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Dağ taş tarih 
Ali Riza Esin, 30 Haziran 2022 

Her türlüsü geniş bir coğrafyaya yayılmış şekilde buralarda yaşıyor. Yazıtlar. 
Dağ taş tarih (kelime oyunu). 

Fiziksel olarak; taşlarda, kayalarda, mermerlerde, bir heykelde ya da 
heykel kaidesinde, mezarlarda, anıtlarda, mezar anıtları üzerinde, mezar 
olduğu düşünülen anıtlar veya anıt olduğu düşünülen mezarlar üzerinde, 
yakın zamanda keşfedilen ya da eski zamanlarda soyulmuş taş mezarlarda; 
yüzyıllar önce yerinden sökülüp başka bir kıtaya taşınmış taşlarda ya da 
taşınması pek mümkün görülmeyen kaya mezarlarında; mezar taşlarında 
veya yekpare kayalardan yontulmuş lahitlerde; antik bir şehrin 
akropolünde ya da kuş uçmaz kervan geçmez bir yerin tam ortasında. Adını 
siz koyun. 

“Antik çağda, şimdi kağıt üzerine yazılanların çoğu, taştan dikilitaşlar, 
kaideler, duvarlar vb. üzerine oyulmuştu. Bu nedenle epigrafik belgeler 
geniş bir konu yelpazesine yayılır.”1 

Kavramsal olarak; anıtlar, kitabeler, adaklar, itiraflar veya itfalar, yasalar, 
fermanlar, bağışlar, sözleşmeler, kilometre taşları, sınır işaretleri, 
kararnameler, mektuplar, cenazeye saygısızlık edene lanet okumalar 
(mezar yerini bozmaya yeltenenlere uyarı, tehdit, kınama), bina yazıtları, 
dini yazıtlar, onur yazıtları, Varia-Incerta2 olarak sınıflandırılan yazıtlar ve 
saire. 

Kısacası “Küçük Asya”da yazıtlar her yerde. Anadolu kelimesinin 
keşfinden önce bilindiği için arkeolojide tercih edilen isim buydu. De ki, 
bugünkü Türkiye. 
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Detay. Asia Secunda Pars Terrae In Forma Pegasir (Pegasus Biçiminde Asya, Dünyanın !kinci 
Yarısı). Itinerarium Sacrae Scripturae, Heinrich Bünting (1597). Kamu Malı. 

Yazıtlara çok şey borçluyuz. Kelimenin tam anlamıyla. Bir zamanlar Karca, 
Likya, Lidya, Frig, Sidece gibi dillerin var olduklarını bu şekilde anlıyoruz. 
Kayalara ve taşlara oyuldukları için hayatta kalmış olabilirler; okuyup 
içimize sindirebildiğimiz için değildir muhtemelen. 

“Yunan sanatsal gelişiminin genel ortamında yazıtların yeri, şimdiye 
kadar, ne epigrafistin ne de sanat tarihçisinin ilgisini çekmemiş 
görünüyor. Ancak yazılı steller, yalnızca yazıtın sağladığı konu ışığında 
değil, dönemin mimarisinin veya heykelinin bir parçası olarak kabul 
edilebilir; çünkü her yazıt küçük bir mimari ürün gibidir ve yazı 
sanatı, ayrı bir dünya olmasına rağmen, genel olarak heykeltıraşlık ve 
özel olarak kabartma heykel ve dekoratif mimari süsleme sanatına 
benzer.”3 

Arkeoloji, epigrafi, paleografi ve diğer dilbilim çalışmaları için paha 
biçilmez kaynaklardır. Ve de yazıyüzü tasarımı için. Yazıyüzü tasarımı, bir 
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anlamda, belki bir ölçüde harf çizmekle ilgili olabilir, ancak bir zamanlar 
tamamen harf şekillendirmekle ilgiliydi. Bu nedenle yazıtları da tıpkı yazı 
tipi örnek katalogları gibi birer öğrenme aracı olarak görmenin mümkün 
olduğunu düşünüyoruz. En eski olanları. 

 1 Petzl, Georg (2019). Monograph 14: Sardis: Greek and Latin Inscriptions, Part II: Finds from 
1958 to 2017

 2 Çeşitli, muhtelif, belirsiz, tam olarak tanımlanamayan.
 3 Woodhead, Arthur Geoffrey (1959). The Study of Greek Inscriptions. Cambridge.


