
Ülkemizde son yıllarda Eski Çağ tarihi alanında pek çok başarılı çalışma bulunmaktadır. İnsanlık 
tarihinin önemli bir parçasını oluşturan Anadolu ve Mezopotamya’nın sahip olduğu kültürel miras, 
önceki yıllarda batılı arkeologlar tarafından kazılmakta ve batılı tarihçiler tarafından yayınlanmakta 
iken son yıllarda ülkemiz arkeologları tarafından yapılan kazılar ve Eski Çağ tarihçileri tarafından 
yapılan yayınlar ön plana çıkmaktadır.  
 
Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Okay PEKŞEN ile 
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. 
Dr. L. Gürkan GÖKÇEK ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ercüment YILDIRIM’ın editörlüğünde ülkemiz ve dünyanın farklı 
üniversitelerinden yüze yakın eski çağ tarihçisi ve arkeolog akademisyenin bir araya gelerek 
akademik dünyaya kazandırdığı bu çalışmalar referans eserler niteliği taşımaktadırlar. Toplamda 
altı kitap olarak planlanan serinin ilk 4 kitabı bilim dünyasına kazandırılmış olup, 2 kitaba dair 
çalışmalar devam etmektedir. 
 
“Anadolu’nun Eski Çağlarında İktisadi ve Zirai Hayat” adlı kitapta, dünyanın diğer 
coğrafyaları ile kıyaslandığında tarihsel birikim açısından benzersiz olan Anadolu coğrafyasının 
Eski Çağ tarihindeki ekonomik ve zirai durumu detaylı bir biçimde ele alınmıştır. Bu tarihî 
zenginlik, bilim çevrelerince Tarihin Sıfır Noktası olarak nitelenen Göbeklitepe’yi de içerisinde 
bulunduran Anadolu’da yaşayan toplumların kültürel dokusuna da yansımış ve Anadolu tarihi, 
dünya tarihi içerisinde benzersiz bir seviyeye yükselmiştir. Bu çalışmada, tarih öncesi 
dönemlerden Roma İmparatorluğu’na kadar geçen süreçte Anadolu’da yaşamış toplumların geçim 
kaynakları, üretim pratikleri, ticari faaliyetleri ve zirai yetkinlikleri gibi ekonomik hayata dair 
ayrıntılı izahatları bulabileceksiniz. 
 
“Mezopotamya’nın Eski Çağlarında İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı” adlı kitapla 
günümüz medeniyetinin sahip olduğu maddi unsurların ve manevi değerlerin ana vatanı olarak 
kabul edilen Mezopotamya’da başlayan tarım ile birlikte yerleşik kültür ortaya çıkarken insan 
zihninin en kalıcı soyutlamaları olan devlet anlayışı ve tanrı tasavvurunun nasıl geliştiği, 
Mezopotamya şehirlerinde başlayan yönetme-yönetilme olgusunun zamanla devlet anlayışına 
nasıl evrildiği, tabiatın gizemli güçlerine verilen manadan hareketle bu güçlerin tanrıların varlığına 
nasıl dönüştüğü, bu dönüşüm tapınaklarla kurumsallaşmış bir inanç hâlini alırken yönetimin de 
tapınak merkezli olarak nasıl bir gelişim gösterdiği, Mezopotamya’da başlayan bu gelişimin 
zamanla dünyanın geri kalanına nasıl yayıldığı ve günümüz evrensel kültürünün temellerinin nasıl 
atıldığı konusunda bilgi sahibi olacaksınız. 
 
“Eski Mezopotamya’nın Siyasî Tarihi” adlı kitapta, günümüzdeki şehir yaşantısının 
kökenlerinin ve sosyal hayatın ilk şekillenişinin örneklerini bulduğumuz, tarih öncesi gelişmişliğinin 
yanı sıra ilk yazılı kültürün de oluştuğu Mezopotamya coğrafyasının siyasî tarihi detaylı bir biçimde 
ele alınmıştır. Köylerden şehirlere, şehirlerden devletlere geçişin çivi yazılı metinlerin yardımı ile 
ayrıntılı biçimde takip edilebildiği Mezopotamya hakkında günümüze kadar birçok kıymetli eser 
oluşturulmuştur. Bu eserlerin bir kısmı Mezopotamya’da yapılan arkeolojik kazılardaki buluntuların 
yanı sıra tabletlerin modern dillere çevirisi iken bir kısmı da bu metinlerden yola çıkarak 
Mezopotamya toplumunun sosyal ve siyasi hayatına dair tespitleri içermektedir. “Eski 
Mezopotamya’nın Siyasi Tarihi” isimli bu eser ise ülkemizde yıllarını Mezopotamya tarihine adamış 
olan alanında uzman, kıymetli akademisyenlerin bir araya gelmesi ile oluşturulmuştur. 
Mezopotamya tarihi konusunda bugüne kadar birçok araştırma ve yayınlar yapmış olan bu kitabın 
bölüm yazarları, Mezopotamya’nın siyasî tarihi hakkında en güncel bilgileri bu eser vasıtasıyla 
okurlar ile buluşturmuşlardır. 
 
“Anadolu’nun Eski Çağlarında İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı” adlı kitapta, 
Çatalhöyük’teki inanç olgusunun nasıl şekillendiğini, Anadolu’nun inanç sistemleri üzerindeki 



Mezopotamya izlerini, Erken Tunç Çağı’ndaki ölü gömme geleneğinin oluşumunu, bulaşıcı 
hastalıkların dinî inanca yansımasını, Hitit Kaya Anıtları’nın siyasî otoriteye etkisini, tanrılar üzerine 
yemin etmenin tarihsel kökenlerini, Frig tanrısı Matar Kubeleya’nın ana tanrıça olma aşamalarını, 
Demir Çağı’ndaki ahiret inancını, Anadolu’da Iuppiter Dolichenus’un nasıl tapınım gördüğünü, 
Roma İmparatoru Traianus’un nasıl tanrılaştığını ve Eskiçağ Anadolusu’nda Hristiyanlığın nasıl 
yayılım gösterdiğini okuyabileceksiniz. 


