucuz, küçük ölçeklerde uygulamaya elverişli ve 

insanın yaratıcılık gereksinimleriyle bağdaşır nitelikte bir teknoloji öngörül-

mektedir (1995:24). Diğer bir deyişle, yeni teknoloji hareketi, 

BOOOKCHIN’in yaklaşımı ile uyumlu olarak, kendi koşulları içinde ölçek 

olarak insani, yapı olarak basit ve taraf olarak doğadan yana olan son derece 

adem-i merkezi bir tekniktir (1996:126). Son tahlilde bir teknoloji, sadece 

düşük düzeyde kirlilik yaratması, yenilenebilir olması, tekrar üretim zinci-

rine girmesi gibi ekolojik özellikleri değil, aynı zamanda sosyal ve politik 

özellikleri de içermelidir. Bu kaygıların göz önünde tutulmasıyla kullanıla-

cak bir teknoloji, toplumun gelişmesine katkıda bulunabilir. Örneğin; sağlık-

sız ve tehlikeli işleri makinelerin yapması ya da yeni teknoloji ile daha az 

enerji ve kaynak harcayan üretim sağlanması söz konusu olabilir. 

Üretim sürecinin bir diğer önemli halkası olan enerji konusunda, 

biyokültürel anlayışın temelini “tasarruf” oluşturur. Diğer deyişle, “banyo 

küveti sızdırıyorsa, iki misli büyük çeşmeye değil, bir tıkaca gereksinim 

vardır” ifadesi, temel ilke olarak görülebilir. Diğer yandan, kullanılacak 

enerji türünün, yenilenebilir kaynaklara dayanması savunulur. Doğal olarak 

yenilenebilir enerji kaynaklarının en büyük avantajı, fosil kaynaklara göre 

çevreye daha az zarar vermelerinin yanı sıra, para kazanmak amacıyla enerji 

arzlarını kullanan tekeller ve çok uluslu şirketler için pek kullanışlı olma-

malarıdır. Bu tür bir kullanımda da “kendine yeterlilik” ilkesi esastır. Güneş, 

rüzgar, su ve metan gazı vs. olarak sayılan yenilenebilir kaynaklardan elde 

edilecek enerjiler, bugünkü üretim miktarının çok altında olacaktır. Ancak, 

zaten önerilen teknolojiler de küçük ölçekli olduğundan, ihtiyaç duyulan 

enerji miktarı da az olacaktır. Başka bir deyişle, şimdi kullandığımız veya 

ileride kullanacağımız varsayılan enerji miktarını üretmenin alternatifini 

aramak yerine, alternatif kaynaklardan elde edilebilecek enerji miktarına 

uygun teknolojiler üretilmelidir Dickson, 1992:152-153). 

Tüm üretim sürecinin altyapısını oluşturan bilim/bilgi olgusu da 

biyokültürel içerikli üretimin gerçekleştirilmesinde farklı işlevlerle yüklene-
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cektir. Her şeyden önce ILLICH’in ifadesiyle “... mitoslardan arındırılması” 

(1989:92) yoluyla bilim, kurumsal bir faaliyetten çok, bireysel bir girişim, 

bulmaca çözme anlamından, bireylerin önceden belirlenemeyecek yaratıcı 

faaliyetleri haline gelecektir. Ayrıca bilim, temel görevi olan “yaşamı anlat-

mak” üzerinde yoğunlaşacak ve onu koruyacaktır. Öte yandan 

SIMONNET’nin de önerdiği gibi bilime, “etik” bir özellik de eklenmesi 

öngörülür. Bunun amacı, doğal dünyanın bir parçası olduğumuzun anlaşıl-

masını sağlayan bilimi, insanları sürekli denetim altına alma niteliğinden 

arındırmaktır. Böylece, doğal olayların incelenmesine ve insanlığın gelece-

ğini iyileştirecek çalışmalara öncelik verilecektir. Bu, aynı zamanda birbi-

rinden ayrılmış ve bölünmüş farklı bilim dallarının birleştirilmesini de ge-

rekli kılar (1990:69). 

c. Devlet ve Yönetim 

Ulusal devlet olgusunun, kapitalizmin kurumsallaşması sürecinde or-

taya çıkması, onun, iktisadın uygun koşulların yeniden üretilmesini sağlayan 

bir aktör olması sonucunu doğurmuştur. Dolayısıyla, günümüzde maddi 

refah üretilmesinde, devletin rolü azımsanmayacak önemdedir. Bu bağ-

lamda, eğer egemen üretim tarzı, ekolojik sorunların bir kaynağı olarak gö-

rülüyorsa, devlet, bu süreçten soyutlanamaz. Aksi durumda devlet, görünüşte 

ekolojik sorunları gidermeye yönelik resmi politikalar yaratırken, içsel olarak, 

o sorunların nedenlerinin yeniden üretilmesine hizmet etmekten kurtulamaz.  

Biyokültürel yaklaşım, ulusal devleti, özellikle belli bazı politik iş-

levleri bakımından eleştirir. Bunlardan birisi, devletin merkezi nitelikleri ile 

devasa bir yönetim/iktidar ilişkisine sahip olmasıdır. Böyle bir yapı, bireyin, 

devlete erişmesini ve yönetim etkinliğine katılmasını zorlaştırmaktadır. Bu-

nun yerine, merkezi olmayan (ademi merkezi), daha küçük yönetim kade-

meleri tercih edilir. Yerel hükümet, yerel ihtiyaçları karşılayabilecek küçük 

iş kolları ve kooperatifleri kurabilmek için daha etkili olabilir. Yerinden 

yönetime dayalı bir sistemde, bütün insanların kendilerini geliştirmek için 

gerekli araçlar, daha etkin kullanılabilecektir. Yerel yönetimler, sosyo-eko-

nomik yararları saklı kalmak koşuluyla, demokratik eğitim kurumları olma-

ları ve bu anlamda eşitlik, temsil ve katılıma imkan veren işlevleri bakımın-

dan (Görmez,1997:50-55) oldukça önemlidirler. Diğer yandan, yerel yöne-

timler halka en yakın kuruluşlar olarak, çevre duyarlılığı oluşturmada ve 

harekete geçirmede de etkili kurumlar olarak görülmektedir. Çevre duyarlı-

lığı yaratma sürecinde, yerel yönetimlerin bilgi almak ve uygulama politi-

kaları üzerinde düşünce birliği sağlamak için vatandaşlara, iş çevrelerine, 

sanayi kuruluşlarına ve diğer gönüllü kuruluşlara danışması ve onların da 

karar alma sürecine katılması öngörülür. 

Biyokültürel bir anlayışın devlete yönelik öngörüleri içinde “yönetim” 

konusu da önemli yer tutar. Bu noktada, devlet-halk ilişkisinin özellikle 
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çevre duyarlılığı ile doğrudan ilişkili olabilecek noktalarına eğilmek gerekir. 

Bilindiği gibi doğrudan ve temsili demokrasiler, artık yerini çoğulcu, katı-

lımcı demokrasi kavramlarına bırakmaktadır. Dolayısıyla, çevre sorunlarının 

çözümü konusu, devletin (genel olarak tüm resmi yönetim kademelerinin) 

politikalarında, çoğulculuk çerçevesinde, katılımın gerçekleşmesini sağlayıcı 

şekilde yer almalıdır (Geray,1997:328). Böyle bir politikanın sağlıklı işleye-

bilmesi için yapılan faaliyetler konusunda tam bilgilenme hakkı güvence 

altına alınmalıdır. Bilgilenme sürecinde, doğrudan yönetime başvuru kadar, 

kitle iletişim araçları yoluyla kamuoyu oluşturmanın önündeki engeller de 

kaldırılmalıdır.  

Biyokültürel bir anlayışta gönüllü kuruluşlar, katılımcı demokrasinin 

oluşmasında ve gelişmesinde önemli rol oynarlar. Bu kuruluşlar, devletin 

yönetim yapısından bağımsız olmalarının yanı sıra çevreye uyumlu ve sosyal 

açıdan sorumluluk taşıyan politikaların uygulanmasında ve halka benimse-

tilmesinde, uzmanlık bilgisine sahip olmaları nedeniyle de önemlidirler 

(Keating,1993:99). Gönüllü kuruluşların söz konusu işlevlerini yerine geti-

rebilmeleri için bunların danışmanlık hizmeti verecek gruplar meydana ge-

tirmesine -yasal ve ekonomik olarak- olanak sağlanmalıdır. Ayrıca, gönüllü 

kuruluşlara, kamu çıkarlarını savunmada etkili olabilmeleri için hukuki yol-

lara başvurma hakkı tanıyan yasal düzenlemeler yapılabilir. 

d. İnsan ve Toplum 

Batıda “İnsan insanın kurdudur” sözü söylendiğinden bu yana oluşan 

yönetsel ve iktisadi kurumlar, genellikle insanların mücadele/rekabet içinde 

olduğuna dayalı bir anlayışa göre şekillenmiş ve bu anlayışın yeniden üre-

tilmesini sağlayıcı bir işleve sahip olmuştur. Aslında böyle bir anlayışın te-

melinde–Hristiyanlığın da etkisiyle- “insan doğası kötüdür” inancı vardır. Böyle 

bir insan anlayışı, başat kurumlar vasıtasıyla, insanlar üzerinde bir “tahakküm 

ilişkisi” doğurmuş ve bu tahakküm, doğa ile olan ilişkilere de yansımıştır. 

Ekolojik ilkeleri içeren biyokültürel anlayışta, insanın doğuştan “iyi” 

olduğuna inanılır. Ama bu inanç, insandaki bencillik, saldırganlık ve çıkarcılık 

gibi bazı özelliklerin olmadığı anlamına gelmez. İnsan doğası, evrimsel süreçte 

kazanılan iyi ve kötü nitelikli yetilerden, koşullara göre hangilerinin öne 

çıktığına göre şekillenmektedir. Örneğin; “rekabet”e dayalı bugünkü sistemde 

acımasızlık öne çıkmıştır. Ancak, olumsuz sonuçlara yol açan yetilerin yerine, 

hem insan hem de çevresi için olumlu sonuçlar doğuracak yetiler baskın 

kılınabilir. Bu biyokültürel süreç, yeniden düzenlenen kurumsal yapı ve düşünce 

sisteminden oluşacak bir “çevre” sayesinde gerçekleştirilebilir. Çevresel şartlara 

uyma yeteneği gelişmiş canlılardan olan insana, yeni bir çevre yaratılması 

konusunda, PORRIT’in yaklaşımı ilginç bir örnek oluşturur: O, insanların kendi 

çıkarlarını düşünmesini oldukça doğal karşılar ve bugünkü dünyada bireysel 

çıkarların sadece “maddi servet birikimi” ile tanımlandığını söyler. Oysa, 
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bireysel çıkarların hedefi başka bir amaca göre, örneğin, toplumun 

çoğunluğunun ve gezegenin çıkarları ile aynı doğrultuda belirlenebilir. Böylece, 

bireysel çıkar, hayatta kalma amacından öteye geçmeyecektir (1989:186).  

Biyokültürel anlayış, ekonomik hayatta makinenin bir dişlisi konu-

munda olan bireyden, “insan” olmaya dönüşü amaçlar. Bu dönüşüm, farklı 

olma hakkını da içeren, tekil, dürüst, bilinçli, yabancılaşmadan kurtulmuş bir 

insan öngörür. Artık birey, iktisadi çıkar uğruna kurban edilmiş bir nesne 

olmaktan çıkıp, kimlik ve “değer” sahibi yapılmalıdır. Keza, toplum da de-

ğer sahibi bireylerden oluşan, bunların karşılıklı ve bağımlı bir uzlaşma 

içinde olduğu bir kurumsal bir düzen halinde tasarlanmalıdır.  

Sosyolojik olarak toplum kavramının özünü “insan” oluşturmakla be-

raber, her insan topluluğu, toplum niteliğine sahip olmayabilir. Bu bağlamda, 

karşılıklı ilişki sürecinde insanın doğayı “öteki” olarak algılaması, toplumsal 

boyutta da öne sürülebilir. Nitekim, ekolojik sorunların geçmişten bu yana 

“sürdürülebilirliğini” sağlayan da bu bakış açısı olmuştur. 

Tüm ekolojik sistem bir bütün olarak düşünüldüğünde, topluluk, sa-

dece insanlardan oluşmaz, toprağı, suları, bitkileri ve hayvanları da kapsar 

(Ünder,1996:123-124). Biyokültürel anlayışın toplumu bir ekosistem olarak 

algılamasından dolayı, diğer canlılarla derin bir uyum içinde olma duygusu 

benimsenir. Buna bağlı olarak, yeryüzüne nüfusun dengeli dağılımı, açgöz-

lülük ve rekabet yerine işbirliği temelinde yaşama ve çalışmanın esas olduğu 

ve dolayısıyla kendiliğinden bir yardımlaşmanın olması öngörülür. Keyfi 

otorite, baskı, zorlama ve hiyerarşinin olmadığı, kararların uzlaşmaya daya-

narak alındığı, doğrudan demokrasi ile gönüllülüğün esas olduğu sade bir 

hayat tasarımı söz konusudur  

Yukarıdaki öngörülerle paralellik gösteren bir toplum tasarımını, 

Murray BOOKCHIN'in, “organik toplum” modelinde de görmek mümkün-

dür: Organik toplumların kurumsal düzenlemelerinde, bireyler arasındaki 

farklar, bir egemenlik ve boyun eğme sisteminden çok, bir ilişkiler modeline 

göre oluşmaktadır (1994:35). Ayrıca, “eko-cemaat” kavramı, doğrudan halk 

yönetimine, yerel kaynakların maksimum kullanımına olanak sağlayan 

adem-i merkeziyetçiliği, kültürel çeşitlilik ve psikolojik biricikliliği esas 

almasının yanında, kendi başına özgürlükçü kurumlar, insan ölçekli yapılar 

ve bireyi endüstriyel, el emeğine dayalı çalışmaya sevk eden çeşitli üretken 

görevlerin bir toplamı olarak öngörülür (Bookchin,1996:109). 
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4. Biyokültür Oluşturmada Eğitimin Yeri ve Biyokültürel  

Anlayışta Eğitimin (Biyoeğitim) Unsurları 

a. Genel Eğitim Politikaları 

İnsanoğlu birkaç milyon yıldır biyokültürel evrime uğramaktadır. 

Kültürel gelişme, insanlığın geleceğinde, biyolojik evrimden çok daha güçlü 

bir belirleyicidir. Oysa, sonu “insan”a varan türün evriminde biyolojik evrim 

milyonlarca yıl temel belirleyici olmuştur. Her iki olgu arasındaki karşılıklı 

ilişki bugün bile devam etmektedir(Özbek,200:36). Bu bakımdan, insanlığın, 

biyokültürel bir evrimin ürünü olduğu söylenebilir.  

Kültürün en önemli özelliği, kazanılan her türlü bilgi, beceri ve dene-

yimin kuşaktan kuşağa aktarılarak zenginleşmesidir. Bu aktarım, genler yo-

luyla değil, eğitim yoluyla olur. İnsan toplumları çevre koşullarına ve tarih-

sel deneyimlerine bağlı olarak farklı kültürel yapılara sahip olmuşlar ve do-

layısıyla araçları ve boyutları farklı olmak üzere, sürekli bir eğitim sürecin-

den geçmişlerdir. 

Eğitim, kültürün oluşum süreci içinde sadece bir “aktarım” aracı ol-

mamıştır. Özellikle 17. yüzyıldan itibaren, Bilimsel Devrime paralel olarak, 

aynı zamanda kültürel oluşumun içeriğini de etkilemiştir. Dolayısıyla, kültü-

rün hem sürekliliğinde bir araç, hem de oluşumunda bir yapı taşı olmuştur. 

Bu bakımdan eğitim-kültür ilişkisi, çift yönlü bir ilişkidir. Söz konusu ilişki, 

çevre konusunda olumlu yaklaşımlar getirebileceği gibi olumsuzlukların 

artışında önemli bir rol de taşıyabilir (Mutlu, 2001:109-124). Nitekim, bugün 

karşılaşılan sorunların boyutu, eğitimdeki ciddi eksikliklere işaret etmektedir. 

Bilindiği üzere eğitim, doğal kaynaklardan daha iyi yararlanabilmek ve 

doğayı denetim altına alabilmek için gereksinme duyulan bilgileri, becerileri 

ve uygulayımları sağlar (Geray, 2002:40). Ancak, çevre sorunlarının oluşum 

sürecinde de görüldüğü üzere, eğitimin “doğadan yaralanmak ve onu denetim 

altına almak” işlevi, aynı zamanda tehdit edici bir nitelik taşır. Eğitimin bu 

akılcı niteliği, etik bir unsurla eklemlenmediği sürece, doğanın tahribi kuvvetli 

bir olasılıktır. İnsanın doğaya nerde, ne zaman ve ne kadar müdahale etmesi 

gerektiğini belirleyen bu etik, çevreye duyarlı bir kültürle sağlanabilir.  

Eğitim, her ne kadar sorunları çözümünde temel belirleyici ise de kö-

keninde toplumsal, ekonomik, kültürel etmenlerin yattığı karmaşık bir nitelik 

taşıyan çevre sorunları konusunda, bu özelliğinden yoksun kalmış gibi gö-

rünmektedir (Geray,1997:323). Bundan dolayı, özellikle çevre sorunları söz 

konusu olunca, eğitimin başka yöntemlerle desteklenmesi ihtiyacı ortaya 

çıkmaktadır. Biyokültürün bu konudaki önerisi, genel eğitim yöntemlerinin, 

“doğa tarihi ve biyokültür eğitimi” ile eklemlenmesidir. Söz konusu eğiti-

min, eğitim sürecinde bazı işlevleri olacaktır: Öncelikle, doğanın bileşenleri-

nin nasıl olduğu, bunların tarihsel süreçte nasıl şekillendiği, insanın çevresini 
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nasıl etkilediği ve ondan nasıl etkilediğinin tarihsel anlatımı, bunlardan ba-

zılarıdır. Ayrıca, yapay ve doğal çevre etkileşimini içeren birleşik bir yakla-

şım, sosyal, kültürel, ekonomik vb. bakımlardan irdelenir. Öte yandan, ya-

şam kalitesini koruyan ve geliştiren bireyler yetişmesi için çevre bilinci ve 

sorumluluğu oluşturmaya yönelik yöntemler izlenir. Ayrıca, çevrenin bir 

“etik sorunu” haline gelmesi hedeflenir. Böyle niteliksel bir yaklaşım, bi-

reylerin, yaşam biçimleriyle doğa arasındaki karşılıklı etkileşimin farkına 

varmaları ve çevrelerini biçimlendirirken daha bilinçli davranmalarının 

amaçlar. Diğer deyişle, insanın doğal dünya ile ilişkisinin açıklığa kavuştu-

rulması, artık bu konuyla özel olarak ilgilenen kişilerin değil, eğitim süre-

cindeki tüm bireylerin sorumluluğu olacaktır. 

Kişi, eğitim yoluyla, içinde bulunduğu ortamlardan aldıklarını, kendi 

davranışıyla bütünleştirerek, ikinci bir doğa oluşturur. Kendi gerçekleriyle 

özdeşleşen dünya ne denli açık ve yoğun olursa, insan da o denli kendisi olma 

olanağı bulur. Nitekim, BÜYÜKDÜVENCİ’nin de belirttiği üzere, çağımızın 

temel eğitim sorunu, eğitsel çabaların birleştirici bir düşünceden yoksun 

olmasıdır (1994:71). Biyokültür eğitimi, bu birleştirici eğitimi verirken, bireyin 

kendini tanıyarak, dış dünya/doğa ile bilinçli ilişkiler içinde olmasını amaçlar. 

Eğer BOOKCHIN’in belirttiği gibi “insanın insana tahakkümü... insa-

nın doğaya hakim olmaya mahkum olduğu bir ideolojiyi yaratmış...”(1994:23) 

ise eğitim, insan haklarına, barışa, uluslar, etnik ve dinsel gruplar arasında 

barış ve hoşgörüye saygıyı işlemeli, insanları, hakların ve sorumlulukların 

bilinciyle başlayan sosyal hayata daha aktif bir katılıma hazırlamalıdır. Bunun 

için de insanlık ve doğaya yönelik bir duyarlılık ve bilinç etiği 

vurgulanmalıdır. Eğitim yoluyla sağlanacak böyle bir etik, aynı zamanda 

insanları, demokrasiye katılabilecek, kendi siyasal ve hukuki haklarını isteyip 

alabilecek imkanlarla donatacaktır. Pek çok karmaşık zorluklar ve çatışmalarla 

dolu bir dünyada eğitim, bireylerin, sorunları analiz edip, çözüm bulabilecek 

becerilerle donanmalarında giderek daha önemli bir araç haline gelmektedir. 

Gerçek hayatın gerekleriyle eğitim sisteminin soyut durumu arasındaki 

uçurum, bu aracın, insanları yarının sosyal, ekonomik ve çevresel ihtiyaçlarına 

göre hazırlama potansiyelini azaltmaktadır. Böyle bir sorunu aşabilmenin 

yolu, eğitimi, sadece soyut bilgilerin verildiği bir süreç olmaktan çıkarıp, aynı 

zamanda gerçek hayatta yer alan uygulamalarla da eklemlemektir. 

Diğer yandan eğitim, çevreye duyarlı bir toplumun gelişmesini teşvik 

için kullanılacaksa, o zaman onu, sadece kişinin hayatta ilerlemesi için salt 

ekonomik etkileri olan bir araç olarak görmekten vazgeçmek gerekir. Bunun 

yanında, eğitimin, bireylerde varolan barış, hoşgörü ve adalet yetilerini ge-

liştirme konusundaki potansiyeline dikkat çekmek gerekir. Duyarlılık etiğini 

kapsayan belirli değerlerin, eğitim sisteminin her aşamasında, daha ilk sınıf-

lardan başlayarak, yetişkin eğitimine kadar devam ettirilmesi gerekir. Eşitlik 

ve hakkaniyet, haklar ve sorumluluklar, zayıfların korunması, insanlık onuru 
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ve bireylerin kendi aralarında ve doğayla olan karşılıklı bağların önemi gibi 

kavramlar, bu duyarlılık etiğinin kilit noktaları olabilir. 

Çevre sorunları konusundaki eğitim, uzunca bir süre devletin ve sivil 

toplum örgütlerinin yükümlülüğü gibi görülmüştür. Ancak son zamanlarda 

bu sorumluluğun yüklenebileceği daha başka aktörlerden de bahsedilmekte-

dir. Özellikle üniversiteler ve diğer öğretim merkezleri, bu konuda ilk akla 

gelen kurumlardır. Çünkü, öğretmenler, yetişkin eğitimcileri, politika yapı-

cılar, yöneticiler, medya personeli, bilim adamları, yazarlar, sanatçılar, bü-

rokratlar ve gönüllü kuruluşları kuranlar, yüksek ve iyi eğitim almış kişiler 

arasından çıkmaktadır. Bu bakımdan çevre konusunda asgari bir bilinç 

oluşturmada üniversite kadroları ile halk kuruluşlarının birlikte, ortaklaşa ve 

katılımcı faaliyetlere girişmesi, pek çok yenilikçi ve yapıcı sonuçlar doğura-

caktır. Bunu başarabilmek için de her düzeydeki eğitimcinin, öğrencinin ve 

bilim adamının ilgilerini sınıflarının dışına yaymaları, kurumsal ve insani 

kaynaklarını kullanarak, herkesi, hayat kalitesini artırmak için çevre konu-

sunda duyarlı olmaya yöneltmesi gerekir. 

b. Eğitim Yöntemleri 

Gelişmekte olan ülkelerde, sürdürülebilir olmayan tüketimi azaltmak 

veya ortadan kaldırmak için kadınlar arasında tüketim bilincini geliştirerek, 

geleceğin üreticilerini çevre ve toplum açısından daha uyumlu ürünler ortaya 

koymak adına yetiştirmek olanaklı olabilir (Keating,1993:91-92). 

Dolayısıyla, biyokültürel bir eğitim sürecinde, kadının bu zenginliğinden 

tam olarak yararlanmak ve bunları evrensel değerlerle takviye etmek gereği 

vardır. Doğaldır ki, biyokültür oluşturma sürecinde kadınların, söz konusu 

işlevleri yerine getirebilmeleri, toplumda demokrasi ve insan hakları 

bakımından hiçbir eksiğinin bulunmaması ile de ilgilidir.  

2. Örgün Eğitim 

Bireyin kültürel gelişmesinde aileden sonra gelen ve toplumsallaşma 

sürecinde alacağı kültürün ilk basamağı “okul”dur. Birey doğduğunda özel 

bir ailesel-kültürel çevre içine atılır ve burada doğal olarak özel kültürel 

belirleyicilerin yaptırımlarına uğrar. Ancak, donanımlı bir insan olmak, zo-

runluluğun belirleyiciliğinden daha fazla bilinçli belirleyicilerin harekete 

geçirilmesi ile olanaklıdır. İnsan, “hem belirlenmiş, hem de özgürdür” 

(Özdüvenci, 1994:48). Zorunluluğun belirleyiciliğinden, özgürlüğün belirle-

yiciliğine geçiş, “okul eğitimi” ile olanaklıdır. Bu bakımdan, aile tarafından 

verilen kültür ile eğitim sırasında verilen kültürün olabildiğince tutarlı ol-

ması, ideal olan durumdur.  

Okul eğitiminin bir devamı olan üniversite eğitimi de hem örgün eği-

timin son aşaması olması, hem de bireyin evrensel bilgiyle tanışma ortamı 

olması nedeniyle önemlidir. Öte yandan üniversite, bir kurum olarak da 
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önemlidir. Çünkü üniversitelerin toplumla ilişkileri, gerçekte üniversitelerin 

toplumdaki işlevleri ile yakından bağlantılıdır. Üniversitenin toplumdaki 

temel işlevlerinden bazıları, bireyin toplumsal, doğal çevreye uyumunu sağ-

lamak ve de toplumsal ve doğal çevreyi değiştirmek, geliştirmek için gerekli 

bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Biyokültürel bir anlayışa uygun olarak; 

doğal ve toplumsal düzenin aksayan yönlerini görebilen, bu aksaklıkların 

temel nedenlerinin ve çelişkilerinin farkına varabilen, çözüm yolları üzerinde 

düşünüp, öneriler geliştirebilen, duyarlı ve bilinçli yurttaşlar yetiştirmek 

(Geray,2002:316-317), üniversite eğitiminin temel amaçları olmalıdır.  

Biyokültürel eğitim, eğitim sürecine sadece kültürel bir yaklaşım değil, 

aynı zamanda biyolojik bir yaklaşım da getirir. Bu bakımdan, gerek orta 

öğretim, gerekse üniversite eğitimi aşamasında öğrenme, güven, gevşeme ve 

kendini iyi hissetme atmosferine biyolojik olarak bağlıdır. Halihazırda tüm 

eğitim kurumlarında olduğu gibi öğrenme biyolojisinin ve doğasının, bu tür 

temel gerçeklerinin hiç tanınmaması durumunda, genellikle yeni bir alana girişte 

ve bilginin iletilmesinde çoğunlukla stres, başarısızlık ve prestij mücadelesi gibi 

her biri öğrenmenin tipik düşmanı olan duyumlar ortaya çıkar. Böyle bir 

durumda öğrenme, ezberlemeye dayalı olduğundan, olaylar arasındaki bütünsel 

ilişkileri anlamaya yardımcı olmaz. Ayrıca böyle bir eğitim sürecinde 

organizmanın tümü işin içine çekilmediği gibi yeni bilgiler, etkin, güvenilir ve 

tanıdık formlara büründürülerek sunulmamakta; öğrenme isteğini uyandıran 

motivasyon, ilgi, başarı, sevinç ve neşe bulunmamaktadır (Vester,1997:106-

107). Bu eğitim süreci sonucunda birey, ağırlıkla ya ders geçme ya da gelecek 

kaygısına düşecek ve belki de eğitimin yukarıdaki ideal amaçlarından hiçbiri 

gerçekleşmeyecektir. Ayrıca eğitim sürecinden sonraki hayatında da geçmişteki 

eğitimin etkisiyle, kolay kazanma, refah içinde olma ve rahat etme güdüleriyle 

hareket edecek ve toplumsal, ekonomik, kültürel ve çevresel unsurları, 

kolaylıkla bu güdülerine feda edebilecek bir kişilik yapısı oluşturacaktır. Oysa 

eğitim sürecinde hedeflenen amaçlara ulaşabilmenin ön koşulu, öğrenilecek bir 

konunun değeri ve anlamının, öğrenecek kişiye her zaman mantıklı gelmesidir. 

Ancak bu durumda öğrencide ilgi uyandırılır ve öğrenmeye karşı motivasyon 

oluşturulabilir. Bu anlamda, derslerin ağırlık noktasını değiştirmek, yaşamdan 

soyutlanmış bilgileri her hangi bir bilgi ihtiyacına yetecek kadar az düzeyde 

öğretmek ve bilgiyi, gerçeğin açık bir şekilde kavranmasını sağlayacak düzeye 

ulaştırmak gerektiği öne sürülebilir (Vester,1997:123). Bu sayesinde birey, 

öğrenilmiş olan bilgiyi uygulama yeteneği elde edilebilecektir. Keza, “gerçek”, 

kendi sistemi içindeki haliyle kavranabilecek, böylece oluşan ve oluşabilecek 

sorunların üstesinden gelinebilecektir.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi 

 
135 

SONUÇ 

İnsanoğlunun, varoluşundan bu yana doğanın zor şartları karşısında 

hayatta kalması ve varlığını sürdürebilmesi, öğrendiklerini ve tecrübesini, yeni 

kuşaklara aktarma yeteneği sayesinde olmuştur. Ancak bu sürecin başındaki 

insan, bugünkü zihinsel ve biyolojik donanıma sahip değildi. Biyolojik ve 

kültürel evrimin birlikteliği, bugünkü insanı ortaya çıkarmıştır. İnsanın 

biyokültürel evrimi, bir taraftan kendisini değiştirirken, diğer taraftan da 

çevresini değiştirmiştir. Çift yönlü bir değişimin en önemli aktörü olan kültür, 

toplumu oluşturan bireylerin dil ve iletişim süreçlerini, sanatlarını, inançlarını, 

törelerini, yönetim kurumlarını, üretim ve tüketim ilişkilerini içine alan bir olgu 

olarak, günümüzde de çevre üzerindeki etkisini sürdürmektedir. Bu etkinin son 

iki yüzyıldır olumlu olduğu söylenemez.Doğanın varlığını ve insan neslinin 

devamını tehlikeye sokan ekonomik ve sosyal yapılar, evrensel kültürün 

olumsuz özellikleri olarak görülmektedir. Söz konusu olumsuzluklar karşısında 

etkili çözüm yolları üretebilmek, insan ve çevre için daha duyarlı olan yeni bir 

kültür oluşturmakla olanaklı görünmektedir. Her ne kadar, yüzyılların birikimi 

ile oluşan kültürel unsurların bir çırpıda değiştirilemeyeceği kabul edilse de eğer 

bunların bir soruna yol açtığı gözleniyorsa, değiştirme çabalarından ya da en 

azından eleştirmekten de geri durulamaz. Aksi durumda, bugüne kadar 

canlılığın sürdürülmesi için uygun koşullar/değişiklikler yaratan biyokültürel 

evrim olgusuna ters düşülür.  

Alternatif olarak sunulan biyokültürel anlayış, mevcut ekolojik sorunların 

kökeninin, Sanayi Kültürünün yarattığı ekonomik, toplumsal ve siyasal 

kurumlarda yattığına inanır. Çünkü, bu kurumlar, insanın biyokültürel evrimine 

uygun olmayan, doğadan kopuşu sağlayan bir sıçramanın ürünüdür. Bu 

bakımdan, ekolojik sorunların sonuçları ile ilgilenmekten çok, bunların 

kökeninde yatan kurumların değiştirilmesiyle çözüme gidilebileceği savunulur. 

Bunun için de canlı yaşamın sürmesine yönelik olarak, doğa tarihinde önemli bir 

belirleyici olan biyokültürel evriminin sonuçlarına büyük önem verir ve 

önerilerini buna göre geliştirir. Biyokültürel anlayışın hayata geçirilmesinde en 

önemli araçlardan birisi eğitimdir. Günümüzde eğitimin, “kurumlar için” olması 

ve bireye bu bakış açısıyla yaklaşması, çevre konusunda yeterli duyarlılığı 

verememektedir. Biyokültürel içerikli bir eğitim, bireyi başlı başına bir özne 

olarak görür ve onu, her hangi bir kurum için değil, kendisi için yetiştirmeyi 

hedefler. Bu ise egemen kurumların politikalarından etkilenen değil, bu 

politikaları etkileyen bilinçli bireylerin yetişmesinde önemli bir etken olarak 

görülür. Biyokültürel anlayış, yeni bir öneriler bütünü olmayıp, “insanın doğa 

tarihi içindeki serüveninin yeniden gün ışığın çıkarılması ve bundan yararla-

nılması” düşüncesinin ürünüdür. Söz konusu öngörülerin öncelikli hedefi, 

basma kalıp kuralların dayatılması değil, tüm yaşam şekillerinin önemini takdir 

eden, insan ve çevresi arasındaki ilişkiyi anlayan ve sanatsal terimlerle yaşamın 

algılanmasını sağlayan bir “duyarlılık” oluşturmaktır. Bunu başarabilmek için de 
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insanın evrimsel gelişmesine uygun yollar izlenmelidir. Henri LABORIT’nin 

sözleri, bu durumu şöyle vurgular (1990:111): “İster bakan, ister bir fakültede 

öğretim üyesi, ister uygulayımcı, ister uzman işçi, ister sıradan kol işçisi olun, 

....(insanın) beyin düzeneklerinden habersiz olmak sizi olsa olsa işte bu 

kilitlenmiş topluma götürür; o toplumdaysa imge yaratan beyin kabuğu yalnız 

uygulayımın geliştirilmesine, Yontmataş Çağı’ndan kalma beyin de varolan 

toplumsal yapıların sürdürülmesine yarar. Uygulayımsal ilerleme ile insan 

evrimi arasında sürüp giden karışıklıkta işte buradan gelir. Bunlar birbirinin 

kösteği değildirler ve onların birbirinden habersiz kalmalarına göz yumacak 

yerde, birbirlerini tamamlamaları için çaba harcayabiliriz.” 

KAYNAKÇA 

Akşam, 11 Ocak 1998. 

ALPAGUT, Berna, “Doğal Çevre ve İnsanın Evrimi”, İnsan Çevre 

Toplum, Yay. Haz. R. Keleş, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara,1997, 113-119. 

ASLANOĞLU, Rana A., “Sürdürülebilir Kalkınmaya Eleştirel Ba-

kış”, Birikim, Ocak-Şubat 1994, S:57-58, 38-43. 

BAHRO, Rudolf, Nasıl Sosyalizm? Hangi Yeşil? Niçin Tinsellik?, 

Çev. T. Bora, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1996. 

.........................., “Çevreciliğin Manevi Bir Temeli Var mı?”, Birikim, 

Mayıs 1997, 21-29. 

BECK, Jan Mansvelt, Çevre ve Üçüncü Dünya, (Çev. K. Canatan), 

Endülüs Yayınları, İstanbul,1990. 

BOJÖ, Jan; Karl-Göran Mäler;Lena Unemo, Environment and 

Development: An Economic Approach, Kluwer Academic Publishers, 

Dordrecht,1992. 

BOOKCHIN Murray, Özgürlüğün Ekolojisi, (Çev.A.Türker), Ay-

rıntı Yayınları, İstanbul,1994. 

.................................,Ekolojik Bir Topluma Doğru, (Çev.A.Yılmaz), 

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1996. 

BORA, Tanıl, “Ekolojik Sorun ve ‘Bunalım İdaresi’nin Son Haddi”, 

Birikim, Haziran/Temmuz 1992, 94-101. 

BOYDEN, Stephen, “Education for Survival and a Better World”, 

Biopolitics, The Bio-Environment, The International University for the 

Bio-Environment, Volume III, Athens-Greece:Biopolitics International 

Organisation(B.I.O),1991,75-83. 

BÜYÜKDÜVENCİ, Sabri, Varoluşçuluk ve Eğitim, Form Ofset, 

Ankara, Tarihsiz. 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi 

 
137 

CALLENBACH, Ernest, Ekotopya, (Çev.O.Hakınhay), Ayrıntı Ya-

yınları, İstanbul, 1994. 

ÇİĞDEM, Ahmet, “Toplum, Doğa ve Eko-politik Hareketler”, Biri-

kim, Haziran 1997,31-38. 

DICKSON, David, Alternatif Teknoloji, (Çev.N.Erdoğan), Ayrıntı 

Yayınları, İstanbul, 1992. 

Duman, Ahmet, Yetişkinler Eğitimi, Ütopya Yayınları, Ankara, 2000. 

FRANKEL, Boris, Sanayi Sonrası Ütopyalar, (Çev.K.Durand), Ay-

rıntı Yayınları, İstanbul, 1992. 

GELECEĞE ÖZEN, (Çev, B. Çorakçı Dişbudak), TÇV Yayın 

No:119, Ankara, 1997  

GERAY, Cevat, “Çevre İçin Eğitim”, İnsan Çevre Toplum, Yay. 

Haz. R. Keleş, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara,1997, 323-342. 

........................, Halk Eğitimi, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2002. 

GÖRMEZ, Kemal, Çevre Sorunları ve Türkiye, Gazi Kitabevi, An-

kara, 1997. 

GÜVENÇ, Bozkurt, İnsan ve Kültür, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1979. 

HABERMAS, Jürgen, “İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim”, “İdeoloji” 

Olarak Teknik ve Bilim, (Çev. M. Tüzel), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 

1997, 33-68. 

HAVEMANN, Robert, Yarın, (Çev. E. Özbek), Ayrıntı Yayınları, 

İstanbul, 1990. 

ILLICH, Ivan, Şenlikli Toplum, (Çev. A. Kot), Ayrıntı Yayınları, İs-

tanbul, 1989. 

KAPLAN, Ayşegül, Küresel Çevre Sorunları ve Politikaları, Mül-

kiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Ankara, 1997. 

KEATING, Michael, Değişimin Gündemi, UNEPTürkiye Komitesi 

Yayını, Ankara, 1993. 

KELEŞ, Ruşen, “Heidelberg Çağrısı, Çevre ve Sorumluluk”, TUBA, 

S:25,2001,215-223. 

KERR, Clark; J. T:. Dunlop; F. Harbison;C.A. Myers, “Sanayileşme-

nin Mantığı”, Sosyoloji Yazıları, (Der. ve Çev. İ. Sezal), Ağaç Yayıncılık, 

İstanbul,1991, 82-97. 

MARCUSE, Herbert, Tek Boyutlu İnsan, (Çev. A. Yardımlı), İdeal 

Yayınevi, İstanbul,1997. 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi 

 
138 

MUTLU, Ahmet, “Ekolojik Sorunlar Bağlamında Eğitimin Sorgulan-

ması ve Ekoloji Düşüncesinde Eğitim Anlayışı”, Gazi Kitabevi Sosyal Bi-

limler Dergisi, C:1, Mart 2001, S:1, 109-124. 

LABORIT, Henri, İnsan ve Kent, (Çev. B. Onaran), Payel Yayınları, 

İstanbul,1990. 

NASR, S. Hüseyin, İnsan ve Tabiat, (Çev. N. Avcı), Yeryüzü Ya-

yınları, İstanbul, 1988. 

ÖZBEK, Metin, Dünden Bugüne İnsan, İmge Kitabevi Yayınları, 

Ankara, 2000. 

PORRIT, Jonathan, Yeşil Politika, (Çev.A. Türker), Ayrıntı Yayın-

ları, İstanbul, 1989. 

REPETTO, Robert, “The Case For National Resource 

Accounting”Technology Review,1990,41-46. 

SIMONNET, Dominique, Çevrecilik, (Çev.M. S. Şakiroğlu), İletişim 

Yayınları, İstanbul, 1990. 

SCHUMACHER, e. F., Küçük Güzeldir, (Çev. O. Deniztekin), Cep 

Kitapları, İstanbul,1995. 

SÖNMEZ, Veysel, Gelecekteki Olası Eğitim Sistemleri, Anı Yayın-

cılık, Ankara,1998. 

THOREAU, Henry D., Doğal Yaşam Ve Başkaldırı, (Çev. S. Çiftçi), 

Kaknüs Yayınları, İstanbul,2001. 

TÜRK, Hüseyin, İnsanın Biyokültürel Evrimi, Bilim Yayınları, An-

kara,1996. 

USLU, İbrahim, Çevre Sorunları, İnsan Yayınları, İstanbul,1995. 

ÜNDER, Hasan, Çevre Felsefesi, Doruk Yayımcılık, Ankara, 1996. 

VESTER, Frederic, Ekolojinin Anlamı, (Çev. A. Arıtan), Arıtan Ya-

yınevi, İstanbul,1997. 

VLAVIANOS-ARVANITIS, A., “Biopolitics-Bios Theory in 

Biopolitics”, The Bioenvironment-Biopolitics, International Organization, 

Athens, Greece Volume II,1989a,17-31. 

....................................................., “The Bio-Environment, Bio-

Culture, Bio-Peace for the Next Millenyum”, Biopolitics, International 

Organization, Athens, Greece Volume III,1989b,52-53.  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

1.Ulusal Doğa Tarihi Kongresi 

 
139 

 

 

 

P A N E L 
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MÜZEYİ PAYLAŞMAK 

 

 
 

Halime ATAMER 

TÜBİTAK- Ankara 

Ülkemizin biyolojik, jeolojik ve paleontolojik zenginliğinin araştırıl-

ması, korunması ve dokümante edilmesi gerektiği ve bu gereksinimin karşı-

lanacağı yerin de bir “Ulusal Doğa Tarihi Müzesi” olduğu açıktır. Ancak bu 

noktada karşımıza bir soru çıkıyor. O da amacımız ile ilgili. Kurulması 

planlanan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi esas itibariyle araştırmacılara mı, 

yoksa araştırmacıların yanısıra toplumun geniş kesimlerine de mi hizmet 

versin. Bu yazının devamı ancak, bu soruya olumlu yanıt verenler için an-

lamlı olabilir. Çünkü yazının devamında, her yaştan, her kesimden kişilere 

müze aracılığıyla verilebilecek hizmetler ve bunun için nasıl bir yapılanma-

nın gerektiği ayrıntıya girilmeden anlatılmaya çalışılacaktır. 

Tarihte, kilisenin ve soyluların sahip oldukları, topladıkları ganimetlerin 

ve değerli nesnelerin muhafaza edildikleri yerlerin halka açılması ile ortaya 

çıkan bir olgu olan müzeler, zaman içinde hem tür olarak zenginleşmiş, hem 

amaçları değişmiş, hem de bunlarla uyumlu yapılara kavuşmuşlardır. Nitekim, 

1938 yılında Chicago’da açılan Museum of Science & Industry getirdiği yeni 

model ile bilim müzelerinde ikinci aşamaya geçilmesine neden olmuştur. Bu 

modelde, ziyaretçilerin önlerinde duran düğmelere basmaları sonucu önceden 

programlanmış bir hareketin izlemesi yoluyla etkileşim sağlanıyordu. Yaklaşık 

30 yıl sonra ise San Fransisco’da Exploratorium’un ve Ontario’da Ontario 

Science Center’ın açılması ile üçüncü evreye geçilmiş oldu. Bu evre daha ileri 

düzeyde bir etkileşimi içeriyordu ve ziyaretçilere bizzat kendilerinin 

denetleyebilecekleri şekilde bir dizi araç ve süreci sunuyordu. Bu yöndeki 

değişim ve gelişmelerin bilim müzelerine olan ilgiyi giderek çok artırdığı 

bilinmektedir. Bunun nedeni bilim ve teknolojiye olan ilginin artması ise de 
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esas nedenin bu merkezlerde anlama ve öğrenme sürecinin keyifli bir ortamda 

sağlanabilmesi ile edinilen bilgi ve deneyimler olduğu söylenebilir 

Ülkemizde ise “müze” sözcüğünün, genellikle soğuk ve resmi, do-

kunmanın hatta konuşmanın yasak olduğu, insanların kendilerini rahat hisse-

demedikleri bir ortamı, ve ancak önceden edinilmiş bir miktar bilgiye sahip 

olanlara hitap edebilecek bir yapıyı hatırlattığını ve dolayısıyla negatif bir 

çağrışım yaptığını söylemek kanımca pek yanlış olmaz. 

Durum böyle iken, ülkemizde kurulacak yeni bir doğa tarihi müzesinin, 

doğayı, bilimi ve teknolojiyi geniş kesimlere tanıtma, anlatma, öğretme ve 

sevdirme misyonunun yanı sıra, “müze”leri de öcü mekanlar olarak bilinmekten 

çıkarma, sevdirme misyonu da olmalıdır. Burada unutulmaması gereken bir 

nokta, araştırmacılar ve bazı meraklılar dışında kendi iradeleriyle müzeyi ziyaret 

edecek olanların, bu ziyareti genelde gezmeye ayıracakları boş zamanlarında 

yapmayı düşünecekleridir. Bu müzenin içeriğinin, sunumunun ve işleyiş 

biçiminin önemini daha net olarak ortaya çıkarmaktadır. Diğer bir deyişle, yeni 

kurulacak bir müzenin, bizim konumuz gereği doğa tarihi müzesinin “müze gibi 

olmayan bir müze” olması, bünyesinde çocuklara ve/veya yetişkinlere çekici 

gelebilecek bir çok unsuru bulundurması gerekmektedir. 

Misyonu bu şekilde tanımlanan bir doğa tarihi müzesi kurulurken dik-

kat edilmesi ve yapılması gerekenler kanımca şu şekilde özetlenebilir. 

1. Müzenin yer seçimi 

2. İç mekan ve bina tasarımı 

3. Nesnelerin sunumu, gösterim birimlerinin tasarımı  

4. Geçici ve/veya gezici gösterim birimleri 

5. Çalışacak personel 

6. Tanıtım ve halkla ilişkiler 

Misyonu ve hizmet vereceği hedef kitle müzenin kurulacağı yerin se-

çiminde çok önemlidir. Hedef kitle toplumun tüm kesimini kapsadığında, 

müzenin rahat ve kolay ulaşılabilecek bir yerde, tercihen de kişilerin çeşitli 

faaliyetlerde bulunabilecekleri bir mekanda veya yakınında bir yerde kurul-

ması amaca ulaşma açısından önemlidir.  

Müzenin zihinlerde çağrıştırdığı, yer etmiş asık suratlı ve soğuk yapı-

sının ötesinde bir düzenlemeye paralel olarak binanın dış tasarımı da hafıza-

larda kalıcı nitelikte olmalıdır. Bu da müzenin özel, kendine has bir yanının 

bulunması demektir. Örneğin, binanın özel bir kulesinin olması veya üzerin-

deki heykeller vs. Ancak, bir başka önemli nokta da özellikle müzenin iç 

mimarisinin dikkatleri sergilenen/sunulanlardan daha ziyade çekme riskidir. 

Bu nedenle iç mekan tasarımında gereksiz süsleme ve ayrıntılardan kaçınıl-

ması gereklidir. Bir müzede araştırmaların yürütüleceği mekanların yanısıra 
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sergi salonları, kütüphane, gösteri alanları, video salonları, atölyeler, satış 

mekanları, çay-kahve salonu vb. bölümler bulunmalıdır. 

Anılan misyonla kurulması öngörülen müzeyi, klasik müzelerden ayı-

ran hususun felsefesine uygun olarak geliştirilecek karşılıklı etkileşim ve 

doğrudan bilgi edinme yani eğitilmekten çok öğrenmeye dayalı kurgusu 

olması gerektiği daha önce vurgulanmıştı. Bu nedenledir ki, genelde tematik 

kolleksiyonların camın arkasında sergilenmesinin yeğlendiği doğa tarihi 

müzelerinde, kolleksiyonların, durağan sunumların aralarına mutlaka karşı-

lıklı etkileşimi olanaklı kılan gösterim birimlerinin konulması gereklidir. Bu 

gösterim birimleri, çeşitli şekillerde edinilmiş bilgilerin pratik hayattaki iz 

düşünümünü, beş duyu aracılığıyla ziyaretçilere anlatmanın yanı sıra kav-

ratmaya, insan ve doğa tarihinin evrim süreci hakkında bilgilendirmeye ve 

en önemlisi zihinde yeni sorular uyandırabilmeye, edinilecek bilgileri ise 

edinilenlerin ışığında ve birikimli olanak algılayabilmeyi sağlayacak bir 

vizyon geliştirmeye hizmet etmelidir. Sergilenecek nesnelerin, düzeneklerin 

yerleştiriliş biçimleri, renk uyumları, ışıklandırma vb. hususlar amaca ulaş-

mada çok önemli etkenlerdir. Ancak, bu müze modelinde oyun ile öğrenme 

arasındaki ince sınıra dikkat edilmesinde fayda vardır. Eğlenmek ve öğren-

mek genel olarak algılandığının tersine birbirine zıt iki ayrı edim olmak zo-

runda değildir. Müzeye gelen ziyaretçilerin özellikle de çocukların gördük-

leri her düğmeye basıp, sonucunu beklemeden ve öğrenilmesi gereken bil-

giyi öğrenmeden, müzeden ayrılmalarının müzenin amacına uymayacağı 

açıktır. Ancak bu caydırıcı bir etken olarak düşünülmemelidir. Zira zihinler-

deki yaygın algıyı etkileyebilmek; ayrıca kimi yeniliklerin algılanıp, benim-

senmesi zaman almakta; ancak belirli bir alışma evresi sonrasında algı eşiği-

nin yükselmesi beklenmektedir. Müzenin ortamının, gerek kurgulanmış 

gösterimler, gerekse çalışan personel aracılığıyla insanları bilgiden soğuta-

cak ve yabancılaştıracak bir tarzdan farklı şekilde, bu tip istenmeyen husus-

lar göz önünde bulundurularak düzenlenmesinin de, amaca ulaşmada yararlı 

olacağı kuşkusuzdur.  

Ziyaretçilerin bir defada tüm müzeyi keyif alarak dolaşması küçük 

müzeler dışında hemen hemen olanaksızdır. Ancak bu amaçlanmamalıdır da. 

Çünkü dolaşmanın bitirilememesi, öngörülen merak ve ilginin uyandırıldığı 

varsayıldığında ikinci, üçüncü ve hatta daha fazla ziyaret demektir. Ziyaret-

çilerin, müzeye her gelişlerinde kolleksiyonların, her zamanki etkileşimli 

gösterimlerin yan ısıra yeni bir gösterim, veya özel bir program göreceklerini 

bilmeleri de, merakın sürekliliğini ve yeni gelişmelerin izlenmesini sağlaya-

rak, müzenin amacına ulaşılmasında önemli rol oynar. Bu nedenle, bu tip 

müzelerin sürekli olmasa bile sık sık gezici ve/veya geçici gösterim birimle-

rinden yararlanmaları bir zorunluluktur. Bu konuda müzeler kendileri yö-

rede, ülkede ve/veya dünyada yaşanan güncel olaylara ait gösterimler hazır-
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layabilecekleri gibi, ülke içindeki ve/veya dışındaki benzer kuruluşlarla iş-

birliği de yapabilirler.  

Bir müzenin amacına ulaşmasında, kaliteli hizmetin ve sürekli bir iç 

denetimin rolü çok büyüktür. Bu da ancak, değişik disiplinlerden, tercihen 

müzecilik üst eğitimi de almış, iletişime ve öğrenmeye açık bir yönetim ve 

personelin uyumlu çalışması ile sağlanabilir. Bu tip müzelerde, bilim adam-

larının, eğitimcilerin, teknisyenlerin yanı sıra sanatçıların, özellikle de 

heykeltraşların, ressamların, müzisyenlerin, mimarların, sosyologların, halkla 

ilişkiler uzmanlarının çalışmasında büyük yarar vardır. Müze yönetim 

kurullarının oluşturulması sırasında da değişik kesimlerin temsilcilerinin kurulda 

yer alması her bakımdan çok önemlidir. Danışma kurulları ile panellerin de 

oluşturulması, planlama aşamasından itibaren benimsenmesi gereken 

katılımcılık ilkesi ve gereğinin hayata geçirilmesi için gerekli ve yararlıdır.  

Dünyanın en iyi müzesi açılsa, en iyi yönetimi kurulsa, insanlar ser-

gilenenler hakkında sürekli bilgilendirilmediklerinde, heyecan ve merak 

duymadıklarında, gelmeyeceklerdir, bu da müzenin işlevlerinden sadece bir 

kısmının yerine gelmesine neden olacaktır. 

Gazeteler, konferanslar, çeşitli kampanyalar, televizyon ve radyo 

programları, dergiler, filmler, basın açıklamaları, kampanyalar, yayınlar, 

yarışmalar ve diğer her türlü enformasyon aracı tanıtım için kullanılabilir. Türkiye 

gibi müze deneyiminin az, gitme geleneğinin hemen hemen hiç olmadığı bir 

ülkede, tanıtım kampanyalarının önemi yadsınamaz. Bir pazarlama stratejisi 

çerçevesinde yürütülecek olan faaliyetler, müzenin kuvvetli yanlarını, hedeflerini 

öne çıkarmalı, hizmet verilen kitlenin gereksinmelerine yönelmelidir. Bunun için 

de, hedeflenen sayıda ziyaretçinin veya araştırmacının gelip gelmediği, gelenlerin 

beklentilerinin karşılanıp, karşılanamadığı, müzede araştırma, eğitim ve öğretime 

ne denli hizmet edildiğinin sürekli izlenmesi, değerlendirilmesi şart olup, bunların 

sonuçlarına göre gerekli düzenlemelerin yapılması önemlidir. Özellikle Ulusal 

Doğa Tarihi müzeleri gibi kolleksiyon esaslı müzelerde, müze dışından değişik 

perspektife sahip kişilerin görüşleri çok önemlidir.  

Müzelerin bünyelerinde kurulan satış mağazalarının da, müzenin mis-

yonunu yerine getirmesinde önemli bir araç olduğu unutulmamalıdır. Bu 

mağazalarda çeşitli bilimsel oyuncaklar, her düzeyde bilimsel kitaplar, mü-

zeyi ve sergilenenleri hatırlatacak küçük eşyalar, takvimler, maketler vb. 

nitelikteki eşyalar pazarlanmaktadır. Bu mağazaların gelirlerinin müze büt-

çeleri içindeki payları küçümsenmeyecek orandadır. Örneğin, Chicago’daki 

The Museum of Science & Industry yıllık işletme giderinin %40’ını giriş 

ücretleri ile mağaza ve yiyecek satışlarından sağlanmaktadır. Üyelik aidat-

ları, özel faaliyetlerden sağlanan gelirler, düzenlenen eğitim programlarına 

katılanlardan alınan katılım ücretleri, bağışlar, giriş ücretleri, mağaza gelir-
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leri, vakıflardan, yerel yönetimlerden, şirketlerden ve devletten sağlanan 

destekler, müzelerin en önemli gelir kaynaklarıdır. 

Bir müzenin kurulması sırasında üzerinde durulması gerekenleri kı-

saca özetledikten sonra, konu ile ilgili olarak Türkiye’de yapılması gereken-

lere gelindiğinde, bunlar şu şekilde sıralanabilir. 

1) Ulusal Doğa Tarihi müzesinde sergilenebilecek nesnelerin, nere-

lerde/kimlerde bulunduklarının araştırılması, temini ve saklanma 

koşullarının belirlenmesi 

2) Etkileşimli (interaktif) gösteri birimlerinin belirlenmesi, tasarımı 

3) Personel yetiştirilmesi, yurtiçinde ve yurtdışında eğitim için bursla-

rın verilmesi 

4) Konu ile ilgili araştırma ve geliştirme projelerinin desteklenmesi 

5) İlgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılacağı yaygın 

toplantıların düzenli olarak yapılması, konunun benimsenmesinin, 

sahiplenilmesinin sağlanması 

6) Basın ile sıkı ilişkilerin kurularak, konunun öneminin çeşitli şekil-

lerde anlatılması 

7) Türkiye’deki yabancı elçiliklerle ve elçiliklerimiz aracılığıyla 

yurtdışındaki müzelerle ilişkiye geçilmesi 

8) Müze için sponsorların aranması 

Kuşkusuz bu liste uzatılabilir.  

Görüldüğü üzere yapılacak çok şeyin, alınacak çok yolun olduğu ül-

kemizde yeni kurulacak müzelerde çok fazla faktörü göz önünde bulundur-

mak gerektiği gibi, özellikle bilim ve teknoloji, doğa tarihi veya diğer benzer 

alanlarda kurulacak kuruluşların adına kanımca “Müze” denmemesinde ya-

rar olacaktır. Çünkü “Müze” klasik anlamda özel, değerli vb. nesnelerin 

korunduğu ve sergilendiği bir yer olarak anlaşılmakta ve insanlara genelde 

çekici olabilecek, hoşça vakit geçirilebilecek bir mekan imajını vermemek-

tedir. Bu nedenle, başlangıçta olumsuzdan başlamamak için bu yazıda anılan 

şekildeki katılımcı-interaktif bir yapıyı anımsatacak bir isim kullanılmasında 

fayda olacaktır.  

YARARLANILAN KAYNAKLAR 

Atamer, H., “Bilim ve Teknoloji Merkezleri/Müzeleri”, Bilim ve Teknoloji 

Strateji ve Politika Çalışmaları, TÜBİTAK BTP 96/04, 1996 

“Dosya : Çağdaş Sanat Müzesi”, Arredamento Dekorasyon, 87, 1997 
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MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TABİAT TARİHİ MÜZESİ VE 

BU TÜR MÜZECİLİĞİN TÜRKİYEDEKİ ÖNEMİ 

 

 
 

Dr.Zeynep AYAN 

MTA Tabiat Tarihi Müzesi- ANKARA 

Müzelerin tarihi gelişimi içinde Tabiat Tarihi müzelerinin önemli bir 

yeri vardır. Doğanın milyonlarca yıl öncesine dayanan karanlık yönleri, 

yapılan jeolojik, paleontolojik, paleoantropolojik ve prehistorik çalışma ve 

araştırmalarla aydınlanmaktadır. Bunun önemini kavramış olan Avrupa 

ülkelerindeki ilk Tabiat Tarihi Müzelerinin kuruluşu 16. yüzyıla kadar 

inmektedir. Böylesine değerli bulguları içeren bir Tabiat Tarihi Müzesinin 

20. yüzyılda ülkemizde, hala kurulmamış olması belirgin bir eksiklik 

olmuştur. 1935 yılında, büyük önder Atatürk’ün emri ile kurulan MTA 

Genel Müdürlüğü, bu tarihlerde, Türkiye’de müzeciliğin öneminin bilincine 

varmış olup, kuruluşundan itibaren yıllarca süren materyal derleme 

çalışmalarının sonuçlarını, toplumlarla paylaşmak istemiş ve 7 Şubat 1968 

tarihinde kurum bünyesinde Tabiat Tarihi Müzesi halkın ve bilimin 

hizmetine açılmıştır. 

MTA Tabiat Tarihi Müzesi ülkemizin jeolojik, paleontolojik, 

paleoantropolojik, mineralojik, petrografik ve prehistorik koleksiyonlarını 

yerli ve yabancı olmak üzere çok geniş kitlelere tanıtmaktadır. Ülkemiz 

koleksiyonlarının yanı sıra, bu konuları kapsayan, dünyadan pek çok örnek 

de teşhir edilmektedir. Müze, halen Genel Müdürlük binasının zemin,giriş ve 

birinci katlarında yer alan 5 ayrı bölümden oluşmakta ve 4000 m2’lik bir 

alan kaplamaktadır. 
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Müzenin giriş katındaki paleontoloji bölümünde, sistematik olarak 

düzenlenmiş 3000 kadar fosil örneği sergilenmektedir. Kahramanmaraş’ta 

bulunan ve M.Ö. 1500 yıllarına tarihlenen tam bir fil iskeleti, Fransa Tabiat 

Tarihi Müzesinin armağanı olan 15 milyon yıl yaşlı Mastodont fosilinin ve 

140 milyon yıl önce yaşamış etobur dinozor Allosaurus’un alçı kopyaları, bu 

bölümde halkın ilgisini çok çeken materyallerdendir. Yine bu katta 

Prehistorik döneme ait taş aletler ile aynı dönem Anadolu sanatına ait çeşitli 

duvar resimleri ve heykeller yer almaktadır. Manisa-Salihli-Köprübaşı’nda 

bulunmuş olan, Pleistosen döneminde yaşamış insanlara ait fosil ayak izleri 

de bu kattaki ilginç örneklerdendir. 

 

 

Müzenin birinci katında yer alan Mineraloji-Petrografi bölümünde 

yaklaşık 2500 adet mineral ve kayaç örneği sergilenmektedir. Bu bölümde 

süs taşları, Türkiye’ye özgü mermer çeşitleri, Sivas-Yıldızeli’ne düşen 

göktaşı, Amerikan Hükümetinin hediyesi olan aytaşı, yıldırım düşmesi 

sonucu oluşan yıldırımtaşı (fulgurit) ziyaretçilerin yoğun ilgisini 
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çekmektedir. Madenciliğin beşiği olarak bilinen Anadolu’dan 150’yi aşkın 

örneğin sergilendiği Madencilik Tarihi bölümü de bu katta yer almaktadır.  

 

Zemin katta yer alan Türkiye Fauna ve Florasına ait Dioramalar 

bölümünde, bazılarının nesli tükenmekte olan, bitki ve hayvan türleri 

yaşadıkları doğal ortamlarda teşhir edilmektedir. 

Böylesine çeşitli ve değerli materyallere sahip olan MTA Tabiat 

Tarihi Müzesi, Genel müdürlük binasının içinde yer alması nedeni ile, 

depolarında 100 000’e yakın malzeme bulunmasına karşın, yıllarca sadece 

teşhir unsuru şeklinde kalmış olup, zaman içinde büyüme ve gelişme 

gösterememiştir. Bu nedenle, Tabiat Tarihi Müzesini daha modern, çağdaş 

ve uluslararası müzecilik anlayışına uygun hale getirmek amacıyla, Genel 

Müdürlük Kampusunda yeni bir bina inşa edilmiştir. Yaklaşık 10 000 m2 

kullanım alanına sahip olan bu bina, bodrum, zemin ve üzerindeki üç kattan 

oluşmaktadır. Bu katlarda, eski müzede sergilenen materyaller çeşitlendiril-

miş ve zenginleştirilmiş bir şekilde, uluslararası sistematiklere ve müzecilik 
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standartlarına uygun olarak yeniden düzenlenecektir. Ayrıca son teknolojik 

gelişmelerden de yararlanarak, görsel açıdan daha ilgi çekici, daha geniş 

kitlelere hitap edici ve daha eğitici bir şekilde yapılandırılacaktır. Çağdaş bir 

müzenin teşhir, arşiv ve laboratuar gibi her biri çok önemli olan unsurlardan 

oluştuğu göz önüne alınarak, giriş katında dört adet laboratuara yer 

verilmiştir. Bu laboratuarlar paleontolojik ve mineralojik çalışmalara uygun 

olacak şekilde, modern cihazlarla donatılmakta ve dizayn edilmektedir. 

Ayrıca, depoda korunmakta olan ve bilimsel önemi olan, gerek mineralojik 

gerekse paleontolojik örnekler için büyük arşiv salonları mevcuttur. Bu 

bölümlere amaca uygun dolaplar koyulmakta ve arşiv sistematik olarak 

yeniden düzenlenmektedir. Bu çalışma tamamlandığında bütün veriler 

bilgisayara aktarılacaktır. Böylece, MTA Tabiat Tarihi Müzesi yeni 

binasında görsel eğitselliğinin yanı sıra, laboratuarları, zengin envanter ve 

arşivleri ile, yerli ve yabancı bilim adamlarının araştırma ve çalışmalar 

yapabileceği önemli bir mekan ve kaynak olacaktır. Ayrıca, halkla ilişkiler 

ve Müzenin tanıtımı çalışmaları ile, yakın zamanda, Türkiye’nin özlem 

duyduğu bir Tabiat Tarihi Müzesi niteliğinde tüm ziyaretçilerin, ilk, orta ve 

üniversite düzeyindeki okulların, kurum ve kuruluşların hizmetine 

açılacaktır.  
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DOĞA TARİHİ MÜZELERİ, KÜLTÜRÜ ve  

EĞİTİME KATKILARI 

 

Prof. Dr. Mehmet SAKINÇ 

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü - İstanbul 

Eski Yunanca’da Mouseion “Derin düşüncelere dalınan yer”, La-

tince’de Museum “Felsefi düşüncelerin tartışmalarının yapıldığı yer” ola-

rak bilinir. Diğer bir deyişle “ilham evi” dir müze. 

Doğa Tarihi ya da doğa müzeleri doğanın canlı cansız nesneleriyle in-

sanlığa ilham kaynağı olan yerlerdir. Buralarda doğa algılanır, özümsenir, 

onun hakkında düşünülür ve öğrenilir. Yaşamda insanoğlunun başarısı göz-

leme dayanır. İyi gözlem yapabilen, olayları birbirleriyle karşılaştırabilen ya 

da ˝lateral düşünebilen˝ ler kazanır. Bu özellik Homo sapiens sapiens’in 

genlerinde olmalıdır. O’ nun başarıları doğada gözleme dayalı yaşam sürme-

sine bağlıdır. En iyi gözlemler doğada yapılır. Nesnelerle birebir iletişim 

burada kurulur. Yanal düşünce en iyi doğada gelişir. İnsan asırlardır doğa 

yönlü çalışmalarını sosyal yaşamı ile birleştirerek başarıya ulaşmıştır. Doğa 

yalnız tek başına bir düşünce tarzı değildir. O tüm düşüncelerin içinde olma-

lıdır (Sakınç, 2002). 

Doğa ve Eğitim 

Uzun yıllardan beri en azından 1960 yıllarda Türk Milli eğitiminde 

doğa ile ilgili derslerin konuları öğrencilerin doğaya bakış açısının daha iyi 

olmasını sağlar özellikteydi. Bu konudaki uygulamalar lise laboratuarlarına 

kadar taşınmıştı. O yıllarda biyoloji (zooloji ve botanik), ve jeoloji gibi 

dersler ile coğrafya özellikle lise ders programlarının içinde önemli yere 

sahipti. Ancak zaman geçtikçe doğaya bu ciddi bakışın yerini ders ve uygu-

lamalara verilen önemsizlik almaya başladı. Bir karıncanın kaç tane bacağı 

olduğunu öğrenmenin ne önemi var? gibi.. Bu düşünceler zamanla eğitim 
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içinde kendine yer buldu ve artık doğa önemsizdi. Bu çerçeve içinde yozlaş-

tırılan doğa eğitimi artık geriye dönülemeyecek bir yola sokulmuştu. 1980’li 

yıllara gelindiğinde daha belirgin uygulamalar eğitim sistemi içine sokuldu. 

Daha da ileri gidilerek Üniversitelerin Fen Fakültelerinde diploma veren 

zooloji ve botanik Bölümleri kapatılarak biyoloji bölümlerinin içinde birer 

anabilimdalı haline dönüştürüldü. Bundan sonra makroskopik doğa artık 

yoktu ve geriye doğasını, coğrafyasını bilemeyen ve bunun sonrasında da 

ülkesini tanımayan bir gençlik ortaya çıkacaktı.  

Bu gelişmelerin daha ileri safhasında tüm bunları doğrulayan uygula-

maların başında önemli bir örnek bulunur. Bu İ.Ü. Fen Fakültesine Bağlı 

Baltalimanı Hidrobiyoloji Enstitüsü nün kapatılması ve yerine şimdiki İ.Ü. 

Baltalimanı Sosyal Tesisleri’nin kurulmasıdır. Ne yazık ki bu çarpıcı bir 

örnek olarak Türk bilim tarihindeki yerini alacaktır. Yılların deniz ve göl 

koleksiyonları bir anda ortadan kalkmış onun yerini boğaz manzaralı bir 

lokanta ile dinlenme tesisi almıştır. Bir doğa tarihi müzesinin en önemli kıs-

mını oluşturacak ülke gölleri ve denizlerine ait ve ülkenin maddi kaynakları 

harcanarak toplanan yüzlerce bilimsel örneğin akibeti halen meçhuldür. 

Doğa ve Kültürü: 

Ülkemiz eğitiminde bu eksik yön süratle düzeltilmelidir. Doğayı an-

lamak, onu öğrenmek ve onun çeşitliğini düşünceye yerleştirmek, kültürünü 

oluşturmak ancak eğitim sisteminde ilgili programların yeniden düzenle-

meleriyle mümkün olacaktır.  

Bölgesel doğa müzelerinin bu kültürün oluşturulmasında önemli yer-

leri vardır. Üniversitelerimizin bu konuda eğitim yapan fakülte ve bölümle-

rine önemli görevler düşmektedir.  

Tarihsel geçmişi 300 yıl öncesine dayanan bu doğa kurumları bir doğa 

kültürü oluşturmak amacıyla ülkemizde kurulmaya başlanmalıdır. Coğrafya, 

Fizik, botanik, zooloji, paleontoloji ve jeoloji gibi doğa disiplinlerini bölge-

sel anlamda bünyesinde barındıran bir çok küçük doğa müzesi bir an önce 

hayatiyete geçirilmelidir. Örneğin, Doğu Anadolu flora, fauna, fosil ve jeo-

loji özelliklerini kapsayan bir müze Van’da neden olmasın?. Ya da Orta 

Anadolu da veya Marmara’da.... Bölgesel doğa iletişimleri Anadolu’nun 

doğasını daha iyi tanıtacak, böylece ülkenin ulusal doğa zenginliği ve biyo-

lojik çeşitliliği kontrol altına alınacaktır. Örneğin soğanlı bitkiler, şahinler, 

herbaryumlar, fosiller bir daha geri dönmemek üzere yurt dışına çıkartılama-

yacaktır. Bu konularda araştırma yapmak isteyenler Türkiye’nin Doğa mü-

zelerine gelip çalışmalarını buralarda yapabileceklerdir. Yıllardır yurt dışına 

kaçırılan bir çok doğa değeri şimdi Avrupa müzelerinde bulunmaktadır. Bu 

yıllardır doğa kültürü olmayan ülkemizde normal karşılanmaktadır. Bu ek-

siklik doğal zenginliklerimizi tahrip etmiştir. Örneğin bir Aznavur’un Ana-

dolu’ya ait 25.000 bitki örnekli herbaryumu bu ülkede kalamamıştır. Türkiye 
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artık bu bilinçsizliğe dur demeli özellikle üniversiteler bu ciddi probleme 

çözüm aramalıdır. Bölgesel doğa müzelerinin kurulması en azından bir daha 

böyle olaylarla karşılaşmamak için bir fırsat ve aynı zamanda yerine getiril-

mesi gereken bir yurtseverlik görevi olacaktır. 

Kaynaklar 

Sakınç, M.,2002, “Doğa Tarihi Müzelerine Tarihsel ve Felsefi 

Bağlamda Bir Bakış”. Acta Naturae 2, 23-31  

Dozem, Müzelerin,botanik ve hayvanat bahçelerinin toplumsal 

eğitime katkısı. İ.Ü. Botanik Bahçesinin 65.kuruluş yıldönümü için bilimsel 

toplantı. 
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DOĞA TARİHİ MÜZELERİNİN TÜRKİYE’DEKİ KONUMU
*
 

 

Prof. Dr. Tanju KAYA 

EÜ Tabiat Tarihi Müzesi-İzmir 

GİRİŞ 

Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi Fen Fakültesi’nin 25. kuruluş yılı 

nedeniyle 1986 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun 

desteğiyle ‘I. Ulusal Tabiat Tarihi Müzeleri Sempozyumunu” organize 

etmiştir. Bu sempozyumun ana amacı doğa tarihi konularında çalışan 

araştırıcıların bilgi ve deneyimlerini toplumun her kesimine duyurmak ve 

Tübitak tarafından kurulması planlanan Ulusal Doğa Tarihi Müzesini yeniden 

gündeme getirmekti. Sempozyuma doğa tarihi ile ilgili çalışmaları bulunan 

Türkiye’nin dört bir yanından gelen bilimadamları 3 çağrılı konferans 31 

bildiri ile katılmışlar ve sunulan bildiriler kitap halinde basılmıştır. Bununla 

beraber, II. Ulusal Tabiat Tarihi Müzeleri sempozyumunu çeşitli nedenlerle 

gerçekleştirememenin üzüntüsünü her zaman taşımaktayız. 

Geçmişimizi kavrayabilmek için yaşam tarihimizi çok iyi bilmek ve 

değer vermek gerekmektedir. Doğa tarihi ile ilgili çalışmaların sürekli artması 

insanların geçmişlerine ait kanıtları araştırmasından kaynaklanmaktadır. 

Çalışmalarda bulunan objelerin toplanması, korunması ve saklanması son 

derece önemli bir konudur. Ülkemizde bu objelerin korunduğu yerlerin çok az 

olması, toplanan değerlerin üniversitelerin bölümlerinde veya kişilerin 

ellerinde saklı kalmasını sonuçlamıştır. İnsanların bireysel koleksiyon-larını 

veya bilimsel çalışmalarda buldukları materyalleri Müzelere bağışlanmaları 

konusunda yeterli teşvik ve duyuru yapılamamaktadır. Bu nedenle ulusal 

Doğa Tarihi Müzesinin kurulması büyük bir önem taşımaktadır.  

                                                 
*
 Sayın Prof. Dr. Tanju KAYA’nın gönderdiği resimleri yayımlayamadık; özür 

dileriz. 
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DOĞA TARİHİ MÜZELERİNİN TARİHÇESİ 

Müze sözcüğü, ilkçağlarda, Yunanca "mousa", Latince "müsa" olarak 

adlandırılan güzel sanatların da kaynağı olarak gösterilen esin perisinden 

gelmektedir. İlkçağ inançlarına göre, "musa"lar, kökeninde akıl, düşünce ve 

yaratıcılık gücü özelliklerini içeren bir varlık olarak belirginleşir 

(http://www.geocities.com/gyaldiz/muze.htm). Müzeler, kültürel ve tarihsel 

değeri olan yer altı ve yer üstü zenginliklerini toplumun gelişmesi ve 

eğitilmesi amacıyla sergileyen, inceleyen ve koruyan bilimsel merkezlerdir 

(http://www.discoverturkey.com/main-t.html). 

İlk müze 1683 yılında Oxford’da açılan Ashmolen müzesidir. 18. 

yüzyılda, eğitimin artmasıyla birçok özel kolleksiyonlar halk müzelerinde 

sergilenmeye başlanmıştır. Müzeler 20. yüzyılın başlarında, teknolojinin 

katkısıyla toplumun hizmetine girmeye başlamıştır. İlk doğa tarihi müzesi 

16. yüzyılda İsviçreli Gesner CONRAD tarafından Zürih’de kurulmuştur 

(AKTÜRE 1983). Bunu, 1759 yılında Londra’da British Museum, Viyana 

doğa tarihi müzesi ve Avrupa’nın birçok kentinde kurulmuş olan doğa tarihi 

müzeleri izlemiştir. Doğa tarihi müzelerinin açınımı, Rönesanstan sonra 

üniversitelerinde açılmasıyla doğa ile ilgili çalışmaların artmasıyla ivme 

kazanmıştır. 

Türkiye’de ilk müze Fethi Ahmet Paşa tarafından 1846 yılında 

İstanbul’da kurulan Askeri Müzedir. Türkiye’de Anıtlar ve Müzeler Genel 

Müdürlüğüne bağlı 130 müze ve Özel müze kapsamında 25 müze 

bulunmaktadır (www.kultur.gov.tr). Bu Müzeler içinde çeşitli üniversitelerin 

kendi kapsamlarında yeralan müzelerde bulunmaktadır. Özel müze 

kapsamında iki Tabiat Tarihi Müzesi bulunmaktadır  

DOĞA TARİHİ MÜZELERİNİN ÖNEMİ  

Toplumların gelişmesinde Doğa Tarihi Müzelerinin önemi 

yadsınamaz. Doğa Tarihi Müzelerinin sayısı toplumların gelişmişlik 

derecesiyle örtüşmektedir. Bilim adamları 4,5 milyar yıllık evreni, tüm 

gerçekleri ve gizemiyle toplumun ayağına sunmayı Doğa Tarihi Müzelerini 

kurarak başarmışlardır. Doğa Tarihi Müzeleri, gelişmiş ülkelerin bilimsel ve 

kültürel simgelerinden biridir ve bu müzelerde, insanlar üzerinde yaşadıkları 

yeryuvarının yaşam tarihini, evrimini ve bu tarih içindeki yerlerini, kültürel 

ve biyolojik evrimlerini bulmaktadır.  

Müze elemanları tarafından müzedeki materyaller ile ilgili sunulan 

konferanslar, CD’ler, film ve slayt gösterileri, birçok doğa olayları 

(yeryuvarının, kıtaların, okyanusların, volkanlar ve depremlerin oluşumu 

gibi) ve canlıların evrimini, tüm kanıtlarıyla topluma daha yakından 

tanıtmaktadır. Bu etkinlikler, toplumu çevremizdeki tüm doğa olayları 

hakkında bilgilendirmeyi, doğayı sevmeyi, korumayı ve onun bir parçası 

http://www.geocities.com/gyaldiz/muze.htm
http://www.discoverturkey.com/main-t.html
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olduğumuz bilincini yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, müzelerde, 

doğadaki tüm canlıların özellikle nesli tükenmekte olan hayvaların ve 

bitkilerin koruma altına alınması gerekliliği, toplumun tüm kesimlerine 

dönük olarak vurgulanmaktadır. Bu işlevleri yanısıra, Doğa Tarihi Müzeleri, 

bilim adamları tarafından doğa tarihi ve biyolojik zenginlikleri üzerinde 

bilimsel çalışmaların yapıldığı, yurtiçi ve yurtdışı karşılıklı işbirliğine 

dayanan araştırma ve eğitimin geliştirildiği bir kültür ortamıdır. Doğa Tarihi 

Müzeleri doğaya açılan pencerelerdir. 

İnsanlar geçmişlerine ait belgelere ulaşabilmek için doğa tarihi 

alanında çalışmalara son yıllarda giderek önem vermişler ve yeryuvarının 

oluşumunda en önemli verinin kayaçlar ve organizmalar arasındaki bağlantı 

olması gerekliliğinden giderek, geçmişin kanıtlarını kayaçlarda araştırmış-

lardır (GÖKÇEN 1986). Yaşamın başlangıcı olan 3,8 milyar yıl öncesinin 

kanıtları olan mikrofosiller kayaçlarda saklıdır. Doğa tarihi ile ilgili yapılan 

çalışmalarda bulunan örnekler geçmişin belgelerini taşımaları yanısıra, 

gelecek nesillere aktaracağımız en değerli hazinelerdir. Müzelerin objeleri 

yeryüzünde ancak bir kere ve çok uzun sürede oluşan fosiller, mineraller, 

kayaçlar ve dünya mirası kapsamındaki tüm oluşumlar yanısıra, günümüzde 

yaşayan tüm biyolojik zenginlikleri kapsamaktadır. Bu zenginliklerinin 

korunması, saklanması, onlarla ilgili bilimsel çalışmaların yapılması ve 

onları gelecek kuşaklara aktarılması tüm doğa ile uğraşan bilim adamlarının 

görevidir. Doğa Tarihi Müzeleri bu misyonu üstlenmektedir. 

Doğa Tarihi Müzeleri müzelerin tarihsel gelişmelerinde son derece 

önemli bir yer tutar. Çağdaş müzecilik anlayışının temelinde, müzelerin 

materyallerin korunduğu kapalı bir kasa olmadığı ilk kez W. Sandberg 

tarafından ortaya atılmıştır (KAPTAN 1986). Müzelere sergi vitrinleri ve 

karşılaştırma materyallerinin bulunduğu depolar yanısıra, kütüphane, 

laboratuvar, konferans salonu gibi yerler ilave edilerek, müze aktiviteleri 

topluma seri konferanslarla tanıtılmıştır. Bu etkinlikler dinamik müze 

kavramını örgütlemiştir. Kısaca, müzeciliğin yanlızca örneklerin toplandığı 

yerler olmadığı, çağdaş müzeciliğin topluma açık, toplumla iç içe, ulusal ve 

uluslararası bilimsel bir iletişim merkezi olduğu vurgulanmıştır. Bu kavram, 

klasik müze anlayışına renklilik getirmiş ve müzelerin statik ve dinamik 

müzeler şeklinde sınıflanmasına olanak sağlamıştır (ARSLAN 1968). 

Dinamik müzelerde sergi vitrinleri ve kolleksiyonlar portatiftir. Statik 

müzelerde vitrinler büyük ve sabittir (ÖKTEM 1986).  

Müze ziyaretçilerinin arttırılmasını sağlamak için müze materyellerinin 

sistematik ve evrimsel sunumları yanısıra, görsel olarak çeşitli dioramalarla 

etkin bir şekilde sergilenmelerini sağlamak gereklidir. Bu bağlamda, müzeler 

günümüz teknolojik olanakları ve bilgisayar kullanımının artması ile çeşitli ses 

ve ışık düzenekleri ile donatılmıştır (örg. Tyrannosaurus rex’in 65 milyon yıl 

önce yaşadığı ortam, faunası, florası ve seslendirilme efekleriyle birlikte veya 
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Panthera pardus’un doğal yaşam ortamı içinde sergilenebilmektedir). Müze 

ziyaretçilerine öğrenmeyi bir eğlence haline getiren mekanik modellerle 

bilgiler sunulmaktadır (TUNA 1986) (örğ. bir kristalin büyümesi bir düğmeye 

basılarak yapılabilmektedir). Müzeyi ziyaret edenlerin kendilerini 4,5 milyar 

yıl öncesinden bugüne bir zaman tünelinde yolculuk etmesini sağlamak 

müzeciliğin en önemli ilkesi haline gelmiştir.  

ANADOLU’NUN DOĞA TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ 

Anadolu’nun karmaşık jeolojik yapısı ve geçirdiği tektojenetik 

dönemler her devire ait çok zengin jeolojik ve paleontolojik belgelerin 

varlığını sonuçlamıştır. Anadolu’da doğa tarihinin her dönemine ait fauna ve 

flora toplulukları yaşadıkları ortamlarla birlikte kayaçlarda belgelenmek-

tedir. Anadolu’un yaşam tarihinin kısa bir özgeçmişi izleyen fosilleri içerir:  

Kambriyen Güneydoğu Anadolu’da (Paradoxides-Trilobita); 

Ordovisiyen Güneydoğu Anadolu’da (Dalmanitina, Ilaenus- Trilobita), 

(Redonia-Lamellibranchiata), (Sinuites-Gastropoda), ve (Tetragraptus- 

Graptolithina); Silüriyen Kocaeli’nde (Conchidium-Brachiopoda) ve 

(Halysites-Tabulata), Batı ve Güneydoğu Anadolu’da yine aynı guruplarla 

temsil edilmiştir. Devoniyen ile birlikte omurgasız faunasının çeşitliliği 

artmış aynı zamanda da zırhlı balıklar ilk kez görülmüştür. Karbonifer 

Kocaeli’nde (Endothyra-Foraminifera) ve (Productus-Brachyopoda) ile 

simgelenir. Ayrıca, Zonguldak yöresinde çok zengin flora (Calamites, 

Annularia, Asterophyllites, Lepidodendron-Pteridophyta) ile temsil 

edilmiştir. Permiyen Orta Anadolu’da (Ammodiscus, Glomospira-

Foraminifera) ve (Bellerophodon-Gastropoda) ile simgelenir. Triyas faunası 

Batı Anadolu’da (Procarnites, Arcestes, Ptychites-Ammonoidea), 

(Diplopora-Phycophyta), Kocaeli’nde (Ceratites, Joannites-Ammonoidea), 

Biga’da (Spiriferina-Brachiopoda), (Lima, Pecten-Lamellibrachiata); Jura 

Kuzeydoğu Anadolu’da (Arietites, Phylloceras-Ammonoidea) ve 

(Pentacrinus-Crinoidea); Kretase Kuzey Anadolu’da (Requienia-

Rudistacea), (Nerinea-Gastropoda) ve Terebratula, Rhynchonella-

Brachiopoda) ile simgelenir (BRINKMANN 1976). Tersiyer ile birlikte 

karasal fasiyeslerde geniş alanlara yayılmıştır. Eosen’de Orta Anadolu’da 

Amasya-Çeltek, Kırşehir, Tokat yörelerindeki kömürlü seviyelerde zengin 

memeli fosilleri bulunmuştur. Oligosen’de Trakya’da kömürlü seviyelerde 

memeli faunaları, Miyosen’de Batı ve Orta Anadolu’da birçok memeli 

faunası bulunmuştur (örg., OZANSOY 1957; SICKENBERG ve diğ., 1975; 

ÜNAY 1980; ŞEN 1991; TUNA 1992; BRUIJN ve diğ., 1993; KAYA 

1995). Son yıllarda, MTA, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü 

ve Ege Üniversitesi elemanları tarafından yapılan çalışmalarda Anadolu’da 

birçok yeni memeli faunası bulunmuştur. 
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Anadolu bu zengin yaşam tarihi yanısıra, çok zengin ekonomik değeri 

olan kayaç ve minerallerinde bulunduğu bir ülkedir. Örneğin, Türkiye Bursa 

yöresindeki bor tuzları ile Amerika Birleşik Devletlerinden sonra dünya 

ikincidir. Menderes Masifi’nde Dünya’nın en zengin diaspor kristalleri ve 

kuvars kristalleri bulunmaktadır (DORA ve diğ., 1986). 

Anadolu, aynı zamanda birçok eski medeniyetlerin yaşandığı ender 

ülkelerden biridir. Anadolu’nun bu görkemli ve zengin geçmişine ait kanıtlar 

paleontolojik ve arkeolojik kazılarla ortaya çıkarmaktadır. Tüm bu doğa 

tarihi zenginlikleri yanısıra, farkı coğrafik bölgelere, farklı yüzey şekillerine 

ve iklimsel kuşaklara bağlı olarak güncel flora ve fauna zenginliklerinin 

çeşitliliği de yadsınamaz boyuttadır. Anadolu kıtalararası kavşak konumu 

nedeniyle, Avrupa, Asya ve Afrika’ya özgü formları içermesi yanısıra, 

endemik formlarının çokluğu ile de (örg. 6000 endemik bitki türü BARAN 

1986) dünya ülkeleri arasında ön sıradadır. 

Jeolojik devirlerde 15 toplu yokolum olayı olmuş, türlerin büyük bir 

kısmı ortadan kalkmıştır. Bu yokolumlardan en önemlisi Permiyen sonu ve 

Kretase/Tersiyer dönemine aittir. Özellikle K/T dönemine ait yokolum bilim 

çevreleri yanısıra, kamuoyunda da ilgi uyandırmıştır. Bir meteor çarpmasıyla 

dinozorlar, ammonitler, belemnitler, rudistler tamamen ortadan kalkmış, 

birçok gurupda belirgin oranda tür kaybı olmuş, ve bazı guruplarda evrimsel 

patlamalar olmuştur. Günümüzde 5 milyon kadar değişik tür olduğu 

sanılmaktadır. Bu sayının çok fazla olduğu, özellikle tropik ormanlık 

alanlarda böcek sayısının 30 milyonu bulduğu çeşitli araştırmalardan 

bilinmektedir. Tür sayısının bol olduğu tropik bölgelerde son 50 yıllık süreç 

içinde özellikle ormanların tahribi ile birçok tür ortadan kalkmıştır. 

Günümüzde biyolojik çeşitlilik çok hızlı bir şekilde azalmaktadır. Doğal 

ortam koşulları altında 10.000 yılda bir türün ortadan kalkması istatistiksel 

olarak saptanmıştır. 3,5 milyon yıl öncesi toplam memeli türü 4200, 

yokolum hızı yüzyılda 0,01 olup son yirmi yıl içinde bu sayı 145 türe 

ulaşmıştır (KIŞLALIOĞLU ve BERKES 1987). Beslenme zinciri gözönüne 

alınırsa soyu tükenen bir türün diğer bir türün tükenmesine de yol açması 

sözkonusudur. Son 20 yıllık dönemde türlerin yokolma hızlarının başlıca 

nedeni, doğal yaşam alanlarının bozulması ve çevre kirlenmesidir. Bununla 

beraber, son yıllarda insanların verdiği zarar neticesinde ortadan kalkan 

türler K/T geçişindeki meteorun çarpma etkisi ile özdeştir. 

EGE ÜNİVERSİTESİ TABİAT TARİHİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ, TABİAT TARİHİ MÜZESİ 

Avrupa ülkelerini ve geri kalmış Afrika ülkelerini çok geriden 

izleyerek, Türkiye’de ilk Tabiat Tarihi Müzesi 1968 yılında, Ankara’da 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü tarafından kurulmuştur. Bunu, 1973 yılında 

Ege Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi izlemiştir. Müzemiz, Fen Bilimlerine 
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bağlı Tabiat Tarihi Anabilim Dalında uyguladığı yüksek lisans eğitim 

programı ve doğa tarihi bilim dalında araştırma yapan kadrosu ile Türkiye’nin 

ilk Üniversite yapısındaki akademik müzesidir. Müzemiz Rektörlüğe bağlı 

Tabiat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi yapısında yeralmaktadır. 

Müzemiz bir araştırma merkezi yapısında olması nedeniyle, ilköğretim, lise ve 

üniversite öğrencilerinin ders ve laboratuvar uygulamalarına, aktif ve kalıcı 

eğitim ve öğretimine çok katkı sağlayan bir kuruluştur.  

Ege Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesinde ülkemizin birçok yöresinden 

toplanmış olan paleontolojik, jeolojik, paleoantropolojik, zoolojik ve osteolojik 

materyaller yanısıra, yurt dışından getirtilmiş birçok paleontolojik mulaj 

materyali bulunmaktadır. Müzede sergilenen örneklerin bir kısmı bağış olup, 

etiketler bağışlayan kişi veya kurumların isimleriyle beraber yazılmaktadır. 

Müzede 2500 m
2
 bir kullanım alanı içinde toplam 4000 örnek sergilenmekte ve 

depolarda toplam 3000 örnek bulunmaktadır. Yılda yaklaşık 15.000 kişi müzeyi 

ziyaret etmektedir. Müze ziyaretçilerinin yıldan yıla artması insanların 

geçmişlerine ait belgeleri ve doğayı tanıma isteğinden kaynaklanmaktadır. Müze 

galerileri ve içerikleri ile ilgili kısa bilgiler aşağıdadır: 

Paleontoloji Galerisi (1168 örnek): Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 

toplanmış (Ankara, Çanakkale, Uşak, Muğla, Denizli) Tersiyer yaşlı memeli 

fosilleri (örg., Proboscidea-filler, Rhinocerotidae-gergedanlar, Equidae-atlar, 

Giraffidae-zürafalar) ve 350 milyon yıl öncesine ait Zonguldak taşkömür 

ocağından bitki fosilleri (örg., Eğreltiotu bitkileri-Pteropsida, Lycopside), 

Soma ve Yatağan’dan 10 milyon yıl öncesine ait bitki fosilleri (örg., Acer, 

Pinus-çam) ve Kambriyen’den Neojene kadar tüm devirlere ait omurgasız 

fosilleri (Foraminifera, Porifera, Coelenterata, Tentaculata, Mollusca, 

Arthropoda) sergilenmektedir. Ayrıca, Prof. Dr. Engin MERİÇ ve Prof. Dr. 

Nuran GÖKÇEN’in bağışladıkları Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 

omurgasız fosillerini içeren çok zengin kolleksiyonlar yeralmaktadır. 

Perissodactyla, Carnivora ve Primata’nın 60 milyon yıl önce yaşamış 

atalarına ait son bulguları ve günümüz temsilcilerine de içeren evrim 

panoları bulunmaktadır. Fosillerin düzenlenmesinde jeolojik zaman ve evrim 

gözetilmiştir. Paleontoloji galerisinde 10,000 yıl öncesine ait insan ayak 

izleri Kula volkanizmasıyla ilgili Salihli’de Demirköprü barajı çevresindeki 

tüfler üzerine volkan curufunun örtülmesiyle oluşmuştur. Salihli örnekleri 

Dünya’da (insan ayak izleri Fransa, İtalya ve Macaristan’da bulunmaktadır) 

çok az yerde bulunan insan ayak izleri olduğu için çok değerlidir. Ancak, bu 

örneklerin büyük bir kısmı yurt dışına kaçırılmıştır. Kahramanmaraş’ta 

bataklık ortamında fosilleşmiş olan 2000 yıl önce yaşamış bir filin iskeleti 

(Elephas maxima asurus) galerinin en görkemli örneğidir. 

Kayaç ve Mineral Galerisi (811 örnek): Mağmatik, tortul ve 

başkalaşım kayaçlarına ait örnekler, oluşum kökenlerine göre, sistematik 

olarak örneklenmiştir. Ekonomik değeri ve günlük yaşamda kullanım yeri olan 
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kayaç ve minerallere ait çeşitli örnekler sergilenmiştir (örg., mermer, perlit, 

kömür çeşitleri, petrol ürünleri, bor, cehver ve radyoaktif mineraller gibi). 

Ayrıca, olağanüstü boyutlarda kristallenmiş, doğa’da çok ender rastlanan 80 

cm uzunluğunda Çine-Aydın’dan kuvars kristalleri, müzenin en ilginç 

örneklerini oluşturur. Yarı değerli süs taşı olarak bilinen opal, obsidiyen ve 

kalsedon işlenmiş ve doğal örnekleri bir arada sergilenmektedir. 

Kuşlar Galerisi (168 örnek): Türkiye’de sahip olduğu kıtalararası 

kavşak konumu ve göç yolları üzerinde olması nedeniyle 426 kuş türü 

bulunmaktadır. Galeride, Ege Bölgesinde ve İzmir Kuş Cenneti’nde 

gözlenen 104 kuş türü (Bubo-puhu kuşu, Phoenicopterus-flamingo, 

Pelecanus-pelikan, Falco-kerkenez gibi) sergilenmektedir. Ayrıca, 31 

değişik kuş yumurtası (Struthio-devekuşu, flamingo gibi) yer almaktadır. 

Giriş Galerisi (937 örnek): Fosiller, kayaç ve mineraller ile 

günümüzde Hint ve Pasifik okyanuslarında yaşayan omurgasız hayvanlar 

(örg., Conus, Rapana, Strombus, Cassis) sergilenmektedir. Tersiyer yaşlı 

Manisa, Uşak, Çanakkale ve Karaburun memeli faunalarına ait örnekler, 

Çorlu faunasından Aceratherium-gergedan, Çanakkale’den Listriodon-

domuz, Uşak’dan Machairodus-kılıç dişli kedi ve Almanya’dan 

Archaeopteryx-kuşların atası yeralmaktadır. 75 milyon yıl öncesi 

Zonguldak’da denizel bir ortamda yaşayan ve Prof.Dr. Orhan Kaya’nın 

bulduğu 80 cm büyüklüğünde Eupachydiscus-ammonit fosili 

sergilenmektedir. Kütahya yöresine özgü kırmızı traverten sütunlar Orhan 

mermer İnşaat firmasının bağışıdır. Ayrıca, Galeride 12 m uzunluğunda, 4 m 

yüksekliğinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın sponsorluğununda 

heykeltraşlara yaptırılan Tyrannosaurus rex-dinozor iskeleti yeralmaktadır. 

Genel Zooloji Galerisi (766 örnek): Çeşitli omurgasız hayvanlar 

(Murex, Natica, Dolium) deniz balıkları, tatlısu balıkları ve sürüngenlere ait 

çok zengin kolleksiyonlar sergilenmektedir. Yılanlar (Eirenis, Crotelatus), 

çift başlı hazer yılanı (Coluber caspius), kertenkeler (Lacerta, Mabuya), 

kurbağalar (Bufo, Rana), köpekbalıkları (Squalus, Mustelus) ve İstanbul 

yöresi ve Uzakdoğu’dan birçok kelebek örnekleri yeralmaktadır. İzmir 

Avcılar Derneğinin bağışladığı doldurulmuş nesli tükenmekte olan 

Selçuk’da 50 yıl önce vurulmuş olan iki panter örneği (Panthera pardus), 

Martes-sansar, Meles-porsuk ve Mus-fare örnekleri yeralmaktadır. 

 Evrim ve Karşılaştırmalı Osteoloji Galerisi (81 örnek): 

Günümüzde yaşayan Physter-balina, Struthio-devekuşu, Carpa-keçi, Meles-

porsuk, Equus-at, Sus-domuz, Vulpes-tilki, Macrotus-kanguru, ve Phyton-

yılan iskeletleri sergilenmektedir. Bu örnekler İzmir Hayvanat Bahçesi 

tarafından bağışlanmıştır. Equidae’nin evrimsel aşamalarını yansıtan 

Miohippus, Merychippus, Mesohippus ve Equus’a ait ayak modelleri 
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bulunmaktadır. Ayrıca, Roma dönemine ait (2000 yıl önce) Uşak’da 

bulunmuş olan bir insan iskeleti yeralmaktadır. 

DOĞA TARİHİ MÜZESİ’NİN İŞLERLİĞİ NASIL  

SAĞLANMALI? 

Doğa tarihinin önemi tüm bilimadamlarınca aynı ölçüde dikkate 

alınmalıdır. Yerbilimciler, biyologlar ve antropologlar kendi kapsamlarına 

giren konuların etkin bir şekilde önemlerini vurgulayarak, onların korunması 

yönünde çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların kamuoyunda da yer 

bulması için akademisyenlerin girişimlerine hız vermesi gereklidir (Örg., 

fosil yakıt olan kömür ve petrolun tüketildiklerinde yerlerine bir daha 

konulmayacağı, bunların yerine alternatif kaynakların ortaya çıkarılmasına 

olanak sağlanmalıdır; doğal kuvars kristalinin kullanım alanı olan kristal 

lambaların çok önemli bir kristalin ömrünü tükettiği açıklıkla 

vurgulanmalıdır). Bu konular bilimadamları tarafından topluma çeşitli 

konferanslarla sunulmalıdır. 

Türkiye 1982 yılında UNESCO ile yaptığı sözleşme gereğince Dünya 

miraslarının korunması yönünde girişimleri başlatmıştır. Bu sözleşme 

gereğince, dünya mirası kapsamına giren 9 bölge bulunmaktadır 

(Pamukkale, Göreme, Nemrut gibi). Türkiye’de Dünya mirası kapsamına 

giren yerlerin kesin bir listesi yapılmalı ve korunmaları ile ilgili çalışmalar 

başlatılmalıdır. Bunların bir kısmı doğal anıt niteliğine olup, oldukları yerde 

korunmaya alınması gereklidir. Bir kısmı oldukları bölgeden çıkarılarak 

Doğa Tarihi Müzeleri’nde korunmaya alınmalıdır. Bir senedir faaliyet 

gösteren Jemirko’nun (Jeolojik Mirası koruma derneği) bu bağlamdaki 

çalışmaları devam etmektedir. Türkiye’nin jeoloji turizmi ile ilgili bölgelerin 

haritası çıkarılmalıdır. 

Günümüz fauna ve florasının içinde yaşadıkları ekosistemler ile birlikte 

korunmaları gerekmektedir. Örneğin, Türkiye’de kelaynaklar, yılanboyunları 

denizkaplumbağaları, Akdeniz foku gibi canlıların azalması ile ilgili birçok 

haberler kamuoyunda tartışılmıştır. Bu canlıların korunmaya alınması, 1958 

yılında doğa korumacılığı kapsamında ele alınmıştır. Türkiye’de sayısı 33 olan 

Milli park, Tabiatı Koruma alanları, biyogenetik rezerv ve biyosfer rezervleri 

ile türler yaşam alanlarıyla beraber (Örğ., Şanlıurfa-Birecik’te kelaynaklar için 

biyogenetik rezerv gibi) koruma altına alınmıştır (KIŞLALIOĞLU ve 

BERKES 1987). Bu alanların arttırılması gereklidir. 

İnsanların müzeye materyal veya kişisel kolleksiyonlarını 

bağışlamaları vurgulanmalıdır. Bağış yapanların isimlerinin müzede 

yaşatılacağı belirtilerek, isimlerinin sonsuza dek müzede yaşatmak isteyen 

tüm insanların müzeye materyal bağışlaması sağlanmalıdır. Müzedeki 

çalışmaların bir kısmı yurtdışında olduğu gibi doğa severlerin 

sponsorluğunda sağlanmalıdır. Bu konuda insanlar bilgilendirilmelidir. 
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Doğa Tarihi Müzesinin ilköğretimden üniversite öğrencilerine ve 

toplumun her kesimine hitap geniş bir ziyaretçi potansiyeli vardır. Bu sayıyı 

artırmak ve müzeyi daha cazip hale getirmek için (i) müzede sürekli değişen 

çeşitli sergiler yapmak, (ii) gezegenler, kıtalar, okyanuslar, volkanlar ve 

depremlerin oluşumu gibi doğa olayları hakkında çeşitli konferanslar 

sunmak, (iii) öğrenmeyi bir eğlence haline getirmeyi sağlamak için yazılı 

bilgiler yanısıra, mekanik modellerde yapılmalıdır.  

Doğa tarihi ve biyolojik zenginliklerimizin yurtdışına kaçırılmasını 

önlemek amacıyla gerekli cezai yaptırımlar ve gümrüklerde sıkı kontrollerin 

yapılması gereklidir. 

Doğa Tarihi Müzeleri toplumların gelişmesi için son derece önemlidir. 

Müzelerin toplumla ilişkilerini ön plana çıkarabilmesi ve bu işlevlerini daha 

kolaylıkla yerine getirebilmesi için bir Doğa Tarihi Enstitüsü statüsüne 

kavuşturulması gerekmektedir. Enstitünün multidisipliner bir araştırma 

takımı (yerbilimci, biyolog, arkeolog gibi), yüksek lisans ve doktora eğitim 

ve öğretim proğramı ve bütçesi olmalıdır.  

*** 
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Prof.Dr.Ufuk ESİN: 

Böyle doğa tarihi başlıklı bir kongre oluyor ve bu ilk kongre oluyor. 

Doğa tarihi müzeciliği ile ilgili bir panel de düzenleniyor. Şimdi ben buna, 

buraya nasıl katıldım? önce size o konuda bir iki ipucu vereyim. Bir başka 

nedenle sayın Halime Atamer’le görüşüyorduk. O da böyle bir ulusal 

kongrenin toplanacağını bana haber verdi. Ondan sonra sayın Yücel Bey 

beni aradılar ve ben buradaki güzel toplulukla ilk kez tanışma fırsatını 

buldum. Bu yüzden bir kere bunu bana hazırlayanlara özellikle bu güzel 

binada bu kongrenin yapılmasını sağlayan Gazi Üniversitesi’ne çok çok 

teşekkür ediyorum. Benim doğayla ilgili olmam arkeolog olmamla 

kaynaklanıyor. Ben arkeoloji ile ilgilendiğim vakit; insanın nasıl jeolog 

olması gerektiğini, nasıl biyolog olmasını gerektiğini, hepsini niye olunması 

gerektiğini anladım ve o bakımdan da sizler kadar belki meslek açısından 

çok yakın değilim ama bu konulara son derece ilgi duyuyorum. Şimdi 

burada benim anladığım kadarınca ben başka şeyler söyleyecektim ama 

şimdi sayın Demirsoy’un konuşmasından sonra ve TÜBİTAK’ın giriş 

avlusunda gördüğüm bir maketten sonra burada başka şeyler söylemeye 

karar verdim. İzninizle şimdi ben bir kere burada bir takım öğrendiğim 

şeylerden bahsedeyim ve sorunların neler olduğunu çok kısa olarak 

söyleyeyim. Çok kısa söyleyeyim. Bir konsept meselesi var ki Sayın 

Prof.Dr.Mehmet SAKINÇ Bey böyle bir konsept getirdi ve bu konsepte 

belki eksiklik olabilir ama doğa düşünce eğitim dedi. Doğa düşünce eğitimin 

bir başka boyutu daha var belki ona bir de araştırma demek ve yahut ta 

eğitimin altına bir araştırma koymanız lazım. Ondan sonra Sayın Prof.Dr.Ali 

DEMİRSOY bir sınırlama koydular böyle bir müze de ne olacak; jeoloji var, 

botanik var, zooloji var ama insan yok. Bütün bu işleri biz anlayacaksak, 

insanı anlamak için anlayacağız. Bu bakımdan insanın da olması lazım. 

Örneğin bugün sayım konuşmacılar antropolog arkadaşlarım çok önemli 

noktalara değindiler. Onlar primatlardan bahsettiler. Peki primatları kaç kişi 

biliyor dünyada; bizdeki bu primatları? Onlar kongrelerde konuşuyorlar ve 

maalesef antropoloji kongreleri yok paleoantropoloji kongreleri yok ve 
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arkeoloji kongrelerine geliyorlar. Rahmetle andığım Sayın Prof.Dr.Ekrem 

AKURGAL Hocam hep onların başkanı oluyor. Sonra onlar anlatıyorlar 

anlatıyorlar; paleoekolojiden, Miyosen’den, işte efendim Tersier’den 

bahsediyorlar. Sonra, Prof.Dr. Ekrem AKURGAL Hoca diyor ki; “Sahi 

bunlar bu kadar eski mi?” Şimdi düşünün ki Ekrem Hoca bunları bilmiyor 

değil. Ama burada tarihlendirme meselelerinden vs tabi o kültür adamı 

olduğu için de o zamandaki kültürle ilişkisi pek bir eksik geliyor her 

halde.Bana göre kültür ise benim algıladığım şeklinde farklı bir anlam 

taşıyor: Kültür insanla ilişkili ve o iletişimden doğan bir şey. İnsan kültür 

yaparsa canlı benim için. Bu benim anlayışım; buna itiraz edebilirsiniz. Ama 

insan kültürü üretiyor. Kültür ise ekolojik bir ortam içerisinde canlı ve 

cansızların bir birleriyle olan ilişkileri ve insanla olan ilişkilerin sonucunda 

insan tarafından ortaya çıkarılan bir birim Bunu bu şekilde algıladığımız 

vakit zaten bu bir bütün oluyor. Şimdi benim gene burada dikkatimi çeken 

noktalardan bir şey var: Birçok araştırmada birçok güzel şey yapılmış; fakat 

bir kopukluk, iletişimsizlik var. Orada bir müze ve onun da bir koleksiyonu 

var; bizim alanlara yakın olanlar bunları biliyorlar. Ama burada, mesela 

jeoloji dendiği vakit jeomorfolojiden bahsedilmiyor. Oysa, jeomorfolojinin 

de bu konulara bir katkısının olduğunu biliyoruz ve tabii ki arkeolojinin de 

katkısı olduğunu biliyoruz.  

Öte yandan, sorunlar içersinde gözüme çarpan noktalardan bir tanesi 

envanter oldu. Envanter, özellikle bir hocamızın değindiği bir nokta oldu 

Burada bir program yapıldığı vakit buradaki programı bir takım safhalar 

fakat eşgüdüm içinde yürütmek gerekiyor. Yani envanter meselesiyle 

uğraşacak arkadaşların da bu program çerçevesinde çalışması gerekiyor. 

Öyleyse bizim, başlangıçta, bu müzenin oluşumu için bir program 

hazırlamamız lazım. Bir komite kurmamız lazım. Bu komite sorunlara 

yönelik çözümleri ortaya çıkaracak noktaları tespit edecek ve ondan sonra da 

bu sorunlara yönelik olarak hazırlıkların devamını sağlayacak. Bir noktaya 

daha değinmek istiyorum: Böyle bir hazırlık safhasında böyle bir müzeyi biz 

önce sanal ortamda hazırlayalım diyorum. Sanal ortamda gerek binanın 

oluştuğu yeri, bütün boyutları tasarlanabilir. Eleştiriye açıktır. Sanal ortamda 

eleştirilir ve ondan sonra gerçekleştirmeye geçilir. Aksi halde bir şeyi tam 

yerine koyduktan sonra onu düzeltmeniz zordur ama bugün ki teknoloji buna 

fırsat veriyor. Sözylediğim gibi doğa tarihi müzesi dediğimiz vakit bir 

bioteknoloji bölümü de koymamız gerekli mi? Burada çok her şeyi yapmaya 

hazırlıklı çok güzel bir grup var; bilimadamları, akademisyenler, müzeciler 

var; bence bugün onlarla birlikte böyle bir komite oluşturalım. Burada 

gönüllü olarak bu komite de yer almak isteyenler, bu hazırlıkları yapmak 

isteyenler lütfen görev yapsınlar. Benim kuşağım ve sizler daha genç 

kuşaklar bir az daha sabredin bunu, amatörce ama gönüllüce götürelim. 

Ayrıca, bu toplantının sonunda da acaba bütün bu konuştuklarımızı içeren 

bir sonuç bildirgesi yayınlamayı düşünür müsünüz? Bunu da bütün ilgili 
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kurumlara hele şimdi gene herkesin dediği gibi yeni bir başlangıçtayız. 

Hayırlı olsun. Ama bu yeni başlangıca da geçtiğimiz günlerde bütün 

gücümüzle herbirimizin kendi erişebileceği şekilde buna bir hazırlığa 

başlayalım. Çünkü bunu konuşacağız. Eğer bugün böyle kararlar alıp da 

bugün bu kararları yerine getirmek üzere ön hazırlıkları yapmazsak bir 

kongre daha olacak, iki kongre daha olacak ama bu belki sonlanmayacak. 

*** 
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T A R T I Ş M A L A R 

 

Prof.Dr. Tuna EKİM:  

Doğa Tarihi Müzesi hakkında ne gibi bir çalışmalar yapıldı? 

Şimdiye kadar bu konuda Sayın Demirsoy bize kısa bir bilgi versin ve 

ondan sonra onun üzerine yapalım konuşmalarımızı. Çünkü bir 

zamanlar TÜBİTAK’ta iki üç sene kadar evvelinde Sayın Demirsoy 

bu Doğa Tarihi Müzesi konusunda başkan danışmanıydı. Prof. Dr. 

Dinçer Ülkü’nün TÜBİTAK başkanlığı sırasında. Bu olayları benim 

kadar o da biliyor. Neler olup bittiğini onun için burada. Öyle 

anlaşılıyor ki çoğu arkadaşımızın bu çalışmalardan pek fazla bilgisi 

yok. Daha doğrusu henüz herkesi bilgilendirecek aşamaya da o 

zamanlar gelmemişti bu çalışma. Onun için Sayın Demirsoy’dan rica 

edelim şöyle bir 5-10 dakika içinde bize şimdiye kadar yapılan 

çalışmaları bir toparlasın. Şu andaki durum nedir onu bir belirtsin 

ondan sonra ki konuşmalarımızı onun üzerine temel yapalım. Buyurun 

sayın Demirsoy. 

Prof.Dr.Ali DEMİRSOY: 

Esasında burada bildiri vermesi gereken iki kişi vardır. Birisi ben 

ikincisi de Tuna Ekim’dir. Biz maalesef Anadolu’da dolaşırken bu işe geç 

kaldık bu bildiriyi de veremedik; herkesten özür diliyorum Tuna Ağabey 

adına da özür diliyorum. Nedenine gelince, bu işin geçmişini en kapsamlı iyi 

kötü bilen iki kişiden birisi benim; ama sizi aydınlatamadık ve belki de 

zaman kaybı oldu. Şimdi Doğa Tarihi ile ilgili girişimler yapıldı; 

İstanbul’daki Taşkışla Binası verildi. 1980/1983’te bütün anlaşmaları yapıldı 

ve Cumhurbaşkanı’nın önüne kadar gitti. Fakat o arada rahmetli Turgut Özal 

devreye girdi; buranın otel yapılmasını buyurdu. Dolayısıyla Taşkışla, doğa 

müzesi olması konusunda geriye çekildi ve otelcilere verildi. Prof.Dr. Şahin 

Koçak TÜBA Grup Sekreteri iken bu olayı tekrar canlandırdı. O zaman 

TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr.Tosun TERZİOĞLU da konuya sıcak bakan ve 

bu işe dört elle sarılan birisiydi. Türkiye’den değişik insanların isimlerini 

verdik. Türkiye’de fauna ve flora konusunda emeği geçen herkes bilirkişi 

uzman olarak yazıldı. Fakat dediler ki; “yol parası ödemiyoruz. Ankara’daki 

ilgili kişilerden küçük bir komite kuralım; biraz vurucu bir komite olsun ve 

her çağırdığımız da gelebilsin. Kim olsun flora konusunda Tuna Ekim; fauna 

konusunda Ali Demirsoy olsun ama altında da diğer bütün kişiler de 

çalışabilsin.” tamam dedik. İlk girişimler yapıldı. Bunun için bir 

projelendirme gerekliydi. Daha önce yapılmış çalışmalar oldu. Yabancı 

ülkeye giden uzman kişilerin raporları vardı. Ayrıca, nasıl bir müze olmalıdır 
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diye de değişik kanallarda da soruşturduk ve ilk çalışmalar böyle başlatıldı. 

Sonuçta, TÜBİTAK da bir proje çizilmesine karar verildi. “Neresi olsun?” 

dediler. Birkaç kişi Atatürk Orman Çiftliği, birisi başka bir yer dedi. O arada 

ODTÜ’nün Teknoparkı kuruluyor; alt yapısı hazırdı. Dediler ki; “ Biz size 

istediğiniz kadar arazi verelim. Ayrıca botanik bahçesi içinde isterseniz 150-

200 dönümde ekstradan tahsis edelim.” Onun için bir protokol yapıldı. 

ODTÜ’nün güzel arazisi, Çevre Bakanlığı’nın karşısındaki o geniş yer 

derenin bulunduğu yer, şu anda tahsis edilmiş durumda. Bunun üzere 

TÜBİTAK proje çizimi için belli bir para koydu. Bir ekip olarak aşağı yukarı 

birbuçuk sene toplantılar yapıldı; projeler çizildi. Şu anda yapıma hazır 

vaziyette her şeyi hazır. Fakat bu ara ilginç bir gelişme daha oldu. Hemen 

onu vurgulamam lazım. Prof.Dr. Celal ŞENGÖR İstanbul’dan geldi: “Hayır, 

İstanbul’a kurulacak bu müze” TÜBİTAK Başkanı da Celal ŞENGÖR’den 

çekiniyor; iri yarı olduğu için herhalde öyle diyelim. O zaman Celal Bey ile 

yan yana geldim. “Ya yapma” dedim; “bakın bu müzenin Türkiye’de 

kurulacağı nokta aslında birkaç büyük üniversitede kurulması lazım, 

Fransa’da 1460 tane Doğa Müzesi var kayıtlı. Biz burada kurarsak bu alanı 

merkez olarak kurduk” dedik. Fakat TÜBİTAK ben danışman olduğum süre 

içersinde çok ısrar etmeme rağmen bir kuruşu koyduramadık, bir kuruş. 

Biliyorsunuz bütçe tekniği açısından bir kuruş konursa kapı hep açık kalır. 

Bir kuruş konmuş olsaydı zorlayacaktım. Fakat koymadılar koyamadılar. Bu 

nedenle danışmanlıktan istifada ettim, istifa ettim bunu da söyleyeyim. O 

günkü ekonomik nedenlerden peşini bırakmadık ama burada kaldı müze. 

Şimdi şunu söyleyeyim o anda Fransa’dan bu projeyi duyan bir ekip dolaylı 

olarak geldiler dediler ki; “Size biz 10 milyon daha sonra 20 milyon dolar 

çıkacağız. Size bir kredi vereceğiz. En ucuz Türkiye’nin aldığı krediyi 

vereceğiz. Gidin sorun ama bunun yapımı için biz devreye girmek istiyoruz.” 

TÜBİTAK da ona sıcak bakmadı. Daha doğrusu niyetli de değildi ve sonuçta 

şu anda sorumlusu kimdir bilmiyorum ama yine de dosyalar benim odamda; 

bir kısmını da getirdim çantamın içersinde soru sorarsanız diye. Şimdi 

yapacağımız galiba şey şu yeniden kalkılıp bu projeler filan çizilemiyor. 

Bugünkü maliyetleri her halde 100-200 milyardan başlar; 300 milyardan 

aşağı değil o projelerin çizilmesi. İngiltere’den bir mimarlık bürosu geldi, o 

çizdi. Türk evet ama galiba esas müze hakkında küçük bir bilgi vereyim size. 

Üç ana bölümden oluşuyor müze; Jeoloji, Botanik ve Zooloji. Bir gösteri 

kısmı var; halka hizmet kısmı var. Bir de arkada esas önemli olan bilimsel 

kataloglama sistemi son derece teknik olan, hatta bir ara göz retinasıyla 

çalışabilecek şekilde bir güvenlik sistemini de getirmeyi düşündük. Bu aynı 

zamanda müzecilikten, klasik müzecilikten farklı olarak Türkiye’de ıslahtan 

tutun ticarete kadar bütün bilgilerin aynı anda girip çıkabileceği bir müze 

olacaktı. Hala öyle, hazırlanışı da öyle. Şimdi son olarak konuşmalar o 

şekilde yönlendirmeye çalışın. Bu müzenin planı projesi hazır. Avrupa 

Toplumu’na girerken onların fonları olabilir. Değişik kanallardan değişik 
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meslek gruplarından eğer böyle ortak bir araya gelip tekrar TÜBİTAK’ı ve 

Avrupa Ortak Pazarı’nın ilgili fonlarını dolaşırsak bu parayı çıkarabiliriz de 

yaparız da. 3-4 yıl içersinde başlangıçta müze emekleyerek de devreye 

girebilir. Bence konuşmaları bu yönde yönlendirirseniz sayın başkan 

memnun olurum. Ayrıca bu konuda soracağınız sorularla ilgili bütün kayıtlar 

da elimde şu anda evraklar da. Ben teşekkür ederim ve böyle bir başlangıçta 

açıklama yapmadığım içinde hepinizden özür diliyorum; zaman kaybettirdiğim 

için size. 

Prof.Dr.Ali DEMİRSOY:  

Efendim sanırım bir küçük açıklama daha yapmam gerekiyor: 

TÜBİTAK’ta çeşitli gruplarla bir araya gelindi, konuşuldu. Dediler; “Ön 

tarafa bir dinozor olsun, ayının postu olsun öğrenciye ve halkada dönük bir 

gösteri yapacakmışız gibi olsun !” Esasında bizim amacımız, müzede üç ana 

branştaki materyali garantiye almak, bilimsel olarak değerlendirmek, 

envanterini yapmak ve araştırıcılara açmaktı. Şimdi bu jeolojinin içersinde 

üç seksiyon dediğimiz üç blok anlamını alır. Jeolojinin içersinde üç grup 

vardır. Gerçekten; mineraloji, paleontoloji, antropoloji ve jeomorfoloji ile 

ilgili onların içini kapsarlar; biz onu jeoloji seksiyonu olarak düşündük. Ama 

arkeoloji bunun içersinde yok. Neden koymadık? Arkeoloji biraz riskli bir 

grup: Oraya koyduğunuz zaman Kültür Bakanlığı ile inanılmaz karmaşık 

ilişkiler içersine girmek zorundaydık. Bu nedenle o müze içersinde, keşke 

para olsaydı, keşke imkan olsaydı da arkeolojiyi de bir bilim olarak 

ekleseydik. Ama şöyle bir müzenin içersinde arkeoloji kesinlikle yok. 

Onunla ilişkili her hangi bir seksiyonumuz da yok. Çünkü o bambaşka bir 

hazırlanmayı gerektirebilirdi. İkincisi bioteknoloji ile ilgili ve yabancı 

araştırmacıların geldiği zaman kalabilecekleri yerler, çalışma odaları 

sterilizasyon odaları, konferans salonları, kütüphanesi yani şimdi bütün 

modern müzelerde görebileceğiniz bütün olanaklar var ama arkeoloji yok. 

İşte böyle.  

Prof.Dr.Ufuk ESİN:  

Bir noktayı açıklamak istiyorum.benim söylediğim şeyleri almayın 

yani bir güzel Aphrodisia heykelini koymayın oraya; tarih müzesinin ve 

yahut arkeoloji müzesinin bir örneğidir. Benim söylediğim şey farklı. Size 

bir örnek vereyim: Bizim ülkemizde miyosen dönemden sonra pleistosende 

ve holosen dönemde atların varlığı bilinmiyordu. Zannediliyordu ki bu atlar 

Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa’ya geçti. Holosen Dönemde ve Pleistosen 

Dönemle ilgili son kazılarda Paleolitik’e ait at bulduk. Biz Neolitik’e 

Akeramik Neolitik’e ait at bulduk. Miyosen’de de var. Arada bir Pliosen 

Dönem var. Belki onun da kalıntılarınıi bulacağız. Kısacası evrim tarihi 

açısından, atın gelişimi açısından böyle bir noktayı ele alabilirsiniz. Bizim 

bugün arkeoloji, özellikle prehistorya yalnızca bir klasik arkeoloji 
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anlamında. Şimdi onlar da değiştiriyorlar yöntemlerini. Bizim anlayışımızda 

bir bilimlerarası bir iş birliği var ve biz bir şey yaparken paleomolog 

getiriyoruz;.yani bir arkeozoolog getiriyoruz. Mesela bizim Türkiye’de şu 

anda arkeozoolojik koleksiyonlar dünyanın hiçbir yerinde yok. Niye yok, 

çünkü miyosenden itibaren bu arkeolojik koleksiyonları Neolitik’e, Holosen 

başlarına kadar takip etmeniz mümkün. Öyleyse böyle bir şey yapmanız 

lazım. Biz bir sürü mamut buluyoruz kazılarımızda vs. Şimdi bütün bunlar 

hepsi sizin konunuza giriyor. Onun için insanla ilgili, belki dediğim gibi 

Helenistik Roma Dönemi’ne kadar inmeyin ama prehistoryanın başlangıç 

kalıntılarını bu kapsamda insanı da neandartali de ve ne bileyim ben homo 

sapiensi de, homo sapiens sapiensi’de yani kendi kafamızı da orada görmek 

isteriz. Ben bu eksiğe değindim.. Arkeoloji koymak değil benim kanaatım. 

Kaanatimce burada evrimin gidişatını belgeleyen noktalara da yer vermek.  

Prof.Dr. Atabay DÜZENLİ:  

Burada Türkiye’deki en önemli üç müzenin yetkili kişileri var. 

Şimdi bu kişiler bizlerden fazla yurtdışındaki bu tür müzelerin nasıl 

yönetildiğini, nasıl desteklendiğini; bunun içersinde araştırıcıların ne 

olduğunu bizden iyi biliyorsunuz. Bunları bilmek de zor değil; internete 

girince görüyorsunuz. O halde daha biz neyi arıyoruz? Bunu bildiğimize 

göre mesele,Türkiye’nin şartlarına bunları adapte edip ve bu işte adımları 

atmak; bu kadar basit. Ben onu anlamıyorum. Ben size bir şey sormak 

istiyorum. Bunu kişisel olarak öğrenmek istiyorum: Yeni duyduğuma göre 

bu tür müzeler özel yönetim isteyen müzeler. Bunun için eğitimler olan 

müzeler ve bunların da verildiğini duyuyoruz. Şimdi sizler böyle eğitim 

aldınız mı; şu anda bağlı olduğunuz, sorumlu olduğunuz müzeler nasıl 

yönetiliyor?  

Prof.Dr.Tuna EKİM:  

Şu anda ben İstanbul Müzesi’ni biliyorum; MTA Müzesi’ni de 

biliyorum. Ama, bu müzeler bizim düşündüğümüz anlamda müzeler değil. 

Bizim düşündüğümüz anlamdaki müzenin çalışmaları değil bunlar. Hepsi 

kendi içlerinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.  

Prof.Dr.Berna ALPAGUT:  

Ben küçük bir ekleme yapacağım. Arkeoloji zaman bilimi olarak 

insanlık tarihi ile paralel giden bir zaman dilimi. Yani biz istesek de 

istemesek de kültürü başlattığımız 2,5 milyon yıldan bu tarafa arkeoloji 

bizimle el ele dolayısıyla insanlık tarihinde evrim bir biokültürel evrim böyle 

kabul ediyorum. Ama 2,5 milyon yıldan bu tarafa kadar olan zamanı eğer 

ayrı değerlendireceksek yani bu ulusal müzenin ya bir seksiyon olarak ayrı 

bir yerde. 
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Kemal ERDAL:  

Biraz önce Sayın Prof.Dr.Mehmet SAKINÇ Hocam fosillerin 

atıldığından bahsetti. O tabii idari bölümle ilgili. Ziya Gözler döneminde, 

hatta Orhan Baysal döneminde; “bu paleontoloji nedir ne işe yarıyor 

kapatalım” denilen bir dönemde Ziya Gözler de; “şimdilik kapatmayalım” 

dedi. Sonra iki sene sonra kendisi genel müdür oldu. ben de o dönemde 

birim yöneticisiydim. Dedi ki; “paleontoloji iş yapmıyor, kapatıyoruz.” 

Şahitleri var işte burada, yani ilginç bir dönemden geçtik. Tabi şimdi bunu 

geçiyoruz da biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki devlet kendi bankasına sahip 

olamıyor. Kasasına oturduğu bankayı soyduruyor. Burada çok güzel bir 

gündemle değişik branşlarda uzmanlar var. Gerçekten ilk kez bir araya 

geliyoruz. Hatta Ali hocam da yıllar önce böyle, ulusal müze ulusal müze 

diyordu “Allah Allah !” diyordum; “MTA müzesi dururken bu nereden 

çıktı?” Bizim MTA müzesi de bir anda Cengiz Atak döneminde ihale edildi 

ve bir anda çıktı. Hiç parası da yoktu sanıyorum. O TÜBİTAK’ tan ayırmak 

için uğraştığınız para oraya gitmiş olabilir. Bir an o aklıma geldi. Şu anda 

100800 m
2
 alanlı çok güzel bir müzemiz depolarında da, sanıyorum 70000 

den fazla materyal var; paleontoloğu var. O dönemde kapatıldı ama yine de 

çalışan genç arkadaşlar var. Eğer herkesin koleksiyonu varsa; verecek yer 

bulamıyoruz diyen hocalarımız, arkadaşlarımız var; yer hazır, adres MTA. 

Alan çok güzel ve profesyonel de bir müdürümüz var. Kesin, tabii ki kesin 

olarak alt yapı var teşekkür ediyorum.  

Prof.Dr.Mecit VURAL:  

Konuşmacıların çok kıymetli görüşlerini, bilgilerini aldık çok 

teşekkür ederiz. Ama ben kendi açımdan bazı şeyleri öğrenmek istiyorum. 

Bu müzenin nasıl kurulması gerektiği detaylarının ne olması gerektiği 

bunların planlanması detayının planlanması gerektiği vurgulanıyor. Fakat biz 

bir de diğer taraftan şunları öğrendik ki bir 15-20 senelik planlanma 

çalışması yapıldı yani belli bir seviyeye gelindi. Takdir ederseniz ki hepimiz 

zaman fukarası kişileriz. Yani kaybedecek Türkiye’nin de bizlerinde fazla 

zamanı yok ama iyi ama kötü eldeki verilerle bir müzenin bir an önce 

kurulması heyecanı arzusu içersindeyiz. Çünkü ayaklarımız çok sağlam yere 

basmıyor. Yapacağımız çalışmalar bir bakıma müze eksikliğinden dolayı 

bağlanıyor. Şu anda mesela neden kurulmadığını merak ediyorum. Evet 

kısaca tarihi geçmişi söylendi ama şu anda bizleri bağlayan faktör sadece 

para mı acaba? Bunu bir öğrenmek istiyorum; neden kuramadık şimdiye 

kadar? Eğer neden parasızlıksa, bu kaynağı nasıl yaratabiliriz? Bunların 

üzerinde tartışalım. Yoksa hepimizde bilgi birikimi var. Ufak detaylar belki 

çabuk giderilir. Müzede şu eksiklikler var, bunları giderelim... Müze 

kurulduktan sonra bunları konuşarak sempozyumlar kongreler tekrar ederek 

bu eksiklikler çabuk giderilebilir; bu hususlarda kolay anlaşacağımızı 

sanıyorum. Ama bizim iş yapmamız lazım ve müze ihtiyacımız var. Bu 
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müze eldeki imkanlara göre biraz küçük ve biraz yetersiz olabilir ama buna 

bir şekilde ihtiyacımız var gerçekten; her taraftan bağlıyız yani. Bilimsel 

çalışmaları yürütmekte sıkıntı çekiyoruz. Biraz dikkatlerimizi bu tarafa 

yönlendirebilirsek bizler için de ülke içinde iyi olur. 

Şevki BAYRAKTAROĞLU:  

Jeoloji mühendisiyim. Şimdi her kesin bildiği fakat birsinin 

söylemesi gerektiği olan bazı şeyler söylemek istiyorum. Şimdi zülfiyare 

dokunmanın zamanı geldi; mutlaka dokunmamız gerek. Jeolojinin gelişimi 

şöyle oluyor benim kabaca bildiğim kadarıyla: 19 Yüzyıla kadar Anadolu’da 

bir yığın araştırma yapılıyor. 1916 yılında bir Jeoloji Enstitüsü kuruluyor, 

İstanbul Vezneciler’de. Orası bir yangında yanıyor; bütün değerlerimiz 

gidiyor. Aradan gene çalışmalar yapılıyor. Cumhuriyet Dönemi’nde Dil ve 

Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin kurulmasıyla Prehistorya’nın Ön Asya 

Dilleri’nin, Fiziki Coğrafya’nın ve öteki bölümlerin de kurulmasıyla bilimde 

belirli bir ilerleme meydana geliyor. O arada gene İstanbul’da Jeoloji 

Enstitüsü kuruluyor. 1942 yılında gene bir yangın oluyor. Gene toplanmış 

olan materyaller, malzemeler gidiyor. 1973 yılında biz öğrenciyken sayın 

Prof.Dr. Mehmet SAKINÇ da bize paleontoloji dersini öğretirken okulda bir 

gün bir patlama oluyor. O dolaptaki fosiller ve öteki buluntuların hepsi 

parçalanıyor hepsi gidiyor. 1933 yılında liselerde jeoloji dersi okutuluyor. 

Sene 2000, bugün jeoloji dersi okutulmuyor; biyoloji dersi seçmeli konuma 

gelmiş. Ali hocam çok iyi bilir; zoolojiyi okutmuyorlar bize. Eğitim 

politikasında bir aksaklık var. Bu eğitim politikasındaki aksaklık dünyanın 

jeolojik anlamda en önemli ülkelerinden bir tanesi olan Anadolu’nun yani 

deprem kuşağı üzerinde bulunan herkesin jeoloji ile ilgilenmesi gerekirken 

yani burada sadece jeolojiyi söylemek istemiyorum, biyolojisi de zoolojisi 

de hepsi aynı değeri taşıyor benim için, yani bilime verilen değeri 

vurgulamak açısından orada simgeleştiriyorum. Şimdi bu ilkokullarda 

okutulması gerekirken düşünüyoruz da Lauoress’u aldığınız zaman birinci 

cildinin birinci sayfasında trilobit resmini görüyorsunuz. Ondan sonra 

dünyanın oluşumu vs vs. Şimdi üniversiteyi bitirmiş, jeoloji bölümünü 

bitirmiş biyoloji bölümünü bitirmiş bir arkadaşın dille düşünceyle mantıkla, 

bu işleri birbiri ile bağdaştıramıyor. Böyle bir şey yok. Bir şeyi daha 

vurgulamak istiyorum: Ortak bir dilimiz yok; Fransız ekolü ayrı, Alman 

ekolü ayrı Amerikan ekolü ayrı. Türkiye’nin jeolojisini ve yahut Türkiye’nin 

biyolojisini, Türkiye’nin zoolojisini onbin terimle anlatamazsınız, 

açıklayamazsınız. Burası Macaristan değil, burası Hollanda değil. Zengin dil 

de oluşturmamız da gerekiyor; ortak bir dil oluşturmamız da gerekiyor. 

Devletin olaya bakış açısı böyle. Biz elimizdeki buluntuları kullanmak 

istiyoruz. MTA bütün buluntuları alıyor. Karayolları demir bugün sondajları 

yapıyor; buluyor ve atıyor. TPA’nın yapmış olduğu petrol sondajlar şu anda 

durmuş vaziyette; onlar ayrı bir havadan çalıyorlar. Devlet Su İşleri’nin 
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malzemeleri mineralleri taşları vs onların hepsi atılıyor. Yani hiçbir şeyin 

değerini bilmiyoruz. Herşeyin para olduğu herşeyin sanal bir ortamda 

yaşadığımız şu ortamda bizim gibi hayal peşinde koşan insanlar bir müze 

oluşturmak istiyor. Bugün öğle aralığında konuşuyorduk Hocamla. Dedim 

ki; “Aman, sakın adını enstitü filan koymayın. Köy enstitülerini kapattılar, 

jeoloji enstitüsünü yaktılar; ondan sonra MTA enstitüsünü arama müdürlüğü 

haline getirdiler; sakın böyle yararlı bir işe girişiyoruz buna da böyle bir şey 

olur; bunu kamufle edelim, gizleyelim”.Vurgulamak istediğim şey şu kısaca 

ve özetle; oturup devletin politikasını düşünmemiz lazım. Çocuklarımıza 

kendimiz jeolojiyi biyolojiyi öğretmemiz lazım. Sayın Ali Hocamın 

söylediği bir söz var hiç aklımdan çıkmıyor. “Tarım ürünlerinin üçte biri 

Anadolu’da evrimleşti” diyor. Hangimiz biliyorduk bu gerçeği; hangimiz 

Anadolu’yu tanıyoruz? Sakınç Hoca yazdı; “doğanı tanıyan ülkesini tanır”. 

Ülkesini tanıyan insan yurtsever olur. Yurtsever olduğu zaman da tabii ki 

burayı talan etmeyi isteyen adama karşı mücadele eder. Dolayısıyla biraz 

zülfiyare dokunalım; olayın, madalyonun diğer tarafından bakalım. Lütfen 

ve lütfen bu işler üzerinde biraz daha ciddi duralım.  

Prof.Dr.Mehmet SAKINÇ:  

Ben deminden beri söyleyecektim ama Şevki onları dile getirdi. 

Büyük bir bölümünde son derece haklı. İki üç örnek vereceğim şimdi: Doğa 

tarihi müzesi kurulur kurulmaz bu ayrı mesele. “Bu kültür meselesi, bakış 

açısıdır” diyor ya bu son derece önemli. Bir defa bizim bu fikir şemsiyesi 

altında toplanmamız lazım. Son derece önemli. İlk başta Misak-ı Milli 

sınırları çizilmiş olan sınırların içinde doğayı korumamız lazım. Bunun 

başka çaresi yok. Yoksa her kes biliyor;. bitkisi gidiyor, öbürküsü gidiyor. 

Sonra bakıyoruz ki başkalar başka isimler altında bir şeyler yayınlıyor. 

Hikayeleri çok var, acıklı hikayeler bunlar. Ben bunlara şahit oldum. Bir iki 

örnek vereceğim: 1980 karmaşasından sonra, ihtilalinden sonra eğitim 

sistemi tamamen değişti. Üniversite eğitim sistemi dolayısıyla buna bağlı 

olarak da ilk öğretim sistemi ve diğer sistemler de değişti. Zaten dünya da 

her halde eğitim sistemimizle bu kadar çok oynayan başka bir ülke yoktur. 

Devamlı değiştiriyoruz. Bir işe de yaramıyor. En önemlisi 80’den sonra 

İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Enstitüsü kapatıldı. Ortadan gitti. Bu 

enstitünün Balta Limanı’ndaki tesislerinde şimdi içki içip köfte kokuları 

arasında boğazı seyrediyorsunuz. Bu yok oldu; göl örnekleri ve deniz 

örnekleri ortadan gitti. Artık, örnek diye bir şey yok. Bunu sorun; ordadır, 

buradadır; bilmem nedir... Öyle durup dururken kaybolan insanlar vardır ya 

nerede olduğunu bilemezsiniz bu örnekler de, gitti her şey gitti. Bunu 

kapatan zihniyet nedir? Biraz önce Şevki arkadaşımızın söylediği olay 

bununla örtüşüyor. Sebep şuydu; “Bu Enstitü çalışmıyordu; orada çalışan 

kişiler iskambil kağıdı oynuyordu...” Kardeşim enstitüyü niye kapatıyorsun. 

Adamını kov, yeni bir adam getir oraya İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir 
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üniversitede jeoloji ve botanik bölümleri kapatıldı. Şimdi evvelden makro 

doğa yani şimdi hep konuştuğumuz doğa önemli olan o. Bunların hepsi 

kapatıldı. Bir moda; bütün bunların hepsi moleküler biyolojiye döndü. 

Genetik ve moleküler biyoloji yapıyorlar. Çocuğa, hepte konuşulur ya, derler 

ki karıncanın bacağıdır şudur budur... Karıncanın bacağı önemli, karıncanın 

bacağı önemsiz gibi bir şey olamaz. Bunu bilecek, karıncanın bacağını; 

kelebeğin kanadındaki pulları bilecektir. Bu çocuk ancak böyle kültürü 

alacaktır. Şimdi biyoloji bölümleri içersinde botanik ve zooloji birer ana 

bilim dalı haline getirilmiştir. Bunlar son derece acıklı olaylardır. Biraz önce 

gene Şevki’nin söylediği gibi biz liseden jeoloji okuyarak, biyoloji okuyarak 

mezun oldum. Bunlar şimdi üniversite bazında yok. Peki; bu grup gayet 

güzel insanlar, aklı başında olan insanlar öğretim üyeleri çalışıyorlar, gayet 

güzel. Herkes gönüllü peki arkadan gelen gençler ne yapacak. Onlar böyle 

bir şeye sahipler mi? Nasıl yerden çıkıyorlar? Zooloji yok, botanik yok, 

jeolojide bir takım dersler, ne bileyim seçimli ders haline geliyor. Her şey 

bitiyor. Bu ilk başta ortaya konup değerlendirilmesi ama çok süratle 

değerlendirilmesi lazım. Bizim şimdi ilk önce bunları aşmamız gerekecektir.  

Prof.Dr. Ali DEMİRSOY:  

Arkadaşlar biz buraya sadece bir konuyu konuşmaya geldik. 

Müzeyi. Görüşlerinize aynen katılıyorum ama Anadolu’da bir söz vardır. 

“Çatal kazık toprağa batmaz”diye. Bu Talim Terbiye’yle en büyük 

mücadeleyi veren adamlardan biri de benim. Talim Terbiye, sadece 

matematik ağırlıklı bir program getirmeye çalışılıyor. Kimya, biyoloji 

olabildiğince azaltılma yoluna gidiliyor. Nedeni de şu biliyor musunuz; 

eskiden derlerdi ki matematik yapanın kafası çalışır eğer böyle olursa bizim 

çoğumuzun kafası çalışır! Biz kafası çalışmayan bir milletiz. Esasında 

biyoloji, jeoloji ve fizik kimya çalıştırır adamın kafasını özellikle biyoloji, 

Bu çok kritik bir yerde olan insanlar biyoloji eğitimini Türkiye’den silmeye 

çalışıyorlar. Esasında kabahat bizde diyorum. Bugün üniversite görevini 

yapmıyor. Bu üniversitelerle bu ülke ayağa kalkmaz aklınızı başınıza alın.  

Ferhat KAYA:  

Ben MTA’da çalışıyorum. Şevki Abi konuşurken demin bayağı 

heyecanlandım. Açıkçası buraya geldiğim andan itibaren heyecanlandım. O 

konuştuğu sırada bir şairin sözleri aklıma geldi benim; “bize çok şey 

bıraktınız ama uğrunda yaşayacak hiçbir şey bırakmadınız”. Burada bizim 

için bir şeyler yapılmaya çalışılıyor; ben kendimi genç kategorisine 

koyuyorum. Biz antropoloji okuduğumuz için sokakta yürürken, evde 

otururken, televizyon seyrederken hayatı daha bir başka yorumladığımızı, 

bunu da bir inceleme konusu haline getirdiğimize inanıyorum ben. Hayatın 

televoleleştirilmesi insanların bu tür politikalarla beraber tarifsizleşmesi, 

kimliksizleşmesi, kişilikleştirilmesi bunlar doğa tarihinden bağımsız değil. 
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Yani toplumun diğer sorunları bugün bizim kendi bilimimiz doğa 

bilimlerinde yaşadığımız problemlerden bağımsız değil. Hepsi iç içe 

bunların, birbirine geçmiş halde. Bence biyoloji okutulmuyorsa bunun 

üzerine daha fazla din dersleri yoğunlaştırılarak geliyorsa; jeoloji 

okutulmuyorsa, yok ediliyorsa bunların hiçbiri birbirinden bağımsız sorunlar 

değil. Sadece misakı milli sınırları içindeki ülkemizin yeşilini hayvanını 

korumak da bir çözüm getirmiyor. Bugün New York’un doğayı kirletmesini 

ve oradaki kirliliğin asit yağmuru olarak Karadeniz’e dökülmesini 

engelleyemezsiniz istediğiniz kadar sınır çekin. Sorunumuz evrensel bir 

sorun ama biz burada kendi yaşam alanımızdaki problemlerimizi maksimum 

düzeyde çözmek için mücadele ediyoruz. Ben burada toplanan herkese 

teşekkür etmek istiyorum. Bizim için çalışmak heyecan verici bir şey. 

Çalışacağımızı düşünüyorum.  

Güler TANER:  

Son dakikalarda konuşmalar ülkemizdeki eksikliğe dayandı. Ama 

bunu bu kadar kısa zamanda görüşüp konuşmamız; ayrıntıya inmemiz çok 

zor. Biz müze kuralım; jeoloji mi girsin zooloji mi girsin, botanik mi, 

arkeoloji mi, konuşurken tabi ki temele indik. Eğer biz jeoloji eğitimini 

kısıtlarsak; eğer bir zoolojiyi, botaniği önlersek bundan sonra ki nesiller 

bunun üzerine ne materyali getirecektir sorusu çıkıyor tabi karşımıza. Biz bir 

paleontoloji grubu da kurmuştuk; üç senedir çalışıyoruz. Jeoloji mühendis-

leri Odası’ndaki arkadaşlarla da konuşmaya başladık; buna da adım atmakta 

çok kararlıyız. Jeoloji eğitimindeki yanlışlarımızı artık çok iyi fark ediyoruz; 

buna çok sıkı önlem almamız hemen harekete geçmemiz şart; isterlerse 

üniversiteden uzaklaştırsınlar, onu yapmamız görevimiz olsun diyorum ben. 

Bunu bir kenara bırakıyorum, ama, belki müzeden daha önemlidir. Müze 

içinde şunları düşündüm: “Ulusal Doğa Tarihi” yerine “Türkiye Doğa 

Tarihi” dersek Bakanlar Kurulu kararının çıkması gerekir ve 

Cumhurbaşkanı’nın da onayı gerekir. Eğer böyle bir safhayı geçersek, belki 

ileride; “ben bu müzeden ayrılırsam veya bu genel müdür giderse ve ya bu 

bakan giderse bu müze ne olur yine böyle ciddi ve güzel bizim 

amaçladığımız gibi çalışır mı veya benim malzemem orada acaba yerli 

yerinde durur mu?” endişesini bir derece önleriz diye düşünüyorum. Ufuk 

Hanım’ın önerdiği gibi bir komitenin kurulmasına candan katılıyorum. 

Burada gönüllü olanlar, hemen komiteyi oluşturmak için isim yazdırabilir. 

Değişik üniversitelerden olabilir, kurumlardan olabilir ve bu sağlam esaslara 

dayanması için ne gerekiyorsa bütün yasal düzenlemeleri zorlamamız 

gerekir diye düşünüyorum. Ondan sonra bu karar alınırsa, Ankara da olabilir 

vs; bunun ikincisi İstanbul’da olur, İzmir’deki hali hazırdaki müze buna 

katılır. İsmi Türkiye Doğa Tarihi Müzesi olur ise Bakanlar Kurulu’nun 

kararı ve Cumhurbaşkanı’nın imzası olduktan sonra bunun dışında acaba 

daha ciddi ne yapabiliriz, siz bir şey düşünebiliyorsanız yapalım. 
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Nihat BOZDOĞAN: 

Bugün sabahtan beri birbirimizi tanıdık. Ben böyle bir kongrenin 

düzenlendiğinde pek fazla bir anlam verememiştim. Bizde bundan kısa bir 

süre önce paleontoloji çalışma grubu olarak benzer konuları da işlemeye 

çalıştığımız bir toplantı yaptık. Bu topluluk bu saate kadar aynı heyecanlar 

duyarak kaldığına göre lütfen bir organizasyona gidelim. Yani doğayı 

korumak için pek çok dernek var, pek çok organizasyon var, fakat doğa 

tarihini doğa mirasını eğitiminden başlayarak uygulama sorunlarıyla beraber 

ve bu mirası korumaya yönelik bir çok düzenlemeye pek çok organizasyona 

pek çok girişime ihtiyacımız var. Biz de bu saate kadar burada kaldık; lütfen, 

son olarak bir organizasyon yapalım. Bir daha nasıl toplanacağız? Kırsal 

Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği mi bunu götürecek yoksa 

pek çok yer bilimlerinden ve doğa tarihinden pek çok kesimi ilgilendiren bu 

organizasyonun temellerini atalım ve somut bir kararla buradan çıkalım 

lütfen; ben bunu istiyorum.  

Bir Dinleyici: 

Doğa tarihi müzesini kurmamız gerekiyor gerçekten çünkü 

yurtdışındaki örneklerini gördüm ve müthiş bir turizm potansiyeli var. Ben 

biraz turizmci olduğum için buna değineyim. Ancak korumacı ve eğitimci 

açıdan bakacak olursak doğa tarihi müzesini kurmadan önce bizim gerek 

botanikçi gerekse zoolog arkadaşlarımızın Türkçe olarak halka inmeleri 

gerekmektedir. Biz Türkiye’nin florasını veya hayvanlarını öğrenmek 

istiyoruz ama Türkçe kitaplar bulamıyoruz. TÜBİTAK’ın yayınladığı 

dergiler var. Türk Botanik Dergisi ve Jeoloji Dergisi var bunlar, İngilizce biz 

Türkçe olarak Türk insanı olarak bu alanı öğrenmek istiyoruz. İngilizce 

bilmeyen bunu öğrenemiyor. Yurtdışından getirtmek zorunda kalıyoruz 

kitapları; oldukça da pahalı kitaplar. Ama Türkiye’de bulamıyoruz bu 

kaliteyi. Çok güzel kitaplar basılıyor Türkiye florası Türkiye’nin zoolojisi 

hakkında. 

Prof.Dr.Tuna EKİM:  

Şimdi sıra bana geldi: Ben de kısa keseceğim. Bu konuda en fazla 

konuşacaklardan biri benim ama tutuyorum kendimi yalnız çok ortaya atılan 

bir fikrin ben çözümlerini dile getireceğim. Son bir ay evveline kadar 

Kongre’den yana pek de ümitli değildim doğrusu. Ama şimdi şu topluluğu 

gördükten sonra ben de heyecanlandım. Bakın belki siz bir birinizi 

tanımıyorsunuz ama burada Van Üniversitesinden, İzmir’den, Mersin’den, 

Karadeniz’den, Ege’den arkadaşlarımız var; jeologlar, jeomorfologlar, Dil-

Tarihçiler, ormancılar var; yani çeşitli mesleklerden arkadaşlarımız var. 

Şimdiye kadar ki başarısızlıklarımızın sebeplerinden bir tanesi bunların hep 

şahsı girişimler halinde kalması oldu. Şimdiye kadar böyle bir kurum böyle 

tutup sürüklemedi. Sanıyorum içinizde kayıt yaptırmayan yok değil mi; yani 
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hepinizin isimleri kayda geçti. Bu konuşmalar ve bütün tartışmalar da kayda 

alındı. Dolayısıyla bunların hepsi bir kitap haline getirilecek. TÜBİTAK’ta 

biz bunları toplamaya fırsat bulamadık. Hatırımda yanlış kalmadığıysa almış 

kişiye yakın bir liste bunun içersinde devlet kurumları var. Bunun içinde 

çeşitli disiplinlerde çalışan arkadaşlarımın adları vardı. Şimdi sizin tam 

listeniz de işte bu işle uğraşan arkadaşlarımızın çoğu da burada onların 

listesini de biz rahatlıkla Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma 

Derneği’nden elde ederiz. Dernek diğer gönüllü kuruluşları da organize 

etsin. Bu işin biraz daha çabuklaştırılması için neler yapabiliriz? Tanıdığım 

hatırladığım kadarıyla burada Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan bir arkadaş 

vardı. Değişik odalardan arkadaşlar vardı her halde onlarda artık ilgi 

duyuyorlar bu işe. Tabii diğer arkadaşlarımız da ellerinden gelen yardımı 

yaparlar. Ufuk ESİN Hanım da önerdi; bir komite kuralım falan diye. Bu 

komite de kurulur, isimlerde burada, burada kim girecek kim girmeyecek 

dersek iş uzar. Onun için bu işi Deneğe bırakalım. 

Hakikaten benim de ümit etmediğim derece de canlı bir kongre oldu. 

Bir kere bütün Türkiye’den gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum özellikle 

dışardan gelenlere. Ankara’dan gelenlere de pek tabii teşekkür ediyorum. 

Panelist olarak katılanlara, bildiri verenlere soru sorarak katkı da bulunarak 

katılanlara, bu katılımcılara, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma 

Derneği’ne; gönüllülere çok teşekkür ediyorum. Gazi Üniversitesi’nün Sayın 

Rektörü’ne; bu salonu bize ayırdıkları için Fen Fakültesi Dekanı’na; Biyoloji 

Bölüm Başkanı’na Gazi Üniversitesi’nin herkese teşekkür ediyoruz. 

 

Kongre’de yardımcı olan gönüllülerimiz 
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