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Avrupa edebiyatının kurucusu büyük 
ozan HOMEROS ismi. batının ilk yazılı sa-
nat eseri ›LYADA destanı ve ODYSSE-
lA'dan pasajlar ve ilginç ve çarpıcı bilgi-
lerle mitolojinin içine çekilerek sergiyi ge-
zecek olanlar Troia ile tanı˛acak. Üç bin 
yıllık efsanesiyle tüm Avrupa kültürünü 
ve tinsel dünyayı kalıcı bir ˛ekilde etkile-
yen Troia. Romalılar ve Orta Ça hüküm-
dar aileleri tarafından ana vatanları olarak 
kabul edilmi˛, ailelerinin kökenlerinin 
Troia'dan geldii iddia edilmi˛tir. Hatta 
Fatih Sultan Mehmet döneminde Türkler 
bile. Orta Asya'ya Troia'dan gittiklerini 
belirtmektedirler. Antik dönemden ba˛la-
yıp sanat ve edebiyatı etkileyerek önemli 
bir rol oynayan Troia. bu önemini de kül-

türle ilgili her alanda günümüze dein ko-
rumu˛tur. Avrupa kültürünü etkileyen sa-
nat ve edebiyat ürünlerinin özgün örnek-
leri ya da röprodüksiyonlarınm yanı sıra, 
Fatih Sultan Mehmet'in 1462'de Troia'yı 
ziyaretinden sonra saray kütüphanesi için 
hazırlattıı el yazması Ilyada ile birlikte 
sergide Avrupalıların 18. ve 19. yy'da Tro-
ia'yı arayı˛ları, nerede bulunduu hakkın-
da yapılan tartı˛malar ve nihayet kazı ta-
rihçesi de yer alıyor. ›stanbul Arkeoloji 
Müzesinde bulunan. Troia Fin güney ana 
kapısına ait insan yüzü tasvirli ta˛ stelin 
mulajı. Kumtepe ve Be˛iktepe yerle˛mele-
rindeki Troia I dönemine ait çanak-çöm-
lekler ve çe˛itli küçük buluntular Troia I 
dönemi vitrinde doyurucu açıklamalarıyla 
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'Küttür ve Sanat 

Troas Bölgesinde Kızöldün tümülüsünde bulunan Gümü˛çay Lahdi 
Polixena 'nın kurban edili˛i sahnesi 
Çanakkale Müzesi Foto: Mehmet Gülbiz 

sergilenecek. Bunların yanı sıra, 
çe˛itli illüstrasyon ve fotoraflar, 
Troia IV döneminin en iyi izlene-
bildii D7/8 karesinde ortaya çı-
karılan zengin buluntulu bir mut-
faın envanteriyle birlikte canlan-
dırılması, o dönemin günlük ya˛a-
mı hakkında önemli fikirler vere-
cek. Yüksek Anadolu Kültürü adı 
verilen dönemi tanıtmak için 
yukarıda bahsedilen detaylar ön 
planda tutularak döneme ait 
çanak-çömlek -gri minyas malı ve 
tan malı adı verilen döneme ait 
has keramikler-, küçük bulun-
tular, çarpıcı rekonstrüksiyon ve 
illüstrasyonlar ile fotoraflarla 
açıklanacak. Özel bir programla 
açılacak olan sergi kapsamında, panel, ˛iir 
dinletisi, barkovizyon gösterimi gibi etkin-
likler de yer alıyor. 

Troia II katından 
rampa görünümü 

Foto: Mehmet Gülbiz 
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