


Dünyanın Yedi Harikası



Dünyanın Yedi Harikası, tamamı insanoğlu tarafından inşa 
edilmiş, olağanüstü antik yapı ve yapıtlardır. Ayrıca Antik 
Dönemin Yedi Harikası adıyla da bilinir. İlk olarak MÖ 5. 
yüzyılda tarihçi Herodot tarafından ortaya atılan bir kavramdır. 
MÖ 4. yüzyılda Sidon'lu Antipatros tarafından ilk olarak 
"Dünya'nın yedi harikası üzerine" adlı eserle oluşturulmuştur. 
Günümüzde geçerli kabul ettiğimiz 7 harika listesi, MÖ 2. 
yüzyılda son şeklini almıştır.
Günümüzde, Dünyanın Yedi Harikası'ndan sadece Keops 
Piramidi ayaktadır. Diğerleri yangın ya da deprem gibi 
nedenlerle yok olmuşlardır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Heredot
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sidon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Antipatros
https://tr.wikipedia.org/wiki/Keops_Piramidi




Giza Piramitleri'nin üçü birden Dünyanın Yedi Harikası listesine dahil değildir.

Piramitlerden sadece Keops Piramidi bu listeye girmiştir.

Keops Piramidi, 4. Hanedanlık zamanında MÖ 2560 yılında Firavun Khufu (Keops) 

tarafından yaptırıldı.

Yapımının 20 yılı aştığı sanılmaktadır.

Piramit yapıldığında 145,75 m yüksekliğindeydi. 

Yapıldığından itibaren 43 yüzyıl boyunca dünyadaki 

en yüksek yapı olarak kayıtlara geçmiştir. 

Keops Piramidi ilk inşa edilen olmasına rağmen 

dünyanın yedi harikası arasında günümüzde ayakta duran tek yapıdır.

Keops Piramidi

https://tr.wikipedia.org/wiki/Giza_Piramitleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Piramit
https://tr.wikipedia.org/wiki/Keops_Piramidi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Keops_Piramidi


Büyük Piramit, 145,75 metreydi ama şimdi 10 metresini kaybettiği kabul ediliyor. 
43 yüzyıl boyunca dünyanın en yüksek yapısıydı, ancak 19. yüzyılda geçilebildi. 
Yüzeyi yumuşak ve düzleştirilmiş taşlarla kaplıydı, kalıntısı hala görülebilmektedir.







Babil'in Asma Bahçeleri

Babil'in Asma Bahçeleri, Eski Dünya'nın yedi harikasından biriydi ve mevkii açık ve net 
bir şekilde belirlenmeyen yerdir. Geleneksel olarak, Irak’ta Babil şehri olan şimdiki 
Hillah yakınlarındaki Babil’in eski şehrinde inşa edildiği söylenmektedir. 

Bir efsaneye göre, 

Babilin Asma Bahçeleri Babil Kralı İmparator II. Nebukadnezar tarafından eşi Kraliçe 
Amytis (Amitis) için oluşturulmuştur çünkü Kraliçe Amytis memleketinin yeşil 
tepelerini ve vadilerini özlemiştir. İmparator II. Nebukadnezar İnsanlık Harikası olarak 
bilinmiş hale gelen büyük sarayı da inşa ettiren kişidir. Delil olmayışının sebebi Asma 
Bahçelerin tamamen efsanevi olduğunun imaedinebilinmesidir

https://tr.wikipedia.org/wiki/Eski_D%C3%BCnya
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya'n%C4%B1n_yedi_harikas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Irak
https://tr.wikipedia.org/wiki/Babil
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Babil_Kral%C4%B1&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/II._Nebukadnezar
https://tr.wikipedia.org/wiki/II._Nebukadnezar


Babil'in Asma Bahçeleri







Zeus Heykeli

Zeus heykeli, MÖ 450 yılında Yunanistan'daki Olimpos'ta (Olympia) yapıldı.
Heykel, antik Yunan döneminin baş tanrısı Zeus için yapılmıştır.
Zeus heykeli, Atina'daki Parthenon Tapınağı için Athena heykelini yapan Phidias adlı ünlü 
heykeltıraş yapmıştır. 
Tahta iskelet üzerine altın ve fildişi metal parçaların yerleştirilmesiyle yapılmıştır.
Zeus Tapınağının içinde bulunan heykel, tapınağa ancak sığabiliyordu, hatta oturur 
vaziyette tasvir edilen Zeus, ayağa kalksa tapınağın tavanı yıkılacakmış gibi 
duruyordu. Heykel 12 m yüksekliğindeydi. Sağ elinde zafer tanrıçası Nike'ı tutuyordu. Sol 
elindeyse üzerinde çeşitli metallerden kakmalar olan ve üzerinde kartal olan bir 
hükümdar asası vardı. Altın, abanoz, fildişinden yapılmış olan ve değerli taşlardan 
kakmaların bulunduğu Zeus'un oturduğu taht, heykelin kendisinden daha etkileyiciydi. 
Üzerinde, Yunan tanrılarının ve sfenks gibi mistik hayvanlar figürleri yer alıyordu. 
Heykelin derisi fildişinden, sakalı, saçları ve elbisesi altındandı. Karanlık bir koridordan 
geçilerek görülebildiği için, parlak fildişi, insanların gözünü alıyor ve derinden 
etkiliyordu.
Olimpiyat oyunları 391 yılında Theodosius tarafından putperestlik olarak suçlanıp sona 
erdirilince, Zeus Tapınağı da kapatıldı. Dünyanın yedi harikası arasında sayılan heykel, 
zengin Yunanlar tarafından, yeni kurulan ve o zamanki adıyla Konstantinopolis denen 
İstanbul'a taşınmıştır ve orada 462 yılındaki büyük yangında yok olmuştur.
Olimpos'ta 1829'da Fransızlar tarafından burada bulunan heykele ait bazı parçalar 
Paris'te Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Yunanistan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Zeus
https://tr.wikipedia.org/wiki/Atina
https://tr.wikipedia.org/wiki/Partenon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Athena
https://tr.wikipedia.org/wiki/Phidias
https://tr.wikipedia.org/wiki/Alt%C4%B1n
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fildi%C5%9Fi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nike
https://tr.wikipedia.org/wiki/Abanoz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sfenks
https://tr.wikipedia.org/wiki/Olimpiyat_oyunlar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Putperestlik
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnyan%C4%B1n_yedi_harikas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
https://tr.wikipedia.org/wiki/Paris










Rodos Heykeli

32 metre yüksekliğinde, demir ve taşla desteklenmiş bronzdan yapılmış bir heykeldir. 
Rodoslular tarafından Güneş Tanrısı Helios'a ithafen yapılmıştır. Yapılışından yok 
oluşuna kadar yalnızca 56 yıl geçmesine rağmen, Rodos Heykeli dünyanın yedi 
harikasından biri olmayı başarmıştır. Bunun en büyük sebebi, devasa bir heykel 
olmasının yanı sıra Rodos adasındaki insanlar için beraberliğin simgesi olması idi. Rodos 
Heykeli’nin yapılması tam 12 yıl sürmüş ve heykel MÖ 282 yılında bitirilmiştir. Liman 
girişinde bulunan heykel MÖ 226 yılında bir deprem sonucunda en zayıf noktası olan 
dizinden kırıldı. Rodoslular, Firavun Ptolemy III Eurgetes’den restorasyon için yardım 
teklifi aldılarsa da, bir kâhine başvuruldu ve yardım reddedildi. Neredeyse 900 yıl 
boyunca heykel harabe halinde kaldı. 654 yılında Araplar Rodos’u feth ettiler. 
Heykelden kalanları Suriyeli bir Yahudi’ye sattılar

https://tr.wikipedia.org/wiki/Helios






İskenderiye Feneri

Tehlikeli kıyı şeridi boyunca gemicileri yönlendirmek amacı ile Mısır'ın İskenderiye 
kenti kıyısındaki Faros (Pharos) adasında yapılmıştır. Proje Büyük İskender'in 
komutanları Ptolemy Soter zamanında MÖ 290 yılları sonunda başlamış, ölümünden 
sonra oğlunun hükümdarlığı zamanında bitirilmiştir. Şehrin batı limanında bulunan 
fener yaklaşık 166 m yüksekliğindedir. Sadece harikaların değil bugüne kadar 
yapılmış fenerlerin de en yükseğidir. Gemicilik için güvenli bir ortam sağlamak 
isteyen Yunan tüccar Sostratus tarafından finanse edilmiştir. Fener'in en gizemli yanı, 
gündüzleri bile güneş ışığını denize yansıtmak amacı ile tasarlanmış cilalı bronz 
aynalarıydı. Geceleri ise aynaların önünde ateşler yakılıyor, böylece aynanın 
yansıttığı ışık gece yaklaşık 50 km mesafeden görülebiliyordu. Yapı, bir dizi depreme 
kadar bozulmadan kaldı. Fakat depremler ve doğal şartlar sonunda çöktü. Üst kısmı 
955 yılında bir deprem ve fırtınada kopan fenerin gövde kısmı da 1302'de başka bir 
depremde çöktü. En sonunda 1480 yılında Memlük Sultanı Kait-bay tarafından 
fenerin olduğu yere yapılan bir kalede malzemeleri kullanılmak üzere tamamen 
yıkıldı. Fakat Dünya'nın Yedinci Harikası olmayı başarmıştır.

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ptolemy_Soter&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sostratus&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Deprem
https://tr.wikipedia.org/wiki/F%C4%B1rt%C4%B1na
https://tr.wikipedia.org/wiki/Meml%C3%BCk








Kral Mausollos'un Mezarı (Halikarnas Mozolesi)

Halikarnas Mozolesi, Kral Mausollos için karısı ve kız kardeşi tarafından 
yaptırılmış bir mezardır. Bodrum civarında yapılmış ve yapımı MÖ 350 yılında 
tamamlanmış. Tabanın üstünde kenarları heykellerle süslenmiş basamaklı bir 
podyum bulunuyordu. Süslü su mermerinden yapılmış lahit ve mezar odası, 
podyumun üstünde bulunuyordu ve İyonya tarzı kolonlarla çevrilmişti. Sıra 
sütunlar, yine heykellerle süslenmiş bir piramit çatıyı destekliyordu. Dört tane 
savaş atıyla çekilen bir savaş arabası heykeli ise piramidin tavanını donatıyordu. 
Halikarnas Mozolesi'nin toplam yüksekliği 45 m. idi ve 4 tarafındaki 4 heykelin 
her birini ayrı bir heykeltıraş yapmıştı. Bu heykeller, tanrıların değil de insanlar ve 
hayvanların heykelleri olmasından dolayı tarihte özel birer yer tutarlar. 16. yüzyıl 
boyunca Halikarnas Mozolesi iyi bir durumda korundu. 15. yüzyılda Haçlı Seferleri 
sırasında St. John şövalyeleri bölgeye geldiler ve bugün Bodrum Kalesi olarak 
geçen büyük bir kale yaptılar. Bu kalenin yapımında Halikarnas Mozolesi'nin 
nerdeyse bütün taşları kullanıldı.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bodrum
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0yonya








Artemis Tapınağı

Efes'te bulunan tapınağın temelleri MÖ 7. yüzyıla 

dayanmaktadır. Pazar yeri ve dini müessese olarak 

kullanılıyordu.

Tanrıça Artemis'e ithaf edilmiş tapınak Efes'te milattan önce 550 

yıllarında tamamlanmıştır. 

Tapınak tamamen mermerden inşa edilmiştir. 
Dünyanın yedi harikasından biri sayılan tapınaktan geriye bugün 

sadece bir iki mermer parçası kalmıştır. 

Türkiye'deki antik kent Selçuk İzmir'de bulunmaktadır.

Tapınak Lidya Kralı Kroisos tarafından başlatılmış 120 senelik bir 
projenin eseridir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Efes
https://tr.wikipedia.org/wiki/Efes
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sel%C3%A7uk
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir










Dünyanın Yeni Yedi Harikası

Dünyanın Yeni Yedi Harikası, İsviçre'de bir organizasyon tarafından cep telefonu ve 
internet aracılığıyla yapılan bir oylama sonucunda, Dünyanın Yedi Harikası'na alternatif 
olarak seçilmiş ve 7 Temmuz 2007 tarihinde açıklanmıştır. UNESCO ise bu seçimi, oy 
kullananların şahsi görüşlerini yansıttığı gerekçesiyle desteklemediğini ve 
klâsik Dünyanın Yedi Harikası listesinin korunmaya ve benimsenmeye devam 
edileceğini açıklamıştır.
İsviçre merkezli New7Wonders Vakfı'nın, dünyanın yeni 7 harikasını belirlemek için 
başlattığı yarışmaya aralarında Ayasofya'nın da bulunduğu 21 finalist eser katıldı. 
Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 100 milyon kişi cep telefonu ve Yeni Yedi 
Harika adlı internet sitesinde 6 yıl boyunca oy kullanarak dünyanın yeni 7 harikasını 
seçti. Cep telefonu ve internet oylarıyla belirlenen dünyanın yeni 7 harikası, Portekiz'in 
başkenti Lizbon'da ilan edildi. 
Dünyanın Yeni 7 Harikası; 
Ürdün'deki Petra Antik Kenti, Çin Seddi, Brezilya'daki Kurtarıcı İsa Heykeli, 
Peru'daki Machu Picchu Antik Kenti, Meksika'daki Chichen Itza Piramidi, İtalya'nın 
Roma kentindeki Kolezyum ve Hindistan'daki Tac Mahal anıtmezarı şeklinde sıralandı.

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0svi%C3%A7re
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnyan%C4%B1n_Yedi_Harikas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/7_Temmuz
https://tr.wikipedia.org/wiki/2007
https://tr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnyan%C4%B1n_Yedi_Harikas%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ayasofya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Portekiz
https://tr.wikipedia.org/wiki/Lizbon
https://tr.wikipedia.org/wiki/Petra
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in_Seddi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kurtar%C4%B1c%C4%B1_%C4%B0sa_Heykeli
https://tr.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Chichen_Itza
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kolezyum
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tac_Mahal








Petra antik kenti







Chichén Itzá







Christo Redentor



Çin Seddi









Kolezyum







Tac Mahal



Dünya Mirası

Dünya Mirası, UNESCO tarafından listelenen, özel kültürel veya fiziksel öneme sahip 
yerlerden (orman, dağ, göl, ada, çöl, anıt, kompleks veya şehir gibi) her birine verilen 
ad. Genel Kurul tarafından seçilen 21 UNESCO üyesi ülkenin oluşturduğu Dünya Miras 
Komitesi tarafından yönetilen uluslararası Dünya Mirası Programı bu 
listeyi güncellemektedir. 
Program, insanlığın ortak mirası için kültürel veya doğal öneme sahip alanları listeler, 
adlandırır ve korur. Listelenen alanlar, bazı koşullar altında Dünya Miras Fonu'ndan 
para alabilmektedir. Program, 16 Kasım 1972'de UNESCO tarafından kabul 
edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme ile 
kuruldu. Günümüzde 191 devlet tarafından onaylanan sözleşme, en fazla devletin 
taraf olduğu uluslararası belgeler arasındadır. Sadece Doğu Timor, Güney Sudan, 
Lihtenştayn, Nauru, Somali ve Tuvalu sözleşmenin tarafı değildir.
2015 itibarıyla 163 ülkede 802'si kültürel, 197'si doğal ve 32'si karma olmak 
üzere listelenmiş 1031 alan bulunmaktadır. Ülkelere göre bakıldığında İtalya, 51 Dünya 
Mirası ile ilk sırada yer almaktadır. Ardından 
sırasıyla Çin (48), İspanya (44),Fransa (41), Almanya (40), Meksika (33) 
ve Hindistan (32) gelmektedir. UNESCO, her Dünya Mirası için bir tanımlama numarası 
belirlemektedir; fakat listeye yeni giren alanlar, daha önce listede bulunan alanları da 
kapsayabilmektedir. Dolayısıyla tanımlama numaraları 1.200'ü aşmaktadır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=UNESCO_%C3%BCyesi_%C3%BClkeler&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Miras_Komitesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Miras%C4%B1_listeleri
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_n%C3%BCfusu
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BClt%C3%BCrel_miras
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Do%C4%9Fal_miras&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Timor
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCney_Sudan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Lihten%C5%9Ftayn
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nauru
https://tr.wikipedia.org/wiki/Somali
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tuvalu
https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya_Miraslar%C4%B1_tablosu
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0talya
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in_Halk_Cumhuriyeti
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0spanya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fransa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya
https://tr.wikipedia.org/wiki/Meksika
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hindistan




Seçim ölçütleri

Kültürel ölçütler

I   "yaratıcı insan dehasının ürünü olması"
II  "belli bir zaman diliminde veya kültürel mekânda, mimarinin veya teknolojinin, 
anıtsal sanatların gelişiminde, şehirlerin planlanmasında veya peyzajların 
yaratılmasında, insani değerler arasındaki önemli etkileşimi göstermesi"
III "kültürel bir gelenek veya yaşayan ya da kayıp bir uygarlığın tek veya en 
azından istisnai tanıklığını yapması"
IV "insanlık tarihinin bir veya birden fazla anlamlı dönemini temsil eden yapı 
tipinin ya da mimari veya teknolojik peyzaj topluluğunun değerli bir örneğini 
sunması"
V  "bir veya daha fazla kültürü temsil eden geleneksel insan yerleşimine veya 
toprağın kullanımına ilişkin önemli bir örnek sunması ve özellikle bu örneğin, geri 
dönüşü olmayan değişimlerin etkisiyle dayanıklılığını yitirmesi"
VI "istisnai düzeyde evrensel bir anlam taşıyan olaylar veya yaşayan gelenekler, 
fikirler, inançlar veya sanatsal ve edebi eserlerle doğrudan veya somut olarak 
bağlantılı olması"



Doğal kriterler

VII  "doğanın bir harikasına veya eşsiz bir güzelliğe ve estetik öneme 
sahip doğal alanlar olması"
VIII "yaşamış canlıların kalıntıları, devam eden jeolojik olaylar ve yer 
şekillerinin gelişimi gibi Dünya'nın doğal tarihine ilişkin eşsiz önemde 
bilgilere sahip olması"
IX  "ekolojik ve biyolojik olarak hâlâ bozulmamış bir karasal, denizel 
veya tatlı su ekosistemine veya önemli hayvan ve bitki topluluklarına 
ev sahipliği yapması"
X   "özellikle tehlikedeki veya bilimsel açıdan önemli bir biyolojik 
çeşitililik için en önemli ve en belirgin doğal habitatlara ev sahipliği 
yapması"



UNESCO Dünya Miras Listesi’ne

İstanbul, 1985 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 4 bölge olarak dahil 
edilmiştir. Bunlar; Hipodrom, Ayasofya, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camisi ve Topkapı 
Sarayı’nı içine alan Sultanahmet Kentsel Arkeolojik Sit Alanı; Süleymaniye Camisi ve 
çevresini içine alan Süleymaniye Koruma Alanı; Zeyrek Camisi ve çevresini içine alan 
Zeyrek Koruma Alanı ve İstanbul Kara Surları Koruma Alanı’nı içermektedir.



Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas)



Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum)



Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta)



Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla)



Safranbolu Şehri (Karabük)



Troya Antik Kenti (Çanakkale)



Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne)



Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya)



Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir)



Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa)



Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri (Diyarbakır)



Efes (İzmir)



Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir)



Pamukkale-Hierapolis (Denizli)







Dünya’nın yedi harikası ilk çağda ortaya atılmış
bir kavramdır. Bu nedenle geçen yüzyıllarda
yedi harika büyük ölçüde tahrip olarak ortadan
kalkmıştır.
Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki
genellemenin dışında kalır?

A) Keops Piramidi
B) İskenderiye Feneri
C) Babil’in Asma Bahçeleri
D) Rodos Heykeli
E) Mouselium’un Mezarı



Değer Ülke
I Keops Mısır
II Rodos Heykeli Yunanistan
III Halikarnas Mozolesi Türkiye
IV Babilin Asma Bahçeleri Suriye
V Zeus Heykeli Yunanistan

Yukarıdaki tabloda Dünyanın yedi harikası
ve bunların günümüze kadar ulaşması durumunda
bulunacakları ülkeler verilmiştir.
Tabloda hangi değer yanlış ülke ile eşleştirilmiştir?
A) I B) II C) III D) IV E) V



Türk kültür ve uygarlığının, Dünya mimarisine
kazandırdığı değerlere aşağıdakilerden
hangisi örnek olarak gösterilebilir?

A) Tac Mahal
B) Çin Seddi
C) Mouselion
D) İskenderiye Feneri
E) Artemis Tapınağı



Büyük İskender tarafından 
kurulan feneri ile bilinen eski 
Mısır Kenti.



Dünya’nın yedi harikası günümüze kadar 
ulaşmış olsaydı, bugün hangi ülkelerin 
ekonomilerine önemli katkıları olurdu?

Yedi harikayı yazıp karşısında hangi ülke 
olduğunu gösteriniz.
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