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her derdin bir çaresi vard›. Belki de, günümüz ‹stan-

bul’unu gerçekten görmenin, gördükçe duyman›n,

duydukça bilmenin, bildikçe koruyarak yüceltmenin,

onunla mutlu olmay› baflarman›n s›rr› da ‹stanbul

Masal›’nda gizlidir.
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‹stanbul Masal›’n›n bafllang›c› için çok çok eskiye, milyonlarca y›l önce-

sine gitmek gerek. ‹nsanl›k tarihinin ilk ve en uzun dönemine, Paleolitik

Ça¤ ya da Eski Tafl Ça¤› denilen sürece geri dönmeliyiz. Bilinmezlerle dolu

bu süreçte do¤al çevre ortam› birbiri ard›na de¤iflip duruyordu. Dondu-

rucu so¤uklar›n egemen oldu¤u uzun bir buzul dönemi bitiyor, ›l›k bir

ara dönemden hemen sonra tekrar yeni bir buzul dönemi bafll›yordu. 

‹stanbul’un içinde bulundu¤u Marmara Bölgesi’nin görüntüsü

bafllang›çta bugünkünden çok farkl›yd›. Kuzeydeki Karadeniz, büyük

gölleri and›ran bir iç denizdi. Marmara

Denizi de bu iç denizin küçük

bir uzant›s›yd› yaln›zca.

Bölgenin güneyindeki

Ege Denizi’yse, okya-

nus sular›n› tafl›yan

Akdeniz’in do¤al bir

uzant›s›yd›.

‹stanbul Bo¤az’› bafllang›çta 
böyle görünüyor olmal›yd›.
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Zamanla yerkürede pek çok hareket meydana geldi. Volkanik

patlamalar ve büyük depremler, bölgenin hem görüntüsünü hem de canl›-

lar›n› sürekli de¤ifltiriyordu. Önce Marmara Denizi, Karadeniz’den ayr›ld›;

sonra da Ege Denizi, Marmara’ya do¤ru sokulmaya bafllad›. Bugün ‹stan-

bul Bo¤az› ve Çanakkale Bo¤az› dedi¤imiz su yollar›n›n görünüflleri de

ba¤l› olduklar› denizlerin hareketine göre biçimleniyordu. 

‹flte, bu büyük farkl›laflmalarla milyonlarca y›l geçti. Marmara

Denizi ve k›y›lar›n›n bugünkü halini almas› çok daha sonralara, günümüz-

den yaln›zca 3000 y›l öncelerine rastlar. 

‹stanbul’da yaflayan ilk insanlar, büyük olas›l›kla Afrika’dan gelmifllerdi.

‹nsan›n alet yapabilen en en eski atalar›, bundan

yaklafl›k bir milyon y›l önce Afrika’dan

ç›k›p dünyaya yay›ld›lar. Henüz Bo¤az-

lar’›n aç›lmam›fl oldu¤u bu dönemde,

Afrika’dan yürümeye bafllayan insan-

lar›n Avrupa’ya geçebilecekleri en

kolay yol ‹stanbul ve çevresiydi. Böy-

lece ‹stanbul, Avrupa’daki ilk insan

yerleflimlerinin de anahtar› oldu.

Marmara Bölgesi’ne gelen ilk

insanlar›n yaflamlar› gerçekten çok zordu.

18

‹stanbul çevresinde yaflayan
ilk insan toplulu¤u, çok uzun
bir yoldan gelmiflti.
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Bölgenin sürekli de¤iflen do¤a koflullar›na ayak uydurmaya çal›fl›yorlard›.

Küçük küçük topluluklar halinde dolafl›yorlar; ma¤ara ve kaya s›¤›naklar›

gibi do¤al kovuklarda bar›n›yorlar; avlanarak, çevrelerindeki bitki ve yemifl-

leri toplayarak besleniyorlard›. Bu insanlar›n ortalama yaflam süreleri

günümüz insan›na göre çok çok k›sayd›. Henüz yirmili yafllar›na geleme-

den, ya avlan›rken kendileri y›rt›c› hayvanlara av oluyorlar, ya daha önce

denemedikleri bir yemiflten zehirleniyorlar, ya so¤uktan donuyorlar, ya

da büyük yersars›nt›lar›nda yaflamlar›n› yitiriyorlard›. 

Ancak, çevre koflullar›n›n güçlü¤üne karfl›n bu ilk insanlar, ha-

yatta kalabilmek için yeni bulufllar gerçeklefltirdiler. Bölgenin ilk sakinleri,

dere yataklar›ndan ve deniz k›y›lar›ndan toplad›klar› irili ufakl› çak›l taflla-

r›ndan el aletleri yapt›lar. Bu basit aletleri bazen a¤açlar›n dallar›n› kesmek,

s›y›rmak; bazen avlad›klar› hayvanlar› parçalamak,

derilerini yüzmek; bazen de atefl yakmak gibi

pek çok ifl için kullan›yorlard›. Bölgenin ilk

el aletleri, Büyükçekmece Gölü’nün kuze-

yinde, Kilyos yak›nlar›nda ve Küçükçekmece

Gölü’nün kuzeyindeki Yar›mburgaz Ma¤ara-

s›’nda yap›lan araflt›rmalarda bulundu.

Küçükçekmece Gölü’nün kuzey ucundaki Yar›mburgaz Ma¤a-

ras›, Türkiye’nin bilinen en eski yerleflim yeridir. Ma¤aray› bugün TEM

Otoyolu’nda Edirne yönüne giderken, Küçükçekmece Gölü’nü geçen

viyadü¤ün üstünden sa¤a (kuzeye) bak›nca görmek mümkündür.

‹lk insanlar, çak›l tafllar›ndan 
yapt›klar› basit el aletlerini 
her ifl için kullan›yorlard›.
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Yar›mburgaz Ma¤aras›’n›n taban›nda biriken kal›n dolguda, ‹s-

tanbul çevresinin yaklafl›k bir milyon y›ll›k oluflum öyküsü sakl›d›r. Bu

dolguyu inceleyen bilimsel çal›flmalar, bölgenin geçirdi¤i tüm iklim de¤i-

flikliklerini, yükselip alçalan deniz hareketlerini ö¤renmemizi sa¤lad›. Ma-

¤ara, yaklafl›k 300 bin y›l önceden beri kimi zaman insanlar taraf›ndan

s›¤›nak, kimi zaman da hayvanlar taraf›ndan in olarak kullan›lm›flt›. 

Günün birinde Yar›mburgaz Ma¤aras›’n› terk eden insanlar,

sonraki on binlerce y›ll›k dönemde, ‹stanbul ve çevresindeki farkl› nok-

Yar›mburgaz Ma¤aras›’nda yaflayan
insan toplulu¤u, zor do¤a koflullar›yla 

bafl etmek zorundayd›.
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talarda yaflad›lar. Günümüzde, Anadolu yakas›ndaki Dudullu çevresinde

100 bin y›l öncelerine ait, Avrupa yakas›nda Karadeniz k›y›lar› ve Bü-

yükçekmece çevresinde 60 ile 40 bin y›l öncelerine ait ve yine Avrupa

yakas›ndaki Haramidere’yle Anadolu yakas›ndaki Göksuderesi çevresinde

de 40 ile 14 bin y›l öncelerine ait el aletleri bulundu. Bütün bu belgeler,

‹stanbul’da ilk kez 300 bin y›l önce ortaya ç›kan gezgin ve toplay›c› insan

topluluklar›n›n kesintisiz bir yaflam sürdürdüklerini gösterdi.

Marmara Denizi, yaklafl›k 20 bin y›l önce oluflan yeni yer hareketleri

sonucu göl haline geldi. O s›ralarda bugünkü ‹stanbul Bo¤az›’n›n yerinde

küçük bir vadi oluflmufltu. 14 bin y›l öncesinde de, bölgede yeni bir yaflam

biçimi filizlenmeye bafllad›. 

‹lk kez Avrupa yakas›nda, Karadeniz k›y›s›ndaki A¤açl›’da rast-

land›¤› için bu adla an›lan “A¤açl› Kültürü”, günümüzde Mezolitik Ça¤

ya da Orta Tafl Ça¤› dedi¤imiz yeni bir dönemi tan›ml›yor. Art›k, uzun

süren buzul dönemlerinin a¤›r iklim koflullar› yumuflam›fl, yiyecek bulmak

ve avlanmak daha kolaylaflm›flt›. Avc› ve bal›kç› insan topluluklar›n›n ya-

flam koflullar›n›n iyileflmesi, nüfuslar›n›n da h›zla artmas›na neden oldu.

Bir tatl› su gölü olan Marmara’n›n k›y›lar›, yaflamak için çok

elveriflli ve zengin bir do¤al ortam sa¤l›yordu. ‹nsanlar bal›k tutuyor, midye

topluyor, çeflitli yemifl ve bitkilerle besleniyorlard›. Bu avc› ve bal›kç›

topluluklar çakmaktafl›ndan yapt›klar› minik aletler kullan›yorlard›. 
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