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EUROMOS ve İASOS ANTİK KENTLERİNDEKİ
MİMARİ TAŞ ÖĞELERİNİN KORUNMASI İÇİN
AR-GE ÇALIŞMALARI
Halit S. CANOL*
GİRİŞ
Kültür varlıklarında kullanılan doğal taşların koruması kavramı; doğal taşların mineralojik ve petrografik olarak tanımlanması, doğal taşlarda bozulmalara sebebiyet veren oluşumların tespiti, doğal taşların üzerindeki hasarları ve
hasara neden olabilecek tehdit unsurları ortadan kaldırılması (örn.temizleme,
birleştirme, sağlamlaştırma), tehditleri uzaklaştırdıktan sonra veya gerekli olan
durumlarda -ön müdahele- yüzey koruyucuların (örn. su iticiler) uygulanmalarını kapsayan; araştırma -geliştirme (AR-GE) çalışmaları ve bunları takipeden
teknik uygulama olgularının bütününü kapsar. Bütün bu olguların arkasında
güçlü bir disiplinler arası çalışmalar yatmaktadır. Kültür varlıklarını korumaya
yönelik teknolojileri geliştirme çalışmalarının yaklaşık son yirmi (20) yılda hızlı
bir gelişme gösterdiğini bilmekteyiz. Özellikle 2000’li yıllarda başlayan, doğal
taşların korumasına yönelik nanoteknolojilerin gelişmeye başlaması ile önemli
mesafeler katedilmiştir. Doğal taşlardaki korumaya yönelik teknolojik gelişmeler, normal olarak kimya biliminin alanında daha çok geliştirme göstermiştir.Bununla beraber, bu teknolojilerin, daha doğrusu bu araştırmaların sonucu
ortaya çıkan ürünlerin geliştirilmesi, birçok alt ve önemli bilim dallarının katkısı ile olmuştur.
Doğal taşlar üzerinde geliştirilmekte olan malzemeler, doğal taştür veya türlerinde kullanılmasına yönelik tasarlanmış olsa da bu çalışmada, bölgesel olarak Muğla ili Milas İlçesi’ne bağlı iki önemli antik kentler olan Euromos ve İasos pilot araştırma bölgesi seçilmiştir. Adı geçen antik kentlerdeki mimari taş
ögelerin korunmasına yönelik yarı florür özellikli oligomer tasarlama ve geliştirme; bu bölgedeki iklim ve hava koşullarının belirlenmesi, bu kentlerde kullanılan doğal taşların petrografik, mineralojik, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin
tespit edilmesi; doğal taşların,termal kamera, protimetre cihazları ilehava ve
iklim koşullarına verdiği tepkinin gözlemlenmesi ve kayıt altına alınması ve

*

Halit S. CANOL, PhD, Floransa Üniversitesi, Kimya Bölümü, Floransa / İTALYA
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özellikle Euromos Zeus Lepsynos Tapınağı’nı oluşturan doğal taş blokların
üzerindeki biyolojik oluşumların belirlenmesi çalışmalarıile kimyasal sentez
çalışmalarını kapsamaktadır.
Adı geçen antik kentlerdeki mimari doğal taş bloklar üzerindeki Ar-Ge çalışmalarında; doğal taşların petrografik, mineralojik özelliklerini belirlenmesinde jeoloji anabilimi, doğal taşların hava ve iklim koşullarına verdiği tepkiyi
anlamamızda fizik anabilimi, biyolojik bozulmaların tespiti için biyoloji anabilimi ile ortak çalışmalar yapılmıştır.

ARAŞTIRMA ALANLARI
Euromos Zeus Lepsynos Tapınağı
Kalıntıları günümüze kadar gelebilen Zeus Lepsynos Tapınağı Anadolu’daki en iyi korunan yarım düzine tapınaktan biridir.1 Korint düzenindeki
tapınak M.S 2. yüzyıl’a aittir. Orijinalinde kısa kenarlarda altı, uzun kenarlarda
onbir sütuna sahiptir. Ancak bugün bunlardan sadece üçlü, beşli ve sekizli
gruplar şeklinde, arşitravlarıyla beraber onaltı tanesi ayaktadır. 2
Yapı, 14.40 X 26.80 ölçüsünde stylobat üzerine oturan, ön ve arkada 6, yanlarda 11’er sütunu olan bir peripterostur3 (Şekil: 1). Yapı, doğuya doğru gelişmiş antik kentin biraz dışında kalmaktadır. Tapınak bugünkü görünüşü ile bir
podiuma benzeyen kaide üzerine oturur gibidir. Sütunların çevrelediği ana
yapı maalesef bir yıkıntı haline gelmiştir. Arkası yola dönük ve girişi doğu kuzeye bakan yapıdan ancak plan tespitine yarayacak kadar bir şeyler kalmıştır
denilebilir.4 Yer yer ayakta olan sütun sırası en fazla kuzey ve batı yönlerde
korunabilmiştir.Kuzeybatı köşesinde bir sütun eksiktir. Kuzey uzun sırada 8
sütun, üzerinin arşitrav ve friz blokları ile beraber sağlamdır 5. Tapınağın sütun
kaideleri Plinthos üzerine oturan atik-ion’dur. Plinthos 1.25 x 1.25 ölçüsünde ve
0.17m yüksekliğindedir. Üstüne oturan kaidenin alt topuk çapı 1.21m. Attikaİon kaidenin plinthossuz bütün yüksekliği 0.37,5 m.dir 6 ve 0.90 m yüksekliğindeki sütun başlıkları altta bir sıra kısa akanthos sırası onun üzerinde aralardan
yükselen uzun akanthos yaprakları ile cauliculuslar içinden çıkar çift kıvrımdan
1
2
3
4
5
6

2

Bean, 2000, 30
Kızıl, 2002, 109
Bean, 2000, 30
Serdaroğlu, 1969, 64
Serdaroğlu, 1969, 64
Choiseful-Gouffier’e göre; giriş tam doğuya dönüktür Serdaroğluna göre; doğu-kuzeydir.
Aradaki fark 30 derecedir.
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meydana gelmektedir. Tapınağın arşitravı aşağıdan yukarıya doğru 0.11-0,130.16m yükseklikleri olan üç faskia ile bir dış bükey ve bir iç bükey profil ile
üzerindeki ince faskiadan ibaret taçtan meydana gelmiştir.
İasos Agora Alanı
İasos Antik kenti, Anadolu’nun Güney-Batı bölgesinde, Ege denizine bakmaktadır. Kent Bodrum (Antik Halikarnassos)’nu yaklaşık 70 km Kuzeyinde,
Mandalya körfezinde (Antik adı ile İasos Kolpos) yer alır. Kentin alanı, yaklaşık
900 m uzunluğunda 450 m genişliğinde, deniz seviyesinden 80 m yüksekliğindeki bir yarımadaya karşılık gelir.Agora alanı, İasos Antik kentinin 107 m uzunluğunda ve 87 m genişliğinde bir alanı kaplar6. Bu alanda birçok döneme ait
yapılar mevcuttur (Şekil 2).

YÖNTEMLER VE ANALİZLER
Petrografik ve Mineralojik Yapıları Belirlemek için Analizler
İasos Agora alanındaki petrografik ve mineralojik tanımlama çalışmaları
2011-2012 yılları arasında tamamlanmıştır. Bu çalışma, İasos Antik kenti, Agora
alanının 11 farklı yerinden alınan doğal taş örneklerinin, (Plan 1) ince kesit analizleri, Bolonya Üniversitesi, Yer Bilimleri ve Jeoloji bölümü laboratuarlarında
gerçekleştirilmiştir.7 Örnekler, epoksi polimer Araldite BY 158 ve hızlandırıcı
Aradur 21 ile ince kesitleri hazırlanıp, örnekler, HC 1, HC 2, HC 3, HC 4, HC 5,
HC 6, HC 7, HC 8, HC 9, HC 10 ve HC 11 olarak isimlendirilip, Zeiss marka
polarizan mikroskobu ve Philips 515b EDAX DX4 taramalı elektron mikroskobu (SEM-EDX ) ile petrografik analizleri yapılmıştır.7
Euromos Zeus Lepsynos Tapınağı alanından ve bu alana yakın antik taş
ocağından alınan örnekler, Floransa Üniversitesi, yer bilimleri bölümü laboratuarlarında yine epoksi polimerAraldite BY 158 ve hızlandırıcı Aradur 21 ile
ince kesitleri hazırlanıp, EQ (ocak örneği), DV, DG, DW olarak isimlendirilen
örnekler, Zeiss marka polarizan mikroskobu ile petrografik analizleri yapılmıştır.
Termal Kamera ve Protimetre ile Mimar Taş Ögelerde İn-Situ Analizler
Özellikle Euromos Zeus Lepsynos Tapınağı’nda mevcut olan portland çimentosu ile yapılan tümleme uygulamalarının,doğal taşlar üzerinde neden
olduğu fiziko-mekanik etkileri, nicel olarak tespit etmek için FLIR Ex serisi ter7

CANOL, Halit. S., Ancient Marbles from Iasos of Caria, Mineralogical and Petrographic Characterization and Problems of Conservation, 2012,yayınlanmamış master tezi, Bolonya Üniversitesi
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mal kamera ile görüntüleme yapılıp, kayıt altına alınmıştır. Kesintisiz olarak,
ölçümler ilk olarak, 2012 yılı, Agustos ayının tüm günlerinde yapılmıştır. Ölçüm aralıkları; sabah 06:30; öğlen 12:00 ve akşam üstü 18:00 olmak üzere günün
üç zaman dilimini kapsamaktadır. Bu zaman dilimlerinde, termal kamera ile
mimari taş ögeler üzerinde yapılan görüntülemeler sırasında, eş zamanlı olarak,
PROTEC marka portatif sıcaklık ve nem ölçer ile anlık hava koşulları kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına alınan bu değerleri daha iyi analiz etmek ve hava ve
iklim koşullarının değişimi daha iyi anlamak için; Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’den, Milas ilçesinin son 40 yıllık meteorolojik
kayıt değerleri temin edilmiştir. Kesintisiz yapılan bu ölçüm zamanını takip
eden yıllarda da, dönemsel olarak görüntüleme çalışmaları devam edilmiştir.
PROTEC marka protimetre cihazi, doğal taş ögelerin yapısındaki rutubet
oranını analiz etmek için kullanılmıştır. Tapınağın zemininden yukarı doğru ve
tam tersi yönünde herhangi bir rutubet hareketi olup olmadığı tespit edilmeye
çalışılmıştır.
Biyolojik Bozulmaların Tespiti için Yapılan Analizler
Euromos Zeus Lepsynos Tapınağı’nın mimari taş ögelerinin yüzeylerinde,
daha önceden belirtildiği gibi yoğun bir biyolojik oluşum(lar) mevcuttur.
Mimari taş ögelerin üzerindeki biyolojik oluşumların ön tespiti için, alınan 4
farklı tür mikroorganizma canlı örneği, Floransa Üniversitesi, Mikrobiyoloji
bölümü laboratuarlarında incelenmiştir. 4 farklı tür mikroorganizma, braun
blanquet yöntemi ile laboratuar ortamında steril olarak yeniden çoğaltılıp optik
mikroskop altında ilk tanımlamaları yapılmıştır.
Polimer Özellikli Koruyucu Denemeleri
Poly (ethyl methacrylate-co-methyl acrylate) diğer ticari adı Paraloid B 72,
Rabbit Glue ve SOLVAY- SOLEXIS (Milan /İtalya) firması tarafından sağlanan,
doğal taş konservasyonunda kullanılacak olan N215 / Poly (Hexafluoropreneco-Vinylidene Fluoride) olmak üzere üç farklı özellikli ürünler, 3x3x3 cm boyutlarında, Kalınağıl (Yatağan /Muğla) bölgesindeki taş ocaklarından, ERMAŞ
MERMER tarafından sağlanan mermer örneklerine uygulanmıştır 7. Bu ilk çalışmadaki amaç, bu özellikli mermerler üzerinde, N215 / Poly (Hexafluoroprene-co-Vinylidene Fluoride) adlı, flörür içerikli co-polimer’nin koruyucu olarak
nasıl bir performans göstereceğini belirlemektir 7. Poly (ethyl methacrylate-comethyl acrylate) ve N215 Poly (Hexafluoroprene-co-Vinylidene Fluoride) adlı
ürünler, Butil Asetat çözücüsü kullanılarak %1 konsantrasyonunda çözeltiler
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haline getirelerek, Rabbit Glue ise saf su içerisinde yine %1 konsantrasyonunda
çözelti haline getirilerek, fırça yarıdmı doğal taşlar yüzeyine uygulandı7. Doğal
taşlar üzerinde kullanılan bu ürünlerin, performans ölçümleri; su emme testi ve
renk değişim analizleri ile yapılmıştır8. Performans ölçümleri; yapay bozulma
uygulamalarından önce, koruyucuları örneklere uygulamadan önce yapılan
yapay bozulma uygulaması sonrası ve son olarak koruyucu uygulanmış örneklere yapılan, ikinci bir yapay bozulma döngüsü sonrası olmak üzere üç defa
yapılmıştır7. İlk yapay bozulma döngüsü;Angelantoni- Challenge 500 marka
klima odası içinde, 4 0C – 40 0C arasında değişen sıcaklık değerleri ve % 75 sabit
bağıl nem altında gerçekleştirilmiştir7. İkinci yapay bozulma döngüsü; yine
aynı marka klima odası içinde, koruyucu ürünler örneklere uygulandıktan sonra, 100C – 45 0C arasında değişen sıcaklık değerleri ve % 60 sabit bağıl nem altında gerçekleştirilmiştir7. İkinci yapay bozulma döngüsü, 20 defa tekrar edilmiştir7.
Koruyucu Özellikli Yarı Florürlü Oligomer Sentezi
Kısmen florlanmış oligoamidler iki adımlı reaksiyon yoluyla elde edilmiştir.
Birinci adımda, molekül için iki terminal amino grupları ihtiva eden bir oligoamid, dietil suberat ve etilendi Amin’den, aşağıdaki reaksiyon şemasında gösterildiği gibi elde edilmiştir.
n EtO – CO - (CH2)6 – CO – OEt + αn H2N – (CH2) - NH2

-2mEtOH
m H2N – (CH2)2 – NH – CO – (CH2)6 – CO - {HN – (CH2)2 – NH –
CO –(CH2)6 - CO}p -HN –(CH2)2 – NH2

NH2 terminal molekül uç gruplarının oluşumunu sağlamak için Ester ve
Amin mol oranı 1/5 ‘tir.
İkinci aşama, aşağıda bildirilen reaksiyona uygun olarak bir perfloropolieterik grubun eklenmesinden oluşmaktadır.

8
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m H2N – (CH2)2 – NH – CO –(CH2)6 – CO - {HN – (CH2)2 – NH – CO –(CH2)6}p –HN –
(CH2)2 –NH2 + 2m Rf – COOEt

-2mEtOH
m Rf – CO – HN – (CH2)2 – NH – CO – (CH2)6 – CO - {HN- (CH2)2 – NH – CO – (CH2)6} p –
HN – (CH2)2 – NH – CO – Rf
Rf = CF3 – O – (CF2 – CF(CF3) – O)m – (CF2 – O) n –CF2 –

H NMR ve FT-IR ile karakterize edilen oligoamidler; bazı çözücülerde çözünürlükleri (su, aseton, 2-propanol) değerlendirildi.
1

BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
Petrografik ve Mineralojik Yapıları Belirlemek için Analizler
İasos Agora bölgesinden alınan ve HC 1, HC 2, HC 3, HC 4, HC 5, HC 6, HC
7, HC 8, HC 9, HC 10 ve HC 11 olarak isimlendirilen örneklerin petrografikolarak sınıflandırma sonuçları tablo1’de verilmiştir ve mineralojik içerikleri tablo
2’de verilmiştir7.
Tablo: 1
MERMER
SAF MERMER
Yüksek
Derece

Düşük
Derece

HC 1

HC 5

HC 2

HC 4

6

SAF OLMAYAN

Düşük
Derece

HC 3

SERPANTİNİT

Yüksek

HC8

HC11

HC 10
Düşük Derece

Derece
HC 7

HC 6
HC9

KUVARSİT
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Tablo: 2
Minareller
Ör

No

Ab

Aln

Amp

HC1

Ap

Cal

▲

▲

Hem

Mgt

Ms

Pek

Py

Qtz

Srp

Ttn

▲

▲

HC3
HC4

▲

▲

HC5

▲

▲

HC7

Dol

▲

HC2

HC6

Chl

▲

▲

▲
▲

▲
▲

▲

HC8

▲
▲

▲

▲

▲
▲

HC10

●
▲

▲
▲

HC9

HC11

▲

▲

▲

▲

▲
▲

● Küçük tane boyutu
Ab- albite Chl- chlorite Ms – muscovite Srp- serpentine
Aln –allanite Dol- dolomite Pek –pekoite Ttn- titanite
Ap- apatite Hem –hematite Py- pyrite Amp -amphibole
Cal – calcite Mgt- magnetite Qtz -quartz

Euromos Zeus Lepysnos tapınağı’ndan alınan örneklerin ilk araştırma bulgularına göre; DG olarak isimlendirirlen örnek: düşük metamorfizma derecesine sahip, ince kuartz taneli kireçtaşı, DW olarak isimlendirilen örnek: yüksek
metamorfizma derecesine sahip, orta derece incelikte kuartz tane boyutlu kireçtaşı, DV: iri taneli sedimanter özellikli, kireçtaşı olarak belirlenmiştir. EQ olarak
tanımlanan, antik ocak örneği ise; düşük matemorfizma derecesine sahip, polimetrik kuartz içerikli kireçtaşı olarak tanımlanmıştır. EQ isimli örneğin genel
gözeneklilik tespiti için RILEM metodu ile yapılan testin sonucuna göre; %2.9
olarak çıkan sonuç üzerine, daha spesifik sonuç verencivalı pororzite analizi
yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu bu analizler halen yapılmaktadır.Tüm örneklerde kimyasal içerik olarak kalsiyum karbonat (CaCO 3) olarak
tayin edilmiştir.

7
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Termal Kamera ve Protimetre ile Mimar Taş Ögelerde İn-Situ Analizler
Termal kamera ile yapılan görüntüleme analizlerin sonuçlarına göre; Euromos Zeus Lepysnos tapınağının mimari taş ögelerinde; özellikle portland çimentosu ile yapılan tümlemelerin yakın doğal taş ögelerde, süregelen fizikomekanik stres mevcuttur. Bu sonuca yapılan IR görüntülemelerinde tespit edilen, portland çinemtosu tümleme bölgesi ile bu tümleme bölgesine komşu doğal taş ögelerde,ortalama yaklaşık 10 0C’lik bir sıcaklık farkının tespiti ile ulaşılmıştır (Resim: 1). Çünkü birbirine yakın bu iki farklı malzemelerin, 1 0C’lik
sıcaklık farkında oluşan uzama miktarları arasında iki kat fark vardır. Portland
çimentosunun 0.30-0.40 mm/m arasında olan uzama katsayısına karşılık,doğal
taşlarda (kireçtaşları, mermer vs.) bu uzama katsayısı 0.15 mm/m’dir (Resim 1).
Protimetre ile yapılan ölçüm sonuçlarına göre; temelden herhangi bir su yükselmesi, tapınağın hiçbir cephesinde tespit edilmemiştir. Meteroloji Genel Müdürlüğü’nce sağlanan veriler ile, 2012 yılı Ağustos ayı sıcaklık verilerinin karşılaştırılması sonucu; son 40 yılda bölgede ortalama Ağustos ayı sıcaklığı yaklaşık
+2 derece artmıştır.
Biyolojik Bozulmaların Tespiti için Yapılan Analizler
Biyolojik tanımlamalrın ilk sonuçlarına göre; beyaz ve siyah liken başta olmak üzere, mantar, alg ve likenler arasında bakteri oluşumları tespit edilmiştir.
Doğal taşlar üzerindeki karışık biyolojik yapıların tam ve net olarak belirlemek
için,ileri ayrışma işlemleri, laboratuarlarda devam etmektedir.
Polimer Özellikli Koruyucu Denemeleri
N215 / Poly (Hexafluoroprene-co-Vinylidene Fluoride), Poly (ethyl methacrylate-co-methyl acrylate) /PB72 ve Rabbit Glue / Tavşan tutkalı olmak üzere; üç değişik özellikli polimerlerin,iki adet yapay bozulma döngüleri sonucununda yapılan su emme (PE%) testlerinin sonuçları tablo 3’te ve renk değişim
(ΔE) ölçümlerinin sonuçları tablo 4’te verilmiştir9.
Tablo: 3
Polimer
N215
PB72
RG

9

8

PE% / Yapay
Bozulma öncesi
34
64
54

PE% / 1. Yapay
bozulma sonrası
29
31
29

PE% / 2. Yapay
bozulma sonrası
49
50
45
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Tablo: 4
Polimer
N215
PB72
RG

ΔE / Yapay
Bozulma öncesi
1.3
1.4
2.2

ΔE / 1. Yapay
bozulma sonrası
0.5
0.9
1.0

ΔE / 2. Yapay
bozulma sonrası
0.7
0.8
0.8

Bu sonuçlara göre; akrilik reçine Poly (ethyl methacrylate-co-methyl acrylate) / PB72 su iticilik özellikleri bakımından, florürlü bileşiklere göreli iyi sonuç
vermektedir10. Bu deneme çalışmasında, sürenin kısalığı ve laboratuar ortamı
göz önüne alındığında, akrilik reçinelerin flörürlü N215 / Poly (Hexafluoroprene-co-Vinylidene Fluoride) ürününe göre iyi performans sağladığı düşünebilir
fakat uzun dönemde ve açık alanda flörürülü bileşiklerin (C-F) daha stabil sonuçlar vereceği düşünülmektedir10. Bunun sebebi olarak C-F kimyasal bağlarının, güneş ışığı içinde mevcut UV (ultraviole) ısşınlarına karşı daha kararlı olduğudur. Renk değişim sonuçlarına göre; Poly (ethyl methacrylate-co-methyl
acrylate) / PB72 ve N215 / Poly (Hexafluoroprene-co-Vinylidene Fluoride) ürünlerinin Rabbir Glue /tavşan tutkalına karşı daha iyi sonuç verdiği görülmektedir10.
Koruyucu Özellikli Yarı Florürlü Oligomer Sentezi
H NMR ve FT-IR ile karakterize edilen ve reaksiyonun tamamlandığı kannatine varılan yarı florürlü bileşik, uygun olarak seçilen 2- Propanol çözücüsü
içinde % 1 oranında çözünerek, ilk olarak laboratuar ortamında 5x5x2 cm ölçülerindeki örneklere uygulanmıştır. Euromos Zeus Lepsynos tapınak alanında ve
İasos Agora alanında da seçilen doğal taş bloklarda 5x5 cm ölçülerinde daha
sonra in-situ olarak uygulanmıştır. Bununla birlikte, karşılaştırma amacı ile
yine 5x5x2 cm örneklere ve in-situ olarak 5x5 cm ölçülerinde olmak üzere CTS
Türkiye tarafından sağlanan, FLUOLINE HY ve SİLO 112 adlı iki farklı koruyucu ürün %1 konsantrasyonunda uygulanmıştır. Bütün bu uygulamaların performans ölçüm testleri, halen devam etmektedir.
1

10
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Burada incelemeye alınan, birçok çalışma disiplinleri kapsayan araştırmageliştirme (AR-GE) çalışmasının ilk bulgularına göre;
1.
2.

İki antik kentin mimari ögelerini oluşturan doğal taşların mineralojik ve
petrografik olarak tanımlamaları yapılmıştır.
Euromos Zeus Lepsynos Tapınağı’nda; portland çimentosu ile yapılan
tümleme ve yoğun biyolojik organizmaların varlığı altında mimari ögelerde ciddi problemler vardır.

Özellikle portland çimentosu tümlemelerin ve bunlara ait demir donatıların
acil olarak yapıdan uzaklaştırılması gerekmektedir.
3.

4.

Üretilen koruyucu özellikli yarı flörürlü oligomer malzemesinin performans sonuçlarına göre,konservasyon stratejisi daha bir netlik kazanacaktır.
İklim ve hava koşullarının kayıt altına alınması ve alınmaya devam etmesi sonucunda önleyici koruma stratejisi, bu iki önemli alanda kusursuz olarak uygulanabilecektir.

Bu AR-Ge çalışmasını vücuda getirilmesinde, Euromos Antik Antik Kazı
Başkanı, Sayın Yrd. Doç. Dr. Abuzer Kızıl’a; bu çalışma imkanını verdiği, ileri
bir vizyon anlayışı ile desteklediği ve sabır gösterdiği için, İasos Antik kenti’ninde çalışma izni veren T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’ne ve bana bu çalışmada eşlik eden İzmir Bölge
Konservasyon ve Restorasyon Laboratuar’ına, Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Meteroloji Genel Müdürlüğü’ne Ermaş Mermer Sanayi Tic.A.Ş.’ye CTS İstanbul
firmasına, desteklerinden dolayı teşekkür ederim.
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Şekil 1: Euromos Zeus Lepysnos Tapınağı 0.00 kodlu Planı

Şekil 2: İasos Agora Planı ve Örnekalınan noktalar
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Resim 1: Portland Çimentosu Ve Doğal Taş Malzemenin Termal Kamera Görüntüsü

13

KALINTILARIN YANI BAŞINDA YAŞAMAK:
YEREL HALKLAR İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM
NOKTALARI OLARAK ARKEOLOJİK ALANLAR;
GÜNEYBATI TÜRKİYE ÖRNEĞİ
M. Işılay GÜRSU MASSA*
GİRİŞ1
Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’nün (AİAE) 2013 yılında başladığı Kültürel Miras Yönetimi Projesi, beşinci yılına girdiği bu günlerde, çalışmalarını
‚toplum arkeolojisi‛ teorik çerçevesi içerisinde sürdürmektedir.
En basit tanımıyla toplum ve arkeoloji arasındaki ilişkiyi inceleyen yaklaşım,
bu ilişkinin geliştirilmesi yönünde çalışır. Fakat herhangi bir ilişkinin daha iyi
hale getirilebilmesinin yolu, öncelikle hali hazırda var olan bağın niteliğini anlamaktan geçer. Bunu yaparken de kısa yollara ya da genellemelere başvurmadan, bilimsel yöntemlerle veri toplamak ve bu veriyi yaratıcı şekillerde yorumlamak en akla yatkın yaklaşım olacaktır.
Arkeoloji, doğası itibari ile diğer bilim dalından ayrı bir yere konumlanır.
Pek çok insanın arkeolojinin niteliğinden habersiz bir şekilde hep yapmayı hayal ettiği bir iş olma özelliğini taşıyan nadir dallardan biridir. Bu durumda da,
toplumun farklı şekillerde ilgi duyduğu bir alandır. Matsuda’nın da belirttiği
gibi arkeolojik araştırmalar, yürütüldükleri bölgedeki insanlarının hayatlarına
doğrudan müdahalede bulunurlar (Matsuda, 2011). Arkeologlar, üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından ve azımsanamayacak kadar çok projede
uluslararası ekiplerle gelerek, kalıntılara ev sahipliği yapan modern yerleşimlerin günlük hayatlarının ister istemez bir parçası olurlar. Bu ilişkinin nasıl şekilleneceği, sürdürüleceği, nelerden etkilenip neleri etkileyeceği ise genelde biraz

*
1

Dr. Işılay Gürsu MASSA, İngiliz Arkeoloji Enstitüsü, Kültürel Miras Yönetimi Doktora Sonrası
Araştırmacı. Tahran Caddesi No:24 Kavaklıdere, Ankara. igursu@biaatr.org
Çalışmaların farklı aşamalarına destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunarım;
izinlerinden dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, her türlü desteklerinden ötürü Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve EquinoxTravel’a teşekkür ederim. Ayrıca bu projenin ana sponsor olan British Academy Sustainable Development Fund’a destekleri için müteşekkirim.
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rastlantısal olarak görülüp, son on yıllara kadar da üzerlerinde fazla durulmamış konulardandır. Toplum arkeolojisi tüm bu konuları kapsar.
Türkiye özelinde bahsedecek olursak, çoğunlukla kırsal kesimde sürdürülen
saha çalışmaları, aynı Matsuda’nın İtalya’daki Augustus Villası kazısı örneğinde olduğu gibi köydeki günlük hayata farklı noktalardan dokunur. Türkiye’de
tescilli sit alanlarının içerisinde kentsel ve kentsel arkeolojik sit alanı oranı %2’yi
bile bulmamaktadır2. Bu da geçtiğimiz sene gerçekleştirilmiş olan 243 tane kazı
ve yüzey araştırmasının önemli bir kısmının kırsal bölgelerde yapıldığını gösterir. Aynı zamanda, üniversite mensubu kitlenin, çoğunlukla kendi günlük yaşantısına benzemeyen bir ortamda, her sene, yılın belli bir zamanını geçirmesi
de demektir.Bu durum, yanlış anlaşmaların veya anlaşmazlıkların olasılığını
arttırır.
Giderek artan sayıda kazı ve yüzey araştırma başkanı ise bu konuyu projelerinin birer parçası olarak görmeye başlamış durumda. Bu artan ilginin farklı
itici güçleri olabilir (konu ile ilgili, bakınız Gürsu, 2017) fakat kesin olarak söyleyebileceğimiz,son zamanlarda, Türkiye’de de toplumarkeolojisinin önerdiği
çerçeve içinde şekillenen projelere rastlamanın olağan hale gelmekte olduğudur.3
Ayrıca arkeoloji, milli söylemlerin, politik çıkarların veya belli bir toprak
üzerinde hak iddia etmek isteyen toplulukların araçsallaştırmasına da sıkça
maruz kalır. Bunlarla bağlantılı ve de hepsine ek olarak, bilimin sınırları dışına
da sıkça çekilmeye çalışılır. Aslında, bilim insanları buna çok da tepki göstermemek durumundadır, çünkü iyi tahminlere göre, şimdiye kadar gün ışığına
çıkarılarak, kayıt altına alınmış ve çalışılmış tüm arkeolojik malzeme geçmişteki
materyal kültürün %0.1’ini, daha karamsar tahmine göre ise ancak %0.01’ini
temsil eder (Pernicka, 1990 ve Taylor, 1999, alıntı Rehren). Rehren’in (2015) de
belirttiği gibi bu durumda insanlık tarihinin materyal kalıntılarını 1000 parça-
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Toplam 16.483 tescilli sitin, 282 tanesi kentsel, 32 tanesi de kentsel arkeolojik sit alanıdır.
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44973/turkiye-geneli-sit-alanlari-istatistikleri.html
Bunlarla sınırlı kalmamakla beraber, bazı başarılı örnekler sıralanabilir. Mesela sunum ve yorumlama konularına getirdiği yaratıcı yaklaşımın yanı sıra arkeoloji öğrencileri için de bir saha
okulu haline gelen Aktopraklık Kazısı, bir arkeolojik alanı her boyutu ile ele alarak, bu alanın
imgesel, folklorik izdüşümlerini, çağdaş sanat ile buluşmasını ve çok katmanlı olarak araştırılmasını başarı ile yürüten Aizanoi Kazısı, Türkiye’de ilkler arasında olan, hem alan yönetim
planı hem de çok yönlü antropolojik çalışmaları bir araya getirerek, yıllarca aralıksız bir şekilde
eğitim ve halkla buluşma programlarını sürdüren Çatalhöyük Kazıları, deneysel arkeoloji ile
arkeolojik yorumlamayı ve sunumu bir araya getiren Boncuklu Kazısı gibi.
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lıkbir yap-boz olarak kabul edersek, elimizdeki bilgi yalnızca tek bir parçaya
tekabül etmektedir. Bu şartlar altında, toplumun farklı yönlerden ilgi duyduğu
arkeolojinin, üzerine en çok kurmaca iddia üretilen alanlardan biri olması kaçınılmaz gibi görünüyor.

PİSİDYA KÜLTÜREL MİRAS ROTASI
AİAE’nün Kültürel Miras Yönetimi projesi kapsamında oluşturulan Pisidya
Kültürel Miras Rotası, son hali ile 350 km’yi bulan ve 12 arkeolojik siti birbirine
bağlayarak oluşturulmuş bir uzun yürüyüş rotasıdır. Başlangıç ve bitişleri arkeolojik kentler olarak belirlenen 9 alt rotadan oluşan rota antik Pisidya bölgesinin güney kısmına yoğunlaşmakla beraber Termessos’tan Selge’ye ve kuzeyde
Sagalassos antik kentine kadar uzanır. Alt rotalar ve mesafeleri şu şekilde sıralanır:
1. Trebenna – Termessos
: 38,3 km
2. Termessos-Ariassos
: 33,7 km
3. Döşemeboğazı- Sia
: 13,1 km
4a. Sia – Melli
: 25,2 km
4b. Sia – Kocain Mağarası- Melli : 30,4 km
5. Melli – Pednelissos
: 61,6 km
6. Pednelissos – Selge
: 48 km
7. Melli – Kremna
: 42,4 km
8. Kremna – Sagalassos
: 54,1 km
Bu bölgede AİAE’nün yıllar içinde Bakanlık izin ve yetkileri ile yürütmüş
oldukları arkeolojik yüzey araştırmalarının sonuçlarını öncelikle bu kalıntıların
yanı başında yaşayan halklar, ve ayrıca tüm ilgili gruplar ile paylaşma isteği bu
projenin doğmasının öncelikli nedenleridir. Giriş kısmında da değindiğim gibi,
toplum arkeolojisi teorik çerçevesi içerisinde yürütülen projenin odağına insan
oturur. Rota, farklı arkeolojik alanları kapsayan ve yüzey araştırmalarından
edinilen bilimsel verinin toplumla buluşturmasını amaçlayan bir projenin saha
ayağı olarak tasarlanmıştır. Bunun başlıca sebebi bahsi geçen kimi arkeolojik
kentlerin ulaşılması güç coğrafyalarda yer alması ve aslında içinde bulundukları doğa içerisinde masalsı bir ziyaret deneyimi sunmalarıdır. Ayrıca, insan
odaklı yaklaşım çerçevesinde bölgenin yaşayan kültürünü de incelemek hedeflerden biridir. Projenin genelinde, doğal, kültürel ve somut olmayan öğelerin
birbiri içerisine geçmiş şekilde incelenmeye çalışıldığı bir bakış açısını sürdürmeye çalışıyoruz. Bir ziyaretçi için tüm bu öğeleri aynı anda deneyimlemek
yürümekle mümkün olabilirdi. Torosların muhteşem doğası içerisinde gerçek-
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leştirilecek yürüyüşler, ve varış noktası olarak seçilmiş olan arkeolojik yerleşmeler, tüm bu deneyimin parçası olarak düşünülebilir. Pisidya, 20. yüzyılın
etkili düşünürlerinden Amerikalı Henry David Thoreau’nun doğa ve yürüyüş
hakkındaki yazılarında da değindiği doğada yürümenin muazzam etkilerini
hissettirebilecek özelliklere sahiptir.
Türkiye’deki benzerleri Likya Yolu veya Aziz Paul Rotasından arkeolojik
alanlara yaptığı vurgu ile ayrılan rota, son derece kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Arkeolojik bilginin yanı sıra, bölgenin bitki örtüsü ve kültürel özellikleri de bu kapsama girer.
Önümüzdeki yıl tamamlanarak basılması planlanan rehber kitap,bitki örtüsü ve doğal yaşam ve somut olmayan kültürel miras gibi projenin tüm ayakları
ile ilgili bilgiler içerir. Somut olmayan kültürel miras envanterinin yapılması,
yerel festivalleri, müzikleri, mutfağı, ve yaşayan gelenekleri araştırmayı ve bunların bölgenin güncel yaşamı içerisinde değerlendirilmesini kapsar.
Proje ayrıca yeni teknolojileri kullanma konusunda da öncül bir konumdadır. Geçtiğimiz yıllarda SimonYoung (University of Melbourne, EndeavourFellow, ve LithodomosVR4 şirketi kurucusu) Kremna antik kenti için OculusRift
teknolojisini kullanarak 3 boyutlu bir canlandırma yapmıştır. Kendisi de arkeolog olan Dr. Young, arkeoloji yayınlarından derlediği plan, harita ve malzeme
analizlerini kullanarak antik dönemdeki yapıların yeniden canlandırmalarını
yapan teknolojiler üzerinde çalışır. Her akıllı telefon kullanıcısının indirebileceği bir uygulama ve karton gözlükler sayesinde görebileceği bu canlandırmaların alanların içerisinde izlenmesi önerilir. Önceden belirlenen bir noktada, 360
derecelik açının içerisinde kalan yapıların canlandırılmaları ile ziyaretçilerin
hem mevcut olan kalıntıları yerinde görmesi hem de %85’ e varan doğruluk
oranları ile arkeolojik bilginin teknoloji ile buluştuğu uygulamasayesinde yapıların kullanımda oldukları zamanki hallerini deneyimlemeleri mümkündür.
Projenin bu ayağı, Pednelissos antik kenti ile başlamıştır. Daha sonra Selge,
Döşemeboğazı, Sia, Ariassos ve Melli’de uygulanacaktır.

KALINTILARIN YANI BAŞINDA YAŞAMAK
Pisidya Kültürel Miras Rotası ortaya çıkarılırken yapılan detaylı arazi çalışmaları, ayrıca bu yürüyüş yolunun bölgenin yerel ekonomiye katkı yaratması
motivasyonu ile ortaya çıkarılmış olması, daha önce arkeologlar ve sosyal bi-
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limciler tarafında Türkiye özelinde pek fazla sorulmamış soruları doğurdu.
Daha fazla insanla tanışıp, farklı arkeolojik alanların yanı başında yaşayan farklı topluluklarla konuştukça, bazı konuları nasıl genelleyerek algıladığımızı fark
ettik. Türkiye’de arkeoloji ve toplum deyince ilk akla gelen ve adeta kırsal bölgede bir macera ve boş vakit değerlendirme yöntemi haline gelmiş olan definecilik ve yaygın kaçak kazıların arkeolojik mirası sahiplenmeme, kendi kültürüne ait görmeme ve buna bağlı olarak ilgi göstermeme konuları ile olan bağlantısı da kendini gösterdi. Her ne kadar bunlar çok yaygın olsa da bu ilişkiler Türkiye’yi anlatan fazlaca akademik çalışmanın konusu olmamıştır. 5
Pisidya örneğinde, genç nüfusun hızla kentlere göçmesi sonucu yaşlanan ve
azalan kırsal nüfus; arkeolojik alanların koruma statüsünden doğan arazi kullanımındaki kısıtlamalar, alanlarda hayvan otlatılmasının yasaklanmasının
halkın bilişsel haritasından bu alanları nasıl sildiği gibi konular öne çıkmaktaydı. Ayrıca kalıntılar ile olan ilişki konusunda gözlemlenen, bu tarihi yapıların
kendi başına bir önemi olmadığı, ancak içinde bulundukları doğal çevrenin bir
parçası olarak bir hikayenin baş rolü olabildikleri idi. Yine bununla bağlantılı
olan, son dönemlerde hızla artan madencilik faaliyetleri karşısında doğayı korumak isteyen yerel halkın, arkeolojik alanları bilinçli olarak bir koruma kalkanı
olarak kullanması da düşündürücüdür.
Pisidya Kültürel Miras rotası, rotaya olan ilginin yaratılması ile açılacak ev
pansiyonları ve benzeri işletmeler ile yerel kalkınmaya destek olması için tasarlanmış olmasına rağmen, sahada geçirilen zaman ve görüşmeler sonucunda
sosyal ve ekonomik faydaların neler olduğunun da tanımlaması gereği aşikar
hale geldi. Çoğu durumda genç neslin kente göçünde ekonomik faktörlerin
öneminin abartıldığı açıktı. Bu durumda, sosyo-ekonomik fayda ile ilgili olan
sorular da oluştu.
Örneğin:
Hangi faydaların ağırlığı daha fazla?
Ekonomik fayda her zaman üstün mü?

5

İstisnalar için bakınız: Zeynep Çelik, LaborLandscape on ArchaeologicalSites; YannisHamilakis,
IndigenousArchaeologies in OttomanEmpire; Güldem Baykal Büyüksaraç, EverydayPolitics of
HeritageTourism in Aspendos (Belkıs):ReflectionsfromtheField; David Shankland, VillagersandtheDistantPast: Three SeasonsWork at Küçükköy; Ayfer Bartu Candan Where is Çatalhöyük? MultipleSites in the Construction of an Archaeological Site; Sevil Tırpan Baltalı, TheRupturebetweenArchaeological ‘Sites’ andLocalCommunitiesand Aylin Orbaşlı, Archaeological Site
Management andLocal Development.
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Yerel halkın değerli bulduğu faydalar ne olabilir ?
Yerel halkı tek bir grup gibi tanımlamak mümkün mü?gibi...
Bu sorular, daha detaylı bir etnografik ve antropolojik çalışmanın gerekliliğini ortaya koydu. Geçtiğimiz Ekim ayında İngiliz Akademisi’nin, Sürdürülebilir Gelişim Fonu tarafından yapılan çağrıya, bu makalenin de başlığı olan konu
ile başvurarak fonu almaya hak kazandık 6.
Arkeoloji ile toplum ilişkisini daha sistematik bir yaklaşım içerisinde incelemeye olanak sağlayacak ve Pisidya Kültürel Miras Rotasını geçtiği köylere
odaklanan bu projenin üç amacı şu şekilde sıralanabilir:
 Arkeolojik alanlar ve bu alanların yanında yaşayan insanlar arasındaki
ilişkinin araştırılması
 Kırsalda yaşayan topluluklar ile diyalog halinde olarak sosyal ve ekonomik katkıları ve sürdürülebilir gelişimi sağlayacak kapasite artırımları
 Kültürel mirasın korunması doğrultusunda yerel halklar ve arkeolojik
alanlar arasında ilişkinin sağlamlaştırılması
Proje kapsamında bir doktora sonrası araştırmacıyı işe alarak, bu merak ettiğimiz antropolojik çalışmayı hayata geçirme fırsatına ulaştık. Araştırmanın
amacı, antik Pisidia bölgesindeki kalıntıların yanında yaşayan kırsal toplulukların sürdürülebilir gelişim olanaklarını hesaba katacak, insan odaklı bir kültürel
miras yönetimi anlayışı ortaya koymaktır. Önerilen çalışma, yerel toplulukların
mek}nsal imgelem ve deneyimlerini ortaya koyup, yaşamsal ihtiyaçlarını saptayarak, arkeolojik miras-toplum ilişkisine dair teorik ve pratik (uygulamaya
dönük ve yönetsel) açılımlar sağlayacaktır. Projenin yerel topluluklar açısından
ortaya koyacağı en önemli katkı, çeşitli sebeplerden yöreyi terk etmiş olan genç
nüfusun köylerine geri dönmesini sağlamak için gerekli olan koşulların saptanması ve genel olarak kırsal yasamın sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan
öğelerin belirlenmeye çalışılması olacaktır.
Temel varsayım, arkeolojik mirasın kuşaklararası aktarımı ve sürdürülebilir
gelişmenin birbiriyle ilintili süreçler olduğudur. Önerilen etnografikçalışmada,
yerel halkın antik kalıntılarla kurmuş olduğu (veya kurabileceği) ilişkilere, bu
varsayımdan hareket ederek, odaklanacağız. Araştırma çıktıları doğrultusunda
öngördüğümüz uygulamaya dönük ve yönetsel sonuçlar şu şekilde özetlenebi-
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lir: (a) yerel topluluklar ile arkeolog, sosyal bilimci ve KMY uzmanları arasında
güçlü ve uzun soluklu diyalog ortamı yaratmak; (b) yörenin arkeolojik ve ekolojik turizm potansiyelini yoklayarak, halkın fiziksel çevresiyle kurduğu ilişkinin iktisadi boyutunu yeniden değerlendirmek ve yerel gelişme imkanlarını
araştırmak; (c) insan odaklı ve coğrafi koşullara uyarlanmış bir KMY modeline
yönelik öneriler geliştirmek; (d) yerel halkı KMY ve kalkınma politikaları bağlamında karar alma mekanizmalarına dahil etmek. Bu etnografik araştırma,
yedi farklı yerleşim yerinde yürütülecektir. Köy, belde veya mahalle statüsünde
olan bu yerler ve ilgili arkeolojik alanlar (batıdan doğuya doğru dizilişlerine
göre), Akkoç (Ariassos), Kovanlık (antik Döşemeboğazı yolu), Karaot (Sia
/Taşdandam), Kocaaliler (Melli), Haspınar, Kozan (Pednelissos) ve Altınkaya’dır (Selge).
Söz konusu araştırmanın saha çalışmaları, Yard. Doç. Dr. Güldem Baykal
Büyüksaraç’ın başvurusu ile İstanbul Üniversitesi’nden, etik kurul onayının
alınmasının ardından 15 Haziran 2017 – 15 Ekim 2017 tarihleri arasında (toplamda 4 ay olacak şekilde) başlamıştır. Bu proje kapsamında, , çok-alanlı etnografikaraştırma (multi-sitedethnography) yürütülecektir. Dolayısıyla, her köy
veya mahallenin özgün koşullarına azami dikkatle, bu yerlerin ortak yanları
kadar ayırdedici özellikleri de ortaya konacaktır. Uygulanacak etnografik teknikler, katılımcı gözlem, yarı-yapılandırılmış ve derinlemesine mülakat ile odak
grup çalışmasından oluşmaktadır. Bunlara ek olarak, yerel toplulukların
mek}nsal imgelem ve belleklerini çalışmak, antik kalıntılara biçtikleri anlam ve
değerleri ortaya çıkarmak amacıyla sözlü tarih yöntemine de başvurulacaktır.
Bu yöntemle, Pisidia bölgesine dair hikaye, deyiş, türkü, fıkra ve benzeri unsurlar derlenerek, bir folklor arşivioluşturulacak ve kapsamlı bir somut olmayan
kültürel miras envanteri ortaya konacaktır.
Bu araştırma için 3 ayrı mülakat formu hazırlanmıştır: İlki yedi yerleşim yerinde de uygulanacak standart bir formdur. Buradaki sorular, köyde/ beldede/mahallede oturan 18 yaş üstü kadın ve erkeklere sorulacaktır. Formda yer
alan sorular dokuz başlık altında düzenlenmiştir: hane demografisi; mesken
(ikamet edilen yerin fiziki koşulları); göç (katılımcı ve ailesinin göç hikayesi);
ekonomi (katılımcının ve yaşadığı hanenin gelir kaynakları); tarım; hayvancılık;
ormancılık; mekansal imgelem, bellek ve deneyimler (katılımcının fiziksel çevresiyle ilişkileri); antik kalıntılar, ekoloji ve sürdürülebilir gelişme (katılımcının
bunlarla ilgili kanaat ve görüşleri). Bu formla hem açık uçlu sorular yoluyla
nitel hem de SPSS (Sosyal Bilimler için Istatistik Paketi) yardımıyla analiz edilebilecek nicel veri sağlayacaktır.
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İkinci formda yer alan sorular, her köy/belde/mahalle ile ilgili güncel ve tarihsel bilgiler elde etmek üzere hazırlanmıştır. Bu mülakatlar, muhtarlık veya
Köy Ihtiyar Heyeti üyeliğiyapmış olanlar ve/veya 65 yaş üstü erkek ve kadın
olmak üzere, her yerleşim yerinde en az 3 kişiyle yapılacaktır.
Buradaki sorular, altıbaşlık altında düzenlenmiştir: köyün kuruluşu; göç ve
demografi; kamu hizmetleri; geçim kaynakları; mekan ve arazi kullanımı; antik
kalıntılar, ekoloji ve sürdürülebilir gelişme. Bu mülakatların, yerleşim yerinin
kurulduğu günden beri yaşadığı, toplumsal, ekonomik ve kültürel değişmeleri
anlamamıza, oluşturmayıplanladığımız kültür mirası envanteri ve sözlü tarih
çalışmalarımıza önemli katkılar sağlaması öngörülmektedir. Birinci ve ikinci
formlar, hem açık uçlu sorular yoluyla nitel hem de SPSS (Sosyal Bilimler için
Istatistik Paketi) yardımıyla analiz edilebilecek nicel veri sağlayacaktır.
Odak grupları, o köyde doğmuş/büyümüş ya da ailesi halen orada ikamet
eden 18-39 ve/veya 40-64 yaş arası erkek ve kadınlardan oluşacaktır. Grup büyüklüğü yerin nüfusuna göre değişebilir ancak, daha önce mülakat yapılan ya
da yapılmayan en az 5 katılımcının bir araya getirilmesi planlanmıştır. Odak
grup çalışmasının temel amacı, genç ve orta yaşlı (çalışan ve çalışmayan) erkek
ve kadınlarla yörenin iktisadi imkanlarınıtartışmak, sürdürülebilir gelişme konusunda kanaat ve görüşlerinebaşvurmaktır.
Antropolojik çalışmaya ek olarak Akdeniz Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gökhan Deniz tarafından botanik çalışmaları yürütülmektedir. Proje kapsamında
oluşturulan güzergah bölgelerinde yayılış gösteren bitki türlerinin saptanması,
fotoğraflanması ve elde edilen bitki materyallerinin teşhis edilmesi amacıyla
arazi çalışmaları düzenlenmektedir. Doç. Dr. Deniz örneklerin bilimsel olarak
tanımlanmalarında Türkiye Florası’ndan ve ilgili bölgelerde yürütülmüş flora
çalışmalarından yararlanmaktadır. Bu sayede, ilgili floristik kaynaklardan bilimsel metodolojiye uygun olarak isimlerinin tespit edilerek doğru ve güvenilir
bir biçimde teşhis edilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında fotoğraflanarak
görselleştirilen türler hakkında hedef kitlenin ilgi duyduğu yöresel kullanımları, ekolojik ve etnobotanik özellikleri, üzerlerindeki hikayeler, mitolojik anlatılar, gıda kullanımları, isimlendirmelerinde etkili olan nedenler vb. yazınsalının
yer aldığı metinler kaleme alınmaktadır. Bu bağlamda toplumun botanik seviyesi olarak anlayabileceği, ilgi uyandırıcı, bilimsel literatüre uygun ancak akademik dilden uzak hedef kitle odaklı metinler hazırlanması, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar eşliğinde ilgili metinler tamamlanmaktadır. Çalışma kapsamında proje yürüyüş yollarında yayılış gösteren 30’u ülkemize ve bölgeye en-
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demik türler olmak üzere toplam 60 bitki türüne yer verilmesi planlanmaktadır.
Tüm bu bilgiler, yukarıda bahsi geçen rehber kitapta kullanılacaktır.
Şu anda devam eden ve önümüzdeki günler tamamlanacak olan bu saha çalışmalarının sonuçları, arkeolog ve ekonomi uzmanı olan Dr. Paul Burtenshaw
ile paylaşılacaktır. Dr. Burtenshaw, Pisidya Kültürel Miras Rotası’na benzer bir
projeyi7 Ürdün’de yürütmüş ve başarılı sonuçlara imza atmıştır. Kendisinin
uzmanlığından, Pisidya’da oluşturulabilecek ticari faaliyetlerin neler olabileceği
konusunda yararlanılacaktır.
Yukarıda da bahsi geçtiği üzere, Kalıntıların Yanı Başında Yaşamak projesi,
farklı uzmanları bir araya getirmektedir. Proje başkanı Dr. LutgardeVandeput
ve başkan yardımcısıDr. Işılay Gürsu Massa, Yard. Doç. Dr. Güldem Baykal
Büyüksaraç, Ümit Işın, Dr. Gökhan Deniz, Melike Gül ve Dr. Paul Burtenshawile birlikte projede yer almaktadırlar.
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Bu makalenin yazıldığı sıralarda, etnografik araştırma devam etmektedir.
Buradan gelecek sonuçlar iki alanda kullanılacaktır. İlki, Türkiye’de daha önce
benzerlerine az rastlanan toplumun arkeoloji algısının çok katmanlı olarak araştırılması konusuna dair zengin bir akademik katkı olacaktır. İkincisi ise Pisidya
Kültürel Miras Rotası kapsamında geliştirilmekte olan ‚arkeolojik mirasın yerel
topluluklar için sosyal ve ekonomik katkılar yaratabilmesi‛ için modeller geliştirmektir.
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BALATLAR KİLİSESİ (SİNOP) KAZISINDA ORTAYA
ÇIKARTILAN ERKEN BİZANS DÖNEMİ ODA MEZARLARI
ve İNSAN İSKELETLERİ ÜZERİNE ANTROPOLOJİK
GÖZLEMLER
İzzet DUYAR
Derya ATAMTÜRK
E. Barış ÖZENER
A. Yeşim DEMİR
GİRİŞ
Sinop şehrinin merkezinde yer alan ve Balatlar Kilisesi olarak bilinen yapı
kalıntısındaki kazı çalışmaları2010 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Gülgün Köroğlu başkanlığındaki bir
ekip tarafından başlatılmıştır. Bu alanda yapılan kazıçalışmaları yapı kompleksinin Geç Roma döneminde İmparatorluk Hamamı olarak inşa edildiğini, sonrasında ise Erken Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde kilise, manastır ve
mezarlık alanı olarak kullanıldığını ortaya koymuştur (Köroğlu, 2011; Köroğlu
ve diğ., 2014, Köroğlu ve Güngör, 2015).
Balatlar Kilisesi ve çevresinde yürütülen kazı çalışmaları sırasında çeşitli
dönemlere tarihlendirilen çok sayıda mezar gün ışığına çıkartılmıştır. Ait oldukları dönemler dikkate alınarak bu mezarlar üç kümeye ayrılarak incelenebilir. Yeniden eskiye doğru sıralayacak olursak, ilk kümeyi Geç Osmanlı dönemine ait mezar ve iskeletler oluşturur. Geç Osmanlı dönemi materyali kendi içerisinde iki gruba ayrılabilir. İlk grubu VI numaralı mek}nda bulunan ve karışık
halde ele geçen insan kemikleri oluşturur. Sayısı 10.500’e yaklaşan bu kemikle-
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rin yapılan ilk antropolojik analizleri burada minimum 764 bireyin olduğunugöstermiştir (Duyar ve diğ., 2017). Geç Osmanlı dönemine ait ikinci grubu nizami mezarlar ve bu mezarlardan ele geçirilen insan iskeletleri oluşturur. Bahsi
geçen nizami mezarlarda Ortodoks Hıristiyan gelenekleri uyarınca gömülen
insan iskeletleri bulunmaktadır (Duyar ve diğ., 2017). Balatlar kazısında ayrıca
Orta Bizans dönemine tarihlendirilen mezarlar ve iskeletler de gün ışığına çıkartılmıştır. Bu mezarların ve insan kalıntılarının antropolojik ve demografik
analizleri başka bir çalışmada ele alınmıştır (Duyar ve diğ., 2016). Son kümeyi
ise Erken Bizans dönemine tarihlendirilen mezarlar ve iskelet materyali oluşturmaktadır ki elinizdeki çalışmanın konusunu da bu materyal oluşturmaktadır.

MEZAR ODALARI
Balatlar Kilisesi kazı çalışmalarının 2014 yılı sezonunda IVfolarak adlandırılan açmada(Şekil: 1) 5 adet oda mezar açığa çıkartılmıştır (Resim:1).Bu alan,
hamamın ılıklık (tepiderium) ve soğukluk (frigidarium) bölümlerinin güneybatısına düşmektedir. IVf açmasında 5m derinliğe ulaşıldığında yan yana sıralanan,
küçük boyutlardaki taş, tuğla ve kiremit parçalarının harç ile örülmesiyle inşa
edilmiş, dörtgen planlı, üzerleri beşik tonozlarla örtülü mezarlara ulaşılmıştır
(Resim: 2). Mezarlar, kuzeyden güneye doğru M1, M2, < M5 şeklinde numaralandırılmıştır. Mimariden anlaşıldığı kadarıyla mezarlara, üst örtünün doğu
kesimindeki dörtgen açıklıklardan girilmektedir (Köroğlu, 2016).
Mezar hücrelerinin içinde çok sayıda insan kemiği parçalı ve karışık halde
ele geçmiştir. İskeletlerin kırılmış ve harap halde ele geçmesi mezarlara geçmiş
dönemlerde çeşitli müdahale(ler)in yapıldığınıve bunların tahribata yol açtığını
açıkça ortaya koymaktadır. Tahribat özellikle 1, 2 ve 4 numaralı mezarlarda
daha belirgindir (Köroğlu ve Berkol, 2017). Kazılar sırasında 2-5 numaralı mezarlarda bronzdan yapılma kemer tokaları, bronzdan yapılma yüzükler, küpe,
cam kandil parçaları ve kandil askısı ele geçmiştir. Bronz kemer tokalarının
benzerlerinin Anadolu ve Avrupa’da çeşitli buluntu yerlerinden ele geçmesinden hareketle Balatlar’daki mezar hücrelerinin MS 6-7’nci yüzyıllara tarihlendirilmesi önerilmektedir (Köroğlu ve Berkol, 2017).

ANTROPOLOJİK ANALİZ
Erken Bizans dönemine tarihlendirilen 5 mezar hücresinin her birinden çok
sayıda insan kemiği ele geçmiştir. Kemiklerin büyük bir çoğunluğu kırık, eksik
ve parçalıdır. Dikkat çeken diğer bir özellik de bu kadar kemik arasında artikü-
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lasyonu bozulmamış insan iskeletinin ele geçmemesidir. Bu durum, ölen kişinin
hangi pozisyonda mezara yatırıldığını tespit etme imk}nını ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla Balatlar’da ele geçen ve Erken Bizans dönemine tarihlendirilen
diğer tip mezarlar ile oda mezarlardaki ölü gömme geleneklerini karşılaştırma
imk}nı ortadan kalkmıştır.
Mezarlardaki kemikler dağınık ve karışmış vaziyette ele geçtiği için doğrudan birey sayımı yapmak mümkün olamamıştır. Bunun yerine, toplu/çoklu
gömülerde sık sık tercih edilen ‚minimum birey sayısı‛(MBS) tespit edilmiştir.
Bu yolla, mezarlarda kaç kişinin olduğu güvenilir bir şekilde tespit edilemediği
için mezarda ‚en az kaç bireye‛ ait kemiklerin olduğu belirlenebilmektedir.
Aşağıda mezar hücrelerinden çıkartılan antropolojik materyalin genel bir dökümü verilmektedir.

Mezar 1 (M1)
Toplam 154 kemik ya da kemik parçası ele geçmiş olup materyalin önemli
bir bölümü (%38,6) el ve ayak parmak kemikleri ile tibia (%27,9) kemiğine aittir.
Üst ekstremite kemikleri alt ekstremite kemiklerine oranla çok az temsil edilmektedir. Örneğin humerus kemiği bu mezarda ele geçen tüm kemiklerin ancak %1,3’ünü oluşturmaktadır. Aksial iskelette, özellikle de kafa iskeletinde yer
alan kemik sayısı yok denecek kadar azdır.
M1 mezarındaki buluntular burada minimum 16 bireyin gömülmüş olduğunu ortaya koymaktadır. Bireylerin 7’si kadın, 5’i erkektir. Dört bireyin cinsiyeti ise belirlenememiştir. Yaş dağılımına bakıldığında mezardaki 16 bireyden
15’inin yetişkin, 1’inin deadölesan yaşlarda olduğu söylenebilir. M1 mezarına
bebek ve/ya çocukların gömüldüğüne dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Mezar 2 (M2)
Oda mezarlar içerisinde en fazla insan kemiğinin ele geçtiği mezar M2’dir.
Bu mezarda gün ışığına çıkartılan toplam 1288 kemiğin yarıya yakını (%47,4) el
ya da ayak kemiklerine, yaklaşık dörtte biri ise (%24,6) ayak bilek kemiklerine
aittir. Bunları fibula (%12,1) ve tibia (%10,4) kemikleri izlemektedir. Alt ekstremitenin dizden üstünde kalan bölümleri, üst ekstremite ve aksiyal iskelette yer
alan kemiklerden ele geçenler ise çok küçük bir yekûn tutmaktadır.
M2 numaralı oda mezarda tespit edilen minimum birey sayısı 48’dir. Bu bireylerin 19’u kadın, 23’ü erkektir. Cinsiyeti belirlenemeyen birey sayısı ise 6’dır.
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Mezardaki bireylerden 40’ı yetişkin yaşlarda iken 3 bireyin adölesan yaşlarda, 5
bireyin ise bebek ve/ya çocuk yaşlarda öldüğü belirlenmiştir.
M2 mezarındaki antropolojik materyale genel olarak bakıldığında iki husus
dikkati çeker. Bunlardan ilki, insan kemiklerinin büyük bölümünün diz altında
kalan bölgeyi oluşturan kemikler olmasıdır. İkincisi ise,mezar içerisinde bebek
ve çocuk sayısının ‚normal‛ bir demografik yapıyı yansıtmaktan uzak olmasıdır.

Mezar 3 (M3)
M3 olarak kodlanan mezarda toplam 152 insan kemiğine/kemik parçasına
ulaşılmıştır. Bunların en önemli bölümünü yine el ve ayak kemikleri (%31,6) ile
alt ekstremitenindistal bölgesinde yer alan kemikler oluşturmaktadır(%23’ü
fibula, %21,7’si tibia, %11,2’si ayak bilek kemikleri). Alt ekstremitenin dizden
yukarısını oluşturan kemikler ile üst ekstremite kemikleri ve aksiyal iskeleti
oluşturan kemikler çok düşük oranda temsil edilmektedir.
Minimum birey sayısı (MSB) hesabına göre M3 numaralı mezar odasına 18
birey gömülmüştür. Bunlardan 8’i erkek, 7’si kadın olup, 3 bireyin cinsiyeti
belirlenememiştir. Yaş açısından değerlendirildiğinde ise 18 bireyden 17’sinin
yetişkin yaşlarda olduğu, 1 bireyin ise bebek/çocuk yaşlarda olduğu görülür.

Mezar 4 (M4)
Ele geçen kemik ya da kemik parçası sayısı toplam 296’dır. Materyalin yarıdan fazlasını (%54,3) el ve ayak parmak kemikleri ve %14,2’sini ayak bilek kemikleri oluşturmaktadır. Bunları tibia(%12,8) ve fibula (%11,1)izlemektedir.
Aksiyal iskeleti, üst ekstremite ve alt ekstremitenin üst bölümünü oluşturan
kemiklerin sayısı son derece azdır.
Yapılan antropolojik analizler bu mezar odasında minimum 17 bireyin gömülmüş olduğunu ortaya koymuştur. Bunlardan 6’sı kadın, 10’u erkek olup, 1
bireyin cinsiyeti tayin edilememiştir. M4 mezarındaki 17 bireyden 16’sı yetişkin
yaşlardadır. Bir bireyin ise intrauterinyaşamda öldüğü tespit edilmiştir. Bu
durumda aslında mezara gömülen kişi sayısı 16 olup, bunların hepsi yetişkin
yaşlardaki bireylerden oluşmaktadır.

Mezar 5 (M5)
Balatlar’da açığa çıkarılan 5 oda mezar içerisinde sayıca en az kemik materyal barındıran mezardır (Resim 2). Toplam 110 kemik ya da kemik parçasına
ulaşılmıştır. Materyalin yarıdan fazlası (%51,8 i) diğer mezarlarda olduğu gibi
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el ve ayak parmak kemiklerinden oluşurken, bunu ayak bilek kemikleri (%16,4),
fibula (%11,8)ve tibia (%9,1) izlemektedir. Diğer mezarlarda olduğu gibi aksiyal
iskelete, üst ekstremiteye ve alt ekstremitenin üst bölümüne ait kemikler çok az
sayıdadır.
Minimum birey sayısı hesabına göre M5’e 6 birey gömülmüştür. Bunların
2’si kadın, 3’ü erkek olup 1 bireyin cinsiyeti belirlenememiştir. Mezara konulanların yaş gruplarına bakıldığında 4 bireyin yetişkin yaşlarda, 1 bireyin ise adölesan yaşlarda olduğu tespit edilmiştir.
***
Oda mezarların tümü birarada değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuçları
şu şekilde değerlendirmek mümkündür. Ele geçirilen toplam kemik ya da kemik parçası sayısı 1997’dir.Mezarlarda ele geçen kemiklerin yarıya yakını
(%46,9) el ve ayak parmaklarına aittir. İkinci grubu ayak bilek kemikleri (%20,6)
oluşturmaktadır. Üçüncü sırada alt ekstremitenindistal kısmında yer alan fibula
(%13,1) ve tibia (%12,7)gelmektedir. Alt ekstremitenin üst bölümünde yer alan
femura ait parçaların oranı ise %4,1 gibi düşük bir seviyededir. Geriye kalan
%2,1 içerisinde kafatası parçaları, kaburga kemikleri, humerus, ulna, radius ve
patella kemikleri bulunmaktadır.
Yapılan antropolojik analizler oda mezarlardaki birey sayısının minimum
104 olduğunu ortaya koymuştur. Bireylerin 41’i kadın, 49’u erkektir. Geriye
kalan 14 bireyin cinsiyeti tespit edilememiştir. Yaş dağılımına bakıldığında ise 7
bireyin bebek-çocuk, 5 bireyin adölesan, 92 bireyin ise yetişkin yaşlarda olduğu
gözlenmiştir.

ÖLÜ GÖMME ÂDETİ
Antropolojik materyalin incelenmesi toplumun osteolojik özelliklerinin yanı
sıra ölü gömme }deti gibi kültürel pratiklerine de ışık tutmaktadır. Bu anlamda
öncelikle incelenen iskeletlerin demografik özelliklerine bakılmalıdır. Erken
Bizans dönemine tarihlendirilen 5 oda mezarında tespit edilen 104 bireyin yaş
gruplarına göre dağılımı dikkate alındığında ‚olağan‛ bir demografiyle karşılaşılmadığı hemen anlaşılır. Çünkü pek çok historik toplumda nüfusun yarısına
yakınını yetişkinlik aşamasına gelmemiş bireyler oluşturur. İncelediğimiz iskelet topluluğunda ise bu sayı 7 + 5= 12 olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu rakamlara dayanarak 5 oda mezarı için bebek, çocuk ve ergen yaştaki bireylerintoplam iskelet sayısının %11,5’ini oluşturduğu söylenebilir.
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Demografik yapının analizi sonucunda öncelikle yetişkinlik çağına gelmeden ölen bireylerin hepsinin oda mezarlarına konulmadığı, başka yerlere gömüldükleri tespiti yapılabilir. Balatlar kazı alanında yapılan ve Geç Osmanlı
dönemine tarihlendirilen Hıristiyan mezarlarının kazılması sırasında çok sayıda bebek ve çocuğun gömüldüğü mezarlarla karşılaşılmıştı (Duyar ve diğ.,
2017). Bu, bebek ve çocukların ayrı bir alanda topluca gömüldükleri anlamına
geliyordu. Söz konusu uygulama anlaşıldığı kadarıyla Erken Bizans döneminde
de gündemdeydi. Ancak bu noktada, oda mezarlara yine de sayıca az da olsa
bebek ve çocuğun gömüldüğü anlaşıldığına göre bu mezarlara hangi bebek ve
çocukların hangi özelliklerinden dolayı gömüldükleri sorusu cevapsız kalmaktadır.
Antropolojik analizler, mezarlardaki kemik kalıntıların iskeleti temsil etme
konusunda bariz bir orantısızlığın olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin mezarlarda en az 104 bireyin gömüldüğünün tespit edilmesine rağmen sağlam
halde hiçbir kafa iskeletinin ele geçmemesi, kafa iskeletine dair kırık veya parçalı da olsa çok az buluntunun olması dikkati çekmektedir. Bunun yanı sıra
aksiyal iskeleti ve üst ekstremiteyi oluşturan kemikler de olması gerekenin çok
altında bir sayıyla temsil edilmektedir. Buna karşılık el ve ayak parmakları,
ayak bilek kemikleri ve alt ekstremitenin dizden altını oluşturan tibia ve fibula
kemikleri daha fazla sayıdadır.
Oda mezarlarda kafa ve üst vücut bölümünü oluşturan kemiklerin daha az
sayıda ele geçmeleri bu kemiklerin mezar dışına taşınmış olma olasılığını gündeme getirmektedir. Nitekim oda mezarların tanıtımının yapıldığı bir çalışmada, yazarlar,mezarların soyulmuş olduğu fikrini ön plana çıkarmışlardır (Köroğlu ve Berkol, 2017). Bununla birlikte, mezarlara konan cesetlerin çürüme
gerçekleştikten sonra vücutlarının belirli bölümlerinin, özellikle de kafatasları
ve üst ekstremite kemiklerinin mezardan çıkartılmış olma ihtimali de kuvvetli
bir olasılıktır. Belirli vücut bölgelerine ait kemiklerin mezar dışına çıkartılması,
bu toplumdaki ölü gömme geleneğinin bir parçası olabilir. Ancak bu kültürel
pratiğin ayrıntıları şu an için bilinmemektedir. Sonuç olarak mezar içlerinin
dağınık olmasını ve kemiklerin karışık halde ele geçmesini açıklamada hırsızlık
dışında ikinci bir olasılığın gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Aslına bakılacak olursa, bu iki açıklama birbirini tamamen dışlamaz; yani mezarlar hem
soygun amacıyla hem de ölü gömme pratiklerini yerine getirmek amacıyla çeşitli dönemlerde müteaddit defalar açılıp karıştırılmış olabilir.
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Mezarlara yatırılan ölülerin yanına çeşitli eşyaların konulduğunu ya da kişisel (süs) eşyalarıyla birlikte gömüldüğünü mezar buluntularından anlıyoruz
(Köroğlu ve Berkol, 2017). Mezarlarda ele geçen bu tür buluntulardan yukarıdaki satırlarda da bahsedilmişti. İskeletlerin incelenmesi sırasında kemiklerin
üzerlerinde özellikle bronzdan kaynaklı yeşilin açık tonlarından başlayıp yer
yer koyulaşan bir renklenmenin olduğu tespit edilmiştir. Örneğin M1 numaralı
mezardaki iki tibia ve bir topuk kemiği (calcaneus) üzerinde ve M2 numaralı
mezardaki bir fibula kemiği üzerinde bu tür renklenmelerin oluştuğu gözlenmiştir. Bunlar, ölen kişinin özellikle alt ekstremitenindistal bölgelerine ve ayak
kısmına denk gelecek bölgelerde çeşitli metallerin, olasılıkla bronz (süs ya da
kişisel) eşyanın konulduğu anlamına gelmektedir. Yukarıda da bahsedildiği
gibi mezarlarda vücutların üst bölümünü oluşturan kemikler sayıca çok azdır.
Vücudun bu bölümleri de ele geçmiş olsaydı belki de göğüs, omuz, boyun ve el
bileği çevresinde de metallerin izlerine rastlanacaktı.

PALEOPATOLOJİK GÖZLEMLER
Erken Bizans dönemine tarihlendirilen 5 oda mezardan ele geçen insan iskelet kalıntıları paleopatolojik yönden de incelenmiştir. Minimum 104 kişiden
oluşan topluluk üzerinde yapılan gözlemler dejeneratif eklem hastalığının
(DEH) öncelikle ele alınması gerektiğini göstermektedir. Bu önceliğin ortaya
çıkışında DEH’in ya da diğer ismiyle osteoartritin oluşumunda genetik faktörlerin yanı sıra travma ve biyomekanik yüklenme gibi günlük yaşamın izlerini
de barındırması rol oynamıştır (Aufderheide ve Rodriguez-Martin, 1998; Ortner, 2003: 547).
Yaptığımız paleopatolojik incelemeler oda mezarlara konulan bireylerde osteoartritin yaygın olduğunu ortaya koymuştur (Tablo 1, Grafik 1). İncelemede
DEH’in gelişimi 4 aşamalı bir ölçek kullanılarak değerlendirilmiştir. Buna göre
‚Derece 0‛ eklemlerde artritik değişimlerin olmadığını, ‚Derece 1‛ artritik değişimlerin başlangıç aşamasında olduğunu, ‚Derece 2‛ değişimlerin orta seviyeye ulaştığını ve ‚Derece 3‛ ise artritik değişimlerin ileri seviyede olduğunu
göstermektedir. Sonuçları basitleştirmek için artritik değişimlerin görüldüğü
derecelerin hepsi (yani Derece 1, Derece 2, Derece 3) tek bir kategoriye konularak ‚Osteoartrit Var‛ şeklinde değerlendirilmiştir.
Eklemlerde dejeneratifdeğişikliklerin ortaya çıkışı kişinin yaşıyla doğru
orantılıdır. Bu nedenle DEH’in ortaya çıkışı ve gelişimi yaş faktöründen bağımsız olarak incelenemez. Ancak incelediğimiz grup büyük oranda izole uzun
kemiklerden ya da parçalanmış kemiklerden oluştuğu için güvenilir bir yaşlan-
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dırma yapmak mümkün olamamıştır. Osteoartrit çalışmaları genellikle ergenlik
dönemini tamamlamış bireyler üzerinde yürütüldüğü için incelediğimiz grupta
epifiz kaynaşmasını tamamlamış kemikler yetişkin kategorisinde değerlendirilerek DEH açısından incelemeye alınmıştır. Uzun kemiklerin epifizleri kaynaşmamışsa ergenlik dönemini tamamlamadığı kabul edilerek çalışma dışında
tutulmuştur.
Tablo 1’de dikkati çeken husus, yukarıda osteolojik analiz başlığı altında anlattığımız gibi, osteoartritin yalnızca alt ekstremitelerdeyer alan (el parmak
kemikleri hariç) eklem bölgelerinde incelenmiş olduğudur. Buna göre en fazla
DEH’in görüldüğü kemik femurun alt epifizidir (%63,4) (Grafik 1). İkinci sırada
tibia kemiğinin üst epifizi yer almaktadır (%48,6). Bu bulgu, Balatlar’da Erken
Bizans döneminde osteoartritin en fazla görüldüğü eklemin (üst ekstremite ve
aksiyal kemiklerin incelenemediği hususu da göz önüne alınarak) diz eklemi
olduğunu ortaya koymaktadır. Ayak bileği eklemi bu anlamda ikinci sırada yer
almaktadır. El ve ayak kemiklerinin yüzde 2,4’ünde osteoartritik değişiklikler
izlenebilmiştir.
Diğer taraftan çalışmamızda, az sayıda olmakla birlikteosteoartritinileri seviyelerinde ortaya çıkan ve eklem yüzeylerinin birbirlerine sürtünmesi neticesinde ortaya çıkan parlaklığı ifade eden eburnasyon ve eklem kıkırdağının altında yer alan kemik dokusunun nekrozu ile kendini gösteren osteokondritisdissekans örneklerine de rastlanmıştır.
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Şekil 1: Oda mezarların bulunduğu IVfaçmasının kazı planı üzerindeki görünümü
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Resim 1: IVf umaralı açmada açığa çıkartılan oda mezarların fotoğraf görüntüsü

Resim 2: M5 numaralı mezar hücresinin tonozlu yapısının içten görünümü
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Tablo 1: Oda mezarlarda ele geçen kemiklerde osteoartrit görülme sıklığı

El ve ayak parmak
kemikleri
Femur alt epifiz
Patella
Tibia üst epifiz
Tibia alt epifiz
Fibula üst epifiz
Fibula alt epifiz
Talus
Calcaneus

Osteoartrit Derece
0
n/N
(%)
915/937
97,6
15/41
8/12
18/35
90/144
23/37
75/102
125/126
134/136

36,6
66,6
51,4
62,5
62,2
73,5
99,2
98,5

Osteoartrit
Derece 1
n/N
(%)
8/937
0,9
9/41
2/12
16/35
49/144
13/37
23/102
0/126
2/136

46,3
16,7
45,7
34,0
35,1
22,5
0
1,5

Osteoartrit
Derece 2
n/N
(%)
10/937
1,1
4/41
2/12
1/35
4/144
1/37
2/102
0/126
0/136

9,8
16,7
2,9
2,8
2,7
2
0
0

Grafik 1: Oda mezarlarda ele geçen kemiklerde osteoartrit görülme sıklığı
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Osteoartrit
Derece 3
n/N
(%)
4/937
0,4
3/41
0/12
0/35
1/144
0/37
2/102
1/126
0/136

7,3
0
0
0,7
0
2
0,8
0

RESULOĞLU (ÇORUM) KAZISINDAN ÇIKARILAN
İNSAN İSKELETLERİNİN CİNSİYETLERİNİN
MOLEKÜLER TEKNİKLER KULLANILARAK
BELİRLENMESİ
Ercan ARICAN
İzzet DUYAR
Derya ATAMTÜRK
Tayfun YILDIRIM
GİRİŞ
Yirminci yüzyılda genetik biliminin gelişmesiyle birlikte yaşam bilimlerinin
pek çok alanında önemli değişim ve dönüşümler yaşandı. Bu değişim ve dönüşümlerin etkili olduğu alanlardan biri de antropoloji oldu. Nitekim bahsedilen
bu gelişmeler ‚moleküler antropoloji‛ adı verilen yeni bir disiplinin ortaya
çıkmasına zemin hazırladı. Anılan dönemde laboratuvar olanaklarının gelişmesine bağlı olarak DNA temelli çalışmalar hızla arttı ve yirminci yüzyılın son
çeyreğinde moleküler teknikler giderek önem kazanmaya başladı. Sözgelimi
1980’lerin ortalarına doğru soyu tükenmiş bir zebra fosilinin DNA’sıizole edildi
(Higuchi vediğ., 1984). Ardından Mısır’da bir mumya DNA’sı bakteriye klonlandı, (P~~bo, 1986). Aynı dönemde DNA’yı enzimatik olarak in vitroortamda
çoğaltmayı sağlayan Polimeraz Zincir Reaksiyonunun (PCR) bulunması ile
antik DNA’lardan sayısızkopya elde edebilmenin önü açıldı(Saiki ve diğ., 1986).
Antik DNA’nın kullanım alanları olağanüstü çeşitlilik gösterir. Taksonomide, soyu tükenmiş türlerin belirlenmesinde, adlibilimlerde kimlik teşhisi ve
tespitinde, paleodemografik çalışmalarda, hastalıkların ortaya çıkışı ve yayılışını ortaya koymada (paleopatoloji) ve moleküler tıp alanındasöz konusu analizler yaygın bir kullanıma sahiptir. Bu durumu en iyi örnekleyen buluntu belki
de 1991 yılında Avusturya-İtalya sınırında Ötztal Alplerinde keşfedilmiş olan
5300 yıllıkbuzul ortamda mumyalaşmış insan kalıntısıdır. Buz Adam olarak da



Bu araştırma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP)
tarafından desteklenmiştir (Proje No. 28488).
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bilinen buluntunun midesinden alınan örneklerden DNA izole edilerek Ötzi’nin yediği son yemeğe kadar tespit edilebilmiştir.
Türkiye’de antik DNA çalışmaları henüz yeni başlamış durumdadır. Bu çalışmaların Anadolu’nun geçmişi hakkındaki bilgi birikimimizi artırarak yeni
perspektifler kazandıracağı rahatlıkla ifade edilebilir. Nitekim Çatalhöyük kazılarında bulunan ve 8400 yıl öncesine tarihlenen buğday örnekleri üzerinde yapılan analizler Dünyada bilinen en eskievcilleştirilmiş buğdayın Anadolu kökenli olduğunu ortaya koymuştur (Bilgiç ve diğ., 2016). Çatalhöyük’te ele geçen
buğday tohumlarından DNA izole edilmiş, Glugeni promotör parçaları PCR ile
çoğaltılıp klonlanmış ve birçok haplotip DNA düzeyinde genetik ilişki analizi
ile değerlendirilmiştir. Evcil ve yabanıl tiplerde bulunan A ve B genomlarına ek
olarak, yabanıl tipte bulunmayan D genomuna özgü dizilimler saptanmıştır.
Sonuç olarak Çatalhöyük’te ekmeklik buğdayın varlığı ilk kez moleküler düzeyde gösterilmiştir.
Antik DNA’nın kullanıldığı alanlarından biri de ele geçen buluntunun kimliğinin teşhis ve tespitidir. İnsan iskeletlerinin incelenmesi ve adli olayların
aydınlatılmasında kimlik tespiti son derece önemli bir basamaktır. Kimlik tespitinin ilk ve en önemli adımı ise cinsiyet tayinidir. Cinsiyet günümüzde büyük
ölçüde klasik tekniklerle (antropometrik ölçüler ve antroposkopik gözlemlerle)
tayin edilmeye çalışılmaktadır (Buikstra ve Ubelaker, 1994; Atamtürk, 2016).
Klasik tekniklerin özellikle arkeolojik materyaller üzerinde ne ölçüde doğru
sonuçlar verdiği tam olarak bilinememektedir. Çalışmamızın önceliklebu noktaya açıklık getirmesi beklenmektedir. Diğer bir deyişle, morfolojik gözlemlere
dayalı olarak belirlenen cinsiyet ile DNA analizi sonucu bulunan cinsiyetin ne
ölçüde uygunluk gösterdiğinin belirlenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

MATERYAL VE METOT
Çalışmamızda Çorum ili Uğurludağ ilçesine bağlı Resuloğlu yerleşim bölgesinde ele geçirilen ve MÖ 3’üncü binin son çeyreğine (İlk Tunç Çağı III) tarihlendirilen iskelet materyalin bir bölümü incelenmiştir.Belirtilen yerleşim alanının arkeolojik çalışmaları TayfunYıldırımbaşkanlığındayürütülmektedir (Yıldırım ve Ediz, 2004, 2005; Yıldırım, 2011). Resuloğlu mezarlığında gün ışığına
çıkartılan insan iskeletlerinin antropolojik incelemeleri ise İzzetDuyarve Derya
Atamtürktarafından gerçekleştirilmektedir (Duyar ve Atamtürk, 2010a, 2010b;
Atamtürk ve Duyar, 2009, 2010).
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Resuloğlu mezarlığından 2003, 2004 ve 2006 yılı kazı sezonlarında ele geçen
10 iskelete ait diş örnekleri DNA analizleri için seçilmiştir. Tablo 1’den de görüleceği gibi iskeletlerin 8’i küp (pithos) mezarlara 2’si ise taş sanduka mezarlara
konulmuş bireylerden oluşmaktadır. DNA analizi için seçilen bireylerin morfolojik cinsiyetleri şu şekildedir: 6 kadın, 3 erkek. Bir bireyin cinsiyeti adölesan
yaşlarda olduğu için belirlenememiştir. Cinsiyetin belirlenmesinde standart
haline gelmiş ve antropoloji çevrelerinde genişkabulgörmüşolanprosedürlerkullanılmıştır (Buikstra ve Ubelaker, 1994).Yaş dağılımına bakılacak olursa adölesan yaşlarda olan bireyin dışında 3 bireyin genç erişkin yaşlarda (20-34), 3
bireyin orta erişkin yaşlarda (35-49) ve 3 bireyin de 50+ yaşlarda olduğu vurgulanmalıdır.
DNA analizleriyle cinsiyet tespiti için amelogenin gen bölgesine bakılmıştır.
Amelogeningeni, diş minesini oluşturan proteinleri kodlar. Bu gen hem X hem
de Y kromozomu üzerinde yer alır(Butler ve Li, 2014). X kromozomu üzerinde
yer alan AMELX geninin Y kromozomu üzerinde yer alan AMELY’den kısa
olması cinsiyetinin belirlenmesinde hareket noktasıdır.
DNA izolasyonu için daha fazla miktarda DNA elde edilebileceğinden, öncelik molar dişlere verilmiştir. Molar dişi olmayan bireylerde ise tek ve en uzun
köke sahip olmasından dolayı kanin dişler tercih edilmiştir. Dişlerin mine tabakası, boyun kısımlarından kesici alet (SKIL RotationTool 1415 AC) yardımıyla
kesilmiştir. Diş kökleri sterilizasyon amacıyla 5 dakika boyunca 3:1 (v/v) distile
su ve sodyum hipoklorit çözeltisinde yıkandıktan sonra distile sudan geçirilmiştir. Ayrı ayrı steril poşetlere konan diş kökleri 30 dakika süreyle UV ışığa
maruz bırakılmıştır. Örnekler önceden steril edilmiş havanlarda toz haline getirilmiştir. Havanlarda parçalama sırasında, örnekleri aşırı derecede sertleştirip
kırılmayı zorlaştırdığından sıvı nitrojen kullanılmamıştır.
Toz haline getirilen kökler eppendorf tüplere alınıp üzerine 490µl EDTA ve
10µl ProteinaseK eklenip thermoshakerda bir gece (15-20 saat) 56°C’de bekletilmiştir. Ertesi gün santrifüj edilip süpernatanttan 200µl alınarak izolasyona
ticari olarak temin edilen Invisorb Spin Forensic Kit (Cat. No. 1034110300) ile
devam edilmiştir. İzolasyon için her örnek birden fazla tüpe bölünmüştür. Nanodrop (ThermoScientificNanodrop 2000) ile ölçümler gerçekleştirilmiş ve
DNA miktarı en fazla olan aynı zamanda en saf örnekler seçilip PCR aşamasına
geçilmiştir.
Gen bölgelerinin çoğaltımı için aşağıda belirtilen primerler kullanılmıştır:
AMELF:GTTTCTTCCCTGGGCTCTGTAAAGAATAGTG
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AMELR:ATCAGAGCTTAAACTGGGAAGCTG
Bunlar, adli testlerde cinsiyet tayini için yaygın bir şekilde kullanılan Amelogenin PCR Kiti (No Polymerase) (PathoIDInc. Cat. No: 020020101)’dir. PCR,
final konsantrasyonları 200 µM dNTP, her üçprimerden de 0,2 µM, 2mM
MgCl2, 1,25 ünite TaqDNA Polymerase ve 10 ng örnek olacak şekilde toplamda
50 µl yapılmıştır. DNAPolimeraz’ın bağlanmasını arttırmak amacıyla BSA (bovineserumalbumin) kullanılmıştır. PCR sonrasında %2’lik agaroz jel elektroforezi yapılmıştır.

BULGULAR
Amelogenin geninin hem X kromozomunda hem de Y kromozomunda bulunduğu bilinmektedir. X üzerindeki bölge 106 baz çiftlik, Y kromozomu üzerindeki bölge ise 112 baz çiftlik bir bölgedir. Bu yüzden jelde kadın bireyler için
iki X kromozomundan dolayı tek bandın, erkek bireyler için ise biri X kromozomundan diğeri Y kromozomundan kaynaklanan iki bandın oluşması beklenir.
Çalışmamız sonucunda elde edilen elektroforez jel görüntüsüŞekil 1’de sunulmuştur. Jel görüntüsünden tespit edilen cinsiyet bulguları morfolojik analizle elde edilen cinsiyet bulguları ile Tablo 2’de karşılaştırılmıştır. Bulgulara göre
7 bireyin cinsiyeti her iki inceleme metodunda da aynı çıkmıştır. Morfolojik
analizlerde M119/1 numaralı iskeletin cinsiyeti, birey adölesan yaşlarda olduğu
için belirlenememiştir. DNA analizi ise bu bireyin cinsiyetinin erkek olduğunu
ortaya koymuştur. Buna karşılık M56 numaralı birey morfolojik incelemelere
göre kadın olmakla birlikte DNA analizi bu bireyin cinsiyetini tespit etmede
başarılı olamamıştır. Analizler sonucunda 1 bireyin (M28/1) cinsiyeti morfolojik
ve DNA analizinde farklı çıkmıştır.

TARTIŞMA
Gelişen DNA teknolojisinin geçmişte yaşamış canlıve insan topluluklarının
çevre ve kültürle olan ilişkilerini anlamamızda yeni katkılar sağladığı bir gerçektir. Bu katkılardan biri de günümüze ulaşan organik kalıntılardan hareketle
kimliklendirme alanında yaşanmaktadır. Geçmiş dönemlerde yaşamış bir bireyin cinsiyetinin belirlenmesi kimlik tespitinin önemli basamaklarından birisidir.
Antropolojik çalışmalarda klasik yöntemlerle cinsiyet tespitinin yapılabilmesi
için iki koşul öne çıkar: (1) vücut kemiklerinin ekseriyetinin ele geçmesi, (2)
sekonder seksüel karakterin kemik dokulara yansımış olması, yani ergenlik
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dönemini tamamlamış ya da son evrelerinde olması. Bu iki koşul sağlanmıyorsa
cinsiyetin tespiti için en avantajlı yol DNA analizine başvurmaktır.
DNA analizleri ile cinsiyet tespitinde dezavantajlı yönlerin de olduğu vurgulanmalıdır. DNA analizleri zaman alıcı, pahalı ve kontaminasyon riski taşımaktadır. Buna ek olarak, elde edilen DNAdegrade olmuşsa DNA çoğaltımı da
mümkün olamamaktadır. Bu hususlar dikkate alındığında klasik morfolojik
bazlı cinsiyet tayininin hızlı, masrafsız ve kontaminasyondan etkilenmemesi
nedeniyle tercih sebebi olduğu belirtilmelidir.
Resuloğlu iskeletleri üzerinde yaptığımız cinsiyet tayini çalışmasında da her
iki tekniğin avantajlı ve dezavantajlı yönleri karşımıza çıkmıştır. Seksüel karakterleri tam olarak gelişmediği için yeniyetme yaşlardaki bir bireyin cinsiyet
tayini morfolojik özellikler üzerinden belirlenememiş, ancak DNA analiziylebu
eksiklik giderilerek bireyin cinsiyetinin erkek olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık morfolojik olarak kadın olduğu belirlenen bir bireyin DNA’sı çoğaltılamadığı için cinsiyeti belirlenememiştir.
Tüm bu bulgular dikkate alındığında, günümüz çalışmalarında hem klasik
antropolojik cinsiyet belirleme tekniklerinin hem de yeni geliştirilen antik DNA
analiz tekniklerinin birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak kullanılmalarının
daha doğru bir yaklaşım olduğu söylenebilir.
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Tablo 1: DNA analizi için seçilen bireylerin arkeolojik ve demografik bilgileri
Yıl

Mezar no.

Mezar tipi

Yaşı

Cinsiyeti

2003

M8/1

Küp mezar

20-35

Kadın

2003

M21/2

Küp mezar

20-35

Kadın

2003

M28/1

Taş sanduka

50+

Erkek

2004

III (EBTS II)

Taş sanduka

35-45

Kadın

2004

M36/1

Küp mezar

20-25

Erkek

2004

M56

Küp mezar

35-39

Kadın

2004

M60

Küp mezar

50+

Kadın

2004

M81

Küp mezar

40-50

Erkek

2006

M119/1

Küp mezar

15-20

?

2006

M149

Küp mezar

50+

Kadın

Tablo 2. Morfolojik tekniklerle ve DNA analiziyle elde edilen
cinsiyet bulgularının karşılaştırılması
Yıl

Mezar numarası

Morfolojik bazlı
cinsiyet

DNA bazlı
cinsiyet

2003

M8/1

Kadın

Kadın

2003

M21/2

Kadın

Kadın

2003

M28/1

Erkek

Kadın

2004

III (EBTS II)

Kadın

Kadın

2004

M36/1

Erkek

Erkek

2004

M56

Kadın

--

2004

M60

Kadın

Kadın

2004

M81

Erkek

Erkek

2006

M119/1

?

Erkek

2006

M149

Kadın

Kadın
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Şekil 1: Örneklerden izole edilen DNA’larda Amel-X gen bölgesinin PCR yöntemi ile çoğaltılma
ürünleri
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ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASINDA GEOMATİK
UYGULAMALAR, ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ
Mehmet Ali YÜCEL*
Derya YILMAZ
GİRİŞ
Modern bir Arkeoloji projesi yüzey araştırması ile başlar. Bölgesel yüzey
araştırmaları, bir bölgenin bilinmeyen Arkeolojik yerleşimlerini ve belirli bir
veya birden çok kültürün bölgedeki dağılımını sistematik bir şekilde tespit etmeyi amaçlar. Bilinen bir Arkeolojik yerleşim üzerinde gerçekleştirilen yüzey
araştırması ise bu yerleşime ait özelliklerin (çeşitli mimari öğeler vb.) saptanmasına yöneliktir1.
Arkeolojik yüzey araştırmalarında ve kazı çalışmalarında tespit edilen eserlerin hassas olarak ölçülmesinde ve mek}nsal olarak kayıt altına alınmasında
Geomatik (Jeodezik ve Fotogrametrik) ölçme yöntemleri yoğun olarak kullanılmaktadır. Sonuçlanması yıllar süren kazı sürecinin devamlılığı ve planlı olarak ilerlemesi açısından düşünüldüğünde de Arkeolojik harita yapım çalışmaları ayrı bir önem oluşturmaktadır. BöylelikleArkeolojik alanların ülke çapında
oluşturulan haritalarda yer almaları sağlanmakta, mek}nsal ve zamansal analizleri yapılmakta ve farklı yerleşimler arasındaki ilişkilerin kurulması da sağlanabilmektedir2. Bu nedenle Arkeolojik yüzey araştırmaalanları veArkeolojikkazı alanlarının harita altlıklarının doğru ve hassas olarak belirlenmesi araştırmaların devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir. Bu nedenle son yıllarda Türkiye’de Arkeo-Geomatik uygulamalar Arkeoloji projelerinde yaygın olarak yer almaya başlamıştır.
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ARKEOLOJİK HARİTA YAPIMI
Yerin şekli, büyüklüğü ve coğrafi nesnelerin harita üzerine aktarılması ve
gösterimi Geomatik biliminin konularındandır. Haritalarda içeriğini oluşturan
coğrafi verileri elde etmede klasik yöntemlerin yanı sıra modern ve teknolojik
yöntemler dekullanılmaktadır3. Araziden doğrudan yapılan yersel ölçmeler
klasik ölçme yöntemlerindendir. GPS ile uydu gözlemlerinden yararlanma ve
uzaktan algılama ile elde edilen uydu görüntüleri ve insansız hava aracı (İHA)
görüntüleri modern ve teknolojik yöntemlere örnek olarak verilebilir. Uzaktan
algılama yöntemleri ile yeryüzündekideğişimlerin izlenmesi vebelirli bir alan
üzerinde bulunan arkeolojik yerleşimlerin konumları ve komşuluklarıhakkında
bilgi edinilmesi mümkün olmaktadır.Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS) yöntemlerinin Arkeoloji bilimine uygulanmasındaki en büyük avantajlardan birisi, Arkeolojik alanlara zarar vermeden yazılım ve donanımları
kullanarak tekrarlanabilecek çalışmalar ilehızlı, doğru ve sayısal bilgi üretimine
olanak sağlamasıdır.CBS, bir arkeolojik alandaki buluntuların veya belirli bir
bölgedeki arkeolojik alanların dağılımlarının mek}nsal analizlerinin yapılmasında, önemli bir araç olarak dikkat çekmektedir. CBS teknolojisinin, arkeologlar tarafından en sık kullanılan özelliklerinden biri de üç boyutlu modelleme ve
analiz modülüdür. Üç boyutlu şekilde canlandırılan yerleşim alanları, modellerin ve mekansal analizlerin görsel olarak elde edilmesine olanak sunar 4.
Yersel veya hava fotogrametrisi amaçlı ölçme yöntemlerinde Total Stationkullanılarak yapılan ölçüm işlemlerinde koordinatı hassas olarak belirlenmiş
yer kontrol noktalarına ihtiyaç duyulmaktadır 5. Yersel lazer tarayıcılarile yapılan Arkeolojikharita yapım işlerinde de kontrol noktalarının hassas koordinatlarının bilinmesi gerekmektedir. Son yıllarda çok hızlı şekilde ilerleyen uydu
bazlı global konum belirleme sistemleri (GNSS)ve uzaktan algılama teknolojileri, Arkeolojik alanların haritalarının yapımı, sayısal modellerinin üretilmesi,
Arkeolojik problemlerin anlaşılması ve çözülmesinde arkeologlara yardımcı
olan önemli araçlar haline gelmiştir6. Uzaktan algılama ve hava fotoğrafları
kullanılarak pek çok Arkeolojik kazı alanlarının harita yapımı gerçekleştirilebilmektedir7. Ancakuydu görüntülerinin çoğunun(LANDSAT, SPOTvb.) Arkeo-

3
4
5
6
7
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lojik kazı alanları için düşük doğruluklu sonuç vermesi, güncelleme olanaklarının az olması ve yüksek maliyetli olmaları sebebiyle Arkeolojik çalışmalarda
kullanımı çok yaygın değildir. Hava fotogrametrisi de kazı alanlarının haritalanmasında yüzey araştırmasında kullanılabilmektedir. Ancak bu yöntem çok
büyük alanları kapsayan çalışmalar için uygun değildir.Küçük alanları kapsayan Arkeolojik kazı alanlarında ise oldukça maliyetli olmaktadır 8. Son yıllarda
yeni teknolojilerin gelişimi sonucu sıklıkla kullanılmaya başlanan diğer bir yöntem ise Arkeolojik alanların İHA ile haritalanmasıdır9. Bu yöntem uydu görüntülerinde yaşanan güncelleme sorununu ve klasik fotogrametrik yöntemlerin
gerektirdiği yüksek maliyetleri ortadan kaldırmakta ve kısa sürede coğrafi
mek}nlarınmodellenmesine olanak sağlamaktadır. Bu yöntemde üretilen verilerin yüksek hassasiyetli olması için uygulama alanının büyüklüğüne bağlı olarak
yeterli sıklıkta üretilmiş yer kontrol ağına ihtiyaç duyulmaktadır10.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ HARİTA YAPIMINDA
KULLANILMASI
İnsansız hava araçları dijital kameralarla donatılmış pilotsuz hava araçları
olup, geleneksel uzaktan algılama yöntemlerinden farklı olarak düşük maliyette yüksek çözünürlüklü zamansal ve mekansal görüntüler sağlar. İnsansız hava
sistemi, hava robotu, pilotsuz uçak gibi farklı isimlerle de adlandırılanİHA'lar,
kamera, sensörve iletişim gereçleri taşıyabilen uzaktan kumanda edilebilen
hava araçlarıdır11. Son yıllarda birçokfarklı alanlarda kullanılan İHA'lar özellikle;Harita (Geomatik) Mühendisliği, Arkeoloji, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Ziraat Mühendisliği vb. disiplinler tarafından yoğun olarak kullanılmaktadır12.
İHA'ların; düşük maliyet ile veri elde etmeye olanak sağlama, kolay kontrol
özelliği, düşük doğruluklu çalışmalarda hızlı çözüm sağlayabilme, yüksek doğruluklu çalışmalara kolay adaptasyon, ulaşılamayan ve riskli alanlarda güvenli
çalışabilme, yüksek hızda veri toplamaya olanak sağlama gibi avantajları vardır. Bunun yanı sıra; stabilize otonom uçuşların dış etkenlerden kolay etkilenmesi, yükleme kapasitesi limitli olması, uçuş yüksekliğinin sınırlı olması, yasal
kurallara uygun olarak uçuş yapılma zorunluluğu, sigortalama maliyetlerinin
8
9
10
11
12
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olması, kompakt donanımlarda düşük maliyetli sensör kullanımı, donanım
özelliklerinin kapsamlı olması ve yüksek kapasiteli kamera kullanımında maliyetlerin artması gibi dezavantajları bulunmaktadır.

ARKEOLOJİK HARİTA ÇALIŞMALARI:ÇANAKKALE İLÇE
MERKEZİ
Bu çalışmada öncelikle çalışma sahasında bulunanArkeolojik tüm noktalararazi çalışmaları ile tespit edilmiştir13. Daha sonra haritalama amacı ile ölçüm
yapmak üzere daha önce tespit edilen ancak hava fotoğrafı ve video görüntüleri
alınmayan, planları çıkartılmayan yapı kalıntılarının bulunduğu alanlara gidilmiştir. Mimari tespit edilen buluntu merkezlerinde koordinat alımları, duvarların işaretlenmesi, yerleşim sınırlarının belirlenmesi, havadan video ve
hava fotoğrafı alınması gibi taşınmaz Kültür Varlıklarıyla ilgili dokümantasyon
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Materyal ve Metot
Arkeolojik yüzey araştırma amaçlı bu çalışmada yer kontrol noktalarının
koordinatlarının belirlenmesinde ve yüzeyde mevcut olan kalıntılarının ölçülmesinde Foif A30 model JeodezikGPS kullanılmıştır (Resim: 1). Ayrıca görüntü
alımında İHA olarak DJI 3 Quadcopterkullanılmıştır. Bu cihaz; 4 adet DJI motor
ve pervane, DJI Auto Pilot sistemi, GPS, Telemetri sistemi, 16 kanallı 2.4 GHz
radyo frekanslı uzaktan kumanda bileşenlerini içermektedir. Uçuşlarda 6000
mAh'lik 3 hücreli LiPo piller kullanılmıştır. Quadcopterin piller ve kamera dahil
ağırlığı 1,3 kg'dır ve sistemin uçuş süresi 6000 mAh'lik piller ile 15-20 dakikadır.
Fotoğraf çekimi 30-100 m yükseklik aralığında 12 megapiksel çözünürlüklü DJI
kamera ile görünür bantta ve jpeg formatında çekilmiştir (Resim: 2).
Görüntü alımı öncesi uçuş planı Pix4D yazılımı akıllı telefon uygulaması ile
yapılmıştır (Resim:3). Uçuş planında kalkış noktaları aynı zamanda iniş noktası
olarak ayarlanmıştır. Uçuş güzerg}hları; kalkış noktası, dönüş noktaları, iniş
noktası ve uçuş yükseklikleri ile belirlenmiştir.İniş noktasının konumu İHA
üzerinde bulunan GPS ile belirlenmektedir. Uçuş tamamlandıktan sonra veya
acil bir durum anında İHA geri çağırıldığında bu noktaya iniş yapmaktadır.
Konum belirlemede coğrafi koordinatlar kullanılmıştır. Görüntü modelleme ve

13
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görüntünün yersel ölçmeler ile bütünleştirilmesinde UTM (Universal TransverseMercator) Projeksiyonu ve WGS84 Datumu'ndaki koordinatlara dönüşüm
yapılarak işlem tamamlanmıştır. Görüntülerin modellenmesinde AgisoftPhotoScan yazılımı kullanılmıştır. Yazılım ile uçuş sırasında çekilen fotoğraflar birleştirilerek ortofoto (fotomozaik), üç boyutlu nokta bulutu ve üç boyutlu arazi modeli oluşturulmuştur. Görüntülerin modellenmesi iş akış şeması Resim 4'te
verilmiştir14.
Harita Yapım Amaçlı Arazi Ölçümleri
Bu çalışmada Arkeolojik yüzey araştırması kapsamında harita yapım amaçlı
ölçüm çalışması yapılan lokasyonlar Harita 1'de verilmiştir. Bu noktalardan
Civler Köyü Malyeri yerleşmesinde mimari yapı duvarları, sur duvarı ile taş
ocağı kalıntılarının planı çıkartılmıştır. Hava fotoğrafı ve videosu çekilmiştir.Çekilen görüntüler modellenerek araziye ait ortofoto üretilmiştir. Yersel
ölçümler sonucu elde edilen yüzey verileri NetCadyazılımında çizilerek araştırma alanının durumunu gösteren haritalar elde edilmiştir (Harita: 2). Oluşturulan harita ortofoto üzerine işlenerek iki veri birleştirilmiştir (Harita: 3).
Çalışma kapsamında daha sonra HarmangöğsüYerleşmesi’nde hava fotoğrafı ve video çekimi yapılmıştır. Salihler Köyü Sarıoğul Mevkii’nde mimari yapılar, sur duvarı planı çıkartılmıştır. Hava fotoğrafı ve videosu çekilmiştir. Yersel
ölçümler sonucu elde edilen yüzey verileri NetCad yazılımında çizilerek araştırma alanının durumunu gösteren haritalar elde edilmiştir (Harita: 4). Daha
sonra bu harita ortofoto üzerine işlenerek iki veri birleştirilmiştir. Buradaki
kalıntıların sınırlarının 1. derece Arkeolojik sit alanı olarak kadastral haritalara
aktarılarak sınır koordinatları belirlenmiştir (Harita: 5)
Saraycık Köyü AmbartarlaYerleşmesi’nde, sur duvarı hattı ile yerleşimin batısında sura bitişik 70 cm kalınlığında duvara sahip, birbirine bağlı dikdörtgen 4
mek}n ölçülmüştür. Yerleşim surunun yer yer ana kaya ile birleştiği gözlemlenmiştir. Bu durum yerleşim surunun topoğrafyayı kullanarak inşa edildiğini
göstermektedir (Harita: 6). Video görüntüleri ile hava fotoğrafları alınmıştır.
Saraycık Köyü EvkayaYerleşmesi’nde sur duvar hattının planını çıkartmak
üzere ölçüm yapılmıştır. Ölçümler bilgisayar ortamına aktarılarak duvar hattının haritası çizilmiştir (Harita: 7). Evkaya yerleşim alanı güney ve güneydoğu
tarafından güçlü bir sur duvarı ile çevrilidir. Alanın topografyasına uygun olarak surun doğu ve batı köşelerinden yay şeklinde çıkan 1.20 m kalınlığındaki
14
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büyük bir bastiyon 90 cm kalınlığında duvarlara sahip 3 m çapında minik yuvarlak gözetleme kuleleri ile iki köşesinden desteklenmiştir. Yerleşimin büyük
bastiyon dışındaki tüm kenarları sarp ve eğimli bir yapıya sahip olduğundan
doğal bir savunma hattı oluşturmaktadır.
Saraycık Köyü, Kocadağ’da daha önceden tespit edilen OPOC yazıtlı Roma
Dönemi sınır taşından koordinat alınmıştır.Saraycık Köyü, Kocadağ Mevkii,
Memiş Kaya’da tespit edilen Tümülüslerde havadan video çekimi yapılmıştır.
Bu alanın 3. derece Arkeolojik sit sınırlarının koordinatları ölçülmüşve bu sınırlar kadastral harita üzerine işlenmiştir (Harita: 8).
Elmacık Köyü, Çeşmeler Mevkii sit sınırlarını belirlemek üzere tarla kenarından geçen stabilizeyol hattı boyunca ve mezarlık alanına kadar ölçüm yapılmıştır. Ölçülen koordinatlar kadastral harita üzerine işlenerek sit sınırlarının
tespiti yapılmıştır (Harita: 9). Havadan video çekimi yapılmıştır.
Aşağı Okçular Köyü, Salavat Mahallesi, Gölyeri Mevkii’nde yer alan iyi korunmuş durumdaki ikiTümülüs yersel yöntemler ile ölçülmüştür. Ayrıca Tümülüslere yakın alanda yer alan 8 m uzunluğundaki istinat duvarı tespit edilerek ölçülmüş, aynı duvarın güneydoğusunda bir başka teraslama duvarı tespit
edilmiş ve ölçülmüştür. Aynı alanda yaklaşık 1 m kalınlığında 2-3 m uzunluğunda teraslama duvarlarına benzer nitelikte olası duvarlar tespit edilmiştir.
Ancak bunların ne amaçla yapıldığı çok kısa ve birbirlerinden kopuk olmaları
nedeniyle anlaşılamamıştır. Bu duvarlar Tümülüsleri çevreleyen istinat duvarları olabileceği gibi daha sonraki bir zamanda da yapılmış teraslama duvarları
olabileceği kanaatine varılmıştır. Sahadaki bulunan kalıntıların ölçülen koordinatları CAD ortamında çizilerek sınırları belirlenmiştir (Harita: 10).
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Resim 1: Arkeolojik yüzey araştırması amaçlı GPS ölçümleri (Civler Köyü).

Resim 2: Görüntü alımında kullanılan DJI3 İHA ve bileşenleri (pil, kumanda ve kamera).
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Resim 3: Akıllı telefon Pix4D uygulaması kullanarak uçuş planı ile fotoğraf çekimi.

Resim 4: AgisoftPhotoScan işlem akış şeması (Şanlıyüksel Yücel ve Yücel, 2017).
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Harita 1: Arkeolojik yüzey araştırması kapsamında ölçüm yapılan noktalar.
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Harita 2: Civler Köyü, Malyeri Yerleşmesi'nde yapı duvarları,
sur duvarı ile taş ocağının planı.

Harita 3: Civler Köyü, Malyeri Yerleşmesi kalıntı planının ortofoto üzerinde gösterimi.
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Harita 4: Salihler Köyü, Sarıoğul Mevkii'ndeki kalıntı planı.

Harita 5: Sarıoğul Mevkii'ndeki kalıntı alanının
kadastral harita üzerinde gösterimi.
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Harita 6: Saraycık Köyü, Ambartarla Yerleşmesi’nde, sur duvarı hattı ile yerleşimin batısında sura
bitişik 70 cm kalınlığında duvara sahip, birbirine bağlı dikdörtgen 4 mek}nın planı.
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Harita 7: Saraycık Köyü, EvkayaYerleşmesi'ndeki kale planının çizimi.

Harita 8: Memişkaya Tümülüs Alanı'nın kadastral
harita üzerinde gösterimi.
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Harita 9: Elmacık Köyü, Çeşmeler Mevkii sit sınırlarının kadastral harita
üzerinde gösterimi.
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Harita 10: Aşağı Okçular Köyü, Salavat Mahallesi, Gölyeri Mevkii’nde yer alan iyi korunmuş
durumdaki ikiadet Tümülüsve Tümülüslere yakın alanda yer alan istinat duvarlarının
çizimi.
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KLAROS ARKEOLOJİSİ AÇISINDAN KLAROS KUTSAL
ALANI (KEHANET MERKEZİ) GÜNEYİNDE YAPILAN
JEOARKEOLOJİK ARAŞTIRMALARIN ÖNEMİ
Mehmet DOĞAN1
GİRİŞ
İzmir İli, Menderes ilçesi, Ahmetbeyli mahallesi sınırları içinde yer alan Klaros Kutsal Alanı (bilicilik, kehanet merkezi), Cumaovası’nın (Menderes Ovası)
güneyinde, ovayı güneydeki Kuşadası körfezine bağlayan Ahmetbeyli vadisinin taban düzlüğünde yer almaktadır. Bu kutsal alan İzmir çevresindeki iyi
korunmuş arkeolojik buluntu alanlarından biridir. (Doğan 2010;Harita: 1). Klaros’un kurulmuş olduğu Ahmetbeyli vadisi, kıyılarında antik çağlardan beri
önemli yerleşme ve kültür merkezlerinin bulunduğu İzmir ve Kuşadası körfezleri arasındaki ulaşımı sağlayan önemli doğal yollardan biridir. Bundan dolayı
antik çağlardan beri İzmir ve Kuşadası körfezleri arasındaki ulaşım için Cumaovası-Torbalı ovaları ve daha güneydeki Belevi ve Ahmetbeyli vadilerinin uygun jeomorfolojik özelliklerinden yararlanılmıştır (Harita: 1). Bunlardan batıda
bulunan Ahmetbeyli vadisi, kuzey girişindeki Kolophon, kıyı kesimindeki Notion antik kentleri ve bugünkü kıyıdan 1.6 km kadar içerdeki Klaros kutsal alanı
(bilicilik, kehanet merkezi) ile arkeolojik bakımdan önemli bir alanı oluşturmaktadır. Ahmetbeyli vadisi ayrıca, İzmir’i daha güneyde, antik çağların önemli
kenti Ephesos’a bağlayan yollardan biri olması bakımından da önem taşımaktadır.
Bugünkü kıyıdan 1.6 km içeride yer alan Klaros Kutsal Alanı, Ahmetbeyli
vadi tabanının doğusundaki Kırmızıkayalar ve Beynamaz derelerinin birikinti
konisi önünde yer alır (Harita: 2 ve 4; Resim: 1). Klaros Kutsal Alanına ait yapı
kalıntıları, Ahmetbeyli deresi ileKırmızıkayalar ve Beynamaz derelerinin getirdiği alüvyonlarla örtülmüştür. Bu alanda Arkaik döneme ait yapı kalıntıları
üzerinde 5-6 m, Helenistik dönem ait tapınak kalıntıları üzerinde ise 3-4 malüvyal dolgu birikmiştir.
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Arş. Gör. Dr. Mehmet DOĞAN, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Bornova, İzmir/TÜRKİYE, mehmet.dogan@ege.edu.tr
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Klaros Kutsal Alanı (Bilicilik Merkezi) ve çevresinde uzun yıllardır arkeolojik araştırma, kazı ve restorasyon çalışmaları yapılmaktadır. Klaros ve çevresi
ile ilgili ilk araştırmaların tarihi 19. yüzyılın sonlarına kadar gitmektedir.Farklı
araştırmacılar tarafından bölgede yapılan çeşitli araştırmalardan sonra, Macridy
1904 yılında Ahmetbeyli vadisinde Klaros’unlokasyonuile ilgili araştırmalar
başlatmıştır. Macridy, 1907 yılında kutsal alanda alüvyonlar içinde yüzeyde
kalabilen tek sütunun aşınmış yüzeyini görüp, kutsal alanın yerini saptamış ve
arkeolojik sondaj yapmıştır. Klaros’ta, ilk bilimsel kazılar ise 1913 yılında başlamıştır. Daha sonraki yıllarda bu kazılar belli kesintilerle devam etmiştir. 1997
yılına kadar Fransız araştırmacıların başkanlığında devam eden Klaros kazıları,
2001 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Prof. Dr. Nuran ŞAHİN başkanlığındaki
Türk kazısına dönüştürülmüştür (Şahin 2012). Yapılan kazılar sonucunda kehanet (bilicilik) merkezine ait birçok eser ortaya çıkarılmıştır. Bu alanda Apollon tapınağı ana yapıdır. Apollon tapınağının altında daha önceki döneme ait
tapınak yapıları ve yine Apollon tapınağının çevresinde sunak yerleri ve kutsal
nitelikli başka küçük yapılar, anıtsal bir yol ve giriş kapısının kalıntıları ile buradaki tapınak yapılarının üzerinde yükselen dev boyuttaki Apollon, Artemis
ve Leto’ya ait heykellerin büyük parçaları bulunmaktadır (Resim: 2 ve 3).
Klaros ve çevresinde arkeologlarla birlikte farklı disiplinlerden birçok araştırmacı da çalışmalar yapmıştır. Klaros’ta yapılan arkeolojik kazı ve araştırmalar yanında, son yıllardaki jeoarkeolojik araştırmalar, buradaki tapınakların
Arkaik dönemden itibaren o dönemdeki kıyı çizgisinde, önemli bir tatlı su kaynağı üzerinde tekrar tekrar inşa edildiğini göstermiştir (Kayan 1996a;Doğan
2008, 2010,2013). Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre tapınak yapıları, özellikle Helenistik döneme ait görkemli heykellerle, büyük mermer sütunlarla
yüklü Apollon tapınağının depremlerle yıkıldığı sanılmaktadır. Bunun, vadinin
aktif bir tektonik zon üzerinde gelişmiş olması, tapınak alanının kaynak suları
ile doygun, gevşek kıyı sedimanları üzerinde bulunması ile doğrudan ilişkisi
vardır.
Klaros Kutsal Alanı ve çevresinde, coğrafi çevre değişimlerinin belirlenmesi,
kıyı çizgisinin geçmişteki konumu, kıyı çizgisinde meydana gelen değişimler ve
coğrafi çevre değişimleri ile kıyı çizgisi değişimlerinin Klaros’a etkisinin belirlenmesi için sedimantolojik, araştırmalara ihtiyaç vardır. Bugün Klaros tapınak
yapılarının sonuncusu bile, yaklaşık 4 m.ye ulaşan bir alüvyal dolgunun altında
bulunmaktadır. Klaros içinen önemli jeoarkeolojik veri kaynağı, yapı kalıntılarının temelinden başlayarak üzerini kaplayan budolguların sedimantolojik ve
stratigrafik özellikleridir. Ayrıca alüvyal dolguların içinde bulunan makro ve
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mikro fosiller coğrafi çevre değişimlerinin belirlenmesi, dolguların sedimantolojik özelliklerinin ortayakonması için önemli veri kaynaklarıdır. Sediman katmanlarının farklı özellikleri değişen çevrenin (deniz, kıyı, delta, kıyı bataklığı,
akarsutaşkın tabanı gibi) göstergesidir. Tapınak yapılarının altından başlayarak
üstünü örten alüvyonların sedimanözelliklerinin ortaya konması, Klaros’un
kurulduğu dönemdeki coğrafi çevre özellikleri ile daha sonrakidönemde meydana gelen coğrafi çevre değişimlerinin belirlenmesi bakımından önem taşımaktadır. Buamaçlar doğrultusunda 1989 yılında, Prof. Dr. İlhan KAYAN tarafından Klaros’tabir jeoarkeoloji çalışmasıgerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada el
burgusu sondaj takımıyla bir adet delgi sondaj yapılmıştır. Bunun yanında,arkeologlar tarafından açılmış olan kazı çukurlarında da incelemeler yapılmış ve bunlara dayanılarak coğrafiçevre değişimleri ve kıyı çizgisi değişimleri
ile ilgili yorumlarda bulunmuştur. 1989 yılında yapılan buçalışmanın 1996 yılında yayınlanmıştır. Söz konusu yayında, araştırmaların sürmesi, sonuçların
yeni verilerle geliştirilmesi gereği üzerinde durulmuştur. Ancak, 1989 yılında
yapılan bu çalışmadan sonra Klaros ve çevresinde benzer bir çalışma yapılmamıştı. 2007 yılında, Klaros kazı başkanı Prof. Dr. Nuran ŞAHİN’in konularımıza
yaklaşımı, çalışmalara gösterdiği bilinçli ilgi ve bize sağladığı destekle Klaros
çevresinde yeni bir jeoarkeolojik araştırmaya başladık. 2007’de başlayan bu
çalışmamızda, Klaros çevresinde Holosen’de meydana gelen jeomorfolojik gelişim ile bu gelişime bağlı olarak paleocoğrafya dönemlerinin belirlenmesi ve
Klaros’un kurulduğu dönemdeki coğrafi çevrenin ve geçen zaman içinde coğrafi çevrede meydana gelen değişimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Bu çalışmamızda 2007 ile 2010 yılları arasında Klaros ve çevresinde yapılan 28 adet
sondajınKlaros güneyinde yapılanları ele alınmış (Harita: 2;sarı renkli noktalar),
elde edilen bilgiler, bu alanda meydana gelen coğrafi çevre değişimler ve yapılan bu çalışmalarınKlarosarkeolojisi açısından önemi ve arkeolojik araştırmalara yaptığı katkılar farklı başlık altında ele alınmıştır

METOT VE YÖNTEM
Araştırma yöntemi olarak, modern arkeoloji ile birlikte gelişen jeoarkeoloji
biliminin araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. Jeoarkeoloji, yer-doğa
birimleri araştırmalarından sağlanan bilgilerin arkeolojik araştırmalarda ve
bulguların değerlendirilmesinde kullanılmasıyla gelişen bir bilimsel yaklaşımdır. Arkeolojinin bilgi aracı aslında insanların yaşama biçimlerini yansıtan, onların nesnel eserleridir. İnsanların yaşam biçimlerini şekillendiren ise öncelikle
üzerinde yaşadıkları yeryüzünün özellikleridir (Kayan 2002). Bir alanın coğrafi
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özellikleri, orada yaşayan insanların yaşam biçimlerini, kültürlerini ve tüm
faaliyetlerini etkilemektedir. Özellikle tarih öncesi çağlarda tamamen doğal
çevre koşullarına bağımlı olan insanların yerleşmek için seçtikleri yerler yüzey
şekilleri, iklimi uygun olan, kolay elde edilebilir su ve besin kaynaklarının bulunduğu yerlerdir. Buna göre arkeolojik araştırmalarda coğrafya bilgilerine
ihtiyaç vardır.
Jeoarkeoloji araştırmalarında höyüklerdeki kültür tabakalarının ne kadar
derine indiğinin, kültür tabakalarının niteliklerini, dağılımı ve eski doğal çevrenin özelliklerini belirlemek amacıyla birçok yöntemle birlikte, delgisondajlardan yararlanılmaktadır. Alüvyal alanlarda, bugünkü yüzey altındaki
eski birikintiler incelenerek bunların birikme ortamları ve oluştukları coğrafi
çevre (paleocoğrafya) belirlenerek arkeolojik tabakalarla ilişkisi kurulur.
Bu çalışmada eski coğrafi çevre özelliklerinin belirlenmesi için delgi sondajlardan yararlanılmıştır. 2007-2010 yılları arasını kapsayan dönemde, Klaros
arkeolojik alanı çevresi ile kıyı arasında kalan alanda (Ahmetbeyli vadisi aşağı
kesiminde) Cobra kompresörlü sondaj takımıyla 28 adet delgi-sondajı gerçekleştirilmiştir. Bu sondajlarda güncel vadi tabanı yüzeyinden 11-23 m derinliğe
kadar inilmiştir. Ahmetbeyli vadisindeki yapılan tüm sondajlardan sediman
örnekleri alınmıştır. Bu örneklerin renk, tane boyu ve doku özellikleri ile içerdiği katkılar bakımından (bitkisel ve hayvansal fosiller, kömür ve yanık nesneler,
konkresyonv.b.) incelenmesi sondaj sırasında ve daha sonra Ege Üniversitesi
Coğrafya Bölümü Sedimantoloji Laboratuarı’nda yapılmıştır. Laboratuar çalışmalarında örneklerin tane boyu analizleri ve sediman örneklerindeki kil ve silt
oranlarının belirlenmesi için hidrometre analizleri yapılmıştır. Sediman özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan bu analizlerin yanında, sedimanların biriktiği
ortam özelliklerini daha ayrıntılı belirleyebilmek amacıyla paleontolojik incelemeler yapılmıştır.
Buna göre alüvyon katmanlarının hangi ortamlarda biriktikleri (deniz, kıyı,
lagün, akarsu yatağı, bataklık vs.) belirlenmiştir. Bütün bu bilgilerle bilgisayar
ortamında granülometrikkümülatif frekans eğrileri ve tane boyu grafikleri oluşturulmuş ve bu eğri ve grafiklerin hangi ortamda biriken sediman tipine veya
tipler karışımına ait oldukları saptanmıştır. İşleyen faktörlerin özelliklerine göre
grafiklerin ve eğrilerin şekilleri farklılaşmakta bu da bize örneklerin alındığı
seviyedeki coğrafi ortam ve işleyen faktörler hakkında bilgi vermektedir. Frekans eğrileri, örnek içinde bulunan makro mikro fosiller ve litolojik özelliklerin
birlikte değerlendirilmesi, araştırma alanının paleocoğrafya özelliklerini izleme
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olanağı vermektedir. Bir çevrenin paleocoğrafyasının anlaşılması için sedimanter ünitelerin mekan ve zaman olarak dört boyutlu bakış açısı ile tanımlanması
gereklidir. Bu nedenle bütün bu bilgiler bilgisayar ortamında düzenlenip değerlendirildikten sonra her sondaj noktasında dikey doğrultuda ortam değişmeleri
belirlenmiş, bunların yatay doğrultudaki kesitler üzerinde korelasyonu yapılmıştır. Sedimanlar içinde bulunan insan kullanımına ait gereçlerden (seramik
parçası v.b.) faydalanarak ve daha önce yapılmış tarihlendirmelerle (C14 tarihlendirmeleri gibi) bu örneklerin biriktiği zaman belirlenmeye çalışılmıştır. Ancak tarihlendirmeler ile ilgili bilgilerimiz oldukça azdır. Tüm çalışmaların, analizlerin sonucunda Holosen öncesinden başlayarak Klaros’un kurulduğu alanda
meydana gelmiş coğrafi çevre değişimleri ortaya konmaya çalışılmış ve Ahmetbeyli vadi tabanının geçirdiği paleocoğrafik gelişimin rekonstrüksiyonu yapılmıştır.

KLAROS ARKEOLOJİSİ AÇISINDAN KLAROS KUTSAL ALANI
(KEHANET MERKEZİ) GÜNEYİNDE YAPILAN
JEOARKEOLOJİK ARAŞTIRMALARIN ÖNEMİ
Kıyı Çizgisinin belirlenmesi bakımından önemi
Klaros’un içinde bulunduğu Ahmetbeyli vadisi, jeomorfolojik olarak kuzeygüney doğrultusunda uzanan boğaz görünümündedir (Harita: 3 ve 4). Bu vadi,
muhtemel bir fay zonu üzerinde, bölgenin bütün olarak yükselmesi sırasında
kuzey-güney doğrultusunda oluşan (açılan) bir çukurluktur. Daha sonra, bu
çukurluğa yerleşen Ahmetbeyli deresi ve kolları, Ahmetbeyli vadisini şekillendirmiştir. Vadi tabanının, Klaros çevresindeki genişliği yaklaşık 400 metredir.
Doğu ve batısındaki mermer yapılı, dik yamaçlı dağlık alanlar vadi yakınındaki
sırtlarda 100-200, gerilerde 700-800 metrelere kadar yükselir. Klaros bugün
Ahmetbeyli vadisi tabanında ve kıyıdan 1.6 km içeridedir. Bununla birlikte
Klaros ve çevresinde yapılan jeoarkeolojik çalışmalar Klaros’un o günkü kıyının
hemen gerisinde kurulduğunu göstermektedir (Kayan 1996; Doğan 2008, 2010,
2013).
Günümüzden yaklaşık 15 000 yıl önce, son buzul çağında (Würm) yüksek
enlemlerdeki buzullaşma nedeniyle deniz seviyesinin bugünküne göre 100-120
m alçakta olduğu bilinmektedir (Kayan 1991, 1996b; Pirazzoli vd. 1991; Pirazzoli 1996; Çizim:1). Doğal olarak kıyı çizgisi o zaman oldukça açıktaydı. Buna
göre geniş alanlar, bu arada Ahmetbeyli vadisi aşağı kesimi ve bugün deniz ile
kaplanmış olan Kuşadası körfezinin sığ kesimleri kara halinde bulunuyordu.
Son buzul çağında, deniz seviyesinin 100-120 m kadar alçakta olduğu zaman-
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larda, Ahmetbeyli vadisinde sedimantolojik özellikleri bakımından farklı iki
dolgu biriminin bulunduğu belirlenmiştir. Bunlardan biri, o zamanki vadi tabanını oluşturan ve Ahmetbeyli deresinin yukarı kesimlerden taşıyıp getirdiği
eski dolgulardan oluşan, Pre-Holosen vadi tabanı sedimanlarıdır. İkincisi ise
Klaros’un bulunduğu alanda, Kırmızıkayalar ve Beynamaz derelerinin vadi
tabanına açıldığı yerde birikmiş olan, daha kaba kırıntılı Pre-Holosen birikinti
konisi sedimanlarıdır (Çizim: 3; Doğan 2010).
Erken Holosen, post-glasiyal (buzul sonrası) deniz seviyesi yükselmesinin
ve transgresyonun hızlı sürdüğü dönemdir. Orta Holosen ise, günümüzden
7000-5000 yıl kadar önce deniz seviyesindeki yükselmenin yavaşlayarak durduğu ve aynı zamanda denizin karaya en fazla sokulduğu dönemdir (Çizim: 1;
Harita: 5). Ayrıca, Orta Holosen akarsuların yeni kaide seviyesine göre yeryüzünü şekillendirmeye başladığı ve kıyı kesimlerinde delta ilerlemesinin etkin
olduğu bir dönemdir (Kayan 1991, 1999). Buna göre 15 000 yıl önce son buzul
çağının (Würm) sona ermesiyle, yüksek enlemlerde buzullar erimeye başlamış
ve buna bağlı olarak deniz seviyesi yükselmiştir. Deniz seviyesi günümüzden
10 000 yıl kadar önce 50 m.ye, 6000 yıl önce bugünkü seviyesine ulaşmıştır (Kayan 1991, 1999). Ege Denizi kıyısında bulunan Ahmetbeyli vadisi de bundan
etkilenmiş ve kıyıya yakın kesimleri sular altında kalmıştır. Ahmetbeyli vadisinin aşağı kesimleri bir koy özelliği kazanmıştır. Bu koy içerisinde ise denizel
sedimanlar birikmiştir (Çizim: 2 ve 3; Doğan 2013).
1989 yılında Prof. Dr. İlhan Kayan tarafından yapılan ve 1996 yılında yayınlanan çalışmada, denizin Ahmetbeyli vadisine Klaros yapı kalıntılarının bulunduğu alana kadar sokulduğu belirtilmiştir. 2007-2009 yılları arasında yaptığımız
çalışmalarda Ahmetbeyli vadisinde, denizin en fazla sokulduğu dönemde (günümüzden 7000-6000 yıl önce) kıyı çizgisinin bugünkü kıyıdan yaklaşık 2.3 km
içeride olması gerektiği değerlendirilmiştir (Doğan 2010). Bununla birlikte, 2010
yılında yaptığımız 2010-4 nolu sondajda (Ahmetbeyli vadisinde en kuzeyde
yapılan sondaj) kıyı çizgisinin söz konusu dönemde daha da içerilerde olduğu
(2.5 km) tespit edilmiştir (Harita: 5). Yine bu alanda yaptığımız araştırmaların
sonuçlarına göre, günümüzden 3000-2500 yıl önce kıyı çizgisinin (denizin) Klaros’un hemen güneyinde, Klaros önlerinde olduğunu değerlendiriyoruz (Harita: 6).
Bu çalışmamızda üzerinde duracağımız bir konu da, denizin Ahmetbeyli
vadisine en fazla sokulduğu dönemde ve daha sonraki dönemlerde, Klaros’un
hemen güneyinde deniz derinliğinin (su derinliğinin) ne kadar olduğudur. Su

66

33. ARKEOMETRİ SONUÇLARI TOPLANTISI / CİLT II

derinliğinin bilinmesi aşağıda da değinileceği gibi, Klaros’un muhtemel liman
yeri ve Klaros’un denizle ilişkisi bakımından önem taşımaktadır. Klaros güneyinde (2016 yılı öncesi kazı çukurunun yaklaşık100 m güneyinde) bir hat boyunca yaptığımız sondajlarda denizel sedimanların kalınlığıKlaros 2009-6nolu
sondajda (güneydeki tarlanın batısında yapılan sondajda) yaklaşık 8m.yi bulmaktadır (Çizim: 3; Harita: 2). Vadinin doğu yamacından batıya, vadi tabanının
orta bölümüne doğru denizel sedimanın kalınlığı gittikçe artmaktadır. Bu alanda deniz derinliğinin (su derinliğinin) hangi dönemde ne kadar olduğu ise yapılacak tarihlendirme çalışmalarıyla tam olarak kesinleşecektir.
Liman yeri ve özellikleri bakımından önemi
Klaros’un deniz ile ilişkisi ve Klaros limanı ile ilgili olarak literatürde bazı
bilgilere ve tartışmalara rastlamak mümkündür.Antik yazarlar denizin Klaros
önlerinde olduğu ve hatta Klaros’un bir limana sahip olduğunu aktarmaktadırlar. Thukydides, Klaros ve Notion’daki iki ayrı limandan söz eder ve MÖ 430
yılında SpartalıAlkidas’ın, Klaros açıklarında Atina, Samos ve Paros gemilerini
görünce, aceleyle donanmasını Klaros limanından kaçırdığını anlatır (Şahin
2012’ye göre; Thukydides 33. 1-2, 34). Eustathius da, Klaros’un, Kolophon’un
tersanesi olduğunu söyler (Şahin 2012’ye göre; Eustathius, CommentariiDionysiusPeriegeta, 445). Bununla birlikte, Klaros’un yerinin tespit edilmesinden ve
kazılara başlanmasından sonra yapılan çeşitli yayınlarda, antik yazarların söz
ettikleri limanın Klaros limanı değil,Nation limanı olması gerektiğini ifade eden
araştırmacılar olmuştur. Bunun nedeni olarak Klaros’un günümüzde kıyıdan
(denizden) 1.6 km içeride olması gösterilmiştir. Ancak yukarıda da değinildiği
gibi Post-glasiyal (buzul-sonrası) dönemde yükselen deniz Ahmetbeyli vadisinde yaklaşık 2.5 km içeriye kadar sokulmuştur. Deniz ilerlemesinin durmasından sonra Ahmetbeyli deresi ve kollarının getirdiği alüvyonlarla vadinin
aşağı kesimleri dolarak karalaşmıştır. Yine Klaros ve çevresinde yaptığımız
jeoarkeolojik sonuçlara göre, 3000-2500 yıl önce denizin Klaros’un hemen güneyinde olduğunu ve KlarosKutsal Alanının o günkü deniz kıyısında kurulduğunu değerlendiriyoruz.
Bugün Klaros’un deniz kıyısında kurulduğu ve antik yazarların aktardığına
göre bir limana sahip olduğu bilinmekle birlikte, liman yerinin neresi olduğu
henüz aydınlatılmış değildir. Klaros ve çevresinde yaptığımız çalışmalarda,
muhtemel limanın vadi tabanının doğusunda, Klaros kazı alanının güneyinde
olup olamayacağı sorusu da aydınlatılmaya çalışılmıştır. Zira Klaros’taki tapınaklarından başlayarak güneye doğru bir cadde (yol) devam etmektedir. Bu
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cadde (yol) birçok antik kentte olduğu gibi limana giden bir cadde özelliği de
taşıyabilir. Bu soruların da aydınlatılması için 2009 ve 2010 yıllarında alınan
izinle Klaros güneyindeki boş tarlada da delgi-sondajlar yapılmıştır(Harita: 2;
Çizim: 3)Klaros 2009-5, 2009-6, 2009-7, 2009-10A/B/C, 2010-3 nolu sondajlar). Bu
sondajlarda vadi tabanı yüzeyinden yaklaşık 5.5 m derinlikte denizel sedimanlara girilmiştir. Bu alanda, tarlanın batı sınırı yakınında yapılan Klaros 20096nolu sondajda denizel sedimanların kalınlığı 8m.yi bulmaktadır. Bu da söz
konusu alanda deniz suyu derinliğinin yaklaşık 6 m olduğunu göstermektedir.
Batıya, vadi tabanı ortasına doğru denizel sedimanın kalınlığı daha da artmaktadır. Denizel sediman kalınlığı ve deniz suyu derinliği, bu alanın liman olarak
kullanılabileceğini göstermektedir. Ancak hangi dönemde liman olarak kullanılabileceğinin belirlenmesi için, tarihlendirme (C14 gibi) yapmaya ihtiyaç vardır.
Yapılacak tarihlendirmeler sayesinde deniz suyu derinliğinin hangi dönemlerde ne kadar olduğu belirlenebileceği gibi, bu alanda denizin hangi döneme
kadar varlığını koruduğu da belirlenebilecektir. Ayrıca, hangi büyüklükteki
gemilerin muhtemel böyle bir limana yanaşabileceği ile ilgili fikir sahibiolmak
da mümkün olabilecektir.
Klaros’taki su kaynakları bakımından önemi
Klaros güneyinde yapılan Klaros 2009-5, 2009-6, 2009-7, 2009-10A/B/C, 20103 nolusondajlardan elde edilen sediman ve mikrofosil analiz sonuçları, kıyının
Klaros’un hemen güneyinde olduğu dönemde bu alanda deniz suyu içinetatlısu
girişi olduğunu göstermektedir (Çizim: 3). Özellikle Klaros 2010-3 nolu sondajın vadi tabanı yüzeyinden470-635 cmderinlikleri arasında, tatlısu girişini gösteren farklı bir sediman tabakası gözlenmektedir. Bu seviyede sedimanın özellikleri (tekstür, strüktür, renk gibi), Klaros’un hemen güneyinde yapılan diğer
sondajların aynı seviyesine göre farklıdır. Ayrıca sediman içindetatlısu mikrofosilleri ve tuzlu su mikrofosilleri bir arada ve bol miktarda bulunmaktadır. Söz
konusu derinlikler arasından alınan sediman örneklerinde kıyı ortamını ve
tatlısu ortamını yansıtan Melanopsis gibi mollusklar bulunmuştur. Ayrıca, 522–
532 cm arasında sedimanlar içinde tatlı su ortamını karakterize eden Pseudomnicola (Paulucci), Theodoxus(Montfort) ve iki tür daha bulunmaktadır. Bunun yanında, birim içinde lagünden sığ deniz ortamına kadar her ortama yaşayabilen
Cyprideistorosa (Jones)’nın örnek içerisindeki oranı oldukça fazladır. Bu birim
içinde tatlısu mikrofosillerinin yer alması, alanda bulunan tatlısu kaynaklarına
ve Ahmetbeyli deresinin varlığına bağlanabilir. Ancak, denizel mikrofosillerle
birlikte, tatlısu mikrofosillerinin varlığı yıl boyunca bu alanda deniz içerisine
bir tatlısu akışının olduğunu göstermektedir. Yaz dönemlerinin kurak olduğu

68

33. ARKEOMETRİ SONUÇLARI TOPLANTISI / CİLT II

ve bu yüzden Ahmetbeyli deresinin yaz döneminde kuruduğu düşünüldüğünde, bu tatlısu girişinin bir kaynaktan ya da kaynaklarla beslenen bir azmaktan
kaynaklanması gerekir.
Ahmetbeyli vadisinin jeolojik özelliklerine bakıldığında, gerek doğusunda
gerekse batısında, Menderes Masif’i ile İzmir-Ankara yapısal kuşağına ait kayaçların dağılış gösterdiği görülmektedir (Doğan 2008, Harita: 4). Paleozoik
olarak yaşlandırılan Menderes masifi, altta gnays, mikaşist, klorit şist ve şisti
kuvarsitlerden, üstte mermerlerden oluşmaktadır. İzmir-Ankara zonunu oluşturan birimlerin (İzmir flişi, Bornova karmaşığı) kökeni, Menderes masifi batısında GB-KD yönünde uzanan bir jeosenklinalde birikmiş sedimanlardır. Çalışma alanının en yaşlı kaya birimleri, temeli oluşturan Menderes metamorfitleridir. Menderes metamorfitlerini yapısal olarak üstleyen tortul birimler, Mesozoik yaşlı kireçtaşları ve fliş birimidir. Bu birimlerin üstüne Neojen birimleri
gelir. En üstte ise çalışma alanının en genç birimleri olan Plio-Kuaterner dolgular ve alüvyonlar yer almaktadır (Doğan 2008; Harita: 4). Ahmetbeyli vadisinin
iki taraftaki yüksek rölyefi oluşturan jeolojik birimlerin içyapıları çok karışıktır.
Mermerler arasında yer yer şist zonları uzanır. Bu çeşitlilik yer altı suları bakımından üzerinde durulması gereken bir özelliktir. Ahmetbeyli vadisinin doğu
ve batısında geniş alanlar kaplayan, kalker (kireçtaşı) ve bunun kristalizasyonu
ile oluşan mermerler çatlak sistemleri ile yağmur sularını derinlere sızdıran
kayalardır. Derine sızın bu sular,vadi tabanları, deniz kenarlarıveya şist gibi
daha altta bulunan kayalardan daha derine sızamamakta ve uygun yerlerden
karstik kaynaklar şeklinde yüzeye çıkmaktadır. Kaynak sularının çıkışı için
uygun yerlerden birisi ise genellikle faylarla oluşan dik yamaçlardır. Ahmetbeyli vadisinin muhtemel bir fay zonu üzerinde olması, zengin karstik sistemlerin (su dolu çatlak ve boşlukların) faylarla kesilmesine ve suların kaynaklarla
dışarı çıkmasına yol açabilmektedir. Beslenme alanı dar olduğu için Klaros
çevresinde günümüzde yüzey kaynakları yaygın değildir. Ancak derinlere sızan suların, özellikle altta suyu geçirmeyen şist zonlarının bulunduğu yerlerde
dışa akışları mümkün olabilmektedir. Klaros’un kutsal sayılan sularının çıktığı
kaynakların bu yolla oluşabileceğinin göz önünde bulundurulması gerekir.
Klaros Kutsal Alanının, antik çağlarda kutsal kabul edilen bir su kaynağı
üzerinde veya yanında kurulduğu düşünülmektedir. Bu su kaynaklarından
biri, bugün Klaros’taki Helenistik tapınağın içinde yer almaktadır (Resim: 3) ve
hala su doludur. Klaros’un kuruluş alanı özellikleri ile ilgili görüşler ve Apollon
tapınağı içinde günümüzde de su ile dolu olan bir kaynağın (kuyunun) bulunması, sedimantolojik verilerle de elde ettiğimiz buradaki su kaynakları ile ilgili
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görüşümüzü desteklemektedir. Ayrıca Klaros kazı çukurunun yıl boyunca taban suyu ile dolu vetaban suyunun bu alanda yüksek olması, bu taban suyunun Ahmetbeyli deresinin yanı sıra kaynaklardan da beslendiğini göstermektedir.
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda, Klaros2010-3nolu sondajda rastladığımız
ve mikrofosiller ile sedimanözellikleri bakımından farklılık gösteren birimin
deniz içine tatlı su girişiyle ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Bu tatlı suyun kökeni doğrudan karstik kaynaklar olabileceği gibi, bu gibi kaynaklardan beslenen bir azmak da olabileceğini düşünüyoruz.
Kültür katmanlarının dağılışı ve alüvyonlar altında bulunan yapıların belirlenmesi
bakımından önemi
Jeoarkeoloji araştırmalarının amaçlarından biri de, höyüklerdeki kültür tabakalarının ne kadar derine indiğinin, kültür tabakalarının niteliklerinin, dağılımının belirlenmesidir. Klaros’ta bu amaçlar doğrultusunda da delgi-sondajlar
yapılmış ve önemli bilgilere ulaşılmıştır.
Klaros güneyinde yapılan sondajların ve jeoarkeolojik araştırmaların bir sonucu da burada alüvyonlar altında yeni yapı kalıntılarının ve kültür katmanlarının tespit edilmesidir. Klaros’un hemen güneyinde yapılan bir dizi sondajda,
vadi tabanı yüzeyden 160cm derinlikte bol seramik ve tuğla parçaları içeren
kültür katmanına girilmiştir. Bu alandaki kültür katmanının kalınlığı 370 cm
bulmakta ve 530 cm derinliğe kadar devam etmektedir (Çizim: 3).
Bu alanda yapılan sondajların önemli bir sonucu da, Klaros 200910A/B/Cnolu sondajlarda vadi tabanından yaklaşık 220-225 cm derinliklerde
mermer ve harçtan oluşan bir katmana rastlanmasıdır. Bu alanda (Klaros güneyindeki boş tarlanın ortasında) yapılan Klaros 2009-10A nolu delgi-sondajın 225
cm seviyesinde (vadi tabanından 225 cm derinde) mermer ve harç katmanlarının birbirini izlediği bir tabakaya girilmiştir (Resim: 4). 270 cm derinliğe kadar
inildikten sonra, mermerlerden dolayı ve altta rastlanılan tabakanın zarar görmemesi için daha derine inilmemiştir. Daha sonra, Klaros 2009-10A nolu sondajın 50 cm doğusundayeni bir delgi-sondaj (Klaros 2009-10B nolu sondaj) yapılmış, 225 cm seviyesinde aynı mermer ve harç katmanına rastlanmış ve sondaj
sonlandırılmıştır. Bunun üzerine Klaros 2009-10B nolu delgi-sondajın da 50 cm
doğusunda Klaros 2009-10C nolu delgi-sondaj yapılmış ve sondajın 220 cm
seviyesinde aynı mermer tabakaya rastlandığından bu sondaj da sonlandırılmıştır. 2009 yılında yapılan bu delgi-sondajlardan sonra aynı yıl başka bir sondaj yapılmamıştır. 2010 yılındaki çalışmalarda, aynı bölgede yeni bir delgi-
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sondaj (Klaros 2010-3 nolu sondaj) yapılmıştır. Klaros 2009-10A nolu delgisondajın 150 cm batısında yapılan bu sondajda, yukarıda sözü edinen mermerharç katmanına rastlanmadığı gibi vadi tabanından 1275 cmderinliğe kadar
inilmiştir. Bunun üzerine, söz konusu alanda bir yapının duvarı ya da tabanın
bulunması gerektiği düşünülmüş ve bu düşüncemiz Klaroskazı başkanlığı ile
paylaşılmıştır. Söz konusu alan özel mülk olduğu için, alanda 2016 yılına kadar
herhangi bir arkeolojik sondaj/kazı çalışması yapılamamıştır. Alanın sonraki
yıllarda kamulaştırılmasından sonra, 2016 yılında Prof. Dr. Nuran ŞAHİN başkanlığında arkeolojik kazı yapılmış ve söz konusu alanda üretim (imalat) ve
satışın bir arada yapıldığı düşünülen bir yapı kompleksi ortaya çıkarılmıştır
(Resim: 5). 2016 yaz döneminde yapılan bu arkeolojik kazı,2009 ve 2010 yıllarında yaptığımız delgi-sondaj çalışması sonrasında elde ettiğimiz bilgileri ve
alanda vadi tabanı alüvyonları içinde yapı kalıntılarının olduğu şeklindeki görüşümüzü doğrulamıştır.

SONUÇ
Klaros güneyinde yapılan sondajların değerlendirilmesi sonucu;
Kıyı çizgisinin konumu ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşılmış ve hemen
Klaros kalıntılarının bulunduğu alanın güneyinde o dönemki su (deniz) derinliğinin 6 metreye kadar ulaştığı anlaşılmaktadır.
Denizin bu alana sokulmuş olması ve söz konusu dönemdeki düşünülen su
derinliği, bu alanın muhtemel bir liman olma ihtimalini güçlendirmektedir.
Bununla birlikte, dönemlere göre su derinliği miktarı ve su derinliğinde meydana gelen değişimler ile muhtemel liman olarak düşünülen bu alanın hangi
boyuttaki gemilerin barınmasına uygun olduğu araştırılması gereken bir konudur.
Klaros güneyinde yapılan delgi sondajlarda rastlanılan kıyı sedimanları
içinde bol miktarda tatlı su ortamında yaşayan canlılara ait mikrofosillin, tuzlu
su (sığ deniz) mikrofosilleriyle bir arada bulunması bu alanda yıl boyunca aktif
olan tatlı bir su kaynağının kanıtı olarak düşünüyoruz.
Klaros güneyinde yapılan delgi-sondajlar, bu alanda da kültür katmanının
devam ettiği (vadi tabanı yüzeyinden 160 cm ile 530 cm derinlikleri arasında)
ve alanda alüvyonlar altında yapıların yer aldığını göstermektedir. 2016 yılında
yapılan arkeolojik kazılar ve ortaya çıkarılan yapı kompleksi bu görüşümüzü
doğrulamaktadır.
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Harita 1: Çalışma alanının lokasyon haritası.
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Harita 2: Klaros’un Ahmetbeyli vadisi aşağı kesimindeki konumu ve söz konusu alanda yapılan
sondajların yerlerini gösteren harita. Klaros ve çevresinde 2007-2010 yılları arasında 28 adet delgisondaj yapılmıştır. Sarı renkte gösterilen sondaj noktaları bu çalışmanın da konusunu oluşturan
Klaros güneyinde yapılan sondajların konumunu göstermektedir.
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Harita 3: Ahmetbeyli vadisi ve çevresinin hipsometrik haritası.
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Harita 4: Ahmetbeyli vadisi ve çevresinin jeoloji haritası.
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Çizim 1: Buzul sonrası dönemde meydana gelen küresel deniz seviyesi değişimi grafiği.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Post-Glacial_Sea_Level.png).
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Harita 5: Ahmetbeyli vadisi aşağı kesiminde, Klaros çevresinde 7000-6000 yıl önceki kıyı çizgisinin
durumu.
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Harita 6: Ahmetbeyli vadisi aşağı kesiminde, Klaros çevresinde 3000-2500 yıl önceki kıyı çizgisinin
durumu.
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Resim 1: Bugünkü kıyıdan 1.6 km içeride yer alan Klaros Kutsal Alanı, Ahmetbeyli vadi tabanının
doğusundaki Kırmızıkayalar ve Beynamaz derelerinin birikinti konisi önünde yer alır. Klaros
Kutsal Alanına ait yapı kalıntıları, Ahmetbeyli deresi ile Kırmızıkayalar ve Beynamaz derelerinin
getirdiği alüvyonlarla örtülmüştür.

Resim 2: Klaros Kutsal Alanının güneyden görünümü.
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Resim 3: Apollon tapınağının içinde yer alan su kaynağı (su kuyusu).Klaros Kutsal Alanının, antik
çağlarda kutsal kabul edilen bir su kaynağı üzerinde veya yanında kurulduğu düşünülmektedir. Bu
su kaynaklarından biri, bugün Klaros’taki Helenistik tapınağın içinde yer almaktadır.
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Resim 4: Klaros 2009-10A nolu sondajda, vadi tabanı yüzeyinden 225 cm derinlikte girilen mermerharç katmanı (kültür katmanı). 2016 yılında yapılan arkeolojik kazıda söz konusu seviyede rastlanan bu tabakanın bir yapı kompleksine ait olduğu anlaşılmıştır (Resim 5’e bakınız).
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Resim 5: 2016 yılında arkeolojik kazı sonucu ortaya çıkarılan, üretim (imalat) ve satışın bir arada
yapıldığı düşünülen bir yapı kompleksi.
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Resim 6: Klaros çevresinde yapılan sondajlardan alınan sedimanlariçersinde bulunan bazı fosil
örnekleri (Doğan ve Kalkan, 2011). Sedimanlar içinde bulunan makro ve mikro fosiller ortam belirlemede indikatör olarak kullanılmakta ve sedimanın biriktiği orta şartları ile ilgili önemli bilgiler
vermektedir.
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Çizim 2: Ahmetbeyli vadi tabanının Klaros’tan güneybatıya kesiti.

Çizim 3: Ahmetbeyli vadi tabanı, Klaros güneyi batı-doğu doğrultulu kesiti. Kesit, Klaros güneyinde (2016 yılı öncesi kazı çukurunun (giriş kapısının) yaklaşık 100 m güneyinde) bir hat boyunca
2009 ve 2010 yıllarında yapılan sondajlara aittir.
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AŞIKLI HÖYÜK YERLEŞMESİ ve
MİKROMORFOLOJİ ANALİZLERİ
Melis UZDURUM*
Susan M. MENTZER
GİRİŞ
Mikromorfoloji, toprak ve sedimanlarda çıplak gözle görülmesi mümkün
olmayan, -100 mikronun altındaki- malzemelerin tanımlanması için kullanılan
analitik bir yöntemdir. Bu yöntem, toprak içerisindeki malzemelerin tekil olarak
tanımlanmasının ötesinde, birimlerin birbirleriyle (yatayda) olan ilişkilerinin de
tanımlanarak bütünlüklü bir okuma yapılmasına imkan verir. Ayrıca mikrobirimlerin zaman içerisindeki diziliminin yani alt-üst ilişkisini saptanmasını
sağlar. Böylelikle mikromorfoloji yoluyla mikro-stratigrafik incelemeler de yapılabilmektedir.
Toprak içerisindeki malzemelerin mikroskop altında incelenmesi ve tanımlanması ilk kez Avusturyalı araştırmacı W.L. Kubiena tarafından sistematikleştirilmiştir. Bu nedenle Kubiena, mikropedolojinin kurucusu olarak kabul edilir1.
Kubiena’nın çalışmaları iki aşamalıdır. İlk aşamada morfo-analitik (toprak içerisindeki malzemelerin morfolojisinin tanımlanması) çalışmalar yapmış, sonrasında morfo-genetik (toprağın ve içerisindeki malzemelerin kaynağının anlaşılması) çalışmalara yoğunlaşmıştır2.
Mikromorfoloji’nin arkeolojide, arkeolojik malzeme üzerinde kullanımı
1958’lere uzanmasına karşın,3 hem metodolojik hem de teorik olarak arkeolojideki varlığı 1980larda inşa olmuştur. 1960larda farklı ülkelerde mikromorfoloji
çalışmaları sürdürülmüştür ancak bunlar Kubiena’nın kurduğu morfo-genetik
yaklaşımın ötesine geçememiştir. Bu yıllarda toprağın yapısı, mineraller, morfoloji tanımlamaları detaylandırılmış ve sistematikleştirilmiştir 4. Mikromorfoloji,
*
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1980lerde yorumlamalı arkeoloji yaklaşımı çerçevesinde ele alınır5, ardından
tanım ve terminolojisi büyük ölçüde tamamlanır6. P. Goldberg, Tabun (Israil) ve
Pechde l’Aze’da (Fransa) mikromorfolojik çalışmalara ağırlık verir ve
1989’larda Macphail ve Goldberg (2003) bu yöntem ve teori konusunda daha
fazla mesai harcamaya başlar. Mikromorfoloji’ningeçmişi anlamaya yönelik
kullanımı ilk zamanlarda Paleolitik dönem mağaralarında görülmesine karşın
bununla sınırlı kalınmamış, Neolitik ve daha geç döneme ait yerleşmelerde de
uygulanmaya başlamıştır. Örneğin kerpiç7, sıva8, mekan tabanları 9, duvar ve
dolgu10, aktivite alanlarının tortu tabakalarıyla karşılaştırılması11gibi mikro
yapı, kompozisyon ve kaynak kullanımının anlaşılmasına odaklanılançalışmalar bulunmaktadır.
Aşıklı’daki mikromorfoloji çalışmaları 1990ların başında, Prof. Ufuk Esin
başkanlığında sürdürülen ilk dönem kurtarma kazılarıyla12, dünyada mikromorfoloji analizlerinin kuramsal ve terminolojik altlığının oturduğu ve arkeolojideki kullanımının ivme kazandığı dönemle eş zamanlı olarak başlamıştır.2010
yılındaAşıklı’da yeniden başlayan ikinci dönem kazılarında ise, ilk dönem
Aşıklı araştırmalarından alınan sonuçların beraberinde getirdiği yeni sorunsallar ve değişen yaklaşım çerçevesinde 13, mikromorfolojininAşıklı’daki yaşamı
anlamaya yönelik sorduğu sorular değişmiş ve çeşitlenmiştir.
Bu yazıda arkeoloji dünyasındahalen çok da yaygınlaşmamış bu yöntemin
geçmiş insanların ve toplulukların yaşamının anlaşılmasına sağladığı katkı,
Aşıklı yerleşmesinde yapılan mikromorfoloji çalışmaları ile değerlendirilecektir.

JEOARKEOLOJİK BİR YÖNTEM: MİKROMORFOLOJİ
Jeoarkeolojik bir yöntem olarak kullanılan mikromorfoloji, arkeolojik sorulara cevap arar. Doğal da olsa, kültürel bir oluşum da olsa mikromorfolojinin
toprağı incelerken değişmeyen soruları, toprağın içinde ne olduğu, bunların
nereden geldiği, nasıl oluştuğu ve oluştuktan sonra ayrışma, taşlaşma gibi her-
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hangi bir değişim geçirip geçirmediği, geçirdiyse bu sürecin nasıl işlediğidir. Bu
sorular yöntemin petrografik ayağını oluşturur. Arkeolojik çerçevede ise, insançevre ilişkisi, duvar, taban, sıva gibiinsan elinin değdiğimalzemelerin yapım
teknolojileri, kerpiç, su, bitki örtüsü gibi malzemelerin karakterizasyonu, mekan kullanımı, kısa ve uzun vadeli insan aktiviteleri, deneyimler ve davranışlar
mikromorfolojinin ilgi alanına girmektedir14. Mikromorfolojinin amacı özetle,
geçmiş toplulukların yaşam öyküsünü anlamaya katkı sağlamaktır.
Mikromorfolojinin ilgi alanına giren konular, bu konuların mikromorfoloji
yoluyla değerlendirilmesi ve fitolit, arkeobotanik, element analizi gibi diğer
mikroarkeolojik analizlerden elde edilen sonuçlarla birlikte yorumlanabilmesindeki temel koşullardan biri, belki de en önemlisi, örnek toplama stratejisidir.
Kimyasal analizler, parçacık/tane boyutu analizi gibi geleneksel jeoarkeolojik
yöntemlerden farklı olarak mikromorfoloji, toprağı bloklar halinde analiz eder.
Blokların kesilmesi yani örnek toplama stratejisini, araştırma sorunsalı ve alınacak örneğin bağlamı belirlemektedir. Başka bir deyişlemikromorfoloji bloklarının tekil ve rastlantısal olarak değil, araştırma sorusu belirlendikten ve örnek
alınacak yerin kazılan alanla olan ilişkisi çözümlendikten sonra toplanması
esastır. Dolayısıyla mikromorfoloji çalışmalarının arazide başladığı söylenebilir.
Mikromorfolojinin araziden sonra ikinci ayağını laboratuvar ortamı oluşturur. Kesilen bloklar, laboratuvar ortamına taşındığında önce sertleşmesi için
hazırlanan bir karışımda bekletilir. Kullanılan karışım, taş, kerpiç gibi arkeolojik malzemenin niteliğine ya da laboratuvarlara göre değişebilmektedir. Örneğin Aşıklı’dakimikromorfoloji blokları MEKP (Metil-etil keton peroksit) ile katalize edilmiş, 7:3 oranında hazırlanan polyester reçine ve styrene karışımında
bekletilmiştir. Bloklar sertleştirildikten sonra önce kaba olarak dilimlenir, cam
slayt üzerine sabitlenir ve sonrasında perdahlanarak 30 mikron inceliğine getirilir. Bu işlem, ‚ince kesit hazırlığı‛ olarak adlandırılmaktadır. Mikromorfolojik
ince kesitler genellikle 5x7 cm büyüklüğünde olur. Ancak 3x5 cm ya da gerektiğinde daha büyük boyutta hazırlananları da bulunmaktadır. İnce kesitler hazırlandıktan sonra petrografik mikroskoplarda incelenir (Resim 115).
Petrografik mikroskoplar, genellikle 25x ile 400x arasında değişen büyütme
özelliği ile çok küçük boyuttaki kayaçların ya da minerallerin incelenebilmesi

14
15

Courty vd. 1989: 3-6.
ArazifotoğraflarıAşıklı Höyük Kazı ve Araştırma Projesi arşivindendir. İnce kesit taraması ve
mikroskop fotoğraf çekimi M. Uzdurum tarafından yapılmıştır.
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için üretilmiştir16. Bunlar ışık geçirgenliği olması bakımından diseksiyon ya da
biyolojikal mikroskoplardan farklıdır. Zira petrografik mikroskoplar düz polarize ışık (planepolarizedlight/PPL), çapraz polarize ışık (crosspolarizedlight/XPL),
karanlık alan aydınlatıcı (darkfieldillumination) ve mavi-yeşil floresan gibi çeşitliışık kaynaklarıyla donatılmıştır. Ince kesit tanımlamalarında ve fotoğraf çekiminde ayrıca mikroskobun düşük ve yüksek büyütme özelliğinden de yararlanılır. Bir çok örnek 7.5x-40x büyütme gücüyle tanımlanabilmektedir. Ancak
sferülit, fitolit, diyatom, kalsiyum oksalat, küçük kömür parçaları ve diğer organik malzemeler ile kum boyutundaki malzemelerin (63 um-2000 um) tanımlanabilmesi için yüksek büyütme özelliğinin kullanılması gereklidir.

AŞIKLI HÖYÜK’TE MİKROMORFOLOJİ
AşıklıHöyük’te1989 yılından bu yana değişen yaklaşım ve sorunsallar çerçevesinde sürdürülmekte olan kazı ve araştırmalar Orta Anadolu Bölgesi’nde
yerleşiklik sürecinin nasıl yaşandığı, zaman içerisindeki değişimler ve değişimlerinyaşamı nasıl etkilediği sorularına odaklanmakta, bölgede yüzyıllarca süregelen yaşamı (MÖ 8400-7300) anlamaya yönelik önemli veriler sunmaktadır 17.
Aşıklı’da sürdürülmekte olan Neolitik yaşam dinamiklerini sorgulayan, değişimin devinimlerini anlamayı amaçlayan araştırmalar, Orta Anadolu Bölgesi’ndeki neolitikleşme sürecinin bölgeye has unsurlar barındırdığını, kendine
özgü bir kimliğe sahip olduğunu göstermektedir18.
Aşıklı, 9. binyıl ortasından 8. bin yılın ikinci yarısına kadar kesintisiz olarak
iskan edilmiştir.Bu süreçte yaşananyavaş ve aşamalı değişim her araştırma
konusu için kendi bağlamında ele alınmakta ve farklı uzmanlık alanlarından
alınan sonuçlarla birlikte değerlendirilmektedir. Yerleşme iskanından terk sürecine kadar Aşıklı’dayaşanan değişimler yerleşikliğin ölçeği, bina yapım teknolojisi, mekan kullanımı, ölü gömme, alet teknolojisi, beslenme, nüfus gibi pek
çok parametre üzerinden okunabilmektedir. Her ne kadar oldukça yavaş gerçekleşmiş olsa da, zaman içerisinde yaşanan bu dönüşümler, Aşıklı’daki ‚toplumsal bir aradalık‛ motivasyonu kaybedilmeksizin gerçekleşmiştir.
Mikromorfoloji,yukarıda özetlenen sorunsallar çerçevesinde yerleşme sakinlerinin düşünce biçimleri, bunların davranışsal dışavurumu ve zaman içerisindeki dönüşümünün anlaşılmasına katkı sağlayan çalışma alanlarından biridir.

16
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Aşıklı’da2010 yılından bu yana sürdürülmekte olan ikinci dönem kazı ve araştırma sezonu mikromorfoloji çalışmalarında, Aşıklı sakinlerinin açık ve kapalı
mekanlarını nasıl disipline ettiği, kullandığı, mekanlara yüklenen işlev ve anlamların ne olduğu, yerleşikliğe geçiş sürecinde insan davranışlarının, karar ve
tercihlerinin kerpiç, sıva gibi yapı malzemelerin üretimine nasıl yansıdığı sorularına odaklanılmış, bu amaçla yerleşmedeki açık alan dolgularından ve binalardaki taban, duvar ve ocaklardanmikromorfoloji bloklarıtoplanmıştır.

YÖNTEM
AşıklıHöyük’temikromorfoloji blokları, Courty vd. (1989), Goldberg ve
Macphail (2003) yayınladığı teknikle toplanmıştır19. Öncelikle örnek alınacak
profil, kesit ya da duvar tıraşlanarak temizlenmiştir. Bloğunçıkartılacağı yer
bıçak ile işaretlendikten sonra genel ve detay, ölçekli fotoğrafı çekilmiş, ardından işaretlenen sınırlar derinlemesine (yak. 8-10 cm) oyulmuştur. Oyma işlemi
dört kenara da uygulandıktan sonra, bloğun arkasına doğru hafif açı yaparak
yerleştirilen düz keski ve çekiç yardımıyla blok çıkartılmıştır. Son olarak örnek
numarası bloğun üzerine yazılarak örneğin alındığı birim ile ilişkisi kurulmuş
(matriks vd.) ve bilgileri forma geçirilerek, belgelenmiştir.
Kesilmiş toprak blokların ince kesitleri Tübingen Üniversitesi (Almanya),
Toprak Bilimleri ve Jeoekoloji Laboratuvarı ve QualityThinSections/Arizona’da
hazırlanmıştır. Bloklar önce fırında kurutulmuş, ardından vakumlanarak örneklerin içerisindeki sıkışmış hava bertaraf edilmiştir. Kimyasal reaksiyona girmeyecek özellik ve kalitede derin bir kap içerisine yerleştirilen bloklar7:3 oranında
hazırlanan polyester reçine ve styrene karışımı dökülerek sertleştirilmiştir.Karışım ile sertleşen bloklar 600 C fırında tekrar kurutulmuş ve önceden belirlenen ve her örnek için hazırlanan formlara işaretlendiği gibi önce dilimlenmiş, ardından 5x7 cm boyutunda kesilmiştir. Kesilen her mikromorfoloji bloğu
su ve yağ karışımı ile perdahlanmış ve 30 mikron inceliğine getirilerek mikroskop altında incelenmeye hazır hale getirilmiştir.
İnce kesit okumaları Tübingen Üniversitesi, Jeoarkeoloji Bölümü, Petrografi
Laboratuvarında mikromorfolog S. Mentzer tarafından, doktora tez kapsamında incelenen kerpiç, harç ve duvar sıvalarının analizi ise M. Uzdurum tarafından yapılmıştır. Mikroskop çalışmaları için 2.5X-20X objektifli, yüksek çözünürlüklü Nikon ve Ziess petrografik mikroskopları ve binocular mikroskop kullanılmıştır. PPL ve XPL modunda çekilen ince kesit detay fotoğraflamalarındaste19

Courty vd. 1989, Goldberg ve Macphail 2003.
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romikroskop ya da petrografik mikroskop kameraları, (2.5X-5X-10X-20X objektifli) kullanılmıştır. Bunun yanında ince kesitlerin her biri XPL ve PPL modunda, RGB 4.000 Dpi çözünürlükte (NikonSuperCoolscan) taranmıştır.
Mikromorfoloji analizlerinde/ince kesit tanımlamalarında Stoops (2003) ile
Brewer (1964), Fitzpatrick (1984), Courty vd. (1989), Stoops vd. (2010) esas
alınmıştır20. Tanımlamalardaki temel parametreler İnce (fine) ve iri (coarse) taneli
fraksiyonları, taneciklik (texture) durumu, gözeneklilik (void) durumu, yapı
(fabric), mikroyapı (microstructure), agregalar (aggregates) ve içerik/katkı malzemelerinin tanım, yoğunluk ve dağılımları olmuştur.
İnce kesitlerde tanımlanan içerik ve ögeler yorumlanırken, iri fraksiyondaki
malzemeler kökenine göre yani antropojenik, biyojenik ya da jeojenik olma
durumuna sınıflandırılmıştır. Alınan örnek içerisindeki ikincil malzemeler ve
pedofeature21 tanımlanmıştır. Son olarak aynı malzemeye (kerpiç, sıva, harç gibi)
ve aynı kontekste ait olan ince kesit okumaları birbirleriyle karşılaştırılarak
bütünlüklü bir değerlendirme yapılmıştır.
Mikromorfolojik gözlemler sonucu tanımlanan içerikler ve bunların kaynağı,
pedofeature, gözeneklilik durumu ve mikroyapılar, bunların ilişkisel dağılımı
bütünlüklü değerlendirilmesi ile kerpiç yapım süreci, insan-çevre ilişkisi, oluşumun kökeni, su yatakları, bitki örtüsü ve toprak faunası hakkında bilgi sahibi
olmak mümkündür. İnce kesitlerdeki mikro fasiyeslerin yatay ve dikeyde karşılaştırmalı okumaları arkeolojik yerleşmelerdeki antropojenik ve jeojenik sedimantasyon bölgelerinin tanımlanması, aktivite alanlarının ve insan aktivitelerinin belirlenmesine katkı sağlamaktadır.

MİKROMORFOLOJİ ÇALIŞMALARI
Yukarıda detaylandırılan sorular çerçevesinde Aşıklı’daki açık alanlardan,
bina içerisine inşa edilen ocaklardan, bina tabanlarından ve duvarlarındanmikromorfolojiörnekleri alınmıştır.
Açık alanlarda sürdürülen mikromorfoloji çalışmaları hayvanların tutulduğu mekanların tanımlanmasını sağlamış, evcilleştirme sürecine dair büyük bir
boşluğu doldurmuştur. Arkeozoolojik çalışmalar Aşıklı’dakoyunun 8. bin yıl

20
21
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Stoops 2003, Brewer 1964, Fitzpatrick 1984, Courty vd. 1989, Stoops vd. 2010.
Pedofeature, topraktaki belirgin doku birimlerinin, bir ya da iki içeriğin konsantrasyonunda ya
da iç yapısındaki farklılığın tanımlanması yoluyla bitişiğindeki herhangi bir malzemeden ayırt
edilmesidir (Stoops, 2003: 101).
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yaşamında evcilleştirilme sürecine dairnet kanıtlar sunar 22, 9. bin yılda ise sürecin başlangıcı ile ilgili kanıtlar, açık alan dolgularının mikromorfoloji çalışmalarıyla desteklenmiştir. Mikromorfolojik analizlerde fitolit ve tezek sferülitleri,
kömürleşmiş bitki kalıntıları ve fosfat nodülleri tanımlanmış, bunların iç içe
geçmiş, ezilmiş ve yaş halde olduğu görülmüştür. Tezek düzlemleri, çok kalın
bir tabaka halinde ve üst üste yığılarak birikmiştir ve sıkışan tezek dolgularının
üzerinde toynak izleri tespit edilmiştir. Çalışmalar, 9. binyıl Aşıklı yaşamında
az sayıda ve genç ya da yeni doğmuş koyun/keçinin yerleşme içinde kontrol
altında tutulduğunu göstermektedir. Zaman içinde daha geniş alanların hayvanlara tahsis edildiği görülür. Bu anlamda mikromorfoloji çalışmaları, yerleşmedeki evcilleştirme sürecinin anlaşılmasında, arkeozoolojik çalışmalardan
alınan sonuçlar için tamamlayıcı olmuştur.
Aşıklı’da bina tabanları onarım gibi işlevsel sebeplerle vemekandaki hareketliliğe bağlı olarak sıvanarak yenilenmektedir. Bu durum, hem 9. bin yıl hem
de 8. bin yıl yaşamında tipiktir. Yenilemeler, mekanın inşası, kullanımı ve terki
ile uyumludur. Kapalı mekanlarda sürdürülen mikromorfoloji çalışmaları, mekan tabanlarının ne sıklıkta, kaç kez yenilendiğine dair veri sunmakta, ayrıca
taban yapımı ve karakterizasyonu hakkında da bilgi sağlamaktadır. Örneğin 8.
bin yıl yaşamı, konut alanında bulunan, zemin üstü, dörtgen planlı bir binaya
(Bina 7) ait tabanın gözle sayıldığında 12 kez sıvandığı not edilmiştir. Aynı
taban üzerinde yapılan mikromorfoloji çalışmaları bu sayının 41 olduğunu göstermekteve ayrıcataban sıvalarının ince taneli malzeme kullanılarak yapılmış,
kerpiçlerin aksine killi özellikte ve bitki katkılı olduğunu göstermiştir. Taban
sıvalarından iki tanesi, diğerlerinden içerik ve renk olarak farklıdır, nitekim bu
sıva turuncudan sarıya değişen tondadır ve kalker ihtiva eder23. Sonraki taban
sıvaları ise içerik ve kompozisyon bakımından birbiriyle benzer olmasına karşın, farklı renk gruplarında olması kaynak kullanımındaki çeşitliliğe işaret eder.
Bu bakımdan aynı binaya ait olsalar bile taban sıvalarının standart bir tarifle
yapılmadığı söylenebilir.
Ocaklar üzerine yapılan mikromorfoloji analizleri deyerleşmedeki gündelik
faaliyetlere ve davranışlara dair ipucu sağlar niteliktedir. Örneğin, 9. bin yılın
kapalı mekanlarındabarınaklarda kullanılan bir ocağın mikromorfoloji analizi,
kapalı mekanlardaki aktiviteler, ocak kullanımı ve pişirme organizasyonunun

22
23

Stiner M.C. vd., 2014: 8404-8409.
S. Mentzer, Report on FloorPlasteringSequences, Residental Buildings (2008-2012 Field Seasons), yayınlanmamış rapor.
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anlaşılmasına katkı sağlamıştır. Çaytaşı döşeli ocak, oval formda, toprağa yarı
gömük, kerpiç duvarlı bir yapının merkezine inşa edilmiştir. Kazı esnasında
arazideki ilk gözlemlere göre ocağın kullanıldıktan sonra aynı teknikle yeniden
inşa edilerek yenilendiği ve ocak taşlarının üzerinde gri ve beyaz kül dolguları,
kül dolgularının üzerinde turuncumsu sert bir dolgu, bu dolgunun üzerinde ise
yine önceki ile benzer başka bir gri kül dolgusu olduğu belgelenmiştir. Aynı
ocağa ait hazırlanan ince kesitlerocağın ilk kullanım evresinde yakacak olarak
tezek kullanıldığını, sonraki kullanım evresinde tezek kullanımının devam
ettiğini gösterir; ancak tezek öncekinden çok daha yüksek ısıya maruz kalmıştır. Bir sonraki kullanım evresinde ise tezek yerine ağaç yakılmış, ardından ocak
ince bir sıvayla sıvanarak yenilenmiştir. Yenilenen ocağın üzerinde tekrar ağaç
yakılarak, ocak bu haliyle bırakılmış ve yerine bir sonraki evrede aynı teknikle
yenisi inşa edilmiştir. Küllerin ve sferülitlerin birbirine sıkıca bağlı formda ve
agrega halinde olmaları hem tezeğin hem de ağaçların yerinde yakıldığını göstermektedir24.
Yerleşim bölgesi kayalık bir arazi olmasına karşın yerleşmenin kurulmasından terk edilene kadarki süreçte kullanılan esas yapı malzemesi kerpiçtir. Hem
9. bin yıl hem de 8. bin yıl yaşamı bina duvarları dökme, kalıp gibi farklı yapım
teknikleriyle inşa edilmiştir. Aşıklı’daki kerpiç ve harçlar üzerine yapılan çalışmalarda mimari yapı teknikleri, tasarımdaki yenilikler, yapım aşamaları gibi
geleneksel metrik ağırlıklı çalışmaların ötesinde, mikromorfoloji analizleri ile
çevresel farklılıkların, farklı kaynak kullanımlarının kerpiç içeriğine nasıl yansıdığı ve çeşitliliğin sosyal yaşamdaki rolüne odaklanılmıştır25. Analiz sonuçları,
Aşıklı’daki kerpiçlerin alçı taşı, bazalt, feldspat, kuvartz, tüf, volkanik cam gibi
volkanik kökenli kayaç türleri (jeojenik kökenli), çitlembik, kömür, kül, tezek,
kabuk, büyük bitkiler, bazı organik malzemeler ve küçük bitki kalıntıları gibi
katkı malzemesi ya da bağlayıcı olarak kullanılan malzemeler (antropojenik
kökenli) ihtiva ettiğini, içerik ve kompozisyon bakımından çeşitlilik barındırdığını göstermektedir (Resim: 226). Bu durum hem çevresel özellikler hem de kerpiç yapımında Aşıklı sakinlerinin kendilerine özgü kerpiç tariflerine işaret etmektedir.Aşıklıdakikerpiç karakterizasyonuna genel olarak bakıldığında hem
kerpiç hem de harçların kum, silt ve kil fraksiyonunda olduğu görülmektedir.
24
25

26
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S. Mentzer, 2013 yayınlanmamışrapor.
Kerpiç, harç ve sıvaların mikromorfoloji analizleri M. Uzdurum tarafından doktora tez çalışması kapsamında sürdürülmektedir.
V: gözenek, F: Feldspat, R: kayaçparçaları, C: çitlembik, Ch: kömür parçaları ve sarı okla işaretli:
tezek sferülitlerini göstermektedir.
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Kum fraksiyonundaki matriks, volkanik cam parçaları, ponza taşı ve feldspar
gibi volkanik mineraller içerir. Diyatom ve organik malzemeler, jeojenik malzemelere kıyasla daha azdır. Pek çok kerpiç ve harç, bitkisel gözenekler vefitolitler içermektedir ki bu durum bitkinin bilinçli olarak kerpice katıldığının en
net kanıtlarındandır. Bazı kerpiçlerde ve harçlarda katkı malzemesi olarak hayvan dışkısı/tezek kullanımı yoğundur. Katkı malzemesinde zaman içerisinde
değişen tercihlerden söz edilebilir. Örneğin, 9. bin yıl yaşamında katkı malzemesi olarak tezeğin yerini 8. bin yılda bitki katkısı almıştır. 9. binyılın kerpiçleri
8. binyıl harçları ile benzer karakterizasyondadır. Yerleşme dokusunun sıkılaştığı, mahalle gruplarının oluştuğu27 8. bin yılın ikinci yarısında,kaynak kullanımında çeşitlilik ve yerleşme dışına yönelme eğilimivardır. 8. bin yıl yaşamında
harçlar, kerpiçlere göre daha fazla agrega içermektedir. Bu durum harçlarda
önceki binaya ait yapı malzemelerinin geri dönüşüm malzemesi olarak değerlendirilerek yeni inşa edilen binada tekrar kullanıldığını düşündürmektedir.
Aşıklı Höyük yerleşmesinde bugüne kadar alınan sonuçlardan bu yazıda bir
kaç örnek ile özetlenen mikromorfoloji analizleri devam etmektedir. Sürdürülen
analizlerinin amacı, insan-çevre ilişkisi, kaynak kullanımı ve tercihler, yapı
malzemesi üretim zinciri konularında da mikromorfoloji yardımıyla Aşıklı topluluğunun yerleşme tarihini ayrıntılarıyla ortaya çıkartmaktır.
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PXRF YÖNTEMİ İLE İÇ BATI ANADOLU’DA
ERKEN MADENCİLİK AŞAMALARININ ARAŞTIRILMASI:
2016 YILI ÇALIŞMALARI
Michele MASSA*
Erkan FİDAN
Giriş
2016 yılında başladığımız proje ile ana amacımız, İç Batı Anadolu’da Geç
Kalkolitik Çağ ile Orta Tunç Çağı sonu arasındaki yaklaşık 2500 yıllık zaman
diliminde metalürjinin ilk aşamalarını aydınlatmaktır. Çok sayıda bakır, kurşun
ve gümüş gibi metalik maden yatakları bulunan çalışma bölgemiz içinde söz
konusu bu yataklardan bazılarının ilk kullanımının Tunç Çağlarına kadar indiği kabul edilmektedir (Harita: 1-2).1 Bu durum çalışma bölgemizi tüm Batı ve
Orta Anadolu içerisinde en büyük metalürjik bölgelerden biri haline getirir.
Bölgede 1990'lı yılların başlarında T. Efe ve daha yakın zamanda Ö. Koçak ile T.
ve H. Sivas tarafından yüzey araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Eskişehir ve
Kütahya illerinde ise E. Fidan 2017 yılında yüzey araştırmasına başlamıştır.
Buna ek olarak, bölgede özellikle son 30 yılda Kalkolitik ve Tunç Çağlarına ait
en az 20 merkez kazılarak, Anadolu için en yoğun arkeolojik bilgiye sahip bölgelerden biri haline getirilmiştir. Ancak ne yazık ki bugüne kadar yapılan çalışmalarda madencilik ve maden yatakları ile ilgili çok az araştırma yapılabilmiştir.

Amaç ve Yöntem
Proje, bölgede metalürjik teknolojinin gelişimi, bölgesel ve bölgesel üstü ölçekte metal takas modellerinin belirlenmesi, metal üretim organizasyonunun
arkasındaki sosyo-ekonomik mekanizmalar ve Tunç Çağı Anadolu metalürjisi
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için A. Yener'in "Highland modeli" olarak adlandırdığı sistemin test edilmesi
gibi bazı başlıklar üzerinde yoğunlaşmaktadır2.
Bu hedeflere ulaşmak için yapılan çalışmalar ve kullanılan teknikler ise şöyledir:
a) Bölgedeki metalürjik faaliyetlerle ilgili yayınlanmış verilerin yeniden değerlendirilmesi,
b) Eserlerin tahribatsız (pXRF) ve tahribatlı (ICP-MS) tekniklerle kimyasal
bileşim analizlerinin yapılması,
c) Bölgedeki metal eser, cüruf ve cevherlerin Kurşun İzotopu Analizinin
gerçekleştirilmesi,
d) Eserlerin ve cürufların metalografik analizi,
e) Analiz edilen bütün eserlerin ayrıca fonksiyonel, teknolojik ve kronolojik
tipolojisinin hazırlanması,
f) Ayrıca mekansal kalıpları anlamak için analitik sonuçların bir CBS platformu ile bütünleştirilmesi.
Projenin ilk yılı olan 2016’da tahribatsız pXRF yöntemi ile analizlerin yapılmasına odaklanılmıştır. Bu kapsamda bir yılda 14 farklı merkezden gelen 340
adet metal eser üzerinde analizler gerçekleştirilmiştir (Harita: 3). Örneklerin
analizi için portable X-Ray Fluorescence (pXRF) olarak adlandırılan taşınabilir X
Işını Floresans cihazı kullanılmıştır. Metal eserlerin kimyasal bileşim analizleri
Bruker firmasından temin edilen, Bruker IV-SD modelli taşınabilir bir X-Işını
Floresans cihazıyla gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarında doğruluk sapmasının belirlenmesi ve karşılaştırma için hem kalibre edilmiş hem de kalibre edilmemiş formattaki veriler değerlendirilmiştir.3

Değerlendirme
Araştırmamızın ilk sonuçları, İç Batı Anadolu'da MÖ IV. Binyıl’ın sonu ve
III. Binyıl’da, süs eşyaları, aletler ve silahların üretiminde kullanılan ana malzemenin alaşımsız bakır olduğunu göstermektedir (Tablo 1). En azından çalışma alanımızdaki merkezlerde arsenikli bakırın, bu dönemde yalnızca az miktarda kullanıldığını biliyoruz. İTÇ II Dönemi’nde ise arsenikli bakır artık ön
plana çıkmaktadır ve ilk kez kalaylı bakır (tunç) buluntular da bölgede görülmeye başlamaktadır. Yaptığımız analiz sonuçlarına göre bölgede kalaylı bakır

2
3

Lehner ve Yener 2014; Yener 2000; Yener v.d. 2015.
Bu çalışmada kullanılan metodolojinin ayrıntılı bir açıklaması için bkz. Massa v.d. 2017.
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yani tunç eserlerin ilk kez kullanılması MÖ 2700 yıllarında Demircihüyük mezarlığı olan Sarıket’in erken safhasına denk gelmektedir. 4 Kalay kullanımı Orta
Tunç Çağı’nda yoğunlaşsa da analiz yaptığımız pek çok Orta Tunç Çağı merkezinde kalaylı bakır oranı tüm metal eserler topluluğu içerisinde azınlığı oluşturur. Bu sonuçları bir haritada göstermeye çalışırsak, bazı yerleşmelerin MÖ
2700-2500 yılları arası gibi çok erken bir tarihte tuncu kullanmaya başladıklarını
(Harita: 4), Küllüoba gibi merkezlerin ise İlk Tunç Çağı'nın sonunda bu kullanımı gerçekleştirdiğini anlıyoruz (Harita: 5).
Kalayın yerel bir kaynak olmadığını ancak Doğu Toros Dağları ve ötesinden
geldiği varsayıldığına göre,5 kalay uzak bölgeler arası ticarette kullanılan bir
ürün olarak görülebilir. Bununla birlikte, bu modelin ana ticaret yolları ile bağlantısının ne derece kuvvetli olduğu veya kalaylı bakır ya da arsenikli bakırların kullanımında farklı kültürel tercihlerin temsil edilip edilmediğinden henüz
emin değiliz.
Araştırma sonuçlarımızda ilginç olan bir başka konu ise diğer alaşımlardır.
Yaptığımız çok sayıdaki analiz sayesinde farklı alaşım türlerini belgeleme şansına eriştik. Her ne kadar PXRF'den gelen sonuçların diğer analiz yöntemleri ile
teyit edilmesi gerekse de, pek çok farklı alaşım, farklı dönemler ve farklı yerleşmelerde karşımıza çıktığı için, sonuçlar güçlü bir hale gelmektedir. Bölgede
arsenikli ve kalaylı bakır dışındaki diğer alaşımlar İlk Tunç Çağı boyunca belirginleşmekte ve Orta Tunç Çağı ile birlikte toplamda yaklaşık % 20 oran ile ön
plana çıkmaktadır.
En yaygın olan alaşımlar ise
a) kalay, kurşun ve bakır,
b) arsenik, kurşun ve bakır,
c) çinko ve bakır,
d) gümüş ve bakırdır.
Analiz sonuçlarımız daha önce diğer bilim insanları tarafından yapılan analizlerle de karşılaştırılmıştır. Söz konusu analiz sonuçlarına göre bazı araştırmacılar, bu tip alaşımların bilinçli yapılıp yapılmadığı bir başka anlatımla bu ala-

4
5

Massa v.d. 2017.
Yalçın ve Özbal 2009; Yener 2000, 2009; Niğde ve Kayseri arasındaki kalay yatakları için bkz.
Yener v.d. 1989, 2015
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şımların doğal alaşımlar olup olmadıkları konusunda şüphe taşıyorlardı. 6 Bizim
yaptığımız analizler, çalışma alanımızdaki yaygın kullanım ve zaman içindeki
kademeli büyüme gibi sonuçlarla bu şüpheleri ortadan kaldırıyor gibi görünse
de, bunu doğrulamak için daha fazla analiz yapmamız gerektiğini biliyoruz.
Ayrıca hem arsenik hem de kalaydan oluşan az sayıda eser, farklı kompozisyona sahip kırık eserlerin geri dönüşümü ve yeniden eritilmesi için bir delil olabilir. İlginç olan nokta, bunların genel olarak çok nadir oldukları (İlk Tunç Çağı’nda genel olarak % 1-2) ve esasen kullanımlarının Orta Tunç Çağı ile sınırlı
olmasıdır (oran olarak % 7’ye ulaştıklarında).
Yaptığımız bazı diğer analizler değerli metaller üzerinde yoğunlaşmıştır. 30
adet altın ve gümüş objenin analiz sonuçları, tarih öncesi Anadolu'daki değerli
metaller hakkındaki bilgimizi büyük ölçüde arttırmıştır. Analizler açık bir şekilde, altın eserlerinin çoğunun, önemli miktarda gümüş içerdiğini göstermektedir. Öte yandan pek çok gümüş eser arasından sadece bir örnek yerel gümüş
kaynaklarından üretilmiş gibi görünürken, geri kalanı çoğunlukla % 30-40'ı
aşan yüzdelerde bakır ile alaşım halinde olduğu belirlenmiştir. Bu alaşım özellikle Arslantepe’de Krali mezarlarda başka yerlerde de belgelendiği üzere ve
büyük olasılıkla bilinçli bir alaşımdır. 7 Altın ve gümüş eserlerle ilgili bir başka
şaşırtıcı sonuç ise kullanım oranları ile ilgilidir. Söz konusu değerli madenlerin
kullanımı İlk Tunç Çağı sonrasında Orta Tunç Çağı’nda önemli bir oranda düşer. Demircihüyük mezarlığında İlk Tunç Çağı’ndaki tüm metal eserlerin neredeyse dörtte biri, %23’ü, altın veya gümüşten oluşmaktadır. Ancak mezarlığın
MÖ II. Binyıl evresinde altın ve gümüş hiç ele geçirilmemiştir.
Projenin ilk yılında tipolojik açıdan yaptığımız çalışmalar Demircihüyük
metal eserleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Yapılan incelemeler, Demircihüyük’ün
İç Batı Anadolu, Kızılırmak kavsi ve güneydoğu Anadolu'daki birçok değiş
tokuş ağının kesişim noktasında olduğunu göstermektedir. Az miktardaki yerel
bakır, antimon ve nikel alaşımlarının varlığı da tipolojik sonuçları teyit etmektedir.

Sonuçlar
Metodolojik açıdan bakıldığında, pXRF analiz yöntemi, büyük miktardaki
verilerin kısa zamanda analiz edilmesinde son derece yararlı olduğunu kanıtlamıştır. Bu sayede, 2016 yılı çalışmalarımız bölgedeki madencilik uygulamala-

6
7

Begemann v.d. 1992: 226; Pernicka v.d. 1990: 272-273.
Hauptmann v.d. 2002; Horejs et al. 2010: 21-24; kaynakça için bkz. Massa v.d. 2017: 68.

102

33. ARKEOMETRİ SONUÇLARI TOPLANTISI / CİLT II

rını değerlendirmek, yeni bazı alaşımları tanımlamak ve daha kesin tahribatlıtekniklerle analiz edilecek numuneleri belirlemek için oldukça yararlı olmuştur.
Ayrıca, bu yılki çalışmalarımızla altın ve gümüş objeler gibi eserleri örnekleme
fırsatı yakaladık. Ayrıca, projedeki CBS kullanımımız, farklı veri kümelerini bir
araya getirme yeteneğini arttırarak, metal ürünlerin ve hammaddelerin değişimi üzerindeki mekansal bileşen kalıplarını tanımlamamızı sağladı. Önümüzdeki yıl, ICP-MS ve Kurşun İzotop analizine odaklanarak projemize devam etmeyi; bu sayede eser tipolojisi, bazı nadir alaşımların varlığı ve çalışma bölgemizdeki eserler için olası köken alanları gibi sorunları çözmeyi umuyoruz.
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Tablo 1: Analiz edilen metal eserlerdeki ana alaşım bileşenlerinin arkeolojik dönemlere göre
dağılımı.
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Harita 1: Bakır, gümüş, altın ve kalay yataklarının dağılımı (kaynak: MTA web sitesi).

Harita 2: Batı Anadolu’da Tunç Çağları’nda bilinen madencilik faaliyetleri (Pernicka ve
diğerleri 1984, Wagner ve diğerleri 1984, 1986).
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Harita 3: Metal analizleri yapılan yerleşim yerleri.

Harita 4: M.Ö. 2700 ve 2200 yılları arasında incelenen alanlarda farklı alaşım tiplerinin oranları.

107

33. ARKEOMETRİ SONUÇLARI TOPLANTISI / CİLT II

Harita 5: M.Ö. 2200 ve 1700 yılları arasında incelenen alanlarda farklı alaşım tiplerinin oranları.
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TİLBAŞAR HÖYÜK (GAZİANTEP) ERKEN TUNÇ ÇAĞI
ŞERİT PERDAHLI SERAMİKLERİNİN FTIR
SPEKTROSKOPİSİ İLE İNCELENMESİ
Murat BAYAZİT*
Osman EKİNCİ
GİRİŞ
Gaziantep İl merkezinin yaklaşık 20 km güneydoğusunda, Oğuzeli ilçesinin
11 km güneydoğusunda, Gündoğan köyü yakınlarında yer alan Tilbaşar Höyük
İtalyan bir ekip tarafından 1971 yılında tespit edilmiştir (Resim: 1) (Tilbaşar
Höyük Kazı Arşivi). Gaziantep Müze müdürlüğü ile Christine Kepinski Lecomte yönetiminde yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları başlamakla beraber kesintili olarak devam etmiş 2006 yılından itibaren çalışmalar durmuştur. Tilbaşar
Höyük’te kazı çalışmaları Gaziantep Müzesi Müdürlüğü başkanlığında ve Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Elif Genç’in bilimsel
sorumluluğunda 2015 yılında yeniden başlamıştır. Kazılarda ele geçen buluntular arasında belirgin özellikler gösteren malzemelerin başında seramikler gelmektedir. Seramiklerin üretim özellikleri ve hammadde içeriklerinin belirlenmesi arkeolojik bilgi birikiminin desteklenmesi ve detaylandırılması bakımından dikkat çekicidir. Bu tip incelemeler genel olarak arkeometri olarak bilinmektedir.
Arkeolojik kazılarda ele geçen buluntuların (cam, seramik, metal, biyolojik
kalıntı; kafatası, diş vb.) analitik analiz yöntemlerle incelenmesi olarak tanımlanabilen arkeometri sayesinde malzemelerin üretim özellikleri hakkında bilgi
edinebilmek mümkündür. Bu bilim alanında özellikle seramikler için kullanılan
spektroskopik tekniklerden biri olan Fourier dönüşümlü kızılötesi (FTIR) spektroskopisi analizinin çalışma prensibi kızıl ötesi radyasyonun absorbe edilmesi
ve buluntunun kimyasal bağlarındaki titreşimlerin ortaya çıkarılması olarak
tanımlanabilir. FTIR analizinde elde edilen spektrumların bant değerleri pişmiş

*

Yrd. Doç. Dr. Murat BAYAZİT, Batman Üniversitesi, Batı Raman Kampüsü, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Seramik Bölümü (m.bayazit@hotmail.com).
Osman EKİNCİ, Batman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Arkeometri Yüksek Lisans Programı (öğrenci) (osmneknc@gmail.com).

109

33. ARKEOMETRİ SONUÇLARI TOPLANTISI / CİLT II

toprak (seramik, çanak-çömlek) kalıntılarındaki mineralojik içeriğin ve buna
bağlı olarak da hammadde ihtivasının ne olabileceği hakkında önemli ipuçları
vermektedir (Bayazit vd., 2016a; Kılıç ve Karahan, 2010).
Devam eden arkeometrik bir araştırmanın (yüksek lisans tezinin) ön sonuçlarını içeren bu çalışmada Gaziantep ilinde yer alan Tilbaşar Höyük’te sürdürülen arkeolojik kazılarda ele geçen Erken Tunç Çağı şerit perdahlı seramik grubuna ait 10 adet temsili buluntunun FTIR spektroskopisi ile karakterize edilmesi amaçlanmıştır. Seçilen örnekler üzerinde yapılan FTIR analizi sonucunda
elde edilen spektrumlardaki bant değerleri (cm-1) literatürdeki çalışmalarda yer
alan mevcut değerler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve seramiklerdeki muhtemel hammadde içerikleri belirlenmiştir.

YÖNTEM VE DENEYLER
Çalışmada incelemek üzere höyükten Erken Tunç Çağı şerit perdahlı seramik grubundan temsili olarak 10 adet numune seçimi yapılmıştır (Resim: 2).
Numune seçiminde etken parametreler temsil edilen parça türü, renk, hamur
dokusu, safsızlık içeriği (mevcut ise) gibi faktörler olmuştur. Temsili numune
seçimi Yrd. Doç. Dr. Elif Genç (Çukurova Üniversitesi) tarafından yapılmıştır.
Alınan numuneler analiz öncesinde temizlik işlemine tabi tutulmuştur. Analiz
esnasında az miktarda toz kullanılacağından seramiklerin olabildiğince safsızlıklardan arındırılması gerekmektedir. Bu amaçla seramikler bir gün boyunca
distile su içerisinde bekletilmiştir (seramik parçadaki gözenekli yapıya nüfuz
edebilecek çözünebilir tuzların çöktürülmesi sağlanmıştır). Sonrasında yumuşayan yüzey kirlilikleri dokuya zarar vermeyecek şekilde uzaklaştırılmıştır.
Seramikler kurutulduktan sonra porselen havanda toz haline getirilmiştir. Toz
hazırlama işleminin homojen olabilmesi amacıyla seramiğin farklı bölgelerden
parça alınmıştır. Öğütme işlemleri arasında havan önce saf su ile sonrasında ise
saf alkol ile temizlenmiştir. Böylelikle numune tozları arasında herhangi bir
karışma ve/veya etkileşimin olmaması sağlanmıştır. Çalışmada Perkin Elmer
marka Spectrum Two Model FTIR cihazı kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir.

BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
Seramiklere ait FTIR spektrumları resim 3-12’te, literatürdeki FTIR bant değerlerine göre belirlenen muhtemel mineral içerikleri ise Tablo 1’de verilmiştir
(Maravelaki-Kalaitzaki ve Kallithrakas-Kontos, 2003; Mazzocchin vd., 2003;
Edreira vd., 2001; Farmer, 1974; De Benedetto vd., 2002; Ellid vd., 2003; Iglesias
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ve Serna, 1985; Iglesias vd., 1990; Yariv ve Mendelovici, 1979; Shillito vd., 2009;
Nakamoto, 1970; Gadsden, 1975; Barone vd., 2011; Shoval, 2003; Madejova ve
Komadel, 2001; Ravisankar vd., 2011; Bayazit vd., 2015; Bayazit vd., 2016a).
İncelenen örneklerde genel olarak geleneksel seramik üretimindeki başlıca
hammaddeler olan kil, kuvars ve feldspat-plajiyoklaz tespit edilmiştir. Elde
edilen sonuçlar seramiklerde genel olarak kalsit ve/veya dolomit gibi karbonatlı
hammaddelerin kullanıldığına işaret etmektedir. Bu durum da hammadde
kaynağı olarak kalkerli kil yataklarından faydalanılmış olabileceğini akla getirmektedir. Özellikle 1430 cm-1 civarında olmak üzere, 875 cm-1 ve 712 cm-1
dolaylarında gözlemlenen karakteristik bant değerleri karbonatlı hammaddelerin varlığını ortaya koyar nitelikte olmuştur (Maravelaki-Kalaitzaki ve Kallithrakas-Kontos, 2003; Mazzocchin vd., 2003; Edreira vd., 2001; Bayazit vd., 2015).
Bu içerik seramiklerin maksimum pişirim sıcaklık değerlerinin de çok yüksek
olmadığını akla getirmektedir, çünkü dolomit ve kalsit sırasıyla 650-700oC ve
750-850oC civarında bozunmaktadır (Broekmans vd., 2004; Shoval, 2003).
Seramiklerin pişirimi esnasında karbonatlı hammaddelerin (örneğin; kalsit,
dolomit) sırasıyla kil (~800-850oC) ve kuvars (~850-900oC) ile reaksiyona girmesi
sonucu oluşan yeni fazlar olan gehlenit ve diopsit de muhtemel mineral içerikleri olarak belirlenmiştir (Cultrone vd., 2001). Bu minerallerin belirlenmesi doğal olarak maksimum pişirim sıcaklık aralığı ile ilgili önemli bilgiler vermektedir. Ancak, FTIR analizinde bant değerleri dikkate alınarak belirtilen muhtemel
mineral içeriklerinin, özellikle de yüksek sıcaklık fazlarının, daha net görülebileceği teknik hiç kuşkusuz XRD analizidir. Mevcut çalışmada devam eden analizler arasında yer alan XRD ile seramiklerdeki muhtemel yeni faz oluşumları
hakkında detaylı bilgi edinilmesi beklenmektedir. Bu bağlamda, FTIR analizinde elde edilen sonuçların çalışmanın ilerleyen bölümlerinde uygulanması planlanan tüm analizlere yol gösterici nitelikte olacağı öngörülmektedir.
Tablo 1’e göz atıldığında bazı minerallerin bant değerlerinin birbirlerine çok
yakın veya aynı olmasından dolayı daha belirgin sonuçlara ulaşmanın sadece
FTIR analizi ile değil bunun yanında kimyasal ve/veya mineralojik analizler ile
mümkün olabileceği gözlemlenmiştir. Dolasıyla, FTIR sonuçlarında yer alan
dalga sayılarında yakınlık bulunan minerallerin spektrumlarına göz atıldığında
hangisinin seramikte yer aldığı veya spektrumun hangi mineralden kaynaklandığı hakkında kesin bir yorum yapılmamıştır.
Seramiklerin pişen bir malzeme olması doğal olarak pişirim sıcaklığına ve
pişirim teknolojilerine bağlı olarak minerallerdeki değişim, bozunum ve/veya
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yeni oluşumları da beraberinde getirmektedir. Esas olarak seramikteki hammadde içeriğinin türü olmak üzere pişirim tekniği ve buna bağlı olarak maksimum sıcaklık, bu sıcaklıktaki bekleme süresi, pişirim atmosferi ve hatta fırınlamada kullanılan yakıt türü de oluşabilecek mineralojik değişimlere etki edebilmektedir. Dolayısıyla, mineralojik olarak seramiklerin içerik bakımından aydınlatılması ve maksimum pişirim sıcaklık aralıklarının ortaya çıkartılmasında
özellikle XRD analizi, ayrıca kimyasal içeriğin belirlenmesi (temel oksitler ve
eser elementler) amacıyla da XRF analizi tercih edilebilir. Petrografi analizi de
seramiklerdeki mineral-kayaç içeriklerinin belirlenmesi ve hamur yapısının
incelenmesi bakımından faydalı bilgiler vermektedir. Bunların yanında TGDTA ve SEM-EDX yöntemleri de sırasıyla termal (entalpi değişimi, ağırlık kaybı) ve mikroskobik (mikro kimyasal, mikro yapısal özellikler) incelemelerde
sıklıkla kullanılmaktadır. FTIR analizine benzer olarak bu metotların da tek
başlarına kullanılmaları yerine birkaçının bir arada kullanılması arkeometrik
araştırmaların daha sağlıklı yürütülmesi bakımından avantaj sağlayacaktır (Bayazit vd., 2014; Bayazit vd., 2015; Bayazit vd., 2016b).

TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Yapılan bu çalışmada devam eden arkeometrik bir araştırma (yüksek lisans
tezi) kapsamında incelenmekte olan ve Tilbaşar Höyük’te ele geçen Erken Tunç
Çağı şerit perdahlı seramik grubuna ait temsili örneklerin ön sonuçlarını içeren
FTIR analizi verileri sunulmuştur. Elde edilen sonuçlar bu seramiklerin üretiminde kalkerli kil kaynaklarından faydalanılmış olabileceğine işaret etmektedir.
Ayrıca karbonatlı hammadde içeriği tespit edilen seramiklerin pişirim sıcaklık
aralıklarının bu hammaddelerin bozunum sıcaklık değerini aşmadığı düşünülmektedir. Diğer taraftan bazı numunelerde FTIR bant değerleri ile tespit edilen
ve muhtemel mineral içeriği olarak değerlendirilen diopsit ve gehlenit varlığı
bu seramiklerin diğerlerine göre daha yüksek sıcaklıklarda pişirildiklerini akla
getirmektedir.
Projenin (yüksek lisans tezinin) ilerleyen dönemlerinde uygulanacak kimyasal, mineralojik ve mikroskobik incelemeler mevcut çalışmada sunulan FTIR
analizinde elde edilen sonuçlar üzerinden daha rahat yorumlanabilecektir. Ayrıca bu çalışmadaki sonuçların provenans araştırmalarına da katkı sağlayacağı
öngörülmektedir. Höyükte ele geçen seramik grupları için yapılan detaylı arkeometrik çalışmaların sınırlı olması bakımından elde edilen sonuçların gerek
aynı gerek farklı seramik grupları için yapılacak arkeometrik incelemelere yol
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gösterici ve bilimsel anlamda katkı sağlayıcı bir basamak olacağı düşünülmektedir.
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Resim 1: Tilbaşar Höyük’ün güneydoğudan görünümü (Tilbaşar Höyük Kazı Arşivi)

Resim 2: Çalışmada kullanılan bazı temsili seramik numuneler.
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Resim 3: P-1 kodlu seramik örneğe ait FTIR spektrumu.

Resim 4: P-2 kodlu seramik örneğe ait FTIR spektrumu.

Resim 5: P-3 kodlu seramik örneğe ait FTIR spektrumu.
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Resim 6: P-4 kodlu seramik örneğe ait FTIR spektrumu.

Resim 7: P-5 kodlu seramik örneğe ait FTIR spektrumu.

Resim 8: P-6 kodlu seramik örneğe ait FTIR spektrumu.
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Resim 9: P-7 kodlu seramik örneğe ait FTIR spektrumu.

Resim 10 : P-8 kodlu seramik örneğe ait FTIR spektrumu.

Resim 11: P-9 kodlu seramik örneğe ait FTIR spektrumu.
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Resim 12: P-10 kodlu seramik örneğe ait FTIR spektrumu.

Tablo 1. Seramiklere ait FTIR bant değerlerine göre muhtemel mineral içerikleri.

Kl
Alb
Oli

P-2
558.97
Man
Kl
Mus

Numune Kodu
P-3
558.97
Man
Kl
Mus

461.27

622.85

Dps

633.18

Dps

629.42

Dps

474.42

667

Oli
Dps

667

Oli
Dps

666.06

Oli
Dps

562.73

FT-IR BANT DEĞERLERİNE GÖRE
MUHTEMEL MİNERALLER

P-1
453.76

693

693.3

692.36

P-4

Kal
Kvs

712.1
776.9

793.82

Kvs
Klt
Kal
Dol
Dps
Oli

797.58

1160.2

1435.17

1981.2

An
Alb
Kvs
Kal
Dol

454.7

Kl
Alb
Oli

462.21

Mik
Ort
İll
Alb
Kl
Dps

506.36
695.18

Kvs

713.03
776.9

999.87

Vol
Man

695.18

Kvs

875.31

P-5
Kl
İll
Mik
Ort
Hem
Klt
Alb
İll

875.30

1008.29

1431.53

1980.3

Kvs
Kal
Kvs
Kvs
Klt
Kal
Dol
Dps
Klt
İll
Mik
Ort
Kal
Dol

712.1
776.9

Kvs
Kal
Kvs

Kvs
Kal
Kvs

712.21
778.79

Kal
Kvs

712.23
778.79

796.64

Kvs
Klt
Kal
Geh

797.58

1000.07

Kvs
Klt
Kal
Dol
Dps
Oli

874.08

Kal
Dol
Dps

872.91

Kal
Dol
Dps

1443.9

Kal

1015.21

Klt
Mik
Ort
An
Alb
Kvs
Kal

1015.85

Kal

1796.2
1981.2

Klt
Mik
Ort
An
Alb
Kvs
Kal
Dol
Kal

795.7
875.55

1980.3

849.24

1160.2

1421.06
1796.2
1981.2

848.3

1161.1

1434.61

Kvs
Klt
Kal
Geh
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Tablo 1. (Devamı)
P-6
454.7

511.06

FT-IR BANT DEĞERLERİNE GÖRE MUHTEMEL MİNERALLER

667

Kl
Alb
Oli
Kvs
Dps

P-7
459.4
Alb
Oli
466.9

Numune Kodu
P-8
459.4
Alb
Oli

Mik
Ort
Dps
Dps

463.15

Mik
Ort

506.36

508.24

Dps

667

694.24

Kvs

712.14

777.85

Kvs

694.24

Oli
Dps
Kvs

797.58

Kvs

Kal

712

Kal

848.3

777.85

Kvs

778.79

Kvs

873.75

Kvs
Klt
Kal
Geh

797.58

Kvs
Klt
Kal
Geh

1018.89

Kal
Dol
Dps
Klt
Dps

873.43

Kal
Dol
Dps
Vol
Mus
Mik
An
Alb
Kvs

1420.95

Kal
Geh
Kal
Dol
Dps
Klt
Mik
An
Alb
Kvs
Kal

1795.2

Kal

694.24

712.37

Kal

694.24

778.79

Kvs

712.01

Oli
Mik
Klt
Geh
Dps
Kvs
Klt
Kal

797.58

Kvs
Klt
Kal
Geh

778.79

Kvs

797.58

797.76

Kvs
Klt

848.3

Kal
Dol
Dps
Klt
Mik
Ort
Kal
Dol

849.24

Kal
Geh

872.29

873.08

Kal
Dol
Dps
Klt
Mik

915

872.96

1012.03

1434.82

1795.2

1980.3

Kal

1016.14

1161.1

An
Alb
Kvs
Kal
Kal

P-10
695.18
Kvs
Klt
Kal

503.55

849.24

Kl
Alb
Oli
Dps

712.23

Oli
Dps
Kvs

637.88

P-9
455.64

1008.29

1437.85

Klt
İll
Mik
Ort
Kal
Dol

848.3

1023.90

1161.1

1427.86

1161.1

1980.3

Kal
Dol

1417.08
1635.5
1796.2
Kal
1797
1796.2
Kal
1981.2
1980.3
1980.3
Alb: Albit, An: Anortit, Dol: Dolomit, Dps: Diopsit, Geh: Gehlenit, Hem: Hematit, Kal: Kalsit, Kl:
Klorit, Klt: Kaolinit, Kvs: Kuvars, Man: Manyetit, Mus: Muskovit, Oli: Oligoklaz, İll: İllit, Mik:
Mikroklin, Ort: Ortoklaz, Vol: Vollastonit
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UĞURLU HÖYÜK - GÖKÇEADA’DA BULUNAN NEOLİTİK
VE KALKOLİTİK DÖNEM SERAMİK VE TAŞ
BULUNTULARI ÜZERİNDE İLK ARKEOMETRİK
GÖZLEMLER
Murat DİRİCAN*
Çiğdem ATAKUMAN
Ceren Nur BİLER
Burçin ERDOĞU
GİRİŞ
1998 yılında Savaş Harmankaya’nın Gökçeada’da gerçekleştirdiği araştırmalar sırasında saptanan Uğurlu-Zeytinlik Höyük (Harmankaya ve Erdoğu 2001,
2003), adanın güneybatısında Uğurlu Köyü’nün 1 km kuzeydoğusundadır.
Neolitik ve Kalkolitik Dönemlere ait yerleşim verileri sunan höyükte (Tablo: 1)
kazı çalışmaları 2009 yılından günümüze Prof. Dr. Burçin Erdoğu başkanlığında sürdürülmektedir (Erdoğu 2011a, 2011b, 2012a, 2012b, 2013, 2014a, 2014b,
2015, 2016, 2017, Erdoğu ve Yücel, 2013, 2016, Guilbeau ve Erdoğu, 2013, Erdoğu vd. 2014). Bu çalışma, Uğurlu Höyük’te ele geçen seramik, mermer, obsidiyen ve diğer bazı taş buluntuların hammadde kaynaklarını ve üretim tekniklerini tespit etmek için gerçekleştirilen arkeometrik çalışmaların ilk verilerini
sunmaktadır.
Tablo 1. Uğurlu Höyük kronoloji tablosu
Uğurlu Höyük Kronolojisi
Uğurlu Kat II
M.Ö. 4500-4300
Uğurlu Kat III
M.Ö. 5500-4900
Uğurlu Kat IV
M.Ö. 5900-5500
Uğurlu Kat V
M.Ö. 6600-5900
Uğurlu Kat VI
M.Ö. 6800-6600

*

ODTÜ Arkeometri Ana Bilim Dalı
Doç. Dr. ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı
ODTÜ Arkeometri Ana Bilim Dalı
Prof. Dr. Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
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ANALİZLER
İlk arkeometrik analizler, höyüğün IV-III ve II. katlarından temin edilen çanak-çömlek, taş balta ve keski, obsidiyen ve mermer buluntu grupları üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Bu buluntu gruplarının üretiminde kullanılan hammaddenin mineralojik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi için petrografi, XRD, PXRF ve duraylı izotop yöntemleri uygulanmaktadır (Tablo: 2).
Tablo 2. Analizlerin buluntu gruplarına göre dağılımı.
Buluntu
adedi
25

İnce
kesit
25

Taş balta vb
Obsidiyen

12
42

12

Mermer bilezik
Toplam

15
96

Buluntu türü
Çanak-çömlek

XRD

P-XRF

Duraylı
İzotop

14
42

37

14

15
61

7
7

Çanak-Çömlek:
Seramik örneklem için kullanılan Kat IV, III ve II malzemesinin (Tablo: 3) kil
ve katkı hammaddelerinin nitelikleri ile seramiğin genel dokusu ve yapısal
özelliklerini belirlemek amacıyla XRD ve ince-kesit analizleri gerçekleştirilmiştir (Moore ve Raynolds 1997, Reedy 2008, Quinn 2013, Dirican vd. 2017) Bu
kapsamda dikkate alınan değişkenler; kayaç parçası varlığı ve mineral yapısı,
doku, katkı maddelerinde öğütülme/eleme, hamurda çatlak varlığı, zonlanma,
organik madde varlığı, fosil varlığı, pişme sıcaklığı, pişme atmosferi olarak
belirlenmiştir (Reedy 2008).
Tablo 3: Arkeometrik analizleri gerçekleştirilen seremiklerin katlara göre dağılımı
Kat Bilgisi

Örnek sayısı

Örnek adları

Uğurlu Kat II

2

U3(?), U8

Uğurlu Kat III

15

U1, U4, U5, U6, U9, U11, U12, U13, U14, U15,
U17, U18, U19, U20, U21

Uğurlu Kat IV

6

U7, U16, U22, U23, U24, U25

XRD analizlerinin sonuclarına göre illit, smektit ve illit-smektit karışımı kil
ve katkı maddesi olarak da yaygın olarak andezit türü bir volkanik kayaç kul-
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lanıldığı belirlenmiştir (Şekil 1). Andezit katkı malzemesi, kille karıştırılmadan
önce kaba bir öğütme işleminden geçirildiğinden, ince kesitte kaba bir doku
gözlenmektedir. Örneklerde fosil kalıntısı bulunmamaktadır ancak, muhtemelen kil elenmeden kullanıldığı için, çoğunda organik madde kalıntısına rastlanmaktadır. Malzemenin büyük bir bölümünde pişirilme sıcaklığı 700°C’nin
altındadır ve yaklaşık yarısının yükseltgen ortamda, yarısının da indirgen ortamda piştiği anlaşılmaktadır. Seramik kesitlerinde, ön ve arka yüzeylerde çok
ince koyu şerit halinde zonların gözlenmesi, pişme sırasında bir organik maddeye temas ettiğini göstermektedir. Örneklerin yarısına yakın bir bölümünün,
yüzeye kırmızı veya kahvenin açık tonlarını kazandırabilmek için hızlı pişirme
ya da hızlı soğutulduğu anlaşılmaktadır.
Örneklerin büyük bir bölümünde, seramik hamuru içinde çatlaklar görülmektedir. Seramik biçimlendirilirken uygulanan basınca dik doğrultuda gelişen
bu çatlaklar, seramiğin kurutulma ve pişirilmesi sırasında içi hava dolu boşluklar olarak belirginleşir. Bu tip çatlaklar, seramiklerin ısı yalıtımını artırabilir.
Bazı örneklerin iç yüzeyinde (U11 ve U20-Kat III ve U25- Kat V) ince bir kil
sıvaması katmanı tespit edilmiştir. Bu uygulamanın kaba sıvı yalıtımını artırmak için yapıldığı düşünülmektedir.

Şekil 1: Seramiklerde petrografik ince kesit örnekleri.
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Sürtme Taşlar:
Uğurlu Höyük sürtme taş buluntuları arasında ise balta, keser ve keskiler
oldukça yaygındır ve yeşil, mavi-yeşil tonlarında taşlardan üretilmiştir. Petrografik analizi yapılan toplam 12 sürtme taş örneğin 7’si (T1,T2, T3, T4, T5, T8(?),
T12) Kat III’den 5’i ise yüzey buluntusu olarak ele geçmiştir. Bu buluntuların
büyük bir bölümünün meta-serpantinit, jadeit, meta-bazalt, meta-gabro türü
metamorfik kayaçlar olduğu anlaşılmaktadır. Bunların dışında iki örneğin çamurtaşı türünde bir sedimanter kayaç ve genç bir volkanik kayaç olduğu anlaşılmıştır (Şekil 2). Bunların dışında bilezik ya da kap gibi farklı formlarda
hammaddesi mermer olan buluntulara da rastlanmaktadır. Bu örnekler üzerinde P-XRF ölçümleri sağlıklı sonuçlar vermediğinden ve duraylı izotop analizi
çalışmaları devam etmektedir.

Şekil 2: Uğurlu Höyük sürtme taş buluntularından ince kesit örnekleri.

Obsidiyen:
Toplam 42 obsidyen örnek üzerinde P-XRF ölçümleri yapılmıştır. Bu çalışma
kapsamında ölçümü yapılan 42 örnek ve daha önce Marina Miliç (2014) tarafından yapılan 85 örneğe dayanarak Melos obsidiyeninin tüm katlarda yaygın
olarak kullanıldığı görülmektedir (Şekil 3). Melos kökenli obsidiyenler, hem
Adamas hem de Demengaki kaynaklıdır. Göllü Dağ obsidiyeni, özellikle V.
Kat’ta fazladır, ancak azalarak MÖ 4300 yıllarına kadar varlığını sürdürmüştür.
Nenezi Dağ obsidiyeni Neolitik dönem tabakalarında oldukça az görülmektedir
ve Kalkolitik Çağa tarihlendirilen III ve II. Katlarda hiç görülmemektedir. Bu
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kapsamda, VI. Kat’tan incelenen 4 obsidyenin hepsi Melos kaynaklıdır. En fazla
obsidiyen V. Kat’ta bulunmuştur; bunların arasında incelemesi yapılan 23 örnekten 15 adedi Melos, 6 adedi Göllüdağ, 2 adedi Nenezi Dağ kaynaklıdır (Carter 2008). Kat IV’te incelenen 3 örnek, Kat III’ten incelenen 8 örnek ve Kat II’den
incelenen 4 örnek Melos kaynaklıdır.

Şekil 3: Obsidiyen örneklerin kaynaklara ve katlara göre dağılımı.

TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Çanak-çömlek buluntuların hammaddesi olan illit ve smektit türü killer, yerleşmenin yakın çevresindeki dere yataklarında bol miktarda bulunmaktadır
(Şekil 4). Katkı maddesi olarak kullanılan volkanik kayaçların, Uğurlu Höyüğün üzerinde bulunduğu ‚Gökçeada Domları‛ jeolojik biriminde sıklıkla rastlanan andezit türlerine ait olma ihtiali yüksektir. Yerleşmeninin yaklaşık 10 km
kuzey-doğusundaki, kuvars monzonit, diyorit-diyorit porfir içerikli ‚Mutludere
Sokulumu‛ jeolojik birimlerinde bulunan volkanik kayaçlardan da zaman zaman faydalanılmış olabilir.

Şekil 4: Uğurlu Höyük seramik, sürtme taş ve obsidiyen buluntularının
üretiminde kullanılan olası kaynak alanlar (Harita, Sarı vd. 2015’ten türetilmiştir)
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Jadeit, meta-bazalt ve meta-gabro türündeki metamorfik kökenli sürtme taş
buluntuların kaynağı, Uğurlu Höyüğün kuzey-batısında bulunan ve ada içinde
çok sınırlı bir alanda yayılım gösteren ‚Çamlıca Metamorfitleri‛ olmalıdır. Buluntuların boyutları ve nitelikleri göz önüne alındığında, Uğurlu’yu çevreleyen
kıyı şeridinde ve dere yataklarında bol miktarda bulunan ve muhtemelen Çamlıca Metamorfitlerinden türeyen, çakıl taşlarının kullanıldığı düşünülmektedir.
Az miktarda ele geçen bazı buluntularda serpantinit türevi bir ultramafik bir
kayacın kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu örneklerin hammaddesi Gökçeada’da
bulunmamaktadır (Dirican vd. 2016), ancak Çanakkale’nin güneyinde bu türden jeolojik birimlere rastlanmaktadır (Şekil 4). Çamlıca metamorfitleri içinde
iyi nitelikte olmayan mermer seviyelerine rastlanmakla beraber, Çanakkale’nin
güneyinde bulunan mermer kaynaklarının kullanılmış olabilceği tahmin edilmektedir. Obsidiyen buluntuların P-XRF sonuçlarına göre ise ağırlıklı olarak
Melos kaynaklı hammaddenin kullanıldığı görülmektedir. V. Katta Göllüdağ ve
Nenezi Dağ obsidiyenine rastlanmaktadır ancak geç katlara doğru Anadolu
kökenli obsidyen azalmaktadır. Obsidiyen dışındaki hammadelerinin olası
yataklarından örnekler alınmış ve çalışmaları devam etmektedir.
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ANKARA KALESİ GENÇKAPI BÖLGESİNDEKİ ANDEZİT
VE MERMER TAŞLARINDA GÖZLEMLENEN
BOZULMA SORUNLARININ TESPİTİ
Dr. Musa TOKMAK*
GİRİŞ
Yapı taşı malzeme bozulmaları kimyasal, fiziksel, mekaniksel ve biyolojik
sebeplerden olabilmektedir. Taşın dış yüzeyinden başlayıp iç yüzeye doğru
ilerleyen bozulma kimi zaman iç yüzeyden dış yüzeye doğruda olmaktadır.Taşın kendi yapısından kaynaklanan gözeneklilik yapısı, gözeneklilik ağlarının bir birleri ile ilişkisi, ortamın sıcaklığı, atmosferik kirlenmeler gibi birçok
faktör taşın bozulmasında etkilidir (Croci, 1998). Nemli ve sıcak havalarda kimyasal bozulma ön planda olup soğuk bozulma hızlıdır ve kurak havalarda fiziksel bozulma daha etkili olup taşlardaki bozulma hızı daha yavaştır.Kayaçları
oluşturan öğelerin eriyerek kimyasal bileşimlerinin değişmesi sonucu taşlarda
gözlemlenen parçalanma, ufalanma ve ayrışmadır. Kimyasal bozulmanın en
önemli faktörü atmosferik kirlilik, nem ve ısıdır. Kimyasal bozulma taşların
mineral yapısında bozulmalardan olmaktadır. Kimyasal ayrışmada hidratasyon
ve hidroliz, redüksiyon, çözünme (indirgeme) ve biyolojik-kimyasal değişimler
söz konusudur.Taşın kendi yapısından veya çevredeki malzemelerin etkisi ile
taş yüzeylerde suyunda etkisi ile taşlarda tuzlanma meydana gelebilmekte ve
bu tuzlar özellikle nemli bölgelerde kimyasal bozulmalara sebep olmaktadır. En
önemli tuzlar alkali ve toprak alkali sülfat, karbonat, nitrat ve klorürlerdir. Taş
yüzeyde ve yüzeyin altında biriken tuzlar kimi zaman taşlarda kabuklanma ve
tabakalaşma meydana getirebilmektedir (Torraca, 1988).
Gece ve gündüz farkının çok olduğu özellikle çöl, karasal, step, tundra iklimlerde fiziksel bozulma görülmektedir. Taş gözeneklerinin içerisine yerleşmiş
olan tuz ve suların fiziksel olarak hacimlerinin genişlemesi taşlarda çatlaklara
sebep olmakta ve bu çatlaklar zamanla taşlarda mekaniksel bozulmalar meydana getirebilmektedir.Taşları meydana getiren minerallerin hacimleri ısı farkından dolayı genleşir ve büzüşür. Buna bağlı olarak taş yüzeylerde soğan kabuğu
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gibi soyulmalar meydana gelir. Minerallerin yapılarında değişme olmadan
özellikle gece gündüz sıcaklık farklarından dolayı mineral bağlarının zayıflaması ve taşın parçalara ayrılarak ufalanmasıda fiziksel bozulmanın bir diğer
şeklidir.
Biyolojik bozulma taş yüzeylerde ve içerilerinde canlıların meydana getirdiği fiziksel,kimyasal ve mekaniksel kimi zaman geri dönüşümsüz bozulmalardır
(Kumar ve Kumar 1999; Özkan, 2009). Biyolojik bozulmanın esas kaynağı taşın
üzerindeki biyolojik organizmaların meydana getirdiği kimyasal bozulmalardır
(Cutler ve Viles, 2010; Caneva ve dig, 1991). Biyolojik bozulmalar bitkiler, hayvanlar, fungi, algler, liken veya bakteriler tarafından meydana getirilmektedir.Bozulma tek bir faktörden meydana gelebildiği gibi birçok faktörün ortak
bir çalışması ilede meydana gelebilmektedir. Biyolojik birikimler için gerekli
olan besin maddesi (mikroorganizmalar taşın içersindeki minerallerden beslenebilir), suyun varlığı, PH değeri, taşın gözenekliliği, taşın geçirgenliği, iklim
koşulları gibi birçok faktör gereklidir (Warscheid ve Braams, 2000). Biyolojik
bozulma biyolojik kirlenme ve biyolojik ayrışma şeklinde olabilir. Biyolojik
kirlenme kimi mikroorganizmaların ve alglerin taş yüzeyde biyolojik tabaka
meydan getirmesidir (biyofilm). Biyolojik ayrışma ise taşın üzerindeki biyolojik
kolonizasyonların taş üzerinde meydana getirdiği ayrışma ve tahribattır (De
Graef ve dig., 2005). Biyolojik bozulmadaki en büyük faktör suyun varlığıdır.
Atmosferik kirlenmeden oluşan gazların, rüzgarın, yağmur ve atık suların taşıdığı toz, is, kül gibi maddelerin taş yüzeyde birikmesi biyolojik yaşamlar için
besin kaynağı olabilmektedir. Özelikle hava kirliliğinin yoğun olduğu alanlarda
algler, likenler, mantarlar taş yüzeylerde oluşmazlar. Hava kirliliği bu gibi organizmaların büyümesine negatif etki eder. Tarihi eserlerin üzerinde özellikle
yüksek bitkiler gurubuna giren, ağaçlar, otlar ve sarmaşıklar fiziksel, kimyasal
ve mekaniksel zarar verebilmektedir. Bu gibi bitkiler su bulabilmek için köklerini taşların derz arasına sokmakta ve kökleri su bulana kadar ilerleyebilmekte
ve bunun sonucu olarak bozulmalara ve ayrışmalara sebep olabilmektedir (Caneva ve Salvadori, 1988). Bundan dolayı yapı malzemesi olarak kullanılan taşların korunması birçok bilim dalını kapsayan bir çalışma gerektirmektedir.
Ankara kalesi Ankara’nın Ulus semtinde yüksek bir tepe üstüne inşa edilmiştir (Resim 1). Ankara bölgesindeki birçok tarihi binadaki taşlarda bozulma
sorunları gözlemlenmiştir. Ankara kalesi andezit, bazalt, mermer taş bloklardan
savunma amacıyla oluşturulmuş bir tarihi yapıdır (Resim2). Ankara kalesindeki
yapı taşlarının bazı bölümlerinde ciddi bir şekilde kimyasal,fiziksel ve biyolojik
bozulmalar gözlemlenmiştir. Ankara kalesi yapı taşlarında gözlemlenen bo-
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zulmaların en büyük sebebi nem, hava kirliliği ve yapı taşların üzerinde ve alt
tabakalarda gözlemlenen tuz birikimidir. Ankara’nın karasal bir iklimde olması, gece gündüz sıcaklık değeri farklarının büyük olması fiziksel bozulmayı
tetiklemiştir. Buna bağlı olarak taşlarda ufalanmalar, kopmalar meydana gelmiştir. Aynı şekilde özellikle 1990’lı yıllara kadar Ankara’da yoğun bir şekilde
kullanılan fosil yakıtların varlığı da kimyasal ayrışmayı, taşlarda çiçeklenmeyi
meydana getirmiştir. Ankara’da yıllardır yakıt olarak kullanılan kömür atmosferde ciddi derecede sülfür dioxide ve nitrojen oksit birikimine neden olmuştur.
Aynı zamanda trafikteki araçlardan da çevreye sülfür ve nitrojen gazı da kaledeki yapı taşların bozulmasında etkili olmuşlardır. Özellikle kış günlerinin ve
gecelerin nemli olması sülfürü ve nitrojenin mermer, bazalt ve andezit taşların
içerisine geçmesinde etkili olmuştur (Tokmak, 2005).

Metodoloji
Fitzner et al. (Fitzner et al., 1992, Fitzner, 2002) taş yüzeylerindeki bozulmaları haritalamak için sistematik bir yöntem geliştirmiştir. Anıt haritalanması
arkeolojik eserler ve tarihsel yapı korumacılığında esere zarar vermeden yapılan bir metot olmasından dolayı yapının korunmasına yönelik yapılacak çalışmalar öncesinde değerli bilgiler sağlamaktadır. Ayrışma biçimlerinin sınıflandırılması, değişik türdeki taşların incelenmesi sonucunda bir liste şeklinde yayınlanmış ve günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada anıt
haritalanması yapılmamış sadece ön safhası olan bozulma türleri sınıflandırılmıştır. Bozulma türleri dört ana gurup halinde verilmektedir.
Gurup

I

: Kayaçtan Materyal Kaybı

Gurup

II : RenkDeğişimi/Birikme

Gurup

III : KayaçtanMateryalÇözülmesi

Gurup

IV : Çatlaklar/Deformasyon

GURUP I: MATERYAL KAYBI:
Andezit yüzeylerde ufalanma, dağılma şeklinde olan aşınma türü bozulma
mermer taşlarda daha çok büyük parçalar halinde kopma şeklinde olmaktadır.
Rüzgar ve yağmur sularının yarattığı erozyon taşların yüzeylerinde farklı formlarda taş kayıplarına yol açmıştır.
Materyal kaybının diğer bir şekli olan rölyef türü bozulmalar Ankara Kalesindeki taşlarda gözükmektedir. Taş yüzeylerde bölgesel ve genel olarak morfolojik bozulmalar ve değişimler için kullanılan rölyef türü bozulmanın andezit
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yüzeyde yuvarlaklaşma, pürüzleşme, oyuklaşma ve çukurlaşma şekli Resim
3’de gösterilmiştir.
Taş yüzeylerde yada aralarında görülebilinen boşluk yada delikler çeşitli
boyutlarda olabilirler. Yapısal sebeplerden dolayı bir elemanın monte edilmesi
amacıyla taş yüzeyinde açılarak daha sonra kapatılmamış olan delikler zamanla
taş yüzeyinde bozulmaları hızlandırmakta ve taş yüzeyinde kopmalar meydana
gelebilmektedir. Resim 4’de gösterildiği gibi kale duvarlarındaki andezit ve
mermer taş bloklardaki yapısal sebeplerden dolayı açılmış delikler gözlenebilmektedir. Andezit taş blokta aynı zamanda rölyef bozulmanın bir değişik şekli
olan antropojenik form kendini taşın üzerinde çizgiler halinde göstermektedir.
Bu boşluklara zamanla su dolabilir ve bitkilerin yetişebileceği alanları da oluşturabilirler. Resim 4 (sol resim)’da gösterilen mermer taş blok üzerinde aynı
zamanda yapım aşamasında açılan delikten dolayı çatlaklar meydana gelmiş ve
taş yüzeyinde ve açılan delik içerisinde atmosferik sebeplerden dolayı madde
birikiminin etkisi ile kirlenmeler söz konusudur.
Diğer bir materyal kaybıda andezit taş bloklar arasındaki derz boşalmasıdır.
Duvar örgüsünde kullanılan taşlar, çeşitli kalınlıklarda derz oluşturacak şekilde
yerleştirilirler ve harçlarla birleştirilir. Derz harçları özellikle yağmur sularının
yıkaması sonucu (yağmur erozyonu) yada uygun olmayan drenaj sisteminden
kaynaklanan problemlerden dolayı atık suların taş yüzeylerden derz aralarına
girmesi sebebiyle derz harçları taşlardan ayrılabilir. Resim 5’de gösterildiği gibi
andezit bloklar arasındaki derz boşalması görülmektedir. Bu boşalma sonucu
oluşan boşlukların arasında bitkileşmeveya biyolojik kolonisazyonlarmeydana
gelebilmektedir.
Doğal nedenlere bağlı kırılma ve parça kopması Ankara kalesindeki andezit
taş bloklarda mevcuttur. Çeşitli sebeplerden taşın içyapısında bir basınç meydana gelir. Daha sonra oluşan basınç çatlakları meydana getirir ve zamanla
çatlaklar ana kütleden materyal kopmasına sebep olabilir. Demirin taş içersinde
paslanması ve genişlemesi taşı patlatabilir. Bunun dışında depremler de taş
yüzeylerde kopmalara sebep olabilir (Resim 6).

GURUP II: RENK DEĞİŞİMİ/BİRİKME
İkinci gurup bozulma türü olan renk değişimi ve taş yüzeylerde kimyasal
maddelerin, toz ve değişik türden organik ve inorganik madde birikmesi olarak
ele alınan bu tür bozulmanın değişik formlarda alt gurupları vardır. Renk değişimi taşın ana renginin kayaç minarelerinin su ile buluşması sonucunda yüzeyde oluşan daha çok demir oksitlerin neden olduğu bir bozulmadır. Resim 7’da
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andezit yüzeyde kayaç mineralindeki bozulmadan dolayı meydana gelen renk
değişimi kırmızı bant olarak gözlenmektedir.
Andezit taş yüzeylerin üzerinde ve alt tabakalarda tuzların kristallendiği görülmüştür. Eriyen tuzların mikro çatlar yolu ile taşın içerine taşınmakta ve suyun tekrar dışarı çıkması sonucunda taş içerinde kalmaktadır. Resim 8’da eriyen tuzların taş yüzeyinde ve alt tabakadaki birikimini göstermektedir. Resim 8
(sol)’da uygun olmayan drenaj sisteminden dolayı yağmur ve atık suların kale
duvarından taş yüzeye akmasından dolayı önce taş yüzeyde nemlenme daha
sonra kirlenme ve devamında da alvolar türü bozulma meydana gelmekte.
Suların getirdiği maddeler ve taş yüzeyde oluşan tuzların yüzeyde birikmesi
sonucunda hem kirlenme hem de tabakalaşma meydan gelmiştir. Yüzeyi değiştiren açık renkli tabaklaşma andezit blok üzerinde açıkça gözükmektedir. Resim
8(sağ)’da andezit blok üzerinin altında tuz birikmesi (çiçeklenme) sonucunda
bir kabarma meydana gelmiş ve bu kabarma tuz basıncından dolayı patlamıştır.
Bunun sonucunda yüzeyde madde kaybı söz konusudur.
Ankara’da özellikle fosil kaynaklı yakıtların yıllardır kullanılması sonucunda anıtsal binalarda hava kirliliğinden dolayı taş yüzeylerinde kirlenmeler uzun
zamandır etkili olmuşlardır. Hava kirliliğinin yanında Ankara kalesinin yüksekte bir yerde olması, taş bloklarının önünde rüzg}rı engelleyici etmenlerin
olmamasından dolayı rüzg}rın getirdiği toz, is, külünde taş yüzeyde birikmesi
kirlenmelere sebep olabilmektedir. Özelikle taş yüzeylerin doğrudan yağmur
suyu ile yıkanmayan bölümlerinde hava kirliliği ve yukarda bahsettiğimiz toz,
is ve külün sonucunda ortaya çıkan kirlenme kabuk oluşumu şeklinde kalın ve
genellikle koyu gri-siyah renkli halindedir. Kabuklanma türü olarak ortaya
çıkan andezit ve mermer bloklardaki kirlenmeler Ankara kalesinin hemen hemen tüm andezit ve mermer bloklarında görülmektedir. Yoğun olarak gözlemlenen bu kabuklanma taşın rengini kirletmiş ve taş yüzeyinde siyah bir kabuklanmaya kadar gitmiştir. Resim 9’da mermer kapı bloğu ve andezit taş yüzeydeki atmosferik kirlenmeden dolayı yüzeyde kirlenmeyi göstermektedir. Kapı
bloğunun yan tarafları yağmur sularının etkisi ile yıkanmış ve kirlenme oluşumu yok olmuştur ama iç kısımlarda koyu siyah kirlenme daha net bir şekilde
gözükmektedir.
İnsan faktörü anıtsal binalar için en büyük bozulmaları meydana getirebilmektedir. Antropojenik etkiye bağlı kirlenme Gençkapı bölgesinde de yoğun
bir şekilde vardır. Grafiti türü çalışmalar, taş yüzeyine asılan ilanlar, taşların
çeşitli sebeplerden dolayı boyanması, harç sürülmesi ve bilinçsizce koruma
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amaçlı maddelerin taş yüzeye sürülmesi, taş yüzeyde kirlenmelere sebep olmaktır (Resim 10).
Taş yüzeylerin boyanması sonucu yüzey ince bir tabaka ile kaplanır ve bu
tabaka kimyasallar içerdiğinden kimyasal bir ayrışmaya sebep olabilmektedir.
Zamanla bu tabaka yüzeyden ayrılır ve taş yüzeyde ayrışma vekopmalar meydana gelir. Resim 10’de görüldüğü gibi mermer yüzey boya ile kaplanmış ve
kirlenme meydana gelmiştir. Daha sonra bu boya tabakası yüzeyde kopmalara
sebep olmuştur.
Andezit taş yüzeylerinde makro biyolojik birikimlerde (bitki üremesi) gözlenmektedir. Sağlıklı drenaj sisteminin olmayışı bitkilerin ihtiyacı olan suyu
sağlamaktadır. Taş aralarında biriken bitki kökleri taş yüzeyine girerekyüzeyde
ve taşın alt tabakalarındafiziksel,kimyasal, mekaniksel bozulmalara sebep olmaktadır (Resim 11). Ankara kalesi andezit taş bloklar üzerinde (Gençkapı bölgeside dahil) alg, liken, yosun ve mantar türü biyolojik kolonizasyonlar görülmemiştir. Bu tür biyolojik yaşamlar daha çok %70 bağıl nem ve 10 0C ‘den büyük sıcaklık ortamları isteğinden ve en önemlisi atmosferik kirliliği sevmediğinden dolayı Ankara kalesindeki taş yüzeylerde görülmemişlerdir. Ancak kimi
mermer yüzeylerde bakterilerin oluşturduğu siyah patinalar(lekelenmeler)
vardır (Resim 12).

GURUP III: TAŞTA ÇÖZÜNME
Taş üzerinde granüler/fiziksel çözünme (tozlanma, ufalanma, kumlanma),
dağılma, ince tabaka oluşumu, kabuklanma, tabakalaşma ve taşın tekstürüne
bağlı çözünme bu guruba giren alt ana guruplardır. Ankara Kalesi Gençkapı
bölgesinde Rölyef türünden sonra en çok gözlemlenen bozulma türüdür. Granüler çözünme taşlardan küçük parçaların kopması ile olmaktadır. Taş yüzeyine hafif bir temasın olması ile andezit taş yüzeyinde ufalanma ve kumlanma
olmaktadır. Özellikle tuzlanma sebebiyle olan granüler çözünme rüzgarın,
yağmurun varlığı yani erozyonu ile taş yüzeyindeki kopmalar hızlanmaktadır
(Resim 13).
Atmosferin etkisiyle mermer yüzey yavaş yavaş pürüzlü hale gelir ve yağmur sularının etkisiyle yavaş yavaş pürüzlü hale gelen yüzey zamanla taş yüzeyden ayrılabilir.Sıcaklık değişimleri ve kimyasal ayrışma olayları sonucunda
taş kütlelerinin ince katlar halinde taşın yüzeyinde paralel ayrışmaları özellikle
Ankara kalesindeki mermer ve andezit blokların yüzeylerinde gözlenebilmektedir. Kabuk yüzeyden bir balon gibi şişer ve zaman içerisinde kabuk yüzeyden
ayrılır (Resim 14). Kimi zaman mermer taş blokların yapısında düzensiz kom-
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pakt parçacıklar halinde parçalanmalarda vardı. Andezit taş yüzeylerde yüzeye
paralel birkaç milimetreden santimetreye kadar değişen boyutlarda yaprak
şeklinde ayrışma türleri özellikle suda çözünen tuzların varlığı sebebiyle olabilmektedir.

GURUP IV: ÇATLAKLAR/DEFORMASYON
Bu tür ayrışma gurubunda taşın kendi yapısında oluşan değişmeler sonucunda bozulmaları ifade etmektedir. Taşlarda meydana gelen çatlaklar, deformasyonlar bu gurubun karakteristik özellikleridir. Özellikle mermer bloklarda
çatlaklar gözlenmektedir (Resim 15). Çatlakların sebebi sıcaklık, kılcal çatların
genişlemesi, taşın üzerine ağır baskıların olması gibi çeşitli faktörler etki etmektedir.

SONUÇ
Ankara, İç Anadolu bölgesinde kurak iklimin hüküm sürdüğü bir coğrafyada bulunmaktadır. Yaz ve kış aylarındaki sıcaklık farkının büyük olması sebebiyle anıt taşların yapı malzemesi olan taşların sıcak mevsimde genleşir ve soğuk aylarda ise tersi olup büzüşür. Bu sirkülasyonun süreklilik teşkil etmesi taş
anıtlara fiziksel ve mekaniksel bir etki etmekte ve anıtı oluşturan taşların bozulmasına sebep olmaktadır. Ankara kalesindeki andezit ve mermer taş bloklarda bu tür fiziksel bozulmaların esas faktör olduğu görülmektedir. Özellikle
yerden gelen nemin varlığı da fiziksel bozulmayı tetiklemektedir. Ayrışma veya
kopma miktarı ve oranı mevsimsel koşulları göre değişmektedir. Taşların porosite (gözeneklilik) yapısı da fiziksel kopmalarda esas ana unsur olmaktadır.
Andezit taşı ve mermer taşı bir biri ile kıyaslandığı zaman andezit taşlarının
daha yoğun bir poroziteye sahip olması fiziksel bozulmanın bu taş üzerinde
daha fazla etkili olacağının bir göstergesidir. Bundan dolayı Ankara kalesi andezit taşlarının mermer taşlara göre daha fazla bozulmaya maruz kalmıştır.
Fiziksel bozulma kimyasal bozulma ile aynı zamanda ilerlerler. Ankara kalesindeki andezit ve mermer taşlardaki fiziksel bozulmanın kimyasal bozulmadan daha hızlı olmasını taş yüzeni küçük parçalara ayırarak yapmaktadır. Yüzey alanı fiziksel bozulma ile artan taşlar kimyasal bozulmanın etkisi ile daha
da küçülerek ayrışmanın ilerlemesine sebep olmaktadır. Kimyasal bozulmanın
ana faktörünü tuzlar oluşturmaktadır. Ankara kalesi anıtlarındaki andezit taş
bloklarının özellikle zemine yakın yerlerindeki andezit taş bloklarının yüzeyinde kimi zamanda taş blokların bir balon gibi şişmiş kabuk kısımlarının alt kısımlarında tuzların varlığını gözle görmek mümkündür. Zamanla bu kabuklar
patlamakta ve gizli tuz varlığı beyaz bir tortu olarak ortaya çıkmaktadır. Anka-
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ra kalesindeki andezit taş yüzeylerinde andezit taşlarının yoğun ve büyük bir
porositeye sahip olmasından dolayı bu tuzların varlığı açıkça belli olmaktadır.
Biyolojik bir birikim olan alg, mantar ve yosun oluşumu andezit ve mermer taş
bloklar üzerinde gözlemlenmemiştir. Ancak Ankara kalesindeki taş blokların
arasında makro ölçekte bitki kolonizasyonu vardır. Bunlar taşlara mekaniksel
olarak zarar vermekte ve taşların kopmasına sebep olmaktadır. In-situbir inceleme ile yukarıda bahsedilen anıtlar görsel olarak incelenmiştir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik bozulma türleri Fitzner metodu ile sınıflandırılmıştır. Her
bozulmanın etkisi ve derecesi farklıdır. İleriki aşamalarda yapılacak bir restorasyon çalışması için çalışma faydalı olacaktır.
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Resim 1: Ankara kalesi duvarları ve Gençkap bölgesi (Tokmak, 2005)

Resim 2: Gençkapı bölgesinin genel bir görünümü
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Resim 3: Andezit taş yüzeylerde gözlemlenen yuvarlaklaşma, pürüzleşme, oyuklaşma ve
çukurlaşma

Resim 4: Andezit taş blokta (sol resim) ve mermer blokta (sağ resim) görülen yapısal sebeplerden
dolayı açılmış delikler

Resim 5: Andezit taş bloklar arasında gözlemlenen derz boşalması
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Resim 6: Andezit taş bloklarda görülen parça kopması

Resim 7: Andezit yüzeyde gözlenen kırmızı renk bandı
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Resim 8: Andezit taş yüzeyde (sol resim) ve alt tabakada gözlemlenen tuz birikmesi (sağ resim)

Resim 9: Gençkapı bölgesinde kapı girişindeki mermer blok ve kale yüzeyindeki andezit taş
yüzeyindeki hava kirliliği, toz, is ve külden dolayı meydana gelen kirlenmeye bağlı
bozulma

Resim 10: Antropojenik sebeplerden dolayı andezit ve mermer bloklarda gözlemlenen kirlenme
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Resim 11: Andesit taşlar üzerinde gözlemlenen biyolojik kirlenme (bitki oluşumu)

Resim 12: Mermer blok üzerinde görülen bakterilerin oluşturduğu siyah patinalar
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Resim 13: Andezit taş bloklarda gözlemlenen granüler çözülme

Resim 14: Mermer (sol) ve andezit (sağ) bloklardaki ince tabaka halinde dağılma
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Resim 15: Mermer blok üzerinde gözlemlenen çatlaklar
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ÇİNE-TEPECİK HÖYÜK 2016 YILI
YONTMATAŞ ENDÜSTRİSİ
Neyir KOLANKAYA-BOSTANCI*
GİRİŞ
Çine-Tepecik Höyük’te 2016 yılında oldukça dar bir alanda çalışılmış olsa da
toplam 470 adet yontmataş buluntunun ele geçmiştir. Her ne kadar bu makalede sayısal olarak küçük bir buluntu topluluğu değerlendirilmiş olsa da, bu ön
çalışma ile güneybatı Anadolu Bölgesinde önemli bir yerleşim yeri olan ÇineTepecik Höyük yontmataş buluntu topluluğunun hammadde, teknolojik ve
tipolojik özelliklerinin tanımlanmasına yönelik olarak ilk sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır.
Çine-Tepecik Höyük Aydın ili, Çine İlçesi, Karakollar Köyü sınırlarında, Çine Çayının güney uzantısı boyunca çevresi ekili arazilerle kaplı bir ovada yer
almaktadır1(Harita 1). Dağ sıraları ve düz ovalık alanlar olmak üzere farklı coğrafi yapıyı bir arada sergileyen bu bölgede, özellikle Menderes nehri ve nehrin
güney kollarının uzandığı, doğal yol geçitlerini oluşturan ovalık alanda, Tunç
Çağları ve daha erken dönemlere ait bulgulara ulaşılmıştır2.
2004 yılından itibaren Prof. Dr. Sevinç Günel tarafından yürütülen kazılar,
yerleşimin Kalkolitik Çağ’dan Tunç Çağı sonuna kadar kesintisiz bir biçimde
devam etmiş olduğunu göstermektedir. Kazıların başlamasından önce bölgede
yürütülen yüzey araştırmaları sırasında yüzeyde Karya-Geometrik ve Klasik
dönemlere ait çok sayıda seramik parçası tespit edilmiştir. Ayrıca höyüğün
Hellenistik dönemde mezarlık olarak kullanılmış olduğu da bilinmektedir.
Tepeciğin II1 ve II2 tabakaları ise bir savunma duvarı ile çevrelenmiş olan MÖ
2. bin yıl ile tarihlendirilmektedir. Stratigrafide III. Tabaka Erken Tunç Çağı ve
IV. Tabaka da Kalkolitik Çağ kalıntılarını içermektedir3.

*
1
2
3

Yrd. Doç. Dr. Neyir Kolankaya-Bostancı, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, 06800, Beytepe-Ankara, neyir@hacettepe. edu.tr, neyirada@gmail.com.
Günel 2014a: 246.
Günel 2008: 130.
Günel 2014b: 84.
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YONTMATAŞ ENDÜSTRİSİ
Çine-Tepecik Höyük’te 2016 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında ele geçen yontmataş buluntuların yalnızca 3 tanesi Geç Kalkolitik Çağ’a tarihlenirken, geriye kalan 467 adet buluntu MÖ 2.bin yıla aittir. Söz konusu buluntular yoğunluk sırasına göre obsidiyen, çakmaktaşı, kaya kristali, kuvars ve
kalsedon ile temsil edilmektedir (Grafik 1). Bu seneki kazıda ele geçen toplam
307 adet obsidiyen buluntuların makroskobik özelliklerine 284 tanesinin Melos
adası (Sta Nychia ve Demenegaki), 19 tanesinin de Kapadokya bölgesi (Nenezi
ve Göllüdağ) ve 4 tanesinin de Giali adası kökenli olduğu düşünülmektedir 4.
Melos ve Kapadokya kökenli obsidiyen örnekler daha çok dilgicikler ve aletler
ile temsil edilmekteyken (Resim 1), Giali obsidiyeni üretim artıkları şeklindedir
(Resim 2). Nitekim Çine-Tepecik Höyük’te daha önceki yıllarda gerçekleştirilen
kazı çalışmaları sırasında da hem Kalkolitik Çağ, hem de Erken Tunç Çağı tabakalarında da Giali obsidyenine daima üretim artıkları şeklinde rastlanılmıştır.
Sözü edilen obsidiyen türlerinden Melos adası ve Kapadokya (Nenezi ve
Göllüdağ) obsidiyenleri Neolitik Çağ’dan itibaren yaygın bir kullanıma sahiptir. Diğer taraftan Giali obsidiyeninin kullanımı sınırlı ve farklı olduğu için burada bu obsidiyen türüne kısaca değinmek yararlı olacaktır.
Giali adası, güneydoğu Ege’de, Nisyros ile Kos arasında yer alan küçük bir
adadır. Modern Yunancada Giali kelimesi ‚cam‛ anlamına gelmektedir. Bu
obsidiyenin makroskobik olarak tanınması oldukça kolaydır. Söz konusu obsidiyen türü siyah renkte ve parlak olup üzerinde beyaz noktalar yer almaktadır.
Kayacın içinde yer alan kristaller, yongalama niteliğini azaltmakta ve dolayısıyla, özellikle baskılama tekniğinin kullanımında yongalamanın kontrolünü düşürerek kırılmalara neden olmaktadır5. Bu yüzden de aslında alet yapımı için
çok uygun değildir. Nitekim Giali adasında yaptığı kazılar sırasında dahi bu
obsidiyenden tipik aletler bulanamamış olup, ele geçen aletlerin daha çok Melos obsidiyeninden yapılmış olduğu dikkat çekmektedir6.
Diğer taraftan Girit adası, Kiklad adaları ve Batı Anadolu’da Erken Neolitik
dönemden Erken Tunç Çağı’na kadar sınırlı sayıda da olsa yonga ve yongamsı
dilgi yapımında söz konusu kayaçtan yararlanılmış olduğu bilinmektedir7.
4

5
6
7

Her ne kadar bu tanımlamalar söz konusu buluntuların makroskobik özelliklerine dayanılarak
yapılmış olsa da, en yakın zamanda obsidiyen buluntuların kaynak yeri analizleri yapılacaktır.
Evely 1993: 119; Carter ve Kilikoglu 2007: 124; Carter vd. 2016: 4-5.
Carter vd. 2016: 4.
Renfrew 1972: 442; Carter vd. 2016: 4.
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Özellikle de yerel Dodecanese toplumları tarafından, Mezolitik Çağ’dan Erken
Tunç Çağı’na kadar ad hoc8 yonga aletlerin yapımında kullanılmıştır9. Batı Anadolu’da ise Çine-Tepecik Höyük dışında yalnızca Iasos’ta, Erken Tunç Çağı I-II
mezarlarında saptanmıştır10. Bunun yanı sıra Renfrew11 Bodrum’da Giali obsiyenin bulunduğu bir yeri işaret etmekte fakat bu buluntu yeri hakkında detaylı
bilgi vermemektedirler12.
MÖ 2. bin yıla gelindiğinde ise Giali obsidyeni değerli bir hammadde olarak,
özellikle Giritli saray kökenli kıymetli taş ustaları tarafından kap ve mühür gibi
elit kesimler ya da ritüller için prestij ürünlerinin yapımında yararlanılmıştır 13.
Aynı şekilde Orta Anadolu14 ve Mısır’da15 da elit kesim için kap yapımında
obsidiyenden yararlanılmış olduğu bilinmektedir.
Girit’te Giali obsidiyenin tespit edildiği MÖ 2.bin yıl yerleşimleri sosyoekonomik yönden oldukça zengin olan Knossos, Malia, Aghia Triada, Palaikastro gibi saraylar ve/veya büyük yerleşimler, Mount Juktas gibi kült merkezleri, Tylissos gibi villalar ve Mochlos, Poros-Katsambas ve Preisa gibi liman
yerleşimleri şeklindedir. Bu buluntu yerlerinin birçoğunda Giali obsidiyeninden tamamlanmış kaplar ya da mühürler değil de daha çok yongalar ve üretim
artıklarına rastlanılmıştır. Bu parçalar, saray kontrolü altında olan elit kesimin
hakimiyetinde olan üretime ait artıkları olabilir16.
Çine-Tepecik Höyük’te bulunan Melos adası kökenli obsidiyen örnekleri
arasında her ne kadar bu seneki kazılarda herhangi bir çekirdek ele geçmemiş
olsa da, daha önceki yıllarda yine aynı döneme ait çekirdek ve çekirdek hazırlama ürünlerinin bulunması çekirdek hazırlamasının burada yapılmış olduğunu düşündürtmektedir (Resim 2). Nitekim 2016 yılı kazıları sırasında bol miktarda bulunan obsidiyen üretim artıklarının yanı sıra Melos obsidiyeninden bir
adet dalmalı dilgicik ele geçmiştir. Bu dalmalı dilgiciğin varlığı, alet yapımında
8

9
10
11
12
13
14
15
16

Ad hoc terimi Latince bir kelimedir ve ‚amaç için‛ anlamına gelmektedir. Morfolojik yönden
belirli bir alet sınıfına girmeyen ama alet olarak belli bir amaç için kullanılmış olan parçalara
verilen isimdir. Söz konusu aletler uzman olmayan kişiler tarafından o anki ihtiyacı karşılamak
amacıyla ile yapılmış ve kullanıldıktan sonra hemen atılmıştır.
Sampson ve Liritzis 1998: 104; Carter vd. 2016: 4.
Pecorella 1984: 98; Georgiadis 2008: 111; Carter vd. 2016: 22.
Renfrew 1972: fig. 20.1
Georgiadis 2008: 111.
Carter vd. 2016: 4, 26, 30.
Özgüç 1986.
Coquegniot 1998: 356.
Carter vd. 2016: 28.
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kullanılacak olan taşımalıkların çıkarımına başlamadan önce, diğer dilgilere
kılavuzluk etmek amacıyla çekirdek üzerinden yongalama yüzeyinin hazırlanma işleminin yerleşim yerinde yapılmış olduğunu göstermektedir.
Çine-Tepecik’te 2009-2016 yılları arasında gerçekleşen kazı çalışmaları sonucunda ele geçen buluntular birarada değerlendirildiği zaman, yontmataş endüstrisi genel anlamda baskılama tekniği ile üretilmiş olan dilgicik endüstrisi
olarak değerlendirilmektedir. Bunun başlıca sebebi obsidiyen kullanımının
daha fazla olmasıdır. Çoğunlukla da Melos adası olmak üzere, ithal obsidiyenden daha çok dilgicik çıkarımında bulunulmuştur. Prizmatik dilgicik teknolojisi
Kiklad adalarında Geç Kiklad III döneminin sonuna kadar devam etmiştir17.
Ancak Batı Anadolu’da yer alan diğer MÖ 2. bin yıl yerleşimlerinde ÇineTepecik Höyük’te olduğu kadar çok obsidiyen dilgiciğe rastlanılmamakta, hatta
birçoğunda obsidiyen kullanımı görülmemektedir18.
Çine-Tepecik Höyük MÖ 2. bin yıl yontmataş buluntuları üzerine yapılan
tipolojik analizlerde 9 alet tipi saptanmıştır (Grafik 2). Alet topluluğu genelinde
düzeltili aletler bulunmaktadır ve bunların yapımında da büyük oranda çakmaktaşı gibi daha dayanıklı olan silisli kayaçlar kullanılmıştır. Diğer taraftan
obsidiyenden yoğunluklu olarak düzeltisiz dilgicikler üretilmiş olup bunların
bu halleri ile kenarlarına herhangi bir düzelti yapılmadan daha çok yumuşak
malzemenin kesiminde kullanılmış oldukları düşünülmektedir. Bunun en
önemli sebebi ise obsidiyen dilgiciklerin büyük bir kısmının lateral kenarları
üzerinde kullanım izlerinin yer almasıdır. Bu nedenden ötürü söz konusu dilgicikler de düzeltisiz alet grubu olarak ele alınmıştır. Nitekim Ege bölgesinde bu
tipteki dilgiciklere tüm Tunç Çağı boyunca rastlanılmış olup kenarlarında yer
alan küçük aşınma izlerinden dolayı alet olarak kullanılmış oldukları düşünülmektedir19.
Çine-Tepecik Höyük MÖ. 2. bin yıl yontmataş alet topluluğunda tüm Ege
bölgesinde olduğu gibi ilk sırayı düzeltisiz obsidiyen dilgicikler almaktadır. Söz
konusu düzenli kenarlı dilgicikler Ege bölgesinde ilk kez Ege kronolojisinde
Son Neolitik20 ve Batı Anadolu’da da Geç Kalkolitik dönemde görülmeye başlamıştır21. Ancak Erken Tunç Çağı’nda hem üretiminde hem de kullanımında

17
18
19
20
21

Cherry ve Torrence 1984: 22.
Kolankaya-Bostancı 2011.
Belmont ve Renfrew 1964: 68.
Belmont ve Renfrew 1964: 68; Van Horn 1980; Cherry ve Torrence 1984: 17-22; Melas 1985: 142.
Kolankaya-Bostancı 2004.
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büyük bir artış meydana gelmiştir. Söz konusu dilgiciklerin karakteristik özellikleri, dik ve düzenli lateral kenarları, küçük ve neredeyse belirsiz vurma yumruları, üçgen ama çoğunlukla da trapez biçimli kesitleridir. Çok büyük bir kısmı
Melos obsidiyeninden üretilmiş olan bu dilgiciklerin uzunlukları 1,24 cm-2,62
cm; genişlikleri 0,65 cm-0,97 cm ve kalınlıkları da 0,13 cm-0,29 cm arasında değişiklik göstermektedir. Bunların boyutlarının oldukça küçük olmasından dolayı bir sapa yan yana takılarak daha çok yumuşak malzemelerin kesiminde kullanılmış oldukları düşünülmektedir. Pelegrin’in yaptığı deneysel çalışmalar
sonucunda genişlikleri 0,7 cm-0,8 cm arasında değişiklik gösteren dilgiciklerin
mode 1 olarak adlandırdığı ve küçük boyutlu bir boynuz alet ile çıkarım yapma
yöntemiyle üretilmiş olduklarını belirtmektedir22.
Çine-Tepecik’ten ele geçen dilgiciklerin genişliklerinin 0,65 cm-0,97 cm arasında olmasından dolayı, bunların mode 1 olarak adlandırılan yöntemle üretilmiş oldukları anlaşılmaktadır. Çakmaktaşı ve obsidiyenden yapılmış olan 5
adet düzeltili dilginin iki tanesinin medial kısmı korunmuşken, 3 tanesinin de
proximal kısmı eksiktir. Dolaylı vurma tekniği ile üretilmiş olan dilgilerin korunan uzunlukları 1,95 cm-2,98 cm; genişlikleri 1,23 cm-1,89 cm ve kalınlıkları
da 0,34 cm-0,54 cm arasında değişiklik göstermektedir. Bu düzeltili dilgilerin
hem korunan kısımlarından hem de ölçülerinden anlaşıldığı kadarıyla bunların
bir sapa takılarak kullanılmış oldukları ihtimalli yüksektir.
Çine-Tepecik Höyük’ten 2016 yılı çalışmaları sırasında ele geçen çakmaktaşı
orak elemanlarının iki tanesi dilgicik ve bir tanesi de dilgi üzerine yapılmıştır.
Dolaylı vurma tekniği ile üretilmiş olan orak elemanlarının 2 tanesi düzeltisiz
ve 1 tanesi de sırtlı orak elemanı şeklinde gruplandırılabilir. Medial kısmı korunmuş olan aletlerin uzunlukları 2,46 cm-2,86 cm, genişlikleri 1,06 cm-1,62 cm
ve kalınlıkları da 0,32 cm-0,56 cm arasındadır. Silika parlaklığının 0,3 cm-0,4 cm
arasında yaygınlık göstermesinden dolayı, bu orak elemanlarının daha çok tahıl
kesiminde kullanılmış oldukları ileri sürülebilir. Nitekim Korobkova’nın yaptığı deneysel çalışmalar orak dilgilerinin lateral kenarları üzerinde yer alan silika
parlaklığının 0,3-0,7 cm arasında bir yayılım göstermesi bunların tahıl kesiminde kullanılmış olduklarını göstermiştir23.

22
23

Pelegrin 2012: 468-469.
Korobkova 1999.
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Çakmaktaşından dilgi ve yongamsı dilgi üzerine yapılmış olan ön kazıyıcıların yalnızca distal kısımları korunmuş olup 1,43, 4,11 cm uzunluğunda; 1,91,
2,74 cm genişliğinde ve 0,54 cm, 0,88 cm kalınlığındadır.
Kalsedon dilgi ve yongamsı dilgi üzerine yapılmış olan bıçaklardan biri sırtlı
bıçak, bir diğeri ise klasik bıçak formundadır. Medial kısmı korunmuş ve
proximal kısmı eksik olan bıçakların uzunlukları 3,92 cm ve 4, 56 cm, genişlikleri 2,13cm ile 2,49 cm ve kalınlıkları da 0,45 cm ve 0,56 cm’dir. Bu ölçüleri ile, söz
konusu aletler Çine-Tepecik Höyük yontmataş topluluğunda en uzun alet grubunu meydana getirmektedir. Dolaylı vurma tekniği ile üretilmiş olan bıçakların işlev gören kenarları üzerinde kullanım sonucu oluşmuş aşınma izleri bulunurken, karşı kenarları elle rahatlıkla kullanılabilinmesi için düzeltilerle kütleştirilmiştir. Bu da söz konusu bıçakların bir sapa takılmadan elde kullanılmış
olduklarını göstermektedir.
Çakmaktaşından yapılmış olan sırtlı dilginin tamamı korunmuş iken, sırtlı
dilgiciğin ise proximal kısmının eksik olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu aletlerin uzunlukları 2,6 cm ve 3, 5cm; genişlikleri 1,04 cm-1,23 cm ve kalınlıkları da
0,37 cm ve 0,68 cm’dir.
Çine-Tepecik Höyük 2016 yılı yontmataş alet topluluğunda yalnızca bir örnek ile temsil edilen alet tipleri arasında bulunan çakmaktaşı dişlemeli alet medial kısmı korunmuş olan yongamsı dilgi üzerine yapılmıştır (Resim 4). Söz
konusu alet direkt vurma tekniği ile üretilmiş olup 4,31 cm x 3,14 cm x 0,53 cm
ölçülerindedir. Dişlemeli aletin dorsal yüzde düzeltili olan kenar dışında tüm
yüzeyin kabuk ile kaplı olduğu görülmektedir. MÖ 2. bin yılın karakteristik alet
tipini oluşturan bu tipteki dişlemeli aletleri Diamant24 ‚dişlemeli keskiler‛ olarak tanımlamıştır. Sözü edilen aletlerle ilgili yapılan deneysel çalışmalar bunlardan daha çok ahşap kesiminde yararlanılmış olduğunu göstermektedir. Benzer tipte dişlemeli aletlere Batı Anadolu’da MÖ 2.bin yılda Panaztepe 25, Liman
Tepe26, Kocabaş Tepe27, Troia IV28 ve Troia VI’da29 rastlanılmıştır.
Yontmataş alet topluluğunda yine bir örnekle temsil edilen bir diğer alet tipi
de mikro delgidir. Proximal kısmı eksik olan çakmaktaşı dilgicik üzerine ya-

24
25
26
27
28
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Diamant 1977.
Kolankaya-Bostancı 2008: 172-175; Fig.9.
Kolankaya-Bostancı 2004: 346; Lev. 83-85.
Kolankaya-Bostancı 2004:346; Lev. 83-85
Gatsov 2002:Fig. 1,5, 7; 2,13.
Gatsov 1998: 126, Fig. 14, no: 5; Gatsov 2002: 276-277, Fig. 5-9.
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pılmış olan delgi 3,27 cm x 0,82 cm x 0, 39 cm ölçülerindedir. Çakmaktaşı dilgicik üzerine yapılmış olan bir diğer alet tipi de mikrolittir. Söz konusu mikrolitin
proximal kısmı eksik olup 2,17 cm x 0,99 cm x 0,26 cm ölçülerindedir. Düzeltileri ise dorsal yüzde sağ kenar üzerinde bulunmaktadır.
MÖ 2. Bin yıl yontmataş buluntularının yanı sıra, tipolojik özelliklerine göre
Ege kronolojisinde Geç Neolitik Çağ, Batı Anadolu kronolojisine göre ise Geç
Kalkolitik Çağ ile tarihlendirilen 2 adet düzeltili uç 2016 yılı çalışmaları sırasında N/10 açmasından ele geçmiştir. İkisi de Melos obsidiyenden baskılama tekniği ile yapılmış olan bu uçlardan ilki 2,2 x 1,02 x 0,26 cm ölçülerinde olup her
iki yüzden düzeltilenmiş olan saplı uçtur (Resim 5). Söz konusu ucun en yakın
benzeri Saliagos’da30 tespit edilmiş olup Saliagos B tipi olarak sınıflandırılmıştır31. Ele geçen diğer uç da Saliagos B tipi saplı ve yoğun düzeltili uçları ile yakın benzerliğe sahiptir32. Söz konusu uç 2,94 x 1,12 x 1,11 cm ölçülerindedir
(Resim 6). Saplı ve iki yüzden düzeltilenmiş obsidiyen uçlar Ege kronolojisinde
Geç Neolitik dönemin karakteristik uç tipini oluşturmaktadır. Söz konusu uçlar
Ege’de geniş bir yayılıma sahiptir. Ancak en çok görüldüğü bölge Kiklad adalarıdır. Özellikle Saliagos, Kephala, Paoura, Kea, Naxos, Antiparos ve Mykonos’da da bu uçlara sıklıkla rastlanılmaktadır33. Dodecanese’de ise, Karpathos
dışında, Kalymnos’da Chiromandres mağarasında da bulunmaktadır. Girit ise
bu uç tipi tespit edilemediği gibi, Kıta Yunanistan’da ise ancak Erken Tunç Çağı’nda görülmektedir34.
Anadolu’da ise bu uç tipinin erken örneklerine Orta Anadolu, Kilikya ve
Göller bölgesinde Neolitik ve Kalkolitik Çağ’larda rastlanılmaktadır. Bunların
en zengin örnekleri Çatal Höyük, Ilıcapınar ve Mersin Yümüktepe’de bulunmaktadır35. Bu bölgeler ile Ege bölgesi arasındaki ilişkiyi belirlemede hiç şüphe
yok ki Çine-Tepecik Höyük stratejik bir noktada yer almaktadır. Belki de söz
konusu baskılama tekniği ile iki yüzden düzeltili saplı uç geleneğinin Ege’ye
ulaşmasında İzmir’in yer aldığı kıyı orta Batı Anadolu ile Çine-Tepecik Höyüğün bulunduğu güneybatı Anadolu bölgesi önemli bir rol üstlenmiştir. Bu açıdan hem Saliagos hem de Kephala kültüründe ortak görülen bir özellik olan
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Evans ve Renfrew 1968: Fig. 65: no: 12; Plate XXXVII.
Evans ve Renfrew 1968: 49, Fig. 16; Cherry ve Torrence 1984: Fig.1c.
Evans ve Renfrew 1968: 49, Fig.16, Fig. 66: no: 8; Plate XXXVII; Cherry ve Torrence 1984: Fig.15a;
Cherry vd. 1991: Fig. 7.6f .
Melas 1985: 140; Cherry vd. 1991: Fig. 7.5h-i; Fig. 7.6f.
Belmont ve Renfrew 1964: 396; Melas 1985: 140.
Garstang 1953: 11-13, 15-16, fig. 5; Mellaart 1958; Mellaart 1964; Bialor 1982.
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baskılama tekniği ile çıkarılmış olan düzeltisiz dilgicikler ve saplı ok uçları ile
aynı kültür bölgesinde yer almakla beraber belki de söz konusu kültürün kökeni oluşturmaktadır.

TARTIŞMA
Çine-Tepecik Höyük yontmataş buluntu topluluğunun en önemli özelliği
Geç Kalkolitik Çağ’dan itibaren alet üretiminde büyük oranda obsidiyenden,
özellikle de Melos obsidiyeninden yararlanılmış olunmasıdır. Ege geneline
bakıldığında, Batı Anadolu, Kiklad adaları, Girit adası ve Kıta Yunanistan’da
Erken Tunç Çağı II döneminden itibaren obsidiyen kullanımında daha önceki
dönemlere göre büyük bir düşüş meydana gelmiştir36. Obsidiyen kullanımındaki bu düşüşün en olası nedeni kaynaklara olan ulaşımın zorlaşması ya da bu
malzemeye olan ihtiyacın azalmasıdır. Obsidiyen kaynaklara ulaşımda zorlukların yaşanmasının sebebi ise Ege denizi rotalarının Minosların kontrolü altına
girmesi gösterilmektedir37. Belki de bunun bir sonucu olarak MÖ. 2. bin yılda
Melos ve Giali obsidiyeni kullanımı Girit adasında Knossos ve Phaistos, Quartier Mu ile Mochlos’da daha çok görülmektedir 38. Bunun yanı sıra Orta Anadolu’da da Kültepe39 ve Kaman-Kalehöyük’te40 Kapadokya kökenli bol miktarda
obsidiyen buluntuya rastlanılmıştır. Her ne kadar sarayların obsidiyen alet
üretiminin kontrolü konusunda küçük de olsa bir rolleri olduğu düşünülse de 41,
yukarıda adı geçen buluntu yerlerinden ele geçen kil tabletlerde obsidiyen üretimi ve ticareti hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır42.
Diğer taraftan Batı Anadolu’da MÖ 2. bin yıla tarihlenen buluntu yerleri
arasında yalnızca Çine-Tepecik Höyük’te Giali obsidiyenine rastlanılmış olması, ayrıca bunların da daha çok üretim artıkları şeklinde temsil edilmesi Ege
dünyası ile olan bağlantıları ortaya koymaktadır. Bununla birlikte söz konusu
dönemde Girit, Mısır ve Orta Anadolu’da olduğu gibi elit kesim için taş kap ya
da mühür gibi prestij ürünlerinin yapımında obsidiyenden yararlanılmış olabi-
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Renfrew 1972: 449; Melas 1985: 139; Runnels 1985: 383; Parkinson 1999: 80; Tartaron vd. 1999:
821; Hartenberger ve Runnels 2001: 257; Stocker 2003: 355; Kolankaya-Bostancı 2004: 308-309,
339-341; Kolankaya-Bostancı 2013: 220; Kolankaya-Bostancı 2014: 290-293.
Mee 1978: 144; Leonard 1998: 99; Hartenberger ve Runnels 2001: 281; Pilali-Papasteriou 2003;
Carter ve Kilikoğlu 2007: 116.
Carter 2004; Carter ve Kilikoglu 2007: 118.
Özgüç 1950: 205; Özgüç ve Özgüç 1953: 201.
Kobayashi 2005: Tablo 1ve 4
Parkinson 1999: 81.
Torrence 1986: 223.
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leceğini akla getirmektedir. Nitekim Çine-Tepecik’te yürütülen kazılarda Geç
Tunç Çağı’na tarihlendirilen güçlü duvar yapısına sahip bir sur ve görkemli
kule yapılarıyla desteklenmiş bir savunma sistemi açığa çıkarılmıştır43. Bu kadar güçlü bir savunma sisteminin varlığı olasılıkla güçlü bir yerleşimin varlığını
işaret etmektedir. Ne var ki şimdiye kadar Çine-Tepecik’te yapılan kazılarda
Giali obsidiyeninden prestij ürünü sayılabilecek bir buluntuya henüz rastlanılmamıştır. Ancak belki de kazılmayan alanlarda bu ürünler ilerki yıllarda yapılacak kazılarda ele geçecektir.
Genel anlamda MÖ 2. bin yıl yontmataş alet topluluğunun karakteristik aletlerini dişlemeli aletler, kenar kazıyıcılar ve derin tabanlı kanatlı ok uçları oluşturmaktadır44. Ancak Çine-Tepecik alet topluluğuna bakıldığında Batı Anadolu’da Geç Kalkolitik Çağ’dan itibaren, Kiklad adaları ve Kıta Yunanistan’da ise
Erken Tunç Çağı I döneminden itibaren yaygın bir kullanıma sahip olan45 obsidiyenden düzeltisiz dilgiciklerin yüksek bir oranda üretimlerine devam edilmiş
olduğu gözlemlenmektedir.

SONUÇ
Çine-Tepecik Höyük’te 2016 yılı çalışmaları sırasında her ne kadar sayısal
olarak küçük bir buluntu topluluğu üzerinde çalışılmış olsa da, bir taraftan
bölgenin MÖ 2. bin yıl yontmataş endüstrisi hakkında bilgi edinilmeye başlanmışken, diğer taraftan Geç Kalkolitik Çağ’a tarihlenen obsidiyen uçlar ile Batı
Anadolu ile Kiklad adaları arasındaki ilişki hakkında bazı ipuçları yakalanmıştır. Söz konusu yontmataş buluntuların incelenmesi sonucunda, Çine-Tepecik
Höyük MÖ 2. bin yıl yontmataş buluntu topluluğunun genel özellikleri şu şekilde özetlenebilir.
Yontmataş buluntu topluluğunda, ağırlıklı olarak Melos, bunun yanı sıra
daha az olarak Kapadokya obsidiyeni ve yalnızca üretim artıkları ile temsil
edilen Giali obsidyeni gibi ithal obsidiyen kullanımı görülmektedir. Bunlar
arasında Melos obsidiyeni tüm Ege dünyasında Neolitik Çağ’dan itibaren en
çok kullanılan obsidiyen türü iken, Giali obsidiyenine tüm Ege genelinde sınırlı
sayıda rastlanılmakla beraber, Iasos’tan sonra Anadolu’da kullanımına rastlanı-
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Günel 2014a: 246-248.
Renfrew 1972: 341, 350; Diamant 1977: 392; Moundrea-Agrafioti 1978: 401; Cherry ve Torrence
1984: 22-23; Runnels 1985: 378; Torrence 1986: 95; Gatsov 1998: 126; Gatsov 2002: 276-277; Stockher 2003; Kolankaya-Bostancı 2014: 292.
Torrence 1979; Van Horn 1980; Cherry ve Torrence 1984: 17-22; Kolankaya-Bostancı 2014: 292.
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lan tek buluntu yerini oluşturmaktadır. Kapadokya obsidiyenin varlığı ise, Ege
ile Orta Anadolu arasındaki ilişkilerde Çine-Tepecik Höyüğün yeri hakkında
bilgi vermektedir. Kısacası bu bağlamda Çine-Tepecik Höyük Menderes nehri
ile bu nehrin güney kollarının uzanarak oluşturduğu doğal yol geçitleri aracılığıyla söz konusu obsidiyenlerin Ege ile Orta Anadolu arasındaki dağılımına
yapan bir buluntu yeri olabilir. Nitekim höyükte Kalkolitik Çağ’dan itibaren
görülen yoğun obsidiyen kullanımı ve üretimin yerleşim yerinde yapıldığını
gösteren çekirdek, çekirdek tablaları ve diğer yongalama ürünlerinin bulunması, obsidiyenin özellikle de Melos obsidiyeninin Çine-Tepecik Höyüğe daha çok
çekirdek halinde getirtildiğini ve yongalamanın burada yapılmış olduğunu
göstermektedir.
Çine-Tepecik Höyük buluntu topluluğu obsidiyenin yanı sıra çakmaktaşı,
kaya kristali, kalsedon ve kuvars gibi yerel kayaçların kullanıldığı, baskılama
ve dolaylı vurma tekniğiyle özellikle dilgi ve dilgicik üretimin yapıldığı bir
endüstri olarak yorumlanabilir. Diğer taraftan hammaddelere göre de farklı
tekniklerin kullanılmış olduğu dikkat çekmektedir. Obsidiyen yongalamasında
daha çok baskılama tekniğinden yararlanılırken, çakmaktaşı ve diğer yerel kayaçların işlenmesinde ağırlıklı olarak dolaylı vurma tekniğinin kullanılmış olduğu tespit edilmiştir.
Komşu bölgelerde yer alan çağdaş buluntu yerlerinden ele geçen yontmataş
buluntu toplulukları ile yapılan tekno-tipolojik karşılaştırmalar sonucunda,
Çine-Tepecik insanlarının MÖ 2. bin yılda hala daha yontmataş alet üretimine
önem verdikleri anlaşılmaktadır. Genel anlamda tüm Ege dünyasında yontmataş endüstrilerinde bir gerileme görülürken, gerek hammadde kullanımı, gerekse kullanılan üretim teknikleri ile aletler bakımından Çine-Tepecik’te hala daha
aynı ustalığın devam ettiği anlaşılmaktadır.
Bununla birlikte bu seneki kazılar sırasında bulunmuş olan ve Geç Kalkolitik Çağ ile tarihlendirilen iki yüzden düzeltili obsidiyen saplı uçların en yakın
benzerlerinin Saliagos başta olmak üzere diğer Ege adalarındaki çağdaş yerleşimlerde bulunmuş olması, Çine-Tepeciğin yalnızca MÖ 2. bin yılda değil Geç
Kalkolitik Çağ’da da Ege dünyası ile yakın ilişki halinde olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim Çine-Tepecik Höyük’te 2004 yılından itibaren yapılan kazılarda ele geçen Kalkolitik Çağ seramik örneklerinin değerlendirilmesi sonu-
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cunda da bunların Ege dünyasındaki çağdaş seramik örnekleri ile benzerlik
gösterdiğinin saptanmış olması46 bu görüşü doğrular niteliktedir.
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Grafik 1: Çine-Tepecik Höyük hammadde oranları

Grafik 2: Çine-Tepecik Höyük 2016 yılı yontmataş alet topluluğu
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Harita 1: Çine-Tepecik Höyük'ün konumu (Günel 2008, Fig. 1)
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TEPECİK-ÇİFTLİK (NİĞDE) KEMİRGEN FAUNASI:
İLKSEL BULGULAR
Ozan ERDAL*
GİRİŞ
Tepecik-Çiftlik, Niğde ili Çiftlik ilçesinde höyük şeklinde bir insan yerleşim
alanı olup, beş farklı medeniyete ait kalıntıları barındıran katmanlara göre geç
Neolitik’ten Roma-Bizans dönemine kadar uzanır (Harita 1). Çanak-çömlekli
Neolitik’in üst kısmına denk gelen dördüncü katmanda yapılan radyokarbon
yaşlandırmasına göre, bu yerleşimin MÖ. 6330 olduğu anlaşılmıştır. Fakat beşinci bir katmanın varlığı, yerleşimin daha erken bir dönemde başlama ihtimalini göstermektedir (Bıçakçı ve diğ. 2012).
1960’lı yılların başlarında ilk defa Ian Todd tarafından bu yerleşim alanına,
özellikle Orta Anadolu Neolitik dönemi içinde obsidiyen aletlerin varlığından
ötürü dikkat çekilmiştir fakat çalışmalar uzunca bir süre civardaki Çatalhöyük,
Can Hasan veya Yumuk Tepe gibi alanlarda yoğunlaşmıştır (Harita 1A; Mellaart 1962; French 1972; Garstang 1953; Bıçakçı ve diğ. 2012). Daha sonra, obsidiyen materyallerin kaynağı olarak Göllü Dağ ve ona yakın olan Tepecik-Çiftlik
alanı önem kazanmıştır (Balkan-Atlı ve diğ. 1998). Kısaca, Tepecik-Çiftlik yerleşiminin coğrafik konumu, hem Orta Anadolu’nun Neolitik Dönemi hakkında
bilgi edinmek, hem decivardaki diğer eski medeniyetlere obsidiyen araçların
ulaşımını anlamak adına önemlidir (Bkz. Bıçakçı ve diğ. 2012).
Tepecik-Çiftlik kazısı, diğer kazılarda da olduğu gibi çokdisiplinli ve birçok
uzmanlık alanını içinde barındıran (örneğin, arkeobotanik, arkeozooloji, jeomorfoloji, toprak analizi vb.) bir projedir ve bunlara son iki yılda mikromemeli
çalışmaları da (böcekçiller, kemirgenler, tavşanlar vs.) eklenmiştir. Mikromemeliler, oldukça küçük boyutlarından ötürü kazı sırasında ender rastlandıkları
için, fosil ihtiva edenbol miktarda sedimentin farklı delik boyutlarındaki eleklerden yıkanarak geçirilmesi suretiyle elde edilirler.Verimli bir sistematik çalışma için kafa, çene veya en sık rastlanan yanak dişi fosil kalıntılarından mümkün mertebe elde edilmesi tercih edilir. Mikromemeliler ve hatta memeliler
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arasında tür açısından en baskın grup kemirgenlerdir. Otçul olan bu hayvanların çok spesifik diş ve çene yapıları vardır; üst ve alt çenede, keski şeklinde ve
devamlı uzayan ikişer tane kesici dişleri takiben dişler arası geniş boşluk(diastema) ve hayvan grubuna bağlı olarak önazıdişi (premolar) veya azıdişleri (molar) bulunur. Kemirgenler, yaklaşık 2277 güncel tür sayısı veya dünyadaki tüm memeli biyoçeşitliliği içerisindeki %42’lik payıyla memeliler sınıfının
en büyük takımını (Rodentia) oluştururken (Carleton ve Musser 2005), Türkiye’deki (ve Kıbrıs) tür sayısı 60’ın üzerindedir (Krystufek ve Vohralik 2001). Bu
takımın birçok üyesinin sık üreme frekansı ve kısa ömürlü olması, evrimsel
hızlarını ve değişen çevre koşullarına adaptasyonlarını arttırdığı gibi, ilk temsilcilerinin erken-orta Paleyosen (Li ve Ting 1993) veya geç Paleyosen’e (Hartenberger 1998; McKenna ve Bell 1997) kadar uzanmaları, fosil kayıtlarında
görece çok sık rastlanabileceği anlamına gelmektedir.
Arkeolojide mikromemeli çalışmaları, insan yerleşkelerinin faunal çevresi ve
etkileşimleri hakkında bilgiler sunar (Jenkins 2012; Romaniuk ve diğ. 2016). Öte
yandan, paleoiklim ve paleoçevresel çıkarımlar yapabilmeye genelde makromemeli gruplarına kıyasla mikromemelilerin daha uygun proksiler olması, hem
onların küçük iklimsel değişimlere daha duyarlı olmaları, hemde değişen çevresel şartları takiben daha kısa vadede adapte olarak yayılabilmeleri (adaptive
radiation) ve göç etmemeleri sayesinde açıklanabilir (Renfrew ve Bahn 2011).
Bu çalışma, Tepecik-Çiftlik kazısında elde edilen kemirgen faunasını ilk olarak sunmayı hedeflemektedir. Şimdiye kadar farklı açmalar ve birimlerden
(Harita 1B) iyi korunmuş farklı türlere ait kafa ve çene kalıntılarının yanı sıra
izole dişler aşağıda tanımlanmıştır.

MATERYAL VE METOT
Büyük kraniyal parçalar dışında fosiller ıslak eleme yöntemiyle elde edilmiştir. Bunun için 0,5-1-8mm2 delik büyüklüklerine sahip elekler kullanılmıştır.
Elek üzerinde kalan malzeme geniş brandalar üzerinde kurutulmuş ve paketlenmiştir. Elenmiş ve kuru malzeme, binoküler mikroskop altında (Leica EZ4
HD) incelenmiş ve diş, kemik ve parçaları ayıklanmıştır. Kafa ve çene kemikleri
verniyerli kumpas, diş ölçümleri binoküler mikroskop yazılımıyla fotoğraflanarak yapılmıştır. Büyük örnekler dijital fotoğraf kamerası, çizimler ise camera
lucida ile elde edildikten sonra Macromedia Flash Professional v.8 ve Adobe
Illustrator CS5 programlarıyla düzenlenmiştir.
Kullanılan terminoloji ve ölçüm yöntemleri sırasıyla Arvicolidae için Van
der Meulen (1974), Rekovets ve Nadachowski (1995), Krystufek ve Vohralik
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(2005); Muridae için, Tchernov (1979), Garcia-Alix ve diğ. (2009), Pasquier (1974);
Sciuridae için Fling (1997), Popova (2016); Cricetidae için Lopez-Antonianzas ve
diğ. (2014); Spalacidae için Topachevskii (1969), Sarıca ve Sen (2003); kafa ve
çene ölçümleri için Krystufek ve Vohralik (2005), Helgen ve diğ. (2009) örnek
alınmıştır. Diş kısaltmaları tüm üst/alt kesiciler, önazı ve azılar için sırasıyla I/i,
P/p, M/m olarak ve bulunduğu sıra itibariyle önden arkaya 1–3 numaraları
verilerek gösterilmiştir. dext., dexter; sin., sinister.

MİKROMEMELİ FAUNASI
Son iki dönem çalışmadan elde edilen ve beş kemirgen ailesinden altı türe
ait örnekler, aşağıda morfolojik karakter tanımlamaları ve karşılaştırmaları
yapılarak tayin edilmiştir. Bunlar, tarla faresi Microtusarvalis’e ait bir alt çene ve
27 molar; su sıçanı Arvicola terrestris (=amphibious)’a ait M3; ev faresi Mus cf.
musculus’a ait beş altçene, üç üstçene parçası ve toplamda 34 molar; Anadolu
yer sincabı Spermophilus xanthoprymnus’a ait üç kafa ve bir altçene kemiği ve 20
molar; Türk hamsteri Mesocricetus brandti’ye ait bir kafa, altçene ve çiğneme
yüzeyi oldukça aşınmış 9 molar; Anadolu körfaresi Spalax xanthodon’a ait bir
kafa ve üç altçene ile dört molardır.
Microtus cf. arvalis Pallas, 1778 (Şekil: 1), köksüz, hipsodont, yanal salınımlı
(alternating) ve genç bireyleri hariç yanal girintileri çimentolanmış (sement)
dişlerdir. Pozitif mine farklılaşmasıyla tipik Microtus cinsine işaret eder. M3’ün
morfotipi, Rörig ve Börner (1905, fig. 92) ile Rekovets ve Nadachowski (1995;
fig. 73)‘ye göre forma variabilis‘tir. Bu morfotip, Markova ve diğ. (2010)’e göre
kompleks bir yapıyı ve karasal iklimin domine ettiği habitatları işaret eder. Sol
çene kemiği (Şekil 1.8–9) koronoid ve angular proseslerin uç taraflarından kırılmıştır. Koronoid proses labial olarak hafifçe yönelir. Corpus mandibulae dardır
ama maseter çıkıntı güçlüdür. Çenenin lingual tarafında bulunan Milohiyoid
çizgi, birinci moların posterior ucundan başlar ve m3 hizasında posteroventral
yönde kavis yapar. Alt molarlarda (Şekil 1.7) labial kısımda dört, lingual kısımda ise beş girinti bulunur. Birinci molar, AC3 ve posterior lob dışında 7 belirgin
üçgen (T1–T7) ve tamamen farklılaşmamış T8–T9’den oluşur. T6–T7’nin dentin
tabakası birleşik, T4–T5’in ayrıktır. Anterokonid kompleks basittir ve mine anterior uçta çok incedir. Arvicolidlerde cins veya tür tanımlamalarının m1 ve M3
morfolojisi üzerinden yapılması, zaman içerisinde en fazla değişiklik gösteren
dişler olmalarından kaynaklanmaktadır. Fakat popülasyon içindeki olası varyasyonlar dikkate alındığında, verimli bir tanımlama için daha fazla sayıda
materyale ihtiyaç duyulur. Bununla birlikte Tepecik örneği, Türkiye’de ve orta
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Pleyistosen Qesem Mağarası’nda bulunan Microtus guentheri ile büyük benzerlik göstermektedir (Krystufek ve Vohralik 2005; Maul ve diğ. 2011). Her ne kadar 52,7 olan A/L değeri M. guentheri’ye yakın olsa da, m1 uzunluğu açısından
daha küçüktür. Bunların yanı sıra Ukrayna’nın Pleistocene lokalitelerinde (Rekovets ve Nadachowski 1995), Iber Yarımadası’nın kuzeyinde (Luzi ve diğ.
2016) ve Polonya’nın geç Kuvaternerinde bulunan Microtusarvalis’e yakınlık
gösterir. Morfolojik ve metrik benzerliklere rağmen daha fazla materyal elde
edilinceye kadar Tepecik örneklerini Microtus cf. arvalis olarak tanımlamak daha sağlıklı olacaktır.
Arvicola cf. terrestris(=amphibious) Linnaeus, 1758 (Şekil1.6) Tepecik’te bulunan diğer arvicolid M3’üne göre çok daha büyüktür. Mine farklılaşması belirgin
değildir fakat posterior uçta mine bulunmaz. Anterior loba üç salınımlı üçgen
(T2–T4) ve posterior uç ile tamamen kaynaşmış T5 eşlik eder. Çiğneme yüzeyi
ve diş uzunluklarına göre bu M3 su sıçanlarına yakınlık göstermektedir(Kalthoff ve diğ. 2007; Özkurt ve diğ. 1999; Krystufek ve Vohralik 2005). Devam eden çalışmalarla bu türe ait daha fazla molar elde edilmesi, sistematiğe
kesinlik kazandıracaktır.
Mus cf. musculus Linnaeus, 1758 (Şekil2A), görece küçük-orta boyutları ve
morfolojik yapısıyla (örneğin, M1 üzerinde lingual kısımda t1 ve t4 tüberküllerinin varlığı ve m1’in iki kök bulundurmasıyla), Türkiye’deki Mus türlerinden
M. macedonicus’tan ziyadeM. musculus’a benzerlik gösterir (Musser ve Carleton
2005; Krystufek ve Vohralik 2009 ve içindeki referanslar). M1’deki ön kökün
yatay bir şekilde uzaması da, Tepecik örneklerinde de görüldüğü gibi, M. musculus’u M. macedonicus’tan ayıran bir özelliktir (Zagorodnyuk 2002). Çolak ve
diğ. (2006)’e göre, M. macedonicus M1’inde mesial tüberkül (cusp) görülürken,
hiçbir Tepecik materyalinde rastlanmamıştır. Ayrıca M. musculus M1’inde labial
anterokon zayıf veya bulunmuyorken, Tepecik dişlerinde belirgindir. Bunlar
gibi hem üst hem alt molarlarda M. musculus veya M. macedonicus’a ait farklı
morfolojik karakterlere Tepecik örneklerinde rastlanmaktadır (Erdal, baskıda).
Fakat genel olarak M. musculus’a yakınlık göstermesinin yanı sıra, diş boyutları
orta Pleyistosen Qesem Mağarası Mus cf. musculus örnekleriyle benzer ölçülerde, Paleolitik dönem Üçağızlı Mağarası’ndan tanımlanan M. macedonicus’tan
genel olarak daha küçüktür (Maul ve diğ. 2011; Suata-Alpaslan 2011). Sonuç
olarak, Tepecik materyalinin her iki türe benzerlik ve farklılıklar göstermesi,
daha fazla bulgu elde edilinceye kadar Mus cf. musculus olarak tanımlanmasına
el verir.
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Mesocricetus brandti Nehring, 1898 buluntuları (Şekil 2B) muhtemelen aynı
bireye aittir ve bu birey, çiğneme yüzeyinin aşınma durumu göz önüne alındığında oldukça yaşlıdır ve krest ve tüberküllerin tamamen silinmesi diş morfolojisini anlamamıza mani olur (Şekil 2B.3–4). M1–M2 dört, M3 üç köke sahipken,
bu sayı alt molarlarda ikidir. Paleoarktik genelinde yedi cins ve 18 tür ile temsil
edilen Cricetidae familyası (Musser ve Carleton 2005), Türkiye’de Cricetulus
migratorious, Mesocricetus auratus and M. brandti olarak üç tür ile bilinmektedir
(Krystufek ve Vohralik 2009). Özellikle kafatasının uzunluğu Mesocricetus’ta >30
mm olarak belirtilmiş ce bu sebeple Cricetulus cinsinden ayrılır. Her ne kadar
Tepecik materyali posterior kısımdan hasarlı olsa da, kondilobazal uzunluk bile
31 mm’den daha büyüktür ve bu nedenle Mesocricetus cinsine aittir (detaylı
kranial-mandibular inceleme için bkz. Erdal, baskıda). Türkiye’de bulunan iki
Mesocricetus türü, doğada genellikle ilk bakışta kürk renklerine ve moleküler
yapılarına göre ayırt edilirler ve kranial-mandibular karakterler açısından oldukça benzerlik gösterir (Ellerman 1948; Neumann ve diğ. 2006; Krystufek ve
Vohralik 2009). Yine de Yiğit ve diğ. (2000)’in çalışmasına göre, palatal kemiğin
posterior ucundaki mesopterigoid fossa ve pterigoidlerin yönelimi, Mesocricetus brandti’de ve Tepecik materyalinde U şeklindeyken, M. auratus’da daha çok
V şeklindedir ve bu sebeple Tepecik hamsterı M. brandti olarak tanımlanmalıdır. Bu olgu, üst ve alt molarların ve diş sırasının uzunlukları güncel veya Holosen dönemden M. auratus örnekleriyle kıyaslandığında, Tepecik materyalinin
daha büyük (bkz. Shebab ve diğ. 1999; Hir 1992; Krystufek ve Vohralik 2009;
Yiğit ve diğ. 2000) olması, geç Pleyistosen ve güncel M. brandti örnekleriyle ise
uyumluluk göstermesiyle de desteklenmektedir (Suata-Alpaslan 2011; Krystufek ve Vokralik 2009; Yiğit ve diğ. 2000; Yiğit 2003).
Spalax xanthodon Nordmann, 1840 (=S. nehringi Satunin, 1898), kafanın yandan görünüşüyle kama şeklinde olması, beyin bölgesinin (braincase) rostrumdan daha kısa, oksipital bölgenin gelişmiş, geniş ve 45 derecelik bir açıyla anterodorsal ve posteroventral yönde eğimli olması; altçenedeki alveolar prosesin
iyi gelişmiş, artikülar prosesin de yanal olarak uzaması; dişlerin de tipik S şeklinde ve aşındığı zaman da bir veya iki tane mine adacığı bırakması, Tepecik
materyalinin su götürmez bir şekilde Spalacidae familyasına ait olduğunu gösterir (Şekil 2C; ayrıca bkz. Topachevskii 1969; Erdal, baskıda). Bununla birlikte,
Spalacidae familyası ve hatta Türkiye’de güncel olarak bulunan körfarelerin
sistematiği uzunca bir süredir tartışılmaktadır (örneğin, Ellerman ve MorrisonScott 1951; Topachevskii 1969; Lehmann 1969; Kıvanç 1988; Coşkun ve Bilgin
1988; Kıvanç 1988; Nadachowski ve diğ. 1990; Coşkun 2003;Yiğit ve diğ. 2003;
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Shehab ve diğ. 2004; Musser ve Carleton 2005; Coşkun ve diğ. 2006; Krystufek ve
Vohralik 2009; Krystufek ve diğ. 2012; Arslan ve diğ. 2014). Bahsi geçen sistematik problem bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır ve tercihen Musser ve
Carleton (2005) ile Krystufek ve Vohralik (2009)temel alınarak genus için Spalax,
kıyaslanacak türler için de leucodon, xanthodon (=nehringi) ve ehrenbergi kullanılmıştır. Birçok kranial-mandibular ve diş morfolojisinin yanısa ölçümler sonucunda, bazı küçük varyasyonlara rağmen Tepecik körfare Anadolu Körfaresi,
Spalax xanthodon olarak tanımlanmıştır (Erdal, baskıda).
Anadolu yer sincabı ya da İç Anadolu’da yaygın kullanımıyla Gelengi,
Spermophilus xanthoprymnus Bennett, 1835 görece iyi korunmuş üç kafatası ve in
situ dişler ile bir sol altçene ile temsil edilmektedir ve tipik molar ve kafa morfolojisiyle Spermophilus cinsine aittir (Şekil 2D). Örneğin, Kızıl sincap (Sciurus
vulgaris) ile kıyaslandığında, interorbital bölgenin daha sıkışık ve zigomatik
yayın lateral olarak daha dar olduğu; yan açıdan bakıldığı zaman kranyal çatının eşit derece orbitlerin anterior ve posteriorunda konvex olduğu, post-orbital
prosesin ise kısa ve daha zayıf olduğu görülür. Üst molarlarda M3’e doğru diş
uzunluğunun Sciurus’a nazaran arttığı, taçın hafif daha yüksek olduğu, küspidlerin daha belirgin, antero-posterior depresyonun lingual açıdan daha belirgin
olduğu ve böylece daha üçgen şeklinde bir yüzeye ulaştığı ve son olarak protoloph ile metaloph arasında kalan boşluğun (valley) daha dar olduğu görülür.
Türkiye’de günümüzde yaşayan üç Spermophilus türü belirlenmiştir; S. citellus
Linnaeus 1766, S. xanthoprymnus Bennett 1835 ve yakın bir zamanda tanımlanan
S. taurensis Gündüz, Jaarola, Tez, Yeniyurt, Polly, Searle 2007 (bkz. Hoffman ve
Thorington, Jr. 2005, Krystufek ve Vohralik 2005, Özkurt ve diğ. 2007, Gündüz
ve diğ. 2007, Gür ve Gür 2010). Hiç şüphesiz, güncel canlılar üzerine yapılan
çalışmalar daha kapsamlıdır ve fosil, subfosil gibi materyallere göre daha fazla
avantaj sağlarlar. Yine de bu üç tür ve ek olarak geç Pleyistosen Sırbistan ve
Almanya lokalitelerinden fosil form olan S. citelloides (Kowalski ve Nadachowski 1982; Heinrich 1978) ile yapılan kranial-mandibular ve elbette premolarmolar karşılaştırmaları göz önüne alındığında, Tepecik sincabının Spermophilusxanthoprymnus olarak tanımlanması uygun görülmüştür (bkz. Erdal, baskıda).

TARTIŞMA VE SONUÇ
Tepecik-Çiftlik kazılarından mikromemeliler üzerine elde edilen ilk bulgular
hiç şüphesiz ki henüz faunanın tür ve materyal zenginliği hakkında bir fikir
vermektedir. Bu çalışmanın ilk amaçlarından biri, tafonomik etkiler göz ardı
edilerek elde edilen bütün materyali değerlendirmektir. Örneğin, bazı kafa ve
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altçene kalıntılarında rastlanan predasyon izleri, ilgili örneğin kazı alanına ex
situ olarak daha sonradan d}hil edilmiş olabileceği gerçeğini de göz önünde
bulundurmamıza işaret edebilir.Öte taraftan, bazı kemirgenlerin yeraltı yaşama
adapte olmuş olması ya da yuvalarını yeraltına yapmaları (örneğin, Mesocricetus brandti, Spalax xanthodon and Spermophilus xanthoprymnus), kazı alanına ilk
sedimantasyondan sonra bir gömülme ile yerleşmiş olabileceği ihtimalini doğurabilir. Fakat bu son fikir, Morlan (1994) tarafından, bu hayvanların ölmek için
değil yaşam alanı oluşturmak için yeraltında bulunduğunu savunarak reddedilmiş. Bu olasılığı test edebilmek, ilerleyen çalışmalarda malzemenin geldiği
birim ve açmaların incelenmesi ve incelenmesi henüz tamamlanmamış çökellerin içerisinden elde edilebilecek izole diş veya kemiklerle mümkün olabilecektir. Bunun yanı sıra, yine ileri dönem çalışmalar için, ekolojik (örneğin, diğer
arkeozoolojik bulgularla av-avcı ilişkisi ki buna insanlar da d}hildir, beslenme
tercihi ve civardaki bitki örtüsüyle olan korelasyonu gibi) ve hatta antroposantrik çıkarımlar (hastalıklar, tarıma olan etkiler) hakkında bilgi üretilmesi planlanmaktadır.
Tepecik-Çiftlik’te bulunan ve sayısı ile niteliği giderek artacak olan materyalin şimdiki görece azlığı bile paleoçevresel çıkarımlar yapabilmemize, güncel
türlerin coğrafik dağılımları ve habitat tercihleryle bölgeden çıkan subfosiller
kıyaslandığında olanak sağlamaktadır. Sözgelimi, ‚insandan bağımsız ve natürel olarak ortaya çıkmış‛ türlerden Anadolu körfaresi (Spalax xanthodon), Anadolu yer sincabı (Spermophilus xanthoprymnus) ve Türk hamsterı (Mesocricetus
brandti), yağış miktarı kışın 50 mm’den daha az, seyrek bitki örtüsü veya çok
yıllık kısa otsular barındıran kuru bir step ortamına işaret etmektedir (Yiğit ve
diğ. 2003; Coşkun ve Ulutürk 2004; Krystufek ve Vohralik 2005; Gür ve Gür
2010; Yağcı ve diğ. 2010). Buna ek olarak, M. brandti ve S. xanthodon genelde
ağaçlık, ormanlık alanlardan, çalılık veya kayalık çevrelerden kaçındıkları gibi,
sulak ve bataklık bölgelerde de rastlanmazlar (Lyman ve O’Brien 1977; Krystufek ve Vohralik 2005). Anadolu gelengileri ise toprağı iyi drene olmuş çayırlarda, ve tıpkı hamster gibi, tarım alanlarını çevreleyen kayalık düzlüklerde de
görülürler.
Ev faresi Mus musculus’un durumu ise biraz daha farklılık göstermektedir.
Zira komensal bir tür olmasının yanı sıra, insanlarla ortak yaşayışının ‚Bereketli
Hilal‛’de evrimleştiği düşünülmektedir (Slabova ve Frynta 2007). Yakın akrabası M. macedonicus’a göre daha zayıf bir rakip olan M. musculus (Macholan
1999a)’un üstünlüğü, insanların ve yerleşimlerinin batıya doğru ilerlemesi ve
komensal yaşam başarısı sayesinde diğer türlerile rekabeti mümkün mertebe
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azaltmasına dayanmaktadır (Auffray ve diğ. 1990; Cucchi ve diğ. 2005). Öte taraftan M. macedonicus’un herhangi bir insan yerleşiminden uzak kalmayı tercih
ettiği rapor edilmiştir (Harrison ve Bates 1991; Macholan 1999b).
Bu çalışmada elde edilen faunada, Arvicolidae familyasından tarla faresi
Microtus cf. arvalis’e, aynı familyadan akrabası olan su sıçanı Arvicola cf. terrestris’den çok daha fazla rastlanmıştır. Tarla faresinin kazı alanında bol bulunması, genel olarak bu türün Paleoarktik bölgede çok geniş bir alana yayılmasından
(örneğin, İspanya’dan Avrupa boyunca Anadolu, Orta Doğu ve orta Rusya’ya
kadar; Shenbrot ve Krasnov 2005; Yiğit ve diğ. 2016), çayır, mera ve özellikle
insan yerleşimleriyle tarım arazileri gibi habitatları tercih etmelerinden (Markov ve diğ. 2012; Kolfschoten 2014), ayrıca Tepecik’inyerleşik tarıma geçilmiş
bir döneme tekabül etmesindenve son olarak bu türün adından da anlaşılacağı
üzere pek de şaşırtıcı değildir. Asıl şaşırtıcı olan, coğrafik dağılımı günümüzde
M. arvalis’e göre daha geniş olan Arvicola terrestris’in (Shenbrot ve Krasnov
2005; Batsaikhan ve diğ. 2016), sulak ve akarsulu ortamları tercih etmesi ve diğer
Tepecik faunal elemanlarına göre bu zıt tercihine rağmen, tek bir dişle bile olsa
temsil edilebilmiş olmasıdır. Bu ise bölgenin daha geniş bir alanda su sıçanın
barınabileceği ortamların bulunmuş olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir
(Erturaç, baskıda).
Tepecik-Çiftlik kemirgenler faunasının ilerleyen çalışmalarla sistematik veekolojik açıdan daha da tatmin edici sonuçlar vermesi beklenmektedir. Böylelikle, elde edilecek yeni veriler ışığında, Türkiye Holosen mikromemeleri hakkında ilgili grupların biyoçeşitliliği üzerine de veriler üretilebilinecektir.
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Harita 1: Kazı alanı lokasyonunu ve açmaları gösteren harita. (A) Orta Anadolu’daki diğer çanakçömlekli Neolitik sit alanlarını Tepecik-Çiftlik ile birlikte gösteren harita (Godon 2010’dan düzenlenerek); (B) Bugüne kadar çalışılmış açmaları siyah renkle, bu çalışmada bahsi geçen kemirgenlerin
elde edildiği açmaların kırmızı simgeyle gösterildiği kazı alanı topografı (Bıçakçı ve diğ. 2012’den
yeniden çizilerek).
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Şekil 1: Arvicolidae familyasına ait molarlar ve sol altçene. Microtus cf. arvalis: 1–2, M1; 3–4, M2; 5,
M3; 7, altçene üzerindeki m1–m3; 8, altçene labial görünüm; 9, lingual görünüm. Dikey ölçek 1mm
ve dişler için, yatay ölçek çene içindir.
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Şekil 2: Tepecik-Çiftlik kazısında bulunan, arvicolid olmayan ve dört farklı familyaya ait izole diş,
kafatası ve altçene görünümleri. (A) Mus cf. musculus: 1–2, M1; 3–4, m1–m2 ve üzerinde bulundukları altçene fragmanı. (B) Mesocricetus brandti: 1 ve 4, kafatası lateral ve ventral görünüm; 2–3,
altçene labial ve oklüzal görünüm. (C) Spalax xanthodon: 1–2, sağ altçene ve m1; 3–4, sol altçene ve
m1; 5, kafatası lateral görünüm. (D) Spermophilus xanthoprymnus: 1–2, kafatası lateral ve ventral
görünüm; 3, sol altçene labial görünüm; 4, P4–M3 dext. oklüzal görünüm. Aksi belirtilmedikçe tüm
dikey ölçekler dişler için ve 1 mm, tüm yatay ölçekler kranial-mandibular elemanlar için ve 1 cm.
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FARKLI DÖNEM VE MATERYALLERE AİT
ARKEOLOJİK ESERLERİN ENSTRÜMANTEL ANALİZ
YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ
Recep KARADAĞ*
Emine TORGAN
GİRİŞ
Sahip olduğu sayısız kültürel mirasıyla geçmişe ışık tutan Anadolu coğrafyası arkeometrik çalışmaların uygulanması için oldukça zengin bir birikime
sahiptir. Kültürel mirasın korunması çerçevesinde arkeolojik ve tarihi eserler
üzerine uygun restorasyon ve konservasyon tekniklerini belirlemek özellikle
son yıllarda büyük bir öneme sahip olmuştur. Bu amaçla çeşitli arkeometrik
teknikler geliştirilmiş; birçok müze, araştırma merkezleri ve üniversitelerin ilgili
kurumları bu analiz yöntem ve teknikleri uygulamaktadır (Karadağ vd., 2015;
Torgan ve Karadağ, 2015; Karadağ ve Torgan, 2016a; Karadağ ve Torgan,
2016b).
Tahribatsız ve mikro analiz yöntemleri, arkeolojik ve tarihi malzemelerden
alınan numunelerin korunması için büyük bir avantaj sağlamaktadır (Torgan ve
Karadağ, 2015; Karadağ ve Torgan, 2016a; Karadağ ve Torgan, 2016b). Tahribatsız ve mikro analiz yöntemleri iki ana başlık altında incelenebilir. Bunlardan ilki
kromatografik yöntemler diğeri ise sıkça tercih edilen spektroskobik yöntemlerdir. Kromatografik yöntemler, arkeolojik ve tarihi eser üzerinde bulunan
organik boyaların, bağlayıcıların, yapıştırıcıların, v.b. gibi organik yapıların
tespit edilmesi için özellikle son yıllarda tercih edilen, saf standart malzemeler
ile belirlenen yapıların (spektrum) birbirleri ile karşılaştırılarak doğruluğunun
teyit edildiği güvenilir bir yöntemdir (Yalçın, 2007; Torgan ve Karadağ, 2015;
Torgan vd., 2016). Başlıca kromatografik yöntemler; LC (sıvı kromatografisi),
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LC-MS (sıvı kromatografisi-kütle spektrometresi çifti), GC ya da GC-MS (gaz
kromatografisi- kütle spektrometresi çifti), ICP-MS (İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma - Kütle Spektrometresi çifti), v.b. (Deveoğlu vd., 2012; Deveoğlu
vd., 2013; Torgan vd., 2016). Spektroskopik yöntemler ise son yıllarda arkeolojik
ve tarihi eserlerin analizlerinde çok fazla tercih edilen analiz yöntemleridir.
Hatta son dönemlerde bazı gelişmiş cihazlarla eserden herhangi bir örnek almaksızın eser üzerinde herhangi bir noktanın tahribatsız olarak analiz edilmesini sağlanmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan spektroskobik yöntemler;
Raman spektroskobisi, FTIR (Fourier dönüşüm kızılötesi spektroskobisi), XRD
(X ışınları kırınımı), XRF (X ışınları floresans), SEM-EDX (taramalı elektron
mikroskobu-enerji dağılımlı X ışınları), v.b. (Torgan ve Karadağ, 2015; Deveoğlu vd., 2013, Torgan vd., 2016; Karadağ ve Torgan, 2016b).

YÖNTEM VE DENEYLER
Bu çalışmada arkeolojik eserlerin analizleri için buluntular Anadolu’daki iki
farklı kazı alanından elde edilmiştir. Analizler için tahribatsız ve mikro analiz
yöntemleri kullanılmış olup, hem kromatografik hem de spektroskopik yöntem
ve tekniklerin kullanılması tercih edilmiştir (Torgan ve Karadağ, 2015; Karadağ
ve Torgan, 2016b).
Tahribatsız bir analiz tekniği olan ve numunelerin belli bir ölçeğe kadar görüntülenmesi sağlayan optik mikroskop ile bu çalışmada İstanbul Yenikapı
kazısı M.S. 7-11. yüzyıla ait olduğu bilinen YK12 kod numaralı Bizans Dönemi’ne ait kargo gemisinden alınan numuneler incelenmiştir (Resim:1). Bu yöntem sayesinde numunelerin 90 kat büyüklüğüne kadar görüntüleri alınabilmiştir (Resim: 2).
Başka bir analiz yöntemi olan ve eserden toplu iğne başı kadar numune alınarak analiz edilmesini sağlayan SEM-EDX (taramalı elektron mikroskobuenerji dağılımlı X ışınları spektroskobisi) ile yine İstanbul Yenikapı kazılarında
bulunan YK12 kod numaralı M.S. 7.-11. yüzyıl Bizans Dönemi’ne ait kargo gemisinden alınan numuneler incelenmiştir (Resim: 3). SEM-EDX yardımıyla daha büyük ölçeklerde büyütmeler ile numune yüzeyinden detay görüntüler elde
edilebildiğinden zamanla meydana gelen bozulmalar ve fiziksel değişikler bu
yöntemle tanımlanabilmektedir.
Bağlayıcı, yapıştırıcı gibi organik yapıların analizleri için kromatografik ya
da spektroskobik yöntemlerin her ikisi de kullanılabilmektedir. İstanbul Yenikapı kazılarında bulunan YK12 kod numaralı Bizans Dönemi’ne ait kargo gemisinden alınan numunelerdeki reçinelerin analizi için spektroskobik bir yöntem
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olan FTIR (Fourier dönüşüm kızılötesi spektroskobisi) tercih edilmiştir (Karadağ ve Torgan, 2016b). FTIR ile numunelerde saptanan reçinelerin türlerinin
belirlenmesi için analizler yapılmış ve standart reçine türleri ile karşılaştırılarak
reçine çeşitleri tespit edilmiştir (Resim: 4).
Arkeolojik ve tarihi eser üzerindeki organik boyaların tespiti ya da bitki/böcek gibi organik kalıntıların belirlenmesi için en çok kullanılan analiz yöntemi kromatografik bir analiz yöntemi olan HPLC’ dir (yüksek performanslı ya
da basınçlı sıvı kromatografisi) (Torgan ve Karadağ, 2015; Karadağ ve Torgan,
2016b). Bu çalışmada, Balıkesir ili Manyas Gölü'nün (Kuş Gölü) güneyindeki
Hisartepe Höyük’te konumlanan Daskyleion (Dascyleum) antik kentindeki
karbonlaşmış 19 bitki kalıntısından sadece bir tanesi DATU-Kültürel Mirası
Koruma ve Doğal Boya Laboratuvarı’nda HPLC yardımıyla analiz edilmiştir
(Resim: 5).
Daskyleion (Dascyleum) antik kentindeki Koru Tümülüsü, ana mezar odası,
güney kline etrafındaki mor renkli pigment ve tekstilin karakterizasyonunu
belirlemek için ise yine HPLC ile analizler yapılmış olup pigment ve tekstile
renk veren organik malzeme tespit edilmeye çalışılmıştır (Resim: 6).

BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından arkeolojik ve tarihi eserlerin korunması son derece önemlidir. Eserlerin analiz edilmesi aşamasında esere zarar vermeyen analiz yöntemleri tercih edilmelidir
(Karadağ vd., 2015; Karadağ ve Torgan, 2016a; Torgan vd., 2016).
İstanbul Yenikapı kazılarında bulunan YK12 kod numaralı Bizans Dönemi’ne ait (M.S. 7.-11.yy) kargo gemisinden alınan numunelerin optik mikroskop
yardımıyla görüntüleri alınmış ve bazı numunelerde insan saçına benzer örneklerin görüldüğü tespit edilmiştir. Detaylı bir analiz için SEM-EDX yardımıyla
numunelerin daha büyük ölçeklerde görüntüleri alınmış, tespit edilen malzemenin kalınlık ölçümleri yapılmış ve malzemenin at kılı olduğu kanaatine varılmıştır (Resim: 3).
Spektroskobik başka bir yöntem olan FTIR ile YK12 kod numaralı Bizans
Dönemi’ne ait kargo gemisinden alınan numunelerdeki reçine türleri incelenmiş ve toplam 3 farklı reçine türü saptanmıştır. Bu reçine türleri; mastic, terpentine ve damar reçineleridir.
Kromatografik bir analiz yöntemi olan HPLC yardımıyla Daskyleion
(Dascyleum) antik kentinin farklı alanlarında bulunan karbonlaşmış bitki kalın-
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tısı, pigment ve tekstilin analizleri yapılmıştır (Şekil 5-6). M.Ö. 3. yüzyıla ait
olduğu düşünülen bitki kalıntısının Anadolu’da sıkça yetişen bir ağaca ait cehri
meyvesi (Rhamnus sp.) olduğu tespit edilmiştir (Oybak Dönmez vd., 2016).
Pigment ve tekstil örneklerinin HPLC ile yapılan analiz sonuçlarına göre
pigment ve tekstil numunesinin murex genel adı verilen deniz kabuklularından
biri olduğu anlaşılmıştır (Şekil 6). Daha detaylı bir inceleme sonucunda hem
pigment hem de tekstil numunesinin Murex trunculus deniz kabuklusu olduğu
standart boya ile karşılaştırılarak netlik kazanmıştır (Papliaka vd., 2017). Daskyleion (Dascyleum) antik kenti Koru Tümülüsü güney kline kenarlarında bulunan ve M.Ö. 5. Yüzyıla ait olduğu düşünülen pigment ve tekstil numunelerinden tekstil örneğinin boyar özelliğe sahip mor renkli Murex trunculus deniz
kabuklusunun altında kaldığı ve bu boyanın zaman içinde tekstile işlediği kuvvetle muhtemeldir.
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Resim 1: YK12 kodlu Yenikapı batığının orijinal ve dijital görselleri (Ufuk Kocabaş © 2014 The
Author. Int. Journal of Nautical Archaeology © 2014 The Nautical Archaeology Society).

(a)
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(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Resim 2: YK12 kodlu İstanbul Yenikapı batığında bulunan numunelerin optik mikroskop
götüntüleri. (a) 1 nolu örnek-X10; (b) 2 nolu örnek-X10; (c) 3 nolu örnek-X45; (d) 4 nolu örnek-X6,7;
(e) 5 nolu örnek-X10; (f) 5 nolu örnek-X30; (g) 6 nolu örnek-X45; (h) 7 nolu örnek-X20.
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(a)

(b)

(c)

(d)
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(e)

(f)

(g)
Resim 3: YK12 kodlu İstanbul Yenikapı batığında bulunan numunelerin SEM götüntüleri. (a) 1 nolu
örnek-X2930; (b) 2 nolu örnek-X4490; (c) 3 nolu örnek-X1550; (d) 4 nolu örnek-X77; (e) 5 nolu örnekX1110; (f) 6 nolu örnek-X1260; (g) 7 nolu örnek-X1110.
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Resim 4: YK12 kodlu Yenikapı batığındaki yedi farklı örnek üzerindeki çalışmalardan FT-IR ile
tespit edilen reçinelerin spektrumları. (a) mastik, (b) dammar, (c) turpentin reçine spektrumları.
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Resim 5: Daskyleion (Dascyleum) antik kentinde bulunan karbonlaşmış bitki kalıntısının HPLC
sonuçları. (a) Bitki kalıntısının kromatogramı, (b) Alıkonma zamanı 26,303 dak. olan boyarmadde
spektrumu, (c) Alıkonma zamanı 28,284 dak. olan boyarmadde spektrumu, (d) Alıkonma zamanı
29,463 dak. olan boyarmadde spektrumu; (e) Alıkonma zamanı 30,176 dak. olan boyarmadde spektrumu (Oybak Dönmez vd., 2016).
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Resim 7: Daskyleion (Dascyleum) antik kenti Koru Tümülüsü’nde bulunan (a) pigment, (b) tekstil
ve (c) Murex trunculus deniz kabuklusunun kromatogramları (Papliaka vd., 2017).
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Kuzey Mezopotamya Bölgesi, Tunç Çağı'ndan bu yana çeşitli politik ve sosyal değişimlere şahit olmuş ve birçok popülasyona ev sahipliği yapmış olmasına rağmen, bölgenin demografik tarihi iyi bilinmemektedir. Sunulan çalışmada, Geç Demir Çağı yerleşimi olan Batman'daki Çemialo Sırtı kazı yerinden
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ait göçebe buluntularıyla birlikte, Geç Akamenid Dönemi'ne ve sonrasında
gelen Helenistik Dönem'e ait buluntular elde edilmiştir. 12 birey ile yapılan
mitokondriyal DNA (mtDNA) haplotip analizine göre Çemialo Sırtı popülasyonun yüksek genetik çeşitliliğe sahip olduğu ve bu çeşitliliğin dikkat çekici bir
biçimde Erken Holosen Batı Avrasya popülasyonlarından, örneğin Mezolitik ve
erken Neolitik gruplardan, daha yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuç, Holosen döneminde zaman içinde Batı Avrasya'da popülasyonlar arasında karışımın
arttığını ve bu sayede genetik çeşitliliğin yükseldiği gözlemini desteklemektedir. Çemialo Sırtı, mtDNA kompozisyonu açısından incelendiğinde, antik popülasyonlar arasında Neolitik Kuzey Suriye ve Neolitik Anadolu popülasyonlarına, günümüz popülasyonları arasında ise Güneybatı Asya popülasyonlarına
yüksek oranda genetik benzerlik göstermektedir. Ayrıca, Çemialo Sırtı ile diğer
popülasyonlar arasındaki gözlemlenen farkların sebebi popülasyon genetiği
simülasyonları yoluyla incelenmiştir. Bu analiz sonucunda, bölge popülasyonları açısından, Neolitik ile Demir Çağ, Demir Çağ ile de günümüz arasında
genetik süreklilik olabileceği görülmüştür. Sunulan çalışmayla, zaman içinde
bölgedeki genetik çeşitliliğin arttığına yönelik görüşe ve bölgenin kompleks
tarihine ek olarak, Kuzey Mezopotamya'da, son 10.000 yıl içinde, genetik olarak
annesel soy kompozisyonu (mtDNA) açısından ani bir değişim olmadığı sonucuna varılmıştır.
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OLASI BİR SEÇKİNLER MEZARLIĞI BULGULARI
AÇÇANA HÖYÜK
(ALALAH)
RulaShafiq*

Giriş
Bu çalışma, Aççana HöyükAlan 4, 64.72 plankaresinde 2015 ve 2016 kazı sezonlarında yapılan çalışmaların sonuçlarını sunmaktadır. Bu iki sezon süresinde 4. ve 5. evrelerine (Geç Tunç I) tarihlenen 16 mezar kazılmıştır (Tablo: 1).
Alalah kronolojisinde bu dönem V. veya VI. tabakaya tekabül etmektedir. Mezarlar, 6. evre yapılarını kesmektedir ve şehrin dışında bulunan, çok sayıda
inhumasyon bulunduran mezarlıkla ilişkili değildir. İskelet kalıntılarının osteolojiik analizi bireylerin yedisinin bebek ve çocuk, dördünün yetişkin erkek ve
beşininyetişkin kadın olduğunu göstermektedir. Detaylı iskelet analizleri bu 16
bireyin şehrin dışında bulunan mezarlıktaki popülasyondan farklılık gösterdiğini açığa çıkarmıştır. Bu farklılıklar; gömünün yeri ve tipi, diş çürüklerinin
varlığı, hafif diş aşınması, ölüm öncesi diş kaybı, dejeneratif eklem hastalığının
yokluğu, Diffüzİdiopatik İskelet Hiperostozu (DISH)’nunvarlığı ve zanaat faaliyetleri bulgularıdır. Bu iskelet farklılıkları ile birlikte 16 gömünün intramural
konumunun Aççana Höyük’te sosyal sınıflanmanın bir parçasını, Geç Tunç I
döneminde yüksek bir sınıfıtemsil ettiği düşünülmektedir. Nitekim yazının
devamında bu bulguların ayrıntılı incelemesi ile yukarıdaki sonuca ulaşım anlatılacaktır.
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Tablo 1: 16 gömünün verileri
Plan
kare
No

Locus
No

İskelet
No

Mezar
Eşyası

Kemik
Korunumu

Yaş
Tahmini

64.72

100

24717

Evet

%100

55-65 yaĢ

64.72

101

24776

Evet

%100

45-50 yaĢ

64.72

120

24239

Evet

%100

64.72

123

23506

Evet

64.72

128

22312

64.72

135

64.72

Cinsiyet
Tespiti

Gömü Tipi

Erkek

Derin toprak gömü

25-35 yaĢ

Erkek

Sanduka Mezar

35-40 yaĢ

45+ yaĢ

Erkek

Derin toprak gömü

%100

30-35 yaĢ

17-25 yaĢ

Kadın

Sanduka Mezar

Hayır

Sadece kafatası

4-5 aylık

4-5 aylık

Bilinmeyen
Çocuk

Toprak gömü

23836

Evet

%100

35-40 yaĢ

25-35 yaĢ

Erkek

Toprak gömü

136

23844

Hayır

%100

25-30 yaĢ

17-25 yaĢ

Kadın

Toprak gömü

64.72

137

23804

Hayır

%100

12-13 yaĢ

Bilinmeyen
Çocuk

Toprak gömü

64.72

138

23837

Evet

%50

4 yaĢ ± 3
ay

4 yaĢ ± 3
ay

Bilinmeyen
Çocuk

Toprak gömü

64.72

139

23838

Hayır

%80

5-6 yaĢ

5± 6 aylık

Bilinmeyen
Çocuk

Toprak gömü

64.72

141

23835

Evet

%80

2 yaĢ ± 3
ay

2 yaĢ ± 3
ay

Bilinmeyen
Çocuk

Toprak gömü

64.72

143

23846

Hayır

%80

45-49 yaĢ

Olası Erkek

Toprak gömü

64.72

144

23852

Hayır

%20

1-2 yaĢ

yok

Bilinmeyen
Çocuk

Toprak gömü

64.72

147

24211

Hayır

%50

5-6 aylık

5-6 aylık

Bilinmeyen
Çocuk

Toprak gömü

64.72

150

24724

Evet

%100

50-53 yaĢ

45+ yaĢ

Kadın

Toprak gömü

64.72

153

24784

Evet

%50

40-50 yaĢ

35-45 yaĢ

Kadın

Toprak gömü

Diş Yaşı

YÖNTEM VE BULGULAR
Gömü Konumu ve Tipleri
Orta Tunç II’den Geç Tunç I dönemine uzanan Aççana (Alalah) mezarlığı,
Doğu Akdeniz bölgesinde açığa çıkarılan en büyük ve zengin mezarlıklardan
biridir. 2003 ile 2012 yılları arasındaextramural mezarlıkla ilişkili toplamda 134
mezar kazılmıştır. Mezarlık höyüğün kuzeydoğu kenarında, şehir duvarlarının
dışında konumlanmıştır. Bulunan mezarların çoğu sığ toprak gömülerden
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oluşmaktadır. Buna istisna olarak ‘Sıvalı Mezar’1 olarak adlandırılan zengin bir
mezar ve bebek küp mezarları2 bulunmaktadır.
2015 ve 2016 yılı kazı sezonlarında Alan 4, 64.72 plankaresinde 16 mezar kazılmıştır. Bu alandaki mezarların konumu, dağılımı ve gruplanması bir intramural mezarlığın3 göstergesidir. Bu nedenle intramural olup extramural mezarlığa gömülmemiş olmaları bu 16 bireye uygulanan ölü gömme geleneğindeki
farklılığı gösterdiği yönünde yorumlanmıştır. Mezarlar, aynı zaman dilimine ait
olan extramural mezarlık gibi Yerel Süreç 4 ve 5 ile Geç Tunç I dönemine tarihlenmektedir. Mezarlar arasında en göze çarpanlar taş ve kerpiç çevrili 2 sanduka mezar -101 ve 123 No’lu mezarlar (sırasıyla Resim: 1 ve 2) - ve yanında mezarla ilişkili kerpiç platform bulunan 2 derin toprak gömü- 120 ve 100 (Resim: 3)
No’lu mezarlardır. Geri kalan 12 birey, extramural mezarlıktakilere benzeyen
basit toprak gömülerde bulunmuştur. Bunlar: 128, 135, 136, 137, 138, 139, 141,
143, 144, 147, 150 ve 153 (Resim: 4). Hem intramural hem de extramural mezarlıkta yer alan toprak gömülerfarklı yaş gruplarını barındırmaktadır: bebek,
çocuk ve yetişkin. Ancak, sanduka ve derin toprak gömüler şu ana kadar 3 yetişkin erkek ve sadece 1 kadın barındırmaktadır.
Mezar eşyaları açısından extramural mezarlık düşük bir oran göstererek 134
mezardan 52’si (%38.8) seramik kaplar, birkaç metal obje ve boncuktan oluşan
mezar eşyasıiçerirken, kalan 82 (%61.2) mezarda herhangi bir eşyaya rastlanmamıştır.4 64.72 plankaresinde yer alan intramural mezarlıkta 12 toprak gömüden sadece 5’i (%41.6) mezar eşyasına sahipken, 2 sanduka ve 2 derin toprak
gömü ikişer seramik kap ve kadın için fazladan metal iğneler içermektedir.
Diş Çürükler Lezyonları
Diş çürükleri beslenme içeriğine fazlasıyla bağlıdır ve bundan oldukça etkilenir.5 Diş çürüğü, diş minesinin çeşitli bölgelerinde başlangıç gösterir ve dolayısıyla farklı tip çürükler oluşturur: oklüzal çürükler, çukur çürükler, dişler
arasındaki çürükler. Oklüzal çürüklermolar ve premolar dişlerin çiğneme yüzeyinde (fissür) bulunur. Çukur çürükler alt molar tacının bukkal tarafında,
fissürün sonunda ve üst ön dişlerin dil çukurunda oluşur. Dişler arasındaki
çürüklerçenede yan yana iki dişin birbirne temas ettiği bölgede oluşur. Çürük

1
2
3
4
5

Yener 2013
Ingman 2017
Yener et al 2017
Ingman 2017
Hillson 2008
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lezyonları aynı zamanda diş köklerinin dört tarafından herhangi birinde oluşabilir, bunlara ‘kök yüzeyi çürükleri’ denir. Bu tip çürükler ilerleyen yaşlarda,
periodontal hastalıklar sonucu kök yüzeyi açığa çıktığı zaman meydana gelir ve
bu çukurlara çocuklar ile genç yetişkinlerde oldukça ender rastlanır.6 Çürük
lezyon oranı yaşla birlikte artar ve çürük şiddeti ileri yaş gruplarında yükselir.
Açık pulpa odası veya açık kök kanalı ve ölüm öncesi diş kaybı vakalarının
hepsi ilerleyen yaşla ilişlikidir.7
64.72 plankaresindeintramural mezarlıktaki biri hariç - 135 No’lu mezardaki
yetişkin erkek - tüm yetişkinlerin dişlerinde çürük lezyonları bulunmaktadır
(Resim: 5). Bu oran özellikle çürüklerin ileri yaşlardaki yetişkinlerde, ancak
düzensiz şekildegörüldüğü mezarlıkla karşılaştırıldığında dikkat çekicidir. Ek
olarak 64.72 mezarlığında çürük lezyonları olan bireylerin çeşitli dişlerinde
oklüzal, dişler arası ve kök çürüklere rastlanmıştır. 123 No’lu mezardaki kadın
nispeten genç yaşına (30-35 yaşlarında) rağmen dişlerinin çoğunluğu oklüzal
çürük (Resim: 6) sergilemektedir. Bu çürükler büyük olasılıkla karbonhidrat ve
şeker ağırlıklı beslenmenin bir sonucudur.
Diş Aşınmaları
Diş aşınması oranları ve paternleri beslenmeniniçeriğiyle ve gıdanın işlenmesiyle yakından ilintilidir.Aşınma, dişlerle temasa geçen aşındırıcı maddelerin
sonucudur. Örneğin, öğütme taşlarıyla tahılların işlenmesi sırasında besin
maddelerine karışan küçük taş tanecikleri, dişlerin hayvan derisi işlenmesinde
kullanılması diş aşınması oranını arttırabilir.Ayrıca,diş aşınmasının derecesi
önemli ölçüde bireyin yaşıyla bağlantılıdır ve yaşın ilerlemesiyle de artar. Genellikle birinci molar diş en yüksek aşınma oranını gösterir.Bunu ikinci molar
ve son olarak üçüncü molar takip eder. Diş aşınması üzerine yapılan çalışmalar
gösteriyor ki, diş çürüğü oluşumu diş aşınma oranı yüksek popülasyonlarda
düşüktür.8Diş aşınmasının yanı sıra özellikle avcı toplayıcı dişleriyle ilişkilendirilen diş kırıklarıda vardır.9 Fakat, Shafiq’in10 Filistin sınırları içinde yer alanErken Tunç I, II, III ve IV, Orta Tunç II ve III, Demir II ve III dönemlerine tarihlenen Erihave Ürdün sınırlarındaki es-Sa’idiyeh Höyük yerleşmelerindeki güney
Levent popülasyonları üzerindeki kapsamlı çalışması,tüm dönemlerde bu iske-

6
7
8
9
10

Hillson 2001
Hillson 2001
Hillson 2008
Hillson 2001
Shafiq 2010
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let topluluğunun dişlerinin çoğunda küçükten büyük kırığa çeşitli boyutlarda
diş kırıklarının var olduğunu göstermiştir. Güney Levent kentlerindeki diş kırıklarındaki oranın yüksek olması yiyeceklerin içerisinde sert ve aşındırıcı
maddelerin yoğun olmasına bağlanmıştır. Tunç Çağı dönemlerinde Eriha ve esSa’idiyeh Höyük yerleşmelerinde süregelen besin hazırlama yöntemleri kırıkların oluşumuna etken faktörlerden biridir. Bu yöntemlere örnek tahıl öğütme
işlemi sırasında küçük taş taneciklerinin gıdaya karışması, hayvan kemiklerini
kırmak için dişlerin kullanılması gibi aktiviteler olabilir.
Burada,64.72 plan karesindeki intramural mezarlık içerisinde öne çıkan, bu
bireylerdeki diş aşınması oranının, Brothwell’in11 yayınlanan çalışmasında belirttiği 25-35, 35-45 ve +50 yaşlarındaki bireylerde beklenenoranların altında
olmasıdır. Örneğin, 101 No’lu mezardaki erkek 45-50 yaş arası, ancak, hafif diş
aşınmaları yaşı 25-35 gibi göstermektedir (Resim: 7).
Yaş tahmini pelvikauricular yüzeye dayalıdır.12Bu bağımsız yaş tahmini ilerleyen yaşla vücutta meydana gelen dejeneratif değişimlere dayandırılarak yapılır ve dişlerde olduğu gibi dış etkenlerden etkilenmez. Diş aşınması ve yaş tahmini arasındaki fark 120, 135 ve 136 No’lu mezarlardaki bireylerde de görülmüştür. Bu sonuçlar, bireyin ilerleyen yaşına rağmen ağır diş aşınmasına yol
açmayan yumuşak besin tüketimine işaret etmektedir.
Ölüm Öncesi Diş Kaybı
Ölüm öncesi diş kaybı genellikle çürük lezyonları, periodontal (dişeti) hastalıklar vetravmalardan kaynaklanır. İleri seviye çürüklerde pulpa odası açılır ve
çürük dişin çekilmesine/düşmesine sebep olabilir. Periodontal hastalıklar aynı
zamanda alveoler kemik kaybına da yol açabilir. Kökler açığa çıkıp dişlerin
gevşemesi diş kaybıyla sonuçlanır. Bazı vakalarda diş kaybının olası nedenine
işaret eden alveolar kemikte periodontal hastalık (eğer ölüm sırasında aktif ise)
hala gözlenebilir. Periodontal hastalık, plakta bulunan mikroorganizmalar sebebi ile dişin etrafını saran dokuda oluşan iltihaplı lezyonlardır. Gitgide iltihap
alveoler kemiğe ilerler ve diş oyuğunun etrafındaki kemiğin erimesine sebep
olur. Genellikle premolarlar ve molarlar ön dişlere kıyasla daha yüksek perodontal hastalık oranı gösterir. Çoğu vaka ileri yaşlardaki yetişkinlerde görülür;

11
12

Brothwell 1981
After Meindl and Lovejoy 1989, cited in Buikstra and Ubelaker 1994: 24-32; White and Folkens
2005: 379, 383
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çocuklarda ve gençlerde daha az rastlanır.13Periodontal hastalık sebepleri net
değildir; ancak, beslenme, çevre ve temizlik faktörlerinin birleşimin etkili olduğuyaygın olarak düşünülmektedir.14
64.72 plankaresindeki mezarlıkta bulunan çoğu bireyin ön dişleri dururken
bazı molar dişlerini ölüm öncesi kaybettiği gözlemlenmiştir (Resim 8). Ölüm
öncesi diş kaybının en olası nedeni,hem ileri seviye çürük lezyonları hem de
molar dişlerin (özellikle birinci ve ikinci molarda, üçüncü molarda ise düşük
seviyede) oklüzal yüzeyini etkileyen şiddetli periodontal hastalıkların birleşimidir.
Dejeneratif Eklem Hastalığı ve DISH
Dejeneratif eklem hastalığı arkeolojik iskelet topluluklarında en sık rastlanan
patolojik durumdur.15En yaygın eklem hastalıkları osteoartrit ve spondiloz veya
dejeneratif omurga hastalığıdır.16 Osteoartritin nedenlerini tam olarak belirlemek oldukça zordur, fakat ilerleyen yaş, cinsiyet, kilo, genetik yatkınlık, travma
ve tekrar eden aktiviteden etkilenir. Bu faktörlerin tamamı osteoartritin derecesini ve yansımasını etkiler.İlerleyen yaşlardaki kadınlarda osteoartrit görülme
oranı erkeklerden fazladır, özellikle artan kilo etkisiyle diz eklemlerinde görülür17.
64.72 plankaresindeki mezarlıkta osteoartrit ve spondiloz veya dejeneratif
ormuga hastalığı gibi eklem hastalıkları kayda değer oranda düşüktür. Eklem
yüzeyinde herhangi bir patolojik değişim göstermeyen bireyler: 101 (Resim: 9),
123, 135, 136, 153 No’lu bireylerdir. 120 ve 150 No’lu bireyler hafif eklem değişimi göstermektedir. Diğer mezarlık popülasyonuyla karşılaştırıldığında ve bu
bireylerin ileri yaşları göz önünde bulundurulduğunda, çoğunun eklem yüzeyinde bir çeşit patolojik değişim gösterdiği bariz olarak öne çıkmaktadır. Burada, belirgin eklem değişimi gösteren ve 32.57 plankaresinde çıkarılan ‘Kuyudaki Kadın (Well-Lady)’18 olarak adlandırılan, 40-45 yaş grubundaki 247 No'’u
birey üzerinde yapılan çalışma referans alınmaktadır.
Düşük eklem rahatsızlığı oranın yanı sıra oldukça ilginç olan 100 No’lu bireyin iskelet kalıntılarında bulunan Diffüzİdiopatik İskelet Hiperostozu
13
14
15
16
17
18

Hillson 2008
Hillson 1996
Waldron 2001
Rogers 2002
Waldron 2009
Shafiq in press
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(DISH)’dur (Resim 10). Bu, akan eriyik mum formundaki yeni kemik oluşumu
ile nitelenen bir eklem hastalığıdır. Genellikle vertebral kolonun sağ tarafında,
özellikle torasik bölgede, yer alır ve vertebra kaynamasına neden olur. DISH
etiyolojisi kesin değildir, fakat obezite ve diyabet ile bağlantılı olduğu düşünülür.19 Günümüz çalışmaları gösteriyor ki, DISH erkeklerde kadınlara oranla
daha sık meydana gelir ve genelde 40 yaşın üzerindeki bireylerde rastlanır.
Dolayısıyla yaşın ilerlemesiyle gelişen, yaş ile bağlantılı bir durum olarak görülür. Rogers ve Waldron’un20 çalışmaları, DISH’in yaygınlık göstermesinin ruhbani hayat tarzıyla veya toplum içerisindeki yüksek statüyle bağlantılı olduğuna işaret eder. Bu tip yaşam tarzı, zengin bir beslenme sunar ve devamlılık sağlar. O kadar ki, nihayetinde rahipler ve yüksek statüdeki bireyler arasında
meydana gelen DISH gelişiminin en etken faktörü haline gelir21.
Zanaatkarlık
İki bireyin dişlerinde zanaat faaliyeti gibi görünen bulgular gözlemlenmektedir. Bu durum, ön ve arka dişler arasında birbirinden tamamıyla farklı yönlerdeve ağır derecede diş aşınması ile ortaya çıkmaktadır. Burada asıl ilgi çeken
139 No’lu bireydir. Çünkü, 5-6 yaşlarındaki bu çocuğun süt dişleri, 120 No’lu
yetişkin bireyle tıpa tıp aynı diş aşınma paternleri göstermektedir.

TARTIŞMA VE SONUÇ
64.72 plankaresine ait toplam 16 birey analiz edilmiştir. Bunların çoğunluğunu 7 bireyle bebek ve çocuklar oluştururken, 4 erkek ve 5 kadın bulunmaktadır. İskelet analizleri sonucuna dayanarak, 64.72 plankaresinde yer alan mezarlığın, Geç Tunç I döneminde Alalah’ta toplum sınıfının yükseltilmiş bir kesimini temsil ettiği göz önünde bulundurulmalıdır.
İntramural bir mezarlıkta, şehir sınırları içeriside defneldilmiş olmak, 16
mezarın 9’unda (%56.3) mezar eşyası bulguları sosyal statülerinin kentin
extramural nekropolünde defnedilmiş bireylerden farklı olduğunu belirtmektedir. Extramural mezarlığın toprak gömülerindeki eşya ve lüks parça oranının
düşük olması, burada gömülü insanların Alalah toplumununsıradan halk tabakasını temsil ettiğini göstermektedir22.

19Waldron

2001
and Waldron
21Rogers and Waldron
22Akar 2017 and Ingman 2017
20Rogers

199

33. ARKEOMETRİ SONUÇLARI TOPLANTISI / CİLT II

Dişlerin patolojik durumunun ayrıntılı incelemesindeçoğu yetişkin dişlerinde
çürük lezyonlarının yanı sıra yüksek oranda ölüm öncesi diş kaybı ve periodontal hastalıklararastlanmıştır. 64.72 plankaresindeki mezarlıktaki çoğu birey ön
dişleri dururkenbirçok molar dişlerini ölüm öncesinde kaybetmiştir. Ölüm öncesi diş kaybının en olası nedeni ileri seviye çürük lezyonlarıdır, ama aynı zamanda şiddetli periodontal hastalıklar da gözlenmiş olduğundan, her iki faktör
de hem kadınlarda hem erkeklerde sırasıyla M1, M2 ve sonrasında M3 molar
dişlerin kaybına sebep olmuştur. Bunun yanı sıra, 25-35, 35-45 ve +50 gibi ileri
yaştaki birey guruplarıyla karşılaştırıldığında diş aşınması oranı son derece
düşüktür ve diş kırığı bulgusuna rastlanmamıştır.Bu bariz fark ve diş örneklemeleri, tüketilmekte olan yumuşak içerikli ve dişin oklüzal yüzeyinde aşınmalara yol açmayan besin türlerinin tüketilmesine dayanmaktadır. Ancak, yüksek
miktarda karbonhidrat ve şeker içeren bu tür besinler çürük lezyonlarının
oluşması, ölüm öncesi diş kaybına ve periodontal hastalık oluşumuna doğrudan katkı sağlamıştır.Tüm bunlar,Geç Tunç I döneminde Alalah’ta toplumda
belirtilen beslenme çeşidine erişebilen bir üst sınıfın varlığına ve sosyal statü
farklılığına işaret etmektedir.
Yetişkinlerde, özellikle ilerleyen yaşlardaki bireylerde, dejeneratif eklem
hastalıklarının neredeyse hiç olmaması bariz şekilde gözlemlenmektedir. Diz
gibi belli başlı eklem yüzeyleriyle alt torasik ve lombar vertebralarında herhangi bir patolojik değişime rastlanmamıştır. 100 No’lu yetişkinin iskelet kalıntılarındaki DISH’in tek vaka olarak varlığı da yine, DISH vakasına yolaçan zengin
içerikli besinlere, olasılıkla karbonhidrat, daimi erişimi olan bireyleriyle toplumda yüksek statüye işaret etmektedir.100 No’lu mezar üzerinde çalışmalar
ilerletildiğinde bu erkek bireyin diğer eklemlerinde başka patolojik değişim
bulunamamış ve uzun kemiklerde grasil ve kortikal incelmelergözlemiştir.
Özellikle,deltoid (omuz) kası bağlantısı oldukça belirgin deltoid bağlantı noktası gösteren diğer erkeklerle, hatta kadınlarla karşılaştırıldığında daha zayıftır.DISH bulgularıyla birlikte ölüm öncesinde dişlerin çoğunu kaybetmiş olması
yüksek statülü yerleşik yaşam kavramını bir kez daha desteklemektedir.
İki bireyin dişlerindeki bulgulardan zanaat faaliyetleri ile meşgul oldukları
sonucuna varılması IV. tabaka arşivlerinde bulunan yazılı malzemede desteklemektedir. Wiseman’ın23raporladığı ve sonrasında Von Dassow’un 24 üzerinde
çalıştığı üzere bu malzeme, Alalah’ın Geç Tunç döneminde dört sınıflı bir top-

23
24

Wiseman 1953
Von Dassow 2008
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luma sahipolduğuna işaret etmektedir: En üst sınıf maryanniolarak adlandırılan
atlara ve arabalara sahip seçkinler, bunu takiben zanaatkarlar olarak sınıflandırılan ehelle, sonrasında sırasıyla ḫupše ve ḫabirū olarak adlandırılan toplumun
fakirleri veyabancılardır. Burada asıl ilgi çeken,ehelle sosyal sınıfıdır. Metinlerde
belirtildiğine göre popülasyonun çoğunluğunun yapmak zorunda olduğu bedensel aktivite gerektiren işlere bu sınıf dahil olmuyor. Çeşitli tipteki zanaatkarlık faaliyetleri şunları da içermektedir: ‘taş işçiliği, mühür işçiliği, deri işçiliği,
demir işçiliği, marangozlar, bununla birlikte seyisler ve arabacılar’25. Metinler
aynı zamanda ehellenin toprak sahibi olduğunu ve saray veya seçkin maryanni
sınıfı tarafından istihdam edildiğini belirtmektedir.26Bu çalışmamız, ön ve arka
dişleri arasında birbirinden tamamıyla farklı yönlerde ve ağır derecede diş
aşınmaları olan bu iki bireyinbirerehelle zanaatkarı olan usta ve genç çırağı olduğunu önermektedir. Diş aşınmalarının şekli, dişlerin belli bir paternde kullanılmasıgerektiğini yansıtması bakımından, bu kişilerin deri veya dokuma zanaatkarı olabileceğine işaret ediyor olabilir. Burada öne çıkan 120 No’lu bireyin
diş yapısıdır:bireyde zanaatkarlığa bağlı diş aşınmasına ek olarak çok ileri seviyede periodontalhastalık gözlemlenmiştir. Dolayısıyla kişinin çalıştığı malzeme
- hayvan derisi olabilir -periodontitise yol açan ağız hijyeni sorunlarına da neden olmuş olabilir (Resim: 12).
Bu çalışma, bu bulguları daha ileri götürerek bu intramural mezarlığın zanaatkarlar ve onlarınaileleri için bir ehelle mezarlığı olabileceğini önermektedir.Üç bireyin (101 No’lu erkek, 139 No’lu çocuk ve 136 No’lu kadın) kalıcı üst
kesici dişlerinde görülen birebir aynı genetik belirleyiciler bu savı, dolayısıyla
aile mezarlığı fikrini ayrıca desteklemektedir.27 DISH’in yanı sıra dejeneratif
eklem hastalıklarının eksikliği, IV. tabaka arşivlerindeki metinlerin de desteklediği gibi kadın ve erkeklerde ağır bedensel aktivite olduğu görülmemektedir.
Bu,özellikle iki sanduka mezar ve iki derin toprak gömüde- üçü erkek ve sanduka mezarda bir kadın - görülmektedir. Bu çalışma,Alalah’ta ileri sürülen
savın test edilebilmesi için gelecekte bu mezarlığın kazımına devam edilmesini
ummaktadır.

25
26
27

Von Dassow 2008: 319
Von Dassow 2008
Shafiq, in prep. Distinguished dental genetic markers found at Aççana (Alalah).
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Resim 1: 101 No’lu Sanduka Mezar, yetişkin erkek (Alalah Kazı Arşivi, Murat Akar 2016)

Resim 2: 123 No’lu Sanduka Mezar, yetişkin kadın (Alalah Kazı Arşivi, Murat Akar 2016)
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Resim 3: 100 No’lu Derin Toprak Gömü, yetişkin erkek
(Alalah Kazı Arşivi, Murat Akar 2016)

Resim 4: 147 No’lu Toprak Gömü, bebek 5-6 aylık (Alalah Kazı Arşivi,
Murat Akar 2016).
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Resim 5: 150 No’lu yetişkin kadın, 50-53 yaş arası, molar ve
ön dişlerde ileri seviye çürük lezyonları
bulunmaktadır (Alalah Kazı Arşivi, Rula Shafiq 2016)

Resim 6: 123 No’luyetişkin kadın, 30-35 yaş arası,oklüzal ve çukur çürük lezyonları bulunmaktadır
(Alalah Kazı Arşivi, Rula Shafiq 2016)
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Resim 7: 101 No’lu erkek, 45-50 yaş arası, ancak, hafif
diş aşınmaları yaşı 25-35 gibi göstermektedir
(Alalah Kazı Arşive, Rula Shafiq 2016)

Resim 8: 150 No’lu yetişkin kadın, 50-53 yaş arası,ölüm öncesi molar diş kaybı
bulunmaktadır (Alalah Kazı Arşivi, Rula Shafiq 2016)

207

33. ARKEOMETRİ SONUÇLARI TOPLANTISI / CİLT II

Resim 9: 101 No’lu yetişkin erkeğinherhangi bir omurga
dejenerasyonu göstermeyen alt torasik (T11 ve T12)
ile lombar (L1 ve L2) omurları (Alalah Kazı Arşivi,
Rula Shafiq 2016)

Resim 10: 100 No’lu bireyin iskelet kalıntılarında görülen Diffüz İdiopatik İskelet Hiperostozu
(DISH) (Alalah Kazı Arşivi, Rula Shafiq 2016)
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Resim 11: 120 No’lu yetişkin erkeğin ön dişlerinde görülen zanaatkarlık bulguları (Alalah Kazı
Arşivi, Rula Shafiq 2016)

Resim 12: 120 No’lu yetişkin erkek, 35-40 yaş arası, dişlerin deri işlemesinde kullanılmasından
kaynaklanan ileri seviye diş eti hastalığı (Alalah Kazı Arşivi, Rula Shafiq 2016)
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DOĞANPINAR BARAJI TİLBAŞAR HÖYÜK (GAZİANTEP)
KAZILARI ORTAÇAĞ MEZARLARINDA KULLANILAN
AHŞAPLARIN ARKEOBOTANİKSEL
DEĞERLENDİRİLMESİ
Salih KAVAK1
Halil ÇAKAN
Elif GENÇ
GİRİŞ
Sözlük anlamı ‚bir canlı varlığın hayati faaliyetlerinin sona ermesi‛ olan
ölüm, insanın yeryüzünde ortaya çıkmasından itibaren yaşamının her aşamasında insanların düşüncelerinde ve kültürlerinde çok farklı biçimlerde yer bulmuştur. Günlük yaşamın bir parçası olarak algılanan ölüm, bireyin sonu olarak
algılanmamıştır. Farklı kültürlerin ortaya çıkmasıyla birlikte oluşan öteki dünya
görüşü ile birlikte öleni gittiği yerde rahat ettirmek düşüncesi sonucu çeşitli
ritüeller geliştirilmiştir (Özterzi, 2011).
Birçok toplumda ölü gömme adetlerinin uygulanış biçimlerine bakıldığında,
ölülerin iki farklı türde gömüldükleri görülmektedir:
1. Yakarak (Kremasyon) gömme
2. Yakmadan (İnhumasyon) gömme
Ölü gömme uygulamaları açısından hangi coğrafyada ve hangi dönemde
olursa olsun farklılığın olmadığı tek unsur ölü bedenin yakılarak veya yakmadan gömerek ya da herhangi bir biçimde yaşayan insanlardan ayrılmasıdır
(Uhri, 2006).
İlk olarak ölü bedenin toprağa gömülmesiyle başlayan süreç; ölüye olan özlem, sevgi ve saygıyı göstermek için kültürler arası farklılıkların da etkisiyle
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çeşitli türlerde mezar tiplerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Zamanla
gelişen çeşitli kültürlere ve dönemlere göre ölü gömme ve mezar tipleri de farklılaşmaya başlamıştır.
Özgüç (1948)’ e göre Anadolu’daki mezar tipleri beş ana gruba ayrılmaktadır:
1. Basit Toprak Mezar
2. Kaya Oyuğu ve Kaya Aralığı Mezarları
3. Sandık Mezar
4. Küp Mezar
5. Oda Mezar
Basit toprak mezar günümüzde dahi en yaygın mezar tipi olup Hindistan’dan Çin’e, Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Mezopotamya’dan Anadolu’ya
kadar bütün coğrafyalarda bulunmaktadır. Diğer mezar tipleri ise yaygın olarak pek kullanılmamaktadır (Çevik,2000).
Basit toprak mezarlarda ölüler üç farklı şekilde gömülmektedir:
1. Hocker
2. Dorsal
3. Çoklu gömme
Arkeolojik kazılar sırasında ortaya çıkarılan mezarlar tipleri, iskeletlerin
gömülme şekli ve içerisinde bulunan buluntular ile birlikte değerlendirildiğinde arkeoloji, antropoloji ve biyoloji gibi bilim dallarını kapsayan disiplinler
arası bir çalışmayı gerektirmektedir. Elde edilen bilgiler ışığında dönem insanlarının kültürleri, inanışları ve yaşadığı çevre hakkında önemli bilgiler sunmaktadır.
Gaziantep İli’nin 32 km güney doğusunda yer alan Tilbaşar Höyük 40 metre
yükseklikte olup Kuzey ve Güney Aşağı şehir olarak adlandırılan iki aşağı şehir
ile birlikte yaklaşık 60 hektar (55,7 ha) bir alanda yer almaktadır. Yerleşimin
hemen yanından geçen Sacır deresi Gaziantep yakınlarında kaynak bulur ve
Oğuzeli İlçesini kat edip güneyde Suriye sınırında Fırat Nehrine dökülür.
Bu alan, Toros dağlarının güneyinde Neolitik dönemden beri Suriye, Mezopotamya ve Anadolu bağlantı yolları için doğal geçitlere sahiptir. Bu özelliğinden dolayı bölge her dönem önemini korumuştur.
Tilbaşar Höyük’de yapılan kazı çalışmalarında Güney Aşağı Şehirdeki Ortaçağ Nekropol Alanı’nda ortaya çıkarılan mezarlardan elde edilen ahşap kalıntılarının incelenerek o dönemde ölü gömme işlemlerinde hangi tür bitkilerin
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kullanıldığı tespit edilmiştir. Bitki türlerinin tespit edilmesiyle geçmişteki bölge
florasında yer alan özellikle çalı veya ağaç türleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

MATERYAL
2015 kazı sezonunda Güney Aşağı Şehrin Doğu bölümünde, V. Kültür katı
ile çağdaş Orta Çağa tarihlenen toplam 71 birey ortaya çıkartılmıştır. 2016 yılında aynı alanda çalışmalara devam edilmiştir. Bu alanda yürütülen toplam 27
plan karenin 19 plan karesinde toplam 385 adet Orta Çağa (ele geçen sikkelerden elde edilen veriler ışığında mezarlar Erken Bizans Dönemi ile MS.12. ile
13.yy tarihleri arası) tarihlenen mezarlara rastlanmıştır. 2015 ve 2016 mezarların
toplamı 456 adettir.
2016 yılında BE-1010, BE-1020, BE-1030, BF-1020, BG-1020, BC-970, BM-1100,
BM-1110, BM-1120 ve BR-1030 açmalarında ortaya çıkarılan toplam 456 mezardan 18 tanesinden ahşap kalıntıları elde edilmiştir (Tablo: 1).

YÖNTEM
Bu çalışmada 2016 yılındaki kazı çalışmalarında mezarlarda ortaya çıkarılan
ahşap parçaları tam bir bütünlük göstermemekte ve büyük oranda tahrip olmuş
durumda bulunmuştur. Ahşap kalıntılarının iskeletlerin üzerinde farklı bölgeler üzerinde olduğu görülmüştür (Resim 1, 2, 3 ve 4). Ahşap örnekleri ortaya
çıkarılan mezarlardan doğrudan alınıp incelenmek üzere paketlenmiştir.
Örnekler Çukurova Üniversitesi Arkeobotanik Laboratuvarı’nda stereomikroskop ile incelenmiş ve dijital olarak fotoğraflandırılmıştır. Ahşap örneklerinin
morfolojik ve anatomik özellikleri göz önüne alınarak ait oldukları bitkinin
familya, cins veya tür seviyesinde tanımlamaları çeşitli teşhis anahtarları, morfoloji ve anatomi kaynakları (Schweingruber (1990), Akkemik (2012),
http://www.woodanatomy.ch ) kullanılarak yapılmıştır.

BULGULAR
BE-1010(L-1), BE-1020(L-2, L-12, L-16), BE-1030(L-20), BG-1020 (L-40), BC970(L-15), BM-1100(L-30), BM-1110(L-10, L-14, L-18), BM-1120(L-10) açmalarında ortaya çıkarılan mezarlardaki ahşap kalıntıların incelenmesi sonucu bu ahşapların Pinusbrutia (Kızılçam) türüne ait olduğu tespit edilmiştir (Resim 5).
Kızılçam Türkiye’de oldukça geniş bir dağılıma sahip ağaç türüdür ve TilbaşarHöyük’ün yer aldığı bölgede de yaygın olarak bulunmaktadır.
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BM-1110 (L-36) açmasında ortaya çıkarılan mezardaki ahşap kalıntıların incelenmesi sonucu bu ahşapların Pinusnigra (Karaçam) türüne ait olduğu bulunmuştur (Resim 6).
BF-1020 (L-73) açmasında ortaya çıkarılan mezarda kafatasının yanından elde edilen ahşap kalıntıların incelenmesi sonucu bu ahşapların Quercuscoccifera
(Kermes meşesi) türüne ait olduğu tespit edilmiştir (Resim 7). Maki vejetasyonunun önemli bitkilerinden birisi olan kermes meşesi özellikle ormanlık alanların tahrip edildiği alanlarda h}kim duruma geçmektedir. Bu bölgede uzun yıllar boyunca gerek tarımsal alan açmak için gerekse de yerleşim yerleri oluşturmada ormanların büyük bir kısmı yok edildiğinden dolayı kermes meşesi oldukça geniş popülasyonlar oluşturmuştur.
BM-1110 açmasında ortaya çıkarılan mezarda (L-35) bulunan karbonlaşmış
gövde parçalarının incelenmesi sonucu Rosaceae (Gülgiller) familyasından bir
türe ait olduğu tespit edilmiş ancak cins veya tür düzeyinde bir teşhis yapmak
mümkün olmamıştır (Resim 8).
Günümüzde defin işlemleri sırasında mezarlarda beden ile toprak arasına
konulan ahşap malzemenin üzerine çeşitli dal parçaları konulmaktadır. Ülkemizde farklı yörelerde farklı amaçlar ve inanışlardan dolayı ölüler defnedilirken bu tür bitkilerin kullanıldığı görülmektedir. Ölüye olan saygı ve sevgiden
kaynaklı olabildiği gibi cenazenin toprak altında sıkışmasını veya cesedin kokmasını engellemek amacıyla da bitkiler kullanılmaktadır. TilbaşarHöyük’teki
mezarda dal parçalarının bulunması aynı veya benzer bir amaçla bitkilerin kullanıldığı düşünülmektedir.
Ortaya çıkarılan mezarlardan elde edilen ahşap kalıntılarının yanında bazı
mezarlarda demir çiviler ele geçmiştir. Ahşaplar çok iyi korunamamış olsa da
çivilerin bulunduğu konum ve şekilleri göz önüne alındığında ahşaplar ile ilişkili olduğu söylenebilmektedir (Resim 9).

SONUÇ
TilbaşarHöyük’te ortaya çıkarılan mezarlarda ahşap kullanımı günümüz basit toprak mezar tipleriyle benzerlik göstermekte olup bu mezarlar M.S. 11 – 13.
yy’a tarihlendirilmektedir.
Günümüz bölge florasında bulunan Pinusbrutia (Kızılçam) Ortaçağ mezarlarında en çok kullanılan tür olarak tespit edilmiştir. Yine mezarlarda kullanılan
Pinusnigra (Karaçam) ve Quercuscoccifera (Kermes meşesi) günümüzde de bölgede bulunmaktadır.
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Bazı mezarlarda izolasyon veya koruma amaçlı olarak Rosaceae (Gülgiller)
familyasındaki türler gibi çalı formundaki bitkiler kullanılmıştır.
Ayrıca mezarlarda bulunan demir çiviler ile ahşap malzemenin birbirine sabitlenerek mezarlarda bir nevi koruma veya tabut benzeri bir yapının oluşturulduğu anlaşılmaktadır.
Elde edilen arkeobotaniksel bulgular günümüz florasıyla karşılaştırıldığında
höyük çevresindeki tarımsal faaliyetlerin yoğun olması sebebiyle doğal floranın
oldukça fazla tahrip edildiği görülmektedir.
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Tablo 1: Tilbaşar Höyük Orta Çağ mezarlarında bulunan ahşap kalıntılar
ÖRNEK
NO

ALINDIĞI
TARİH

1

25.5.2016

2

28.5.2016

3

25.5.2016

4

23.5.2016

5

26.5.2016

6

29.11.2016

7

10.8.2016

8

5.10.2016

9

9.8.2016

10

7.6.2016

11

30.4.2016

12

27.4.2016

13

11.10.2016

14

19.10.2016

15

10.10.2016

16

19.10.2016

17

12.10.2016

18

24.10.2016

19

23.10.2016

20

16.10.2016

21

10.10.2016

22

23.10.2016

23

18.7.2016

24

19.7.2016
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KONUM

PLANKARE

A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı
A.ġehir Doğu
Alanı

BE 1020

L-12 nolu iskeletten alınan ahĢap (Batı)

BE 1020
BE 1020

L-12 nolu iskelet ile Locus 20 nolu iskeletler arasından
çıkarılan ahĢap (L12 üstte, L20 altta)
L-12 nolu iskeletten alınan ahĢap (Doğu)

BE 1020

L-2

BE 1020

L-16

BM 1120

L-10 nolu mezar iskeleti üzerinden

BE 1030

L-20 iskeletin üzerinden (5 cm'lik dolgu var arada)

BG 1020

L-40 nolu mezardan

BE 1030

L-20 iskeletin ayak kemikleri üzerinden

BR 1030

L-26

BF 1020

L-73 kafatası yanından alınan ahĢap

BF 1020

L-100 nolu mezar dolgusundan alınan ahĢap

BE 1010

L-1 güney kesim eline yakın bölgeden

BM 1100

L-30 nolu mezar iskeletinin kafatası üstünden (Ortaçağ)

BM 1110

BM 1100

L-18 nolu taĢ sırasının hemen güneydoğusunda yer alan ve L14 nolu dolgudan
L-18 nolu taĢ duvarın doğusundan L-14 nolu toprak dolgu
içinden
L-18 nolu taĢ duvarın hemen güneydoğusundan L-14 nolu
toprak dolgu içinden
L-37 nolu mezar iskeletinin iç dolgusundan alınan

BM 1110

L-35 nolu mezar dolgusu içinden

BM 1110/
BM 1100
BM 1110

L-14

BM 1110
BM 1110

AÇIKLAMA

BM 1110

L-10 noluapsidal duvarın kuzeydoğusundan L-14 nolu dolgu
topraktan
L-36 nolu mezar iskeleti üzerinden

BC-970

L-15 nolu iskeletin üzerinden

BC-970

L-15 nolu iskeletin üzerinde bulunan ahĢap kapak
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Resim 1: İskelet üzerindeki ahşap kalıntılar

Resim 2: İskelet üzerindeki ahşap kalıntılar
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Resim 3: İskelet üzerindeki ahşap kalıntılar

Resim 4: İskelet üzerindeki ahşap kalıntılar
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Resim 5: Pinusbrutia (Kızılçam)

Resim 6: Pinusnigra (Karaçam)
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Resim 7: Quercus coccifera (Kermes meşesi)

Resim 8: Rosaceae (Gülgiller) familyasına ait gövde parçası
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Resim 9: Mezarlardan ele geçen demir civiler
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KANLITAŞ HÖYÜK (ESKİŞEHİR) 2016 KAZI SEZONU
ARKEOBOTANİK SONUÇLARI
Salih KAVAK1
Halil ÇAKAN
Ali Umut TÜRKCAN
Hüreyla BALCI
GİRİŞ
Güneyde Kütahya’dan doğarak kuzeye ve Eskişehir Ovası’na ulaşan Porsuk
Çayı, Anadolu’nun önemli akarsu havzalarından biridir. Bu havza önemli yabani bitki ve hayvan türlerinin bol bulunduğu besin kaynakları, ekilebilen sulak
vadi yatakları ve hammadde kaynakları açısından zengindir.
Bir kaya üstü yerleşimi olarak dikkati çeken, Kalkolitik Dönem Porsuk kültürünün en iyi korunmuş yerleşmesi olan Kanlıtaş Höyük, Eskişehir il merkezinin batısında İnönü İlçesi’ne bağlı güneyindeki Aşağı Kuzfındık Köyü’nün
yaklaşık 2 km doğusunda yer alır. Daralan Kuzfındık Vadisi’nin ortasında yükselen bağımsız bir kayalığa yaslanarak genişleyen ve eteklerindeki tarla arazileri üzerinde yaklaşık 100 m’nin üzerindeki çapı ile dikkat çeken bir yerleşmedir.
Höyük bu şekildeki yerleşim şekli ile Eskişehir Orman Fidanlığı, Asmainler,
Keskaya gibi diğer Kalkolitik Dönem Porsuk yerleşmelerinin içinde bilinen en
geniş ve korunmuş yerleşmedir.
Höyükte bulunan arkeolojik malzemenin genel değerlendirmesinde, höyüğün en erken M.Ö. 6. bin sonu Erken Kalkolitik Dönemden başlayarak Orta
Kalkolitik, Geç Kalkolitik, İlk Tunç Çağı’nın sonuna kadar yaklaşık 3 bin seneyi
aşan bir yerleşimin varlığı öngörülmektedir (Türkcan 2010: 305).

1

Uzman Salih KAVAK, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Botanik Bahçesi Uygulama ve
Araştırma Merkezi, Sarıçam-Adana/TÜRKİYE
Prof.Dr. Halil ÇAKAN, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,
Sarıçam-Adana/TÜRKİYE
Doç.Dr. Ali Umut TÜRKCAN, Eskişehir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Tepebaşı-Eskişehir/TÜRKİYE
Arkeolog Hüreyla BALCI, Mardin Müze Müdürlüğü, Mardin/TÜRKİYE
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KanlıtaşHöyük’te 2013 yılından beri yürütülen kazı çalışmaları (Türkcan
2014) sırasında ortaya çıkarılan karbonlaşmış bitki kalıntılarının incelenmesi ile
yapılan arkeobotanik çalışmalarda geçmişte bu bölgede tarımı yapılan bitkiler
ile doğal olarak yetişen diğer bitki türlerinin günümüzdeki örnekleriyle karşılaştırılarak teşhisi yapılmıştır. Bu sayede, bölge ve çevresinde M.Ö VI. Bin ilk
yarısında Erken Kalkolitik’ten başlayarak günümüze kadar yapılmış tarımsal
faaliyetlerin ve geçmişe ait doğal floranın anlaşılmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

MATERYAL
Arkeobotaniksel analiz örnekleri 2016 kazı sezonunda çalışma yapılan M16/17, N-17, NO-17 ve P-17/18 açmalarında ortaya çıkarılan alanlardan alınan
toplam 22 toprak örneğinden (72 litre) ıslak eleme yöntemi kullanılarak elde
edilmiştir (Tablo 1). Analiz örnekleri Çukurova Üniversitesi Arkeobotanik Laboratuvarında incelenmiş ve incelenen 22 yüzdürme örneğinden 9 tanesinde
herhangi bir karbonlaşmış bitki kalıntısına rastlanmamıştır. Diğer 13 örnekte
farklı bitki türlerine ait karbonlaşmış materyaller elde edilmiştir.

YÖNTEM
Arkeolojik kazı çalışması yapılan alanda arkeobotanik çalışmalar için toplanacak ve analizleri yapılacak materyal düzenli ve sistematik bir çalışma ile elde
edilmiştir. Bu amaçla kazı alanındaki farklı açmalarda gerçekleştirilen kazı çalışmalarından belirli kurallar d}hilinde toprak örnekleri toplanmıştır. Kazı esnasında ortaya çıkan silo, pithos, ocak, fırın, çöp çukuru, bazı mek}n içlerinden,
mek}n tabanlarından ve arkeologların önemsediği bazı mimari buluntuların
çevresinden toprak örnekleri alınmıştır.
Yüzdürme yöntemi, bitki kalıntılarını topraktan ayırmak için kullanılan bir
ıslak eleme işlemidir. Bunun için özel olarak dizayn edilmiş yüzdürme sistemi
(flotation) dediğimiz yöntem kullanılmıştır. Yüzdürme işlemi için alınan toprak
örnekleri öncelikle tartılarak ağırlık olarak miktarı belirlenmiştir. Yüzdürme
işlemi esnasında bir kayıt formu tutulmuştur. Bu form üzerine toprakla birlikte
gelen etiket üzerindeki bütün bilgilere ek olarak yüzdürme tarihi, yüzdürme
işlemini gerçekleştiren kişinin adı ve soyadı, toprak örneği ile ilgili kaba gözlemler (rengi, kaba tekstür, granül yapısı, vs.) ve yüzdürme sonrası elde edilen
ön gözlemler kaydedilmiştir.
Elde edilen tüm bitki kalıntıları stereomikroskop altında boyutlarına ve morfolojik özelliklerine göre ayrılmıştır. Ayrıştırılan örnekler stereomikroskop ile
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dijital olarak fotoğraflandırılmış ve örneklerin morfolojik ve anatomik özellikleri göz önüne alınarak ait oldukları bitkinin familya, cins veya tür seviyesinde
tanımlamaları çeşitli teşhis anahtarları ve tohum katalogları (Bojnansky and
Fargasova (2007); Davis (1965-1985); Jacomet (2006); Martin and Barkley (2004);
Schochandet.al. (1988); Viggianiand Angelini (2005)) kullanılarak yapılmıştır.

BULGULAR
M-16 / 17 Açması
Bu açmada B.0811, B.0813, B.0814, B.0816, B.0817 ve B.0818 birimlerinden
olmak üzere 6 birimden toplam 12 adet toprak örneği alınarak ıslak eleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 8 tanesinde karbonlaşmış bitki kalıntıları elde
edilmiştir (Tablo 2).
En yoğun karbonlaşmış bitki kalıntısına B.0817 nolu birim içerisinde rastlanmıştır. Listvenit (silika-karbonatlı kayaç) ve kum taşları bulunan birimdeki
taşların kaldırılmasıyla bir çöp dolgusu (midden) ortaya çıkmıştır. B.0817 Döküntü Malzeme birimindeki bu toprağın tamamının (18 lt) yüzdürülmesi sonucu Poaceae (Buğdaygiller) familyasından Triticummonococcum (Kaplıca buğdayı)
(Resim 1), Triticumdicoccum (Çatal siyez buğdayı) (Resim 2), Triticumaestivum
(Ekmeklik buğday) (Resim 3), Hordeumvulgare (Arpa) (Resim 4), Avena sp. (Yulaf) (Resim 5) ve Secalesp. (Çavdar) (Resim 6) türleri ile Fabaceae (Baklagiller)
familyasından Lensculinaris (Mercimek) (Resim 7) türüne ait tohumlar yoğun bir
şekilde tespit edilmiştir.
Bu birimden ayrıca günümüzde de tarla yabancı otları olarak bilinen Rubiaceae (Kökboyasıgiller) familyasına ait Galium sp. (Yapışkanotu) (Resim 8) ve
Asperulasp. (Belumotu) (Resim 9) cinslerinden, Fabaceae (Baklagiller) familyasından Viciaervilia (Burçak) (Resim 10) ve Boraginaceae (Hodangiller) familyasından
Echiumitalicum (Kurtkuyruğu) (Resim 11) türlerine ait tohum örnekleri de bulunmuştur.
B.0817 Döküntü Malzeme birimi kaldırıldıktan sonra gelen B.0818 Karışık
Dolgu biriminden 10,6 lt toprak örneği alınmış ve yüzdürme işlemi uygulanmıştır. Bu birimden elde edilen karbonlaşmış bitki kalıntıları hemen üstündeki
Döküntü Malzeme ile büyük benzerlik göstermektedir.Poaceae (Buğdaygiller)
familyasından Triticummonococcum (Kaplıca buğdayı), Triticumdicoccum (Çatal
siyez buğdayı), Triticumaestivum (Ekmeklik buğday), Hordeumvulgare (Arpa) ve
Fabaceae (Baklagiller) familyasındanLensculinaris (Mercimek) türlerine ait tohumlar yoğun bir şekilde tespit edilmiştir.
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Toprak örneklerinin alındığı B.0818 birimi Karışık Dolgu olarak tanımlanmış
olsa da bu dolgu yapısının çöp dolgusu olabileceğinden ve kullanımının hemen
arkasından üzerinin taş dolgu ile kapatılması sebebiyle toprak yapısının oldukça nemli olması anlaşılırdır. Bu nemli ortamdan dolayı bitki kalıntıları morfolojileri fazla bozulmadan saklanmış ve günümüze kadar oldukça iyi durumda
korunmuştur. Yoğun miktarda bitki kalıntısının bulunması burasının ve yakın
çevresinin insanlar tarafından ürün işleme alanı olarak kullanıldığını göstermektedir.
B.0813 no’lu Döküntü Malzeme biriminden alınan örnekte Vitaceae (Asmagiller) familyasından Vitisvinifera subsp. sylvestris (Yabani asma) (Resim 12)
türüne ait tohum bulunmuştur.
B.0816 no’luOda Dolgusu birimden yalnızca Cyperaceae(Hasırotugiller) familyasından Scirpus sp. (Topakbedri) (Resim 13) cinsinden bir türe ait tohum
tespit edilmiştir. Tohumun bulunduğu mek}nın olası bir depolama alanı olması
ve höyüğün hemen yakınında sulak alanın bulunması bu bitkinin mek}nın
üstünün kapatılması veya mekan içinde depolanan malzemenin izolasyonu için
tabanda kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir.
N-17 Açması
Bu açmanın B.0309 no’lu Karışık Dolgu biriminden alınan 8,4 lt toprak örneğine yüzdürme işlemi uygulanmış ancak herhangi bir karbonlaşmış bitki kalıntısı elde edilememiştir.
NO-19 Açması
Bu açmanın B.0051no’lu Kültür Dolgusu ve B.0052 no’lu Sondaj birimlerinden alınan 3 adet toprak örneğine (16 lt) yüzdürme işleme uygulanmıştır.
B.0052 no’lu birimden alınan 2 adet toprak örneğinden sistematik olarak teşhisi
yapılabilecek karbonlaşmış bitki kalıntısına rastlanmamıştır. B.0051 no’lu birimden elde edilen yüzdürme örneklerinin incelenmesi sonucu Fabaceae (Baklagiller) familyasından Lensculinaris (Mercimek) türüne ait tohum tespit edilmiştir
(Tablo 2).
P-17 / 18 Açması
Bu açmada kazı çalışmalarına 2016 kazı sezonunda başlanmıştır. B.0151,
B.0152, B.0153 ve B.0154 no.lu birimlerden toplam 6 adet toprak örneği (21 lt)
alınmıştır. Özellikle Kültür dolgusu olarak belirtilen B.0151 no’lu birimden
alınan toprak örneklerinde, Poaceae (Buğdaygiller) familyasından Triticumdicoccum (Çatal siyez buğdayı) türü tespit edilmiştir. Fabaceae (Baklagiller) ve Poaceae
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(Buğdaygiller) familyalarına ait olduğu bilinen bazı tohum kalıntılarının ise çok
fazla tahrip olmasından dolayı cins veya tür seviyesinde teşhisleri yapılamamıştır (Tablo 2).
Ayrıca Fagaceae (Kayıngiller) familyasından Quercussp. (Meşe) (Resim 14) türüne ait karbonlaşmış gövde kalıntıları elde edilmiştir.
Elde edilen karbonlaşmış tohum kalıntıları ile birlikte özellikle Poaceae (Buğdaygiller) familyası türlerine ait diğer karbonlaşmış bitki parçaları (başak ekseni, başakçık çatalı vb.) (Resim 15) da bulunmuştur.

SONUÇ
Bu çalışma sonucunda elde edilen karbonlaşmış bitki kalıntıları arasında Poaceae (Buğdaygiller) familyasına ait örneklerin yoğun bir şekilde bulunması Erken
Kalkolitik Dönem’de bölgedeki en önemli tarım ürünlerinin buğday ve arpa
olduğunu göstermektedir. KanlıtaşHöyük’ün çağdaşı olan ve kazısı 1994 yılında tamamlanan Orman Fidanlığı, bölgede bu dönemi kapsayan ilk kazı olsa da,
Kanlıtaş Höyük’ten elde edilen sonuçlar arkeobotanik açıdan ilk bilgileri
sağlamıştır.
M-16/17 açmasında bulunan B.0813 no’lu Oda Dolgusu olarak tanımlanmış
olan birimden Vitisvinifera subsp. sylvestris (Yabani asma) türüne ait tohum
bulunması bu türün insanlar tarafından doğadan toplanarak tüketildiğini göstermektedir.
M-16/17 açmasındaki B.817 birimindeki çöp dolgusundan (midden) tarım
ürünlerine ait bol miktarda tohum örneklerinin elde edilmesi burasının bir tahıl
işleme alanı veya bu amaçla kullanılan bir mek}nın yanındaki bir alan olduğu
düşünülmektedir.
İlerleyen kazı çalışmalarında daha erken dönemlere ait tabakalardan elde
edilecek arkeobotanik örneklerin değerlendirilmesiyle bölgenin tarım ve beslenme kültürlerinin aydınlatılması beklenmektedir. Kanlıtaş Höyük, Kuzey Batı
Anadolu’daki en eski yerleşim yerlerinden ve Eskişehir Porsuk Havzasında
bilinen en eski yerleşme (M.Ö VI. Bin ilk yarısında Erken Kalkolitik dönemM.Ö 5850-5500 kalibrasyon tarihleri ile) kazısı olmasından dolayı buradan elde
edilen arkeobotaniksel veriler önem taşımaktadır.
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Tablo 1: Toprak örneklerine ait bilgiler
YÜZDÜRME
NO

AÇMA

BİRİM

ÖRNEK NO

ALINMA
TARİHİ

YÜZDÜRME
TARİHİ

MİKTAR
(Lt)

1

P/17-18

151

Ö2

22.07.16

09.08.16

4

2

N-O/19

51

Ö2

22.07.16

09.08.16

8

3

M/16-17

813

Ö1

01.08.16

09.08.16

4

4

M/16-17

814

Ö2

03.08.16

09.08.16

3

5

P/17-18

152

Ö2

03.08.16

09.08.16

4,7

6

P/17-18

153

Ö2

05.08.16

11.08.16

4,5

7

M/16-17

814

Ö3

04.08.16

11.08.16

2

8

N-O/19

52

Ö3

05.08.16

11.08.16

3

9

N-O/19

52

Ö1

05.08.16

11.08.16

5

10

P/17-18

151

Ö5

10.08.16

11.08.16

2,3

11

P/17-18

154

Ö1

15.08.16

17.08.16

4

12

P/17-18

151

Ö4

04.08.16

17.08.16

1,7

13

M/16-17

816

Ö1

10.08.16

17.08.16

3

14

M/16-17

816

Ö3

12.08.16

17.08.16

0,5

15

M/16-17

816

Ö4

13.08.16

17.08.16

3

16

N-17

309

Ö1

16.08.16

17.08.16

8,4

17

M/16-17

817

Ö6

19.08.16

20.08.16

3

18

M/16-17

811

Ö1

30.07.16

20.08.16

1,1

19

M/16-17

817

Ö1

16.08.16

20.08.16

5,5

20

M/16-17

817

Ö1

19.08.16

20.08.16

4,7

21

M/16-17

817

Ö5

19.08.16

20.08.16

5

22

M/16-17

818

Ö7

20.08.16

20.08.16

10,6
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Tablo 2: Elde edilen karbonlaşmış bitki kalıntıları
AÇMA
YÜZDÜRME NO
BİTKİ TÜRLERİ
Triticummonococcum
Triticumdicoccum
Triticumaestivum
Hordeumvulgare
Avena sp.
Secale sp.
Lens culinaris
Vitissylvestris
Fabaceae
Poaceae
Chenopodiaceae
Scirpus sp.
Galium sp.
Viciaervilia
Echiumitalicum
Asperula sp.
Bilinmeyen tip 1
Bilinmeyen tip 2
Bilinmeyen tip 3
Bilinmeyen tip 4
Bilinmeyen tip 5

Resim 1: Triticum mononoccum
(Kaplıca buğdayı)
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03

15

17

M-16 / 17
18 19 20

3
15

11
8
2
2
1

9
2
20

9

21

22

4

6
9
5

15
22
9
28

6

16

29

NO-19
02

01

P-17 /18
05 06 10

1

1

1
1
30

1
2

1
1
1
1

5
1
1

1
1
1
2
1

2
1
1
1

Resim 2: Triticum dicoccum (Çatal siyez buğdayı)
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Resim 3: Triticum aestivum
(Ekmeklik Buğday)

Resim 5: Avena sp. (Yulaf)

Resim 7: Lens culinaris (Mercimek)

Resim 9: Asperulasp. (Belumotu)

Resim 4: Hordeum vulgare (Arpa)

Resim 6: Secalesp.(Çavdar)

Resim 8: Galium sp. (Yapışkanotu)

Resim 10: Viciaervilia (Burçak)
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Resim 11: Echiumitalicum (Kurtkuyruğu) Resim 12: Vitisviniferasubsp. sylvestris (Yabani asma)

Resim 13: Scirpus sp. (Topakbedri)

Resim 14: Quercussp. (Meşe)

Resim 15: Triticum dicoccum (Çatal siyez buğdayı)

232

ANKARA ROMA (CARACALLA) HAMAMI’NDA
KORUMA ÇALIŞMALARI: YAPISAL MALZEME
BOZULMALARI VE ÖNERİLER
Yaşar Selçuk ŞENER*
GİRİŞ
Ankara’da Ulus Semtinde yer alan ve inşasının Caracalla döneminde (MS.3.
yy) yapıldığı1 ancak bazı araştırmacılara göre Hadrian dönemine de uzandığı2
bilinen Roma Hamamı, uzun yıllar toprak altında kaldıktan sonra ilk önce
19313ve daha sonra 1938 yılında4 yapılan kazılarla palestra ile kapalı bölümleri
ortaya çıkarılmıştır. Planı ve mimari özelliklerini koruyarakAnkara’da antik
dönemden ulaşan en önemli anıtlarından birini temsil eden hamam, günümüzde sit alanı olarak ziyaret edilebilmektedir.
Roma Hamamı, ilk olarak 03.01.2012 tarihinde başlananbu tarihten sonra
2017 yılına değin sürdürülen yapıya ait özgün malzemelerin korunmasına yönelik inceleme ve değerlendirmeler ana hatlarıyla aşağıda sunulmuştur.
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YAPI MALZEMELERİ
Hamam binası, büyük oranda yıkılmıştır; ancak mevcut kalıntılar plan şemasının ve kuruluşunun büyük oranda okunabilmesini sağlamaktadır. Bunlar
duvar, kemer, tonoz, sıva, harç, taban mozaikleri, mermer kaplamalar suyolu/kanalizasyon gibi yapı ve dekorasyon malzemelerine ilişkin, yapım/inşa
tekniklerinin incelenebildiği kalıntılardan oluşmaktadır. Genel olarak bakıldığında, ayakta kalabilen bölümlerin çoğunluğunu duvarların oluşturduğu, diğer
yapı elemanlarının daha çok hamamın alt yapısını oluşturan ısıtma sistemine
ait duvar, kemer, tonoz ve yuvarlak tuğlalı sütunlardan meydana geldiği, mimari kalıntılar yanında taban mozaiklerinin, sıvaların ve mermer kaplama kalıntılarının kısmen de olsa günümüze ulaştıkları anlaşılmaktadır5 (Resim: 1, 2).

2.1. Taş
Duvar örgülerinde, ‚Ankara Taşı‛ olarak da bilinen andezit türü taşlar kullanılmıştır. Günümüze ancak birkaç blok taş örneğiyle ulaşan döşeme, eşik gibi
bölümlerde beyaz renkli kireç taşı ve mermer, avlu bölümünde sergilenen heykel, yazıt, stel, lahit ve sütunlarda kum taşı ve kireçtaşı yanında daha çok mermer; havuz ve çevresindeki bölümlerin kaplama taşlarında mermer malzemenin kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Duvar örgüsünde kullanılan taşlarda işçilik örgü türüne göre değişiklik göstermektedir. Taş malzeme, hamam duvarlarında tek başına; ancak daha çok
tuğla ile almaşık (dört sıra taş+dört sıra tuğla şeklinde) teknikte, düzenli sıralar
oluşturacak biçimde, yükseklik ölçüleri birbirine yakın, ancak uzunluk ölçüleri
değişiklik gösteren düzgün kesme işlenmişlerdir (Foto. 3). Hamam dışında,
alanın kuzeybatı ucunda yer alan ve yakın dönemde gerçekleştirilen kazılarla
ortaya çıkartılan yol çevresindeki duvar kalıntılarında örgü tekniği farklılık
göstermektedir. Bu alanda duvar cephelerinde kullanılan taşlar dışa bakan yüzleri düzlenmiş ancak yükseklik ve genişlik ölçülerinde kenar oluşturmadan
kaba yonu işçilikte moloz örgüye yerleştirilmişlerdir. Her iki örgü tipinde de
(gerek hamamdaki düzenli sıralar oluşturan taş örgüde, gerekse yol çevresindeki moloz örgülü taş duvarlarda) örgüyü oluşturan taşlar, duvarın içte ve
dışta kalan iki yüzünde kaplama oluşturacak biçimde yerleştirilmişlerdir. Duvarlarda, her iki yandaki kaplamalarının arası (taş ve kireç harçlı) moloz dolgu-

5

Hamamın Mahmut Akok tarafından kazı sonrasında fotoğraf ve çizimlerinden oluşan durumu
için bkz. Akok, M. ‚Ankara Şehrindeki Roma Hamamı‛, Türk Arkeoloji Dergisi, Sayı: XVII-I 1968,
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1969, s. 14-37.
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ludur. Hamam duvarlarında, almaşık örgüdeki tuğla sıralarının kaplama değil
de tüm duvar genişliğince devam ettirilmesi, araları moloz dolgulu taş kaplama
duvarın sağlamlığını arttıran bir tür hatıl niteliği kazandırmak amacıyla yapıldığını göstermektedir.
2.2. Tuğla
Almaşık duvar örgüsünde taş ile birlikte (dört sıra taş+dört sıra tuğla halinde) kullanılan tuğla, kemerlerde, tonoz örgülerinde, bazı mek}nların almaşık
örgülü duvarlarının kenar ve köşe örgülerinde, havuz duvarlarında ve ısıtma
sisteminin (Hipokaust) desteklerini oluşturan sütun ve ayakörgülerinde tek
başına kullanılmıştır. Tuğlalar, duvarlarda, kemerlerde ve tonozlarda kireç harç
dolgulu derzleriyle ve düzenli kalınlıkta sıralar oluşturacak biçimde örgüye
yerleştirilmişlerdir. Kemer, tonoz ve duvar örgülerinde kare ve dikdörtgen,
Hipokaust desteklerini oluşturan sütunlarda yuvarlak formlu tuğlalar kullanılmıştır (Resim: 4). Tuğla malzemesi kırmızı renkli ve sıkı gözenekli bir hamur
yapısına sahiptir.
2.3. Harç ve Sıva
Harç, taş, taş+tuğla almaşık ve tuğla örgülerde, malzemeler arası bağlantı
sağlayan derz malzemesidir. Harç malzeme, hem taş, hem tuğla hem de taştuğla almaşık örgülerde gerek taşlar gerekse tuğlalar arasında düzenli kalınlık
ölçüleri veren dolgu/bağlantı malzemesi olarak kullanılmıştır. Alanın kuzeybatısında, yolun çevresindeki duvarların, dış yüzleri düzlenerek işlenmiş kaba
yonu/moloz örgülerinde, örgü gereği derz kalınlık ölçüleri düzensizdir. Derz
dolgu harçları yoğun kireç bağlayıcılı iri kum ve taş kırığı karışımlı, kirli beyazkrem renklidir. Sıva, hamamda(mermer kaplamaların bulunduğu havuz ve
çevresindeki nişler dışında) zemin kotu altında kalan duvar yüzeylerinin kaplama malzemesidir . Taş ve Taş tuğla almaşık örgülü duvarlarda derzlere tutunmuş sıva kalıntıları/ (sıvaya ait harç) izleri ve bazı mek}n duvarlarında günümüze ulaşan mevcut sıva kalıntıları bu görüşü doğrulamaktadır. Mevcut
kalıntılara göre sıvanın, duvar yüzeyini tesviye eden bir kaba harç katı (kalın
sıva/arriccio) üzerine daha düzgün bir kalınlık oluşturan ikinci ince bir kattan(ince sıva/intonacco) olmak üzere iki kat halinde yapıldığı; her iki katın da
tuğla kırığı /tozu, kum/taş tozundan oluşan agregaya sahip olduğu; bağlayıcı
olarak kireç kullanıldığı; harç içerisine tuğla tozu kırığı kullanılarak, daha çok
hamam yapılarında görülen su geçirimi azaltılmış harç karışım türünün tercih
edildiği anlaşılmaktadır (Resim: 5).
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2.4. Mozaik
Hamamın havuz tabanında ve çevresinde sıralanan nişlerin zemininde in situ
halde veya tesseraları dağılmış halde taban mozaik döşemelerine ait kalıntılar
tespit edilmiştir. Mevcut mozaiklerin, bir müdahale ile sağlamlaştırıldığı anlaşılan havuz tabanındaki gibi düz (beyaz?) renkli ve iri (1,5-2,5 cm kenar
ölçülerinde) tesseralı oldukları anlaşılmaktadır. Havuz çevresinde zamanla
oluşan toprak ve bitki örtüsü altında, mozaiğin ilk katını oluşturan blokaj tabakasının bulunması, yüzeye dağılmış tesseralar da dikkate alınarak, havuz ve
çevresindeki (sırasıyla en alttan itibaren blokaj/statumen, kaba tesviye
harcı/rudus, ince tesviye harcı/nucleus, ince kireç yoğunluklu yatak
harcı/setting bed ve tessera/tessellatum katlarından oluşan mozaikle kaplı
olduğunu kuvvetle desteklemektedir.

YAPISAL SORUNLAR VE NEDENLERİ
Özgün plan ve hacim biçimlenişini kısmen koruyarak, ancak kalıntılar halinde günümüze ulaşan Roma Hamamı, her türlü dış etkilere açık bir haldedir.
Mevcut yapı kalıntılarında ve çevresinde mevcut toprak dolgu ile zeminde,
duvarlarda ve derzlerde ve duvar üstelerinde etkileri izlenebilen bitkisel gelişim; yağışlar, rüzg}r, sıcaklık ve don gibi etkilerle birleşerek bozulmaların artarak devam etmesine yol açmaktadır.
Yapısal sorunlar, mevcut yapı kalıntılarını tehdit eden çevresel ve iklimsel
faktörlerle birlikte örgüde derz dökülmesi/boşalması veya malzeme yüzeyindeki kayıplar ile başlayıp, giderek örgü birim (taş ve/veya tuğla) malzemesinin
ve/veya duvar, kemer veya tonoz gibi yapı elemanlarında örgü bölümünün
kaybına doğru giden süreci hızlandıracak etkiler taşıyan önemli korunma problemleri oluşturmaktadır. Yapıda ve yapı elemanlarında ve malzemelerinde
tahribatı oluşturan/hızlandıran bu sorunlar malzeme bozulmalarında da önemli
bir etken olarak kendini göstermektedir.
3.1. Örgü Malzemesinde Kayıplar:
Örgüdeki kayıplar çeşitli bozulma biçimleriyle tespit edilmektedir. Bunları
alt başlıklar halinde şu şekilde açıklayabiliriz.
3.1.1. Derz harçlarındaki kayıplar:
Bozulma yapının tüm örgü bölümlerinde yoğun olarak görülmektedir. Bozulmayla, beden duvarlarında gerek örgüyü oluşturan kesme taş/kaba yonu
taş, tuğla ve moloz taş kaplamalar arasında, gerekse içteki moloz dolgu örgüsünde, örgü birim malzemeleri (taşlar ve/veya tuğlalar) arasında bağlantı oluş-
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turan derz harçlarındaki kayıplar açıklanmak istenmiştir. Bozulmalar derz dolgu harçlarında yüzeysel veya dıştan içe gelişen/derinleşen kayıplar şeklinde
çeşitlilik göstermektedir (Resim: 6).
Yapıda üst örtünün tamamen kaybedilmiş olması, tüm çevresel ve iklimsel
şartlara açık hale gelen duvarlarda bozulma oluşumunun ana nedenini oluşturmaktadır. Nitekim örtünün yıkılması/kaybı, duvar yüzeylerindeki sıvaların
da dökülmesiyle birlikte; derz harçlarınınbahar dönemlerinde yağışa ve dolayısıyla da bitkisel gelişime, kış dönemlerinde ise daha çok don olaylarına açık
hale getirmiş; aşınma, ufalanma, çatlama, ıslanmayla yumuşama ve kurumayla
gevrekleşme, su emilimi ve sonrasında donla oluşan dökülme ve parçalanma
gibi birtakım sorunlarla başlayan ve harcın kısmen veya büyük oranda kaybıyla
sonuçlanan ileri düzeye varan bozulmaların oluşmasına yol açmıştır.Bozulmanın en açık şekli daha çok duvar diplerinde yoğunlaşan derz harcı
döküntüleriyleve duvar üst kısımlarındaki harç parçalanmalarıyla izlenebilmektedir.
Derz harcı dökülmeleri, bir taraftan özgün malzemenin kaybedilmesinde,
diğer taraftan ise oluşan kayıplarındar ölçekte çevresindeki kaplama taşını,
geniş ölçekte de örgüyü ve duvarı tehdit eden önemli bir korunma riski oluşturmaktadır.
3.1.2. Kaba yonu /moloz kaplama taşlar arasındaki (moloz taş) dolgu kayıpları:
Bozulma derz harçlarındaki dökülmeyle birlikte gelişen bir tahribat türüdür
ve yağışlar ve don etkilerine açık durumdaki moloz duvarlarda karşılaşılan bir
sorun oluşturmaktadır. Derz harçlarında, özellikle kış şartlarında yağışla su
emilimi ve sıcaklığın ‚0‛ derece altına düşmesiyle oluşan don ile (sıvı halden
katı hale geçişte % 9 hacim artışı oluşmasıyla) meydana gelen baskılar/zorlamalar önce en zayıf nitelikteki derz harçlarının, daha sonra da örgü
taşları etrafına (derzleri dolgulama ve örgüyü güçlendirme amacıyla) yerleştirilmiş küçük moloz taş dolguların dökülmesine neden olmuştur. Bozulma etkileri, boşalan derzlerde bahar ve yaz dönemlerinde rüzg}rla toplanan toprak ve
tohumla gelişen ot ve bitki köklerinin oluşturduğu baskılarla artmaktadır.
3.1.3. Duvarlarda bir veya birkaç örgü malzemesinin kaybı şeklindeki bozulmalar:
Bu tür bozulma oluşumları daha açık şekilde kaplama taşlarında ve örgü
tuğlalarında izlenebilmektedir. Bozulmanın, derz harçlarının dökülmesiyle
zayıflayan örgü alanlarında, en zayıf konumdaki örgü taşının/taşlarının-
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tuğlanın/tuğlaların yerinden ayrılarak dökülmesi şeklinde meydana geldiği
anlaşılmaktadır (Resim: 7).
3.1.4. Duvar üst bölümlerinde yerlerinden kopan örgü malzemesi:
Bozulma, derzlerde harç dolgularındaki dökülmenin ilerlemesiyle, duvarlardaki en zayıf noktalardan birini oluşturan üst sıra/sıralardaki örgü malzemesinin örgüden kopmasını tanımlamaktadır. Bozulma, yalnız kaplama malzemesindeki kayıplar şeklinde olabildiği gibi, kaplama ile birlikte içteki moloz dolgunun da kaybedildiği örgü alanları biçiminde de karşımıza çıkmaktadır.
3.1.5. Duvar bölümlerinde geniş ölçekte kaplama ve örgü kayıpları:
Bozulma, örgü taşlarındaki/tuğlalarındaki kazı sonrasında dökülmenin ilerlemesiyle oluşan kısmi eksik/kayıp alanlar şeklindedir. Bozulma oluşumları,
mevcut duvar örgüsünde(yağış yönü, emilim yönü gibi faktörlerle değişecek
biçimde) duvarın bir yönünde yoğunlaşan, kaplama malzemesinde oluşan kayıplar olabildiği gibi, kaplama ile birlikte içteki moloz dolgunun da kısmen/büyük oranda kaybedildiği örgü alanları biçiminde de karşımıza çıkmaktadır(Resim: 8). Bozulmaların, duvar örgüsünde, altta veya üstte bir veya daha
fazla kaplama taşının kaybıyla başlayan çözülmenin (derz dolgu harçları ve
birim örgü malzemesi kayıplarının) ilerlemesiyle meydana geldiği anlaşılmaktadır.
3.2. Toprak Dolgu:
Hamamda bazı mek}n zeminlerinde, beden duvarları dış çevresinde ve duvar üstlerinde toprak birikimi mevcuttur (Resim: 9). Arkeolojik kazılar sırasında
daha çok alan çevresine boşaltılan toprak dolgular, ayrıca kalıntıların bulunduğu alanı da, yağışların toplandığı ve yönlendiği bir tür havuz haline dönüşmesine neden olmuştur.Toprak dolgunun varlığı önemli bir korunma riski oluşturmaktadır. Nitekim toprak birikintiler;
a) Su tutucu özelliğiyle yağışlar sonrasında suyun yapı malzemelerine yönlenmesine imk}n sağlamaktadır.
b) Toprakla irtibatlı yapı malzemelerinde emilen su, bitki gelişimi ve mikroorganizma oluşumlarına imk}n sağlamakta, bu tür sorunlar daçevresindeki duvar bölümlerinde (derz harcı veya örgü zayıflıkları veya kaybına) olduğu kadar özellikle taban harçlarında, kaplamalarda (ufalanma
ile bağlayan dağılma ile sonuçlanan) yeni bozulmaların oluşmasına neden olmaktadır.
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c) Su emilimi ve nem, beraberinde topraktaki eriyebilir tuzların da duvar
veya örgü bölümlerine ulaşmasına ve suyun buharlaşmasıyla da yüzey
veya yüzey altında oluşan mekanik baskılarla da derz harcı kayıplarına
veya taş ve tuğlalardaki yüzeysel ufalanmayla ve yapraklaşma adı verilen üst yüzeyden ayrılan kabuklanmalar ile başlayan, giderek malzemede
parça kaybı veya örgüde birim malzeme kayıplarına dönüşen bozulmalara yol açmaktadır.
d) Topraklı birikintinin kolaylaştırdığı su emilimi sıcaklığın ‚0‛ derece altına düştüğü kış mevsiminde, derz harcı, taş ve tuğla malzemede, mikro
veya makro düzeyde ufalanma, kırık- çatlak ve yapraklaşma oluşumlarına yol açacak diğer bir önemli soruna da yol açabilecek önemli bir korunma riski oluşturmaktadırlar.
3.3. Bitkisel Gelişim:
Gelişmiş bitki örtüsü yapısal nitelikte duvar örgü ve malzemesini tehdit
eden koruma problemlerinin bir diğeridir. Özellikle duvarların derz boşluklarında, duvar üstlerindeki açılmalarda ve zemindeki kaplama boşluklarında
biriken toprakta gelişen ot ve bitkiler hem kökleri hem de gövdeleriyle mikro
veya makro düzeyde oluşturdukları baskılarla yapı malzemelerine büyük zararlar vermiştir (Resim: 10).
Bitkisel gelişimin özellikle derz harçlarını ve döşeme bağlantılarını tahrip ettiği anlaşılmaktadır. Bu bozulmanın yıkıcı etkileri havuz tabanında açıkça izlenebilmektedir. Nitekim gerek havuz tabanında gerekse çevresindeki nişli bölümlerde tabanı oluşturan (üstten alta doğru tessellatum, yatak harcı, nucleus
ve rudus gibi) katların büyük oranda parçalanmış veya dağılmış olmasının
nedeni, diğer (don, su emilimi ve tuz çıkışları gibi) faktörler yanında özellikle
bitki gelişimine bağlanmalıdır.
Aynı sorunlar duvarların üst bölümlerinde ve derz dolguları boşalan örgüde
de izlenebilmektedir. Örgüdeki kayıp ve boşluklarda gelişen irili ufaklı bitki
kök ve gövdeleri, derz harçlarında ufalanma ve dökülmeyle başlayan, giderek
de örgü taşlarının dökülmesiyle sonuçlanan etkileriyletahribata neden olan
veya hızlandıran önemli korunma risklerioluşturmaktadırlar.

4. KORUMA VE ONARIM ÖNERİLERİ
Arkeolojik alanda, mevcut örgülerdekoruma ve güçlendirme amaçlı kısmi
onarımların yapılması, su ve tuz kaynağının önemli bir bölümünü oluşturan
toprak dolgunun temizlenmesi,kalıntılarınmevcudiyetlerini devam ettirilmesi
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bakımından zorunlu müdahalelerdir. Binalarda büyük boyutlu (asıl formunu
tamamen veya kısmen kazandırmaya yönelik) yenilemeler veya yeni yapımlar
yerine, dondurma, stabil hale getirme ve güçlendirmeye yönelik müdahaleler,
arkeolojik kalıntılar için tercih edilen bir koruma yaklaşımıdır. Roma Hamamı’na ilişkin belirlenen sorunların giderilmesi için bu yaklaşım esas alınarak
önlem alma yoluna gidilmelidir. Hamam yapısında yapılması gerekli görülen
müdahaleler ve alınması gerekli önlemler konu başlıkları altında incelenebilir.
4.1. Arındırma ve Temizlik:
Duvar örgülerinde derz boşluklarında ve üstlerinde bulunan topraklı dolgular ile yapı çevresini ve mek}nları kuşatan toprak ve moloz temizliği, bitki temizliği ve yüzeysel kirlenmelerin temizlik çalışmalarını kapsamaktadır.
Duvar örgüsü üzerinde, derz boşluklarında ve/veya taş bünyelerindeki derz
boşluklarında çatlaklarda biriken topraklı dolgular ile ot vb. gelişmiş bitkiler de
mekanik yöntemlerle (dibe yakın noktalardan kesilerek veya örgüye zarar vermeden çıkartılarak) temizlenmelidir.
Hamamın çevresindeki alanın ve iç mek}nlarda zemine yakın bölümlerinde
beden duvarlarını kısmen kuşatan toprak, önemli bir nem ve bitkisel gelişim
kaynağını oluşturmaktadır. Bu nedenle yapıda zeminden gelen neme karşı
önlem alınması yapı ve yapı malzemelerinin korunması bakımından önem arz
etmektedir. Mevcut yapı malzemelerinin yağışlar ve nemden korunmaları için
alanda toprak dolgu temizlik çalışmalarının yapılması, beden duvarları-toprak
ilişkisinin mümkün olduğunca kesilmesi gerekmektedir. İkinci aşamada yapılar
çevresinde yağış suyunun atılması için bir drenaj sisteminin oluşturulması, bu
sayede zemin ve yağış suyunun yapıya/duvarlara işlemesinin önüne geçilmesi
için gereklidir.
4.2. Derz Onarımları:
Uygulama, özgün örgüde derz dolguları dökülen/boşalan alanların uygun
renk ve dokuda hazırlanan kireç bağlayıcılı harçlarla dolgulanmasına dayanır.
Dolgu uygulamalarının, örgü malzemesi (taş ve/veya tuğla) yüzeyinden bir
miktar (5-10 mm gibi) içerde tutulması hem onarımda belirtmeyi saylayacak,
hem de gerekli koruma için sınırlandırılmış yeterli bir müdahale niteliği sağlayacaktır. Müdahale, yağış suyunun örgü içerine ulaşmasını ve bitki gelişimini
engelleyici bir tedbir niteliğindedir ve yeterli korumayı sağlayacaktır (Resim:
11). Harç yapımında kullanılacak agrega – bağlayıcı oranları için; 1-1,5 ölçü (taş
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kireçten söndürülmüş kaymak) kireç, 2 ölçü yıkanmış dere kumu veya taş tozu(iri taneli; 2000 µm altı).
1 ölçü tüf tozu ve yeterli ölçüde doğal toprak pigment ve karışımı hazırlamak için su karışımı önerilebilir.
4.3. Eksik Örgü Alanlarında Yapılması Gerekli Koruma Uygulamaları:
Duvar, kemer ve tonoz örtü örgülerinde dökülmeler/kayıplar/eksik alanlar,
bazen geniş bölümler halinde olabildiği gibi, bazen de birkaç örgü taşı ve sırasındaki dökülmeler şeklinde görülmektedir. Örgüdeki, taş/tuğla sıralarının
dökülmesiyle oluşan bu tür kayıplar, duvarların estetik görünümü bozması
yanında geriye kalan bölümlerin de sağlamlığını etkileyen bir risk unsuru oluşturmaktadır. Bu tür bozulma oluşumları yapı bölümlerinde, ilerleyen zamanlarda bozulmanın büyümesi, genişlemesi ve yeni yıkıntılar halinde kendini
gösterecek tehlike/tehdit oluşturmaktadır.
Bu tür sorunlarda yapılması gerekli en temel müdahale, mevcut örgülerin
sağlamlaştırılması/ güçlendirilmesine dayalı müdahaleler (sağlamlığının tekrar
oluşturulması ile korunma risklerinin ortadan kaldırılması) olmalıdır. Risk taşıyan sorunlu alanlar gerektiğinde yeni örgüyle yapılacak tamamlamalarla yapı
elamanlarının güçlendirilmesi gibi uygulama biçimleriyle çözümlenebilir (Resim: 12). Yapılması gerekli müdahaleler ile uygulama yöntemleri şu şekilde
belirlenebilir:
a) Hamamda duvar örgülerinin üst bölümleri büyük oranda (ve mek}n örtülerinin tamamı) kayıptır ve çok az bir kısmı ile günümüze ulaşmıştır.
Duvarlarda yapılacak kapsamlı bir örgü tamamlaması, koruma amaçlı
müdahale/stabile etme/ dondurma amacını aşan bir uygulama niteliğine
dönüşecektir. Bu nedenle mevcut örgünün korunmasına çaba sarf edilmeli, Mevcut örgü üzerine yük ve ek oluşturacak örgü tamamlamasından
kaçınılmalıdır. Yapılacak uygulamanın/uygulamaların (duvar yüksekliği,
hacim, mek}n gerçekliği, statik sorunlar gibi) yeni sorunları da beraberinde getireceği ve çözümlerin daha çok eleştirileceği unutulmamalıdır.
b) Hamamda, hipakaust destekleri dışında mek}n zemin kaplamaları neredeyse bütünüyle kayıptır. Isıtma sistemi ve taban tamamlanması ilk
maddede belirtilen amacı aşan müdahale niteliği taşıyacağı için gerçekleştirilmemeli; sistemin mevcut destek-duvar bölümlerinin korunması/güçlendirilmesi temel alınmalıdır. Ayrıca bu tür bir müdahalenin zaten
çok sayıda sorunu bulunan taşıyıcı (duvar) sistemleri için risk oluştura-
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cağı, eski kalan ile yeni yapılacak malzemenin uyum sorunu oluşturacağı
da hatırlanmalıdır.
c) Hamamda çok geniş alanlar oluşturan örgü boşluklarında tamamlama
yapılması ilk maddede de belirtildiği üzere maksadını aşan uygulama niteliğine kavuşacaktır. Ancak açıklık çevrelerinde risk oluşturan duvar,
kemer ve tonoz bölümlerinde, gerektiğinde (mevcut duvar kemer çıkıntısının altta yapılacak örgü tamamlamasıyla destek oluşturması veya bir
yanındaki kaplama mevcut iken mevcut yanın korunması için diğer yanında da makul ölçüde kaplamanın yeniden yapılarak diğer yanın güçlendirilmesi/korunması gibi) destek amaçlı bir müdahale niteliğinde güçlendirme çalışmaları yapılabilir. Bu şekilde başta belirtilen temel yaklaşımı sahiplenen bir uygulama gerçekleştirilecektir.
Tüm sayılan sorunlar dışında duvar örgülerinde eksik alanlar, yalnızca
mevcudun korunması/güçlendirilmesi amacıyla gerekliyse, yeni örgü uygulamaları yapılarak tamamlanabilir. Uygulama biçimleri:
a) Örgüde bir ya da birkaç taş veya tuğla sırası eksik bölümlerde benzer
malzeme ile tamamlama yapılarak mevcut örgüde yeni sorunların oluşmasının önüne geçilebilir.
b) Birkaç taştan daha geniş alanlarda, (duvar kaplamasıyla içteki dolgunun
bir yanı mevcut diğer yan kaplaması kaybedilen gibi) eğer eksik kısım
mevcudun korunması için risk oluşturuyorsa tamamlanabilir.
c) Duvar üst bölümlerinde yerlerinden ayrılan taş veya tuğlaların olduğu
sorunlu alanlar, yenilenen derz harçlarıyla tekrar örgüye yerleştirilebilir.
Örgü tamamlamasına dayalı müdahalelerde temel yaklaşım ve uygulamada
dikkat edilmesi gerekli hususları şu şekilde sıralayabiliriz:
a) Örgü göçük ve yıkılmaları bulunan duvarlar müdahale öncesinde mümkün olduğu ölçüde grafik (çizim) ve fotoğrafik (genel ve detay fotoğraflarla) belgelenmelidir. Belgeleme çalışmaları binadaki/bina bölümlerindeki değişimi bütün açıklığıyla (örneğin ileride tanıtım panolarıyla yapılacak bir sergilemeye hazırlık amacıyla) sunulmasını kolaylaştıracaktır.
b) Örgüde eksik kısımların yeni örgüyle tamamlanması çalışmaları, duvarın
dayanıklılığı, sağlamlığı, yeni bir çözülme, dökülme söz konusu olduğunda başvurulan bir müdahale olmalıdır. Aksi takdirde Korumada genel yaklaşım olarak kabul edilen ‚En az müdahale‛ ilkesine ters bir yaklaşım sergilenebilir. Koruma amaçlı yapılan her müdahalenin eserin
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mevcut özgün dokusuna yeni bir ek olacağı unutulmamalıdır. Koruma
yaklaşımında müdahalelerin amacı, eserin özgün biçimini yeniden kazanmasını sağlamak değil; mevcut halin (olduğu gibi) korunmasını sağlamak olmalıdır.
c) Örgüdeki yenileme uygulamalarında, özgün malzemeyle uyuma dikkat
edilmelidir. Bu bağlamda, kireç harçlı duvarlarda, yine kireç harç (çimento gibi hiçbir katkı malzemesi eklenmeden) kullanılması en uygun çözüm
olacaktır. Duvar örgü malzemesiyle uyum göstermeyen (örneğin kolay
ve hızlı kullanımı dolayısıyla mimari onarımlarda daha çok tercih edilen
çimentolu harç gibi) malzemelerin kullanımı, (örgü malzemesiyle farklı
geçirgenlik, sertlik yanında barındırdığı yüksek tuz oranıyla) özgünle
uyumsuz hatta ilerleyen zamanda örgüye ve duvara zarar verecek yeni
bozulmalar oluşturacağından kullanılmamalıdır.
d) Duvarlarda yapılacak müdahaleler sırasında duvar üstlerindeki açılmalar
ve tahribatlar da giderilmelidir. Duvar üstlerinde derzleri kapatacak bir
capping (tam karşılamasa da eski dilde harpuşta) uygulaması yapılabilir.
Yapılacak uygulama, içteki özgün moloz dolgunun 10-30 cm gibi yükseltilerek duvar üzerinin (yağışlarda akışkanlık sağlanarak su emiliminin
engellenmesi için) korunmaya alınmasını sağlamak biçiminde olmalıdır.
Uygulama kireçli harç kullanılarak ve gerektiğinde yeni yapılacak bölüm
altında gizlenen bir gizli yalıtım uygulaması da yapılarak gerçekleştirilebilir
e) Örgü yenilemelerinde özgün duvar örgü malzemesiyle benzer taş/tuğla
ve harç türlerinin kullanılması gereklidir. Ancak müdahale edilen alanda,
‚restorasyonu yapılan alanların belirtilmesi‛ ilkesine de saygı duyularak,
özgün duvar dokusundan ayrılabilecek nitelikte özellikler taşıması gereklidir. Bu nedenlerle uygulama önerileri şu şekilde sıralanabilir:
1. Özgün harç renginden farklı renkte harç kullanılabilir (örneğin özgün harca göre daha açık tondaki renge sahip bir harç kullanımı tercih edilebilir. Belki de en kolay uygulama şeklidir.
2. Yeni duvar, özgün duvardan 1-2 cm. kadar içte örülerek belirtme
sağlanabilir. Ancak bunun uygulanması deneyimli usta gerektirdiğinden zor olabilir.
3. Yeni örgü alanının çevresi renkli bir harç ile işaretlenerek belirginleştirilebilir. Bu uygulama yaygın olarak mimari onarımlarda kullanılmaktadır; ancak dikkatin tümünü üzerinde topladığı için estetik
açıdan uygun değildir.
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4. Örgü taşları arasında derz dolgularını oluşturan harcın uygulama
biçiminde (hemyüzey derz harcı yerine, örgü yüzeyinden 1 cm. içte
kalan çökerme derz uygulaması gibi) değişiklik yapılarak belirtme
sağlanabilir. Bu belirtme uygulaması türü en kolay ve etkili uygulama biçimi olarak kabul edilebilir. Nitekim uygulama sonrası duvar
ustası bu derzleri kolaylıkla kazıyarak istenilen ölçüde çökertme biçimini sağlayabilir. Ayrıca derz dolgularına da benzer bir uygulama
önerildiğinden, restorasyon birliği de sağlayacaktır.
4.4. Duvar üstlerindeki açılmalar ve capping/şapkalama uygulaması:
Kazıyla ortaya çıkan yapı kalıntılarında sık karşılaşılan diğer bir sorun duvar üstlerinin, dökülme, kayıp ve açılmalar ile yağış (yağmur) ve dış etkilere
(bitkisel gelişim gibi) açık hale gelmesi halidir. Nitekim bu tür bir sorunda kazıyla ortaya çıkan ve örtüsü tamamen yıkılmış duvarlar, kısa süre içerisinde
dağılmaya/çökmeye/yıkılmaya ve/veya örgü malzemesinde kayıplar vermeye
başlamaktadır. Hamam kalıntılarında soruna karşı yapılması gereken en etkili
koruma müdahalesi, bozulmanın ilerlemesinin durdurulması ve yeni bozulma
oluşumlarının önlenmesi amacıyla duvar üstlerinin capping, şapkalama adı verilen yeni/kısıtlı bir ek örgü ile kapatılarak önlem alınması olmalıdır. Şapkalama
(capping), mevcut duvarın özellikle yağışlarla su almasının engellenmesi amacını taşıyan, aslında suyun varlığında ortaya çıkacak nem, tuz ve bitki oluşumlarıyla, harçlarda ufalanma, derz harcı ve örgü malzemesi kayıpları şeklinde karşımıza çıkacak bozulmalara karşı önlem oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen
bir uygulamadır (Resim: 13). Duvar üstlerindeki açılmadan dolayı oluşan sorunların giderilmesi için yapılacak müdahaleler ve uygulamada dikkat edilmesi
gerekli hususlar şu şekilde sıralanabilir:
a) Capping, şapkalama uygulaması yapılması gerekli alanlar belirlenmeli ve
bu alanların durumu öncelikle (fotoğrafik ve grafik olarak) belgelenmelidir.
b) Müdahale, üstü yıkık ve örgü açılmaları bulunan duvarlarda uygulanabilir.
c) Capping-şapkalama uygulaması, üst kısmı yıkık duvar örgüsünün, taşlar
arasındaki derz dolgu alanlarının moloz taş ve harçla kapatılması ve yağışla veya sızarak örgü içine işleyecek suyun engellenerek korunması
amacını taşımaktadır. Uygulamayla ayrıca dış etkenlere karşı daha zayıf
duruma geçen özgün duvarın değil, üstteki eklentinin bozulması, periyodik bakımla duvar bütünlüğünün devamının sağlanması hedeflen-
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mektedir. Uygulamada, (gerek görülen özel durumlarda) ilk harç katı (tabakası) içerisine (dıştan görünmeyecek biçimde, kenarlardan 1 cm. içerde
tutulan ) ince bitümlü kağıt yerleştirilerek su girişinin önlenmesi düşünülebilir. Böylelikle üstteki ilave bozulsa bile duvarın risk alması engellenir.
Bu ek önlem, özellikle üstü daha düz bırakılacak (tuğla sırlarından oluşan duvar gibi) örgülerde yeni eklenti görünümünden kaçınılmasını kolaylaştıracaktır.
d) Kesme, kaba yonu kaplama ve moloz taş örgülü duvarlarda yapılan şapkalama uygulamalarında duvar üst bölümlerinde ortada daha yüksek
yanlarda daha alçak, genelde 10-15 cm kadar yükseklik kazandıracak biçimde yapılabilir. Böylelikle yağışın üstten aşağıya ve yanlardan atılması
için su akışı sağlanacaktır. Bu ek kısım yanlardan görülmeyecek biçimde
ve ek bir dış şapka görünümünde (klasik Harpuşta uygulaması) algılanmaması gerekir. Bu sorun cepheleri kaplama taş örgülü duvar üstlerinde, daha çok ortadaki dolgu bölümlerinde (orta kısımlarında moloz
taşlı) yükseltme ile giderilebilir. Bu tür bir uygulamayla duvarın bütünlüğünde değişiklik yapılmayacak, yalnızda özgün duvar üstü çevre şartları etkilerine karşı kapatılarak yalıtılmış olacaktır.
e) Yapılan tüm uygulamalarda özgüne benzer kireçli harçlar kullanılmalıdır. Kolaycılığa kaçan çimento harç uygulamaları, kısa zamanda (farklı
sertlik ve genleşme yapıları nedeniyle) örgüden ayrılmalara ve yeni bozulma (daha az geçirimsizliğiyle nemin diğer kısımlara aktarılması ve barındırdığı tuzdan kaynaklı ile tuz çıkışı) oluşumlarına neden olarak yeni
sorunları beraberinde getirecek ve yapılan uygulamanın yetersiz ve geçersiz kalmasına neden olacaktır.
4.5. Koruyucu örtü ve drenajın tesisi
Mevcut kalıntılar dönemi için doğrudan belge niteliği taşımaktadırlar. Bu
nedenle mevcut yapı kalıntılarının ve malzemelerinin korunması önemlidir.
Koruma için aktif ve önleyici koruma yöntemlerine başvurularak mevcut durumlarında iyileştirilmelere gidilmesi ve yeni bozulmaların oluşmasının engellenmesi ve devamlarının sağlanması gereklidir. Ancak Yapı kalıntılarını oluşturan duvarlar, sıva kalıntıları ve taban döşemeleri üzerinde yapılacak müdahaleler tek başına hiçbir zaman onların korunması için yeterli olmayacaktır. Bu nedenle hamam kalıntılarının, öncelikle çevresel (özellikle yağış, don ve bitki gelişimi gibi) şartlara karşı korunmalarının sağlanması amacıyla üzerlerinin kalıcı
bir örtü sistemiyle kapatılması gereklidir.

245

33. ARKEOMETRİ SONUÇLARI TOPLANTISI / CİLT II

Bu müdahale en azından mevcut durumun korunmasını sağlayacak ve sonrasında oluşacak tahribatı/kaybı engelleyecektir. Koruma örtüsü, sağlam noktalarda zemine oturan ayaklar üzerinde yükselen, ortada daha yüksek iki yana
hafif eğimli, çelik konstrüksiyon ile taşınan bir örtü şeklinde tasarlanabilir.
Önerilen örtü kapatma/koruma fonksiyonunu yerine getiren, aynı zamanda
klasik örtülerden farklı olarak hem yapılar içinde dolaşım sırasında ışık kaybını, hem de algılama kesintisini engellemeyecektir.
Alanın, restorasyon sonrası ziyarete açılacağı öngörülerek hem ziyaretçilerin
daha çok alanı görmesi hem de dolaşımlarına bağlı oluşan bozulmaların önlenmesi için kontrollü ziyaret sağlanmalıdır. Bunun için mek}n dokusunu ve
bütünlüğünü bozmayacak bir ziyaretçi/yürüme platformu/bandının oluşturulması gereklidir. Çözüme yönelik uygulama, yerden belirli bir yükseltide kenarları korunak çevrili, paslanmaz çelikten (örneğin 80 cm genişlikte ve bir noktadan başlayıp, başka bir noktada son bulacak şekilde dolaşılarak çıkılmasını
sağlayan) bir ziyaretçi yürüme bandının/parkurunun yerleştirilmesi şeklinde
yapılabilir. Ayak/destek gibi platformu taşıyıcı noktalar, mevcut kalıntılara en
az temas edecek biçimde (gerektiğinde örtüye asılması şeklinde) tasarlanmalıdır.

HAMAM YAPISINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN KORUMA VE
ONARIM ÇALIŞMALARI:
Arkeolojik alanda 2015 yılı sonlarına doğru başlanılan, ancak daha çok 2016
yılı içerisinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında yukarıda önerilen
koruma müdahalelerinin bir çoğu hamam kalıntılar üzerinde uygulanmıştır.
Müdahaleler, eksik duvar örgülerinde güçlendirme-sağlamlaştırma yaklaşımlarına uygun biçimde, örgü tamamlamaları,derz dolguları ile duvar üstlerinden yağış suyunun girişini engellemek için yapılan capping türü daha çok
mevcudu stabil hale getirme ve sağlamlaştırma uygulamalardan oluşmaktadır.
Bu uygulamalar sırasında hipakaust sistemine ait yuvarlak tuğla örgülerinrestorasyonu çalışmaları ile taban döşemelerinde temizlik - arındırma ve bitki
gelişimini engelleyen (önleyici koruma amaçlı) mıcır döşemeler de bulunmaktadır (Foto. 14, 15).
Yapılan tüm çalışmalar mevcudun korunması için gerekli ve zorunlu olmakla birlikte, koruma önerilerinde bahsi geçtiği gibi, henüz alan çevresinde topraklı dolguların temizliği ve drenaj çözümlerinin tamamlanmaması önemli bir
eksiklik olarak değerlendirilebilir.
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SONUÇ
Ankara Roma Hamamı yapısı ve malzemeleri, hem uzun süre kaldıkları toprak altı gömü ortamında ve hem de kazı sonrasında yöredeh}kim tahrip edici
karasal iklim şartları gibi dış etkenlerle belirli ölçülerde bozulmalara uğramıştır.
Yapılan inceleme ile kalıntıların, geniş alana yaygın ve çevre etkilerine karşı
açık olması, mevcudu sağlamlaştırma ve sorunlara karşı önlem alınmasını hedefleyen etkin ve önleyicirestorasyon-konservasyon çalışmalarının birlikte yürütülmesiyle korunabileceğini ortaya çıkartmıştır.
Yapıda son dönemde gerçekleştirilen koruma uygulamaları bozulmaların
önüne geçilmesini ve mevcudun sağlamlaştırılması gözeten müdahaleler niteliğindedir. Nitekim bu tür müdahaleler mevcut kalıntıların algılanmasını sağlayacak temizlik, bakım, sağlıklaştırma, kısmi sağlamlaştırma, güçlendirme gibi
daha çok konservasyon amaçlı uygulamaları oluşturmaktadır. Ancak gerçekleştirilen bütün bu koruma çalışmalarının kalıcı olmasını sağlamak ve yeni bozulma oluşumlarını önlemek için yapı kalıntılarının üzerinin örtülmesi, çevresindeki toprak dolguların makul seviyeye indirilerek drenaj çözümlerin üretilmesi; ayrıca periyodik kontrollerin ve gerektiğinde bakım amacıyla koruyucu
müdahalelerin tekrarlanması gerektiği unutulmamalıdır.
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Foto. 1: Roma Hamamı kapalı bölümlerin genel görüntüsü, (2008) yılı.

Foto. 2: Roma Hamamı kapalı bölümlerdendetay görüntü, (2008) yılı.
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Foto. 3: Roma Hamamı, duvar örgü düzeni ve taş malzeme kullanımı, (2008)

Foto. 4: Roma Hamamı, tuğla malzeme kullanımı
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Foto. 5: Roma Hamamı, duvar örgü yüzeyinde sıva uygulama kalıntıları
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Foto. 6: Roma Hamamı, bozulmalar, derz harcı kayıpları

Foto. 7: Roma Hamamı, bozulmalar, örgü birim malzeme kayıpları
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Foto. 8: Roma Hamamı, bozulmalar, örgüde kaplama ve iç dolgudaileri kayıplar

Foto. 9: Roma Hamamı, bozulmalar, toprak dolgular
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Foto. 10: Roma Hamamı, bozulmalar, bitkisel gelişim

Foto. 11: Roma Hamamı, onarım uygulamaları, derz onarımları, 2016
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Foto. 12: Roma Hamamı, onarım uygulamaları, örgü tamamlamaları, 2016

Foto. 13: Roma Hamamı, onarım uygulamaları, ‚Capping‛ (şapkalama) uygulamaları, 2016
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Foto. 14: Roma Hamamı, onarım sonrası genel görünüş, 2016

Foto. 15: Roma Hamamı, onarım sonrası genel görünüş, 2016
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Çalışmanın başlıca amacı tarihi anıtlar, türbeler, camiler ve bunun gibipaha
biçilemez kültürel miraslarımızın korunabilmesi için sadece restorasyon yapılmasının yeterli olmadığını, bu yapıları koruma çalışmalarında olası gizli kırıklarının, zayıf bölgelerinin (duraylılığının) de olup olmadığının ortaya çıkarılması gerektiğini göstermektir. Ayrıca tahribatsız jeofizik yer radarı (GPR) yönteminin ülkemizde kültürel mirasların korunması ve yönetiminde kullanımının
uluslararası seviyeye yükseltmektir. GPR yöntemi ileyapıların içinin görüntülenmesinde geliştirilmiş 2B veri –işlem tekniklerinin kullanılması ve geliştirilmiş saydam 3B görüntülemenintarihi yapıları görüntülemedeki etkinliğini vurgulamaktır. Bu amaçla yaptığımız çalışmalardan biri olan Midas-Yazılıkaya
Anıtının içinin GPR yöntemi ile görüntülenerek olası kırıklarının belirlenmesi
ve çevresinde anıtın duraylılığını tehlikeye sokabilecek süreksizliklerin ve gö-
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mülü arkeolojik yapı varlıklarının araştırılması ve elde edilen bulgular burada
sunulmuştur. Ayrıca GPR verilerinde karşılaşılan gürültüleri kaldırmak için
uygulanan ileri veri-işlem adımları ve önerilerde bu çalışmada yer almaktadır.
Burada hedeflerden biri jeolojik-petrografik çalışmalar ile Anıtın ana birimi
Neojen yaşlı proklastik kayaçların içeriklerini ve dayanım özellikleri de ortaya
konulmuştur.
Sonuçlar yöntemin anıtlar üzerinde başarılı bir şekilde uygulanabileceğini
açıkça ortaya koymuştur. Anıt içinde zayıf yüzeye yakın bölge sınırı belirlenmiş, duraylılığı tehlikeye sokabilecek derecede iç bölümde kırığının olmadığı
görüntülenmiştir. Yüzeyde görülen geniş kırığın içeride etkisinin zayıfladığı
ortaya konulmuştur. Aynı şekilde çevresinde de önemli bir kırığın olmadığı,
gömülütören alanı yapıları ve çevresindeki taş oyma yapılar ve birbirleri ile
bağlantı sağlayan yol güzergahı saydam 3B GPR derinlik dilimleri ile görüntülenmiştir.

YÖNTEM VE ANALİZLER
Midas-Yazılıkaya Anıtı Jeolojik-Petrografik Analizi

Resim 1: Eskişehir, Midas-YazılıkayaAnıtıkonumu

Midas-YazılıkayaAnıtı, Eskişehir'e 80 km uzaklıkta bulunan Han ilçesinin
Yazılıkaya köyündedir. Köy adını anıttan almıştır (Şekil 1). Yazılıkaya Midas
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Anıtı, Yazılıkaya Köyünün batısındaki vadide, anıtın işlenmiş yüzü doğuya
bakar şekilde konumlanmıştır. Anıt, Dağlık Frigya olarak adlandırılan, farklı
yönlere bakan ancak benzer teknik ve üslupta inşa edilmiş birçok anıtı içinde
barındıran coğrafyanın kapsamında bulunmaktadır (Sivas Tüfekçi, 1997).

Resim 2: YazılıkayaAnıtıana ve temelbirimleri

Resim 3: Yazılıkaya Anıtı ana ve temel birimlerin jeolojik-petrografik özellikleri
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Anıtın tabanının yani alt seviye olarak tanımlanan temel birim ise beyaz
renkli 10- 40 m kalınlık sergileyen Neojen yaşlı tüftür.Alt birimi oluşturan beyaz renkli tüf ise soğuk küllerin depolanması ile oluşmuştur. Bu nedenle daha
yayvan topografya sergilemektedir. Bu da az kırılgan olmasını sağlamaktadır.
Mikroskobik çalışmalar sonucu alt bölümün başlıca Kuvars, Plajiyoklaz ve az
oranda Biyotit ve andezit kaya parçaları içerdiği belirlenmiştir (Resim: 2,3 ve 4).
Üst seviye olarak tanımlı Anıtın kendisi 5-25 m kalınlık sergileyen açık
bejimsi pembe renkli kaynaşma özelliği sergileyen aşınma özelliği zayıf nispeten keskin topografya sergileyen yarı kaynaşmış Neojen yaşlı ignimbritten
oluşmaktadır. Mikroskop altında başlıca Kuvars, Plajiyoklaz, Biyotit, Piroksen,
Pomza ve Andezit kaya parçaları içermektedir (Resim: 2,3 ve 4).

Resim 4: Yazılıkaya Anıtı Mikroskobik Özellikleri

Yer Radarı Yöntemi
Yer radarı yöntemi yakın yüzey sığ araştırmalar için kullanılan yüksek frekanslı jeofizik elektromanyetik (EM) bir yöntemdir. Yöntemin kullanımının
kolay olması ve çok hızlı veri toplanabilmesi, veri toplama sırasında çalışma
alanında herhangi bir tahribat oluşturmaması (non-invasive), santimetre düze-
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yinde yüksek çözünürlüklü iki boyutlu (2B) ve üç boyutlu (3B) yeraltı görüntülemenin yapılabilmesi en önemli avantajlarıdır. Böylece yapıların konum ve
derinliklerinin çok daha net belirlenebilmesi, özellikle 3B görüntüleme ile karmaşık yapı bölgelerinde aranan özel yapının kararlaştırılması ve oldukça etkin
görüntü ile sunulabilmesi özellikleri nedeniyle tüm sığ araştırmalarda son yıllarda en çok kullanılan jeofizik yöntem olmuştur. Ülkemizde de kullanımı oldukça yaygındır.

Resim 5: Yer radarı sistemi ve çalışma prensibi.

Bir yer radarı sistemi verici anten, alıcı anten, kontrol ünitesi ve kayıtçıdan
oluşmaktadır (Resim: 5). Verici anten (transmitter) yatay doğrultuda elektrik
alan vektörüne sahiptir ve birkaç nanosaniyeli bir elektromanyetik sinyal üretir.

Resim 6: Bir radar izi ve genlik-renk skalası örnekleri
(Kadıoğlu 2004, Kadıoğlu ve Kadıoğlu 2012)
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Yer içinde ilerleyen dalgalar herhangi bir boru, duvar veya kırık, boşluk, tabaka sınırı vb. yapılar ile karşılaştıklarında yansıma veya saçılmaya uğrayarak
tekrar yukarı çıkarlar ve yüzeydeki alıcı anten, kontrol ünitesi ve kayıtçı yardımı ile zamanın bir fonksiyonu olarak kayıt edilirler (Şekil 8). Bir noktadaki ölçüm zamana göre (zamanın fonksiyonu olarak) alıcı antene ulaşan EM dalgasına ait genlik değerleridir. Buna “radar izi” veya “EM dalga alanı” adı verilir
(Şekil 6). Radar izleri üzerindeki genlikler yorumu kolaylaştırmak amacıyla
büyüklüklerine göre renklendirilirler. Genlik değerlerine göre renklendirme
genlik-renk skalası ile tanımlanır (Şekil 6). Genlikleri yüksek olan yansımış ve
saçılmış dalgalar genellikle yapıların belirteçleridirler (Kadıoğlu ve Daniels,
2008; Kadıoğlu, 2008; Kadıoğlu, 2010).
Yöntemin araştırma derinliği çalışma amacına uygun seçilen farklı frekanslı
antenlere göre değişmektedir. Antenin merkez frekansı arttıkça araştırma derinliği de azalır, buna karşılık derinlikteki değişimi belirlemedeki düşey ayrımlılık
santimetre (cm) hassasiyetine yükselir. Anten frekansı azaldıkça araştırma derinliği artar, buna karşılık duyarlılık azalır. Yer radarı yönteminde veriler genellikle çalışma alanında belirlenen doğrultular üzerinde antenlerin düzeneği sabit
tutularak yine önceden belirlenmiş ölçüm aralıkları ile toplanırlar. Her bir öçlüm noktasında bir radar izi elde edilir. Ölçüm aralıkları 0.005-1.0m arasında
değişebilmektedir. Bir hat (profil) boyunca tüm ölçüm noktalarındaki radar
izleri profil üzerindeki konumları ile sıralandıklarında yatay ekseni (x doğrultusu) profil başlangıç noktasına göre uzaklık, düşey ekseni ns mertebesinden
kayıt zamanı (z doğrultusu) olan 2B radar kesitini oluştururlar. Bu kesit daha
çok “radargram” adı ile tanımlanır. Anten merkez frekansına göre araştırma
derinliği ve araştırma duyarlılığı çizelge 1 ile tanımlanmıştır.
Çizelge 1: Anten Merkez Frekansı ile Araştırma Derinlik Aralıkları
ve Düşey Ayrımlılık İlişkisi (Kadıoğlu 2004)
Anten Merkez Frekansı
(MHz)
25
50
100
250
500
800
1600
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Araştırma Derinliği
(m)
50-60
40-50
20-25
12-15
5-6
2-3
1-1.5

Düşey Ayrımlılık
(m)
0.5-1.0
0.3-0.5
0.25
0.12
0.05
0.03
0.005
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Çalışma bölgesinde toplanan yer radarı verileri görüntülenmeden önce 2B
profil verilerinin konumlarına göre sıralanması, farklı aralıklarda düşük ve
yüksek frekanslı gürültülerin süzgeçlenmesi, zamanla hızla düşen genliklerin
dengelenmesi, zaman ekseninden derinlik eksenine geçmek için ortalama EM
dalga hızının belirlenmesi, yeraltından yansıyarak veya saçılarak gelen izlerin
gerçek yerlerine taşınması gibi temel veri-işlem adımlarının aşağıdaki sıralamaya göre tamamlanması gerekmektedir.
Bir alan çalışması yapıldığında arazide birbirine paralel profiller (hatlar)
oluşturularak ölçümler alınır. Toplanan profil verilerindeki gürültüler süzgeçlendikten sonra sonuçlar iki (2B) ve bu profillerin sıralanması ile profil artış
yönü olarak tanımlanan y doğrultusu oluşturularak üç boyutlu (3B) olarak görüntülenirler. 3B veri hacmi derinlik düzlemleri, iz düzlemleri ve profil düzlemleri olarak veya birden fazla düzlemlerin bir araya geldiği dilimler şeklinde
interaktif olarak görüntülenebilir (Kadıoğlu ve Kadıoğlu, 2010; Kadıoğlu, 2010;
Kadıoğlu ve diğ., 2011; Kadıoğlu, 2013; Kadıoğlu ve diğ., 2013, Kadıoğlu ve
Kadıoğlu 2016).
Yazılıkaya Anıtı Üzerinde ve Çevresinde GPR Yöntemi ile Veri-Toplama
Anıt üzerinde asansörlü vinç koluna yerleşerek GPR yöntemi ile 800 MHz
kapalı anten ile Kuzey-Güney doğrultulu toplam beş profil verisi toplanmıştır.
Profil aralıkları vinç kolunun yeteneğine göre ayarlanabilmiş ve yükseklikleri
tabandan itibaren kontrollü şekilde ölçülerek anıt üzerindeki yeri konuşlandırılmıştır.

Resim 7: GPR yöntemi ile Yazılıkaya Anıtı üzerinde asansörlü vinç kullanarak
800 MHz kapalı anten veri toplama
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Resim 8: GPR yöntemi ile Yazılıkaya Anıtı çevresinde 250 MHz kapalı anten kullanarak veri
toplama

Resim 7 ve Resim 8, sırasıyla anıt üzerinde ve anıt çevresinde veri toplama
profil konumlarını, yönlerini ve parametrelerini göstermektedir. Anıt çevresinde Kuzey bölümde Güney-Kuzey doğrultulu 1.0 m aralıklar ile toplam 37 profil
verisi toplanmıştır. Doğu bölümde de Batı-Doğu doğrultulu 11 profil verisi ve
Anıt Batı tarafında Kuzey-Güney Doğrultulu 10 profil verisi toplanmıştır. Aynı
şekilde Batı bölümünde de Kuzey-Güney doğrultulu 10 profil verisi toplanmıştır.

BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
Yazılıkaya Anıtı İç Kırıklarının Görüntülenmesi
GPR verileri işlendikten sonra konum kaydırmadan yönleri ters çevrilmiş ve
görüntülenmiştir. Öncelikle iç bölgelere göre ön Doğu yüzeyindeki bozuşma
kalınlığını görüntülemek amaçlı ilk 0.4 m kalınlığa ait GPR profil kesitleri (radargramlar) görüntülenmiştir (Resim: 9). Buna göre yüzeydeki bozuk alan ilk
20 cm içinde kalmakta olup P1 ve P2 başlangıç ve sonlarında 40 cm’e kadar
ilerlediği görülmektedir. Profillere at radargramlarda ince kırıklanmış alanlar
kesik çizgili kapanımlarla işaretlenmiştir. Beyaz oklar iç bölgedeki ince kırıkların konumlarını göstermektedir. Kırmızı oklar yüzeyde görülen ince kırıkların
konumlarını, mavi oklar ise yüzeyde görülen etkin kırıkların konumlarını göstermektedir. Buna göre ince iç kırıkların etkin olduğu bölgeler bugün duraylılı-
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ğı bozacak genişlikte olmadığı görülmektedir. Kırıkların en yoğun olduğu profil P5’tir. Bunun dışında yüzeyde orta bölümde görülen etkin kırığın iç bölgede
sadece P3 kesitinde görülmektedir. P2 kesitinde de orta kırığı geçince görülen
arka yüzeye de çok yakın bir kırık görülmektedir. Bu kırığın orta kırığın P2
üzerinde iç bölgede sağa kıvrılmış olarak devam etmiş olabileceğini göstermektedir. Çünkü diğer profillerde aynı yüzey konumunda benzer bir kırık yoktur.
Ayrıca yüzeyde de bu kırık sağa doğru yönelim göstermektedir.

Resim: 9. Yazılıkaya Anıtı üzerindeki Profillere ait GPR Radargramları ve üzerinde belirlenen
kırıklar

Doğu cephe özellikle Anıt önü ibadet alanı olarak gömülü üç galeri olduğu,
anıtın tam önünde galerilerin sonunda üç odacık olduğu ve bu odacıkların içine
anıttan merdivenlerin indiği yarı kuşbakışı saydam üç boyutlu (3B) GPR derinlik dilimleri ile ilgili derinlik aralıklarında yapının değişimi görüntülenmiştir
(Resim: 10).
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Resim 10: Yazılıkaya Anıtı Doğu Cephesinde yarı kuşbakışı saydam 3B derinlik dilimleri ve belirlenen galeriler, odacıklar,
merdiven yapıları. Bu yapılar etkin olarak 1.5-4.0 derinlikler arasında görülebilmektedir.
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Resim 11: Yazılıkaya Anıtı Kuzey Cephesinde bazı radargramlar, 3B derinlik düzlemleri ve
belirlenen galeriler, odacıklar. Bu yapılar etkin olarak 1.0-3.0 derinlikler arasında
görülebilmektedir.

Resim 12: Yazılıkaya Anıtı Kuzey ve Doğu Cephelerindeki gömülü yapıların saydam 3B GPR
derinlik dilimleri ile konuşlandırılmış hali. Burada mor renkli alanlar gömülü ibadet
yapılarını temsil etmektedir.

267

33. ARKEOMETRİ SONUÇLARI TOPLANTISI / CİLT II

SONUÇLAR
Midas-Yazılıkaya Anıtı içi ve yakın çevresi jeolojik-petrografik olarak incelenmiş ve Anıtın tabanının soğuk volkanik küllerin depolanması ile oluşmuş
10-40 m kalınlığında beyaz renkli tüften oluştuğu, anıtın kendisinin ise açık
bejimsi pembe renkli kaynaşmış ignimbritten oluştuğu ve aşınma özelliğinin
zayıf olduğu belirlenmiştir (Resim: 2, 3 ve 4).
Anıtın tabanının yani alt seviye olarak tanımlanan temel birim ise beyaz
renkli 10- 40 m kalınlık sergileyen tüfün ise soğuk küllerin depolanması ile
oluşmuştur. Bu nedenle daha yayvan topografya sergilemektedir. Bu da az
kırılgan olmasını sağlamaktadır. Mikroskobik çalışmalar sonucu alt bölümün
başlıca Kuvars, Plajiyoklaz ve az oranda Biyotit ve andezit kaya parçaları içerdiği belirlenmiştir (Resim: 2, 3 ve 4).
Yazılıkaya Anıtının Kuzey bölümüne ait GPR derinlik düzlemleri üzerinde
Doğusundaki tören alanının devam ettiği, 1.0-1.5 m derinlikler arasında gömülü taş oyma yol güzergahı net bir şekilde belirlenmiştir. 2.0 m derinliklerde
doğu cephesi ile kuzey cephesinin birleştiği anıtın önündeki sınırda bir tane
tören bölgesine ait olduğu düşünülen odacık ortaya konulmuştur. Bu odacıkla
birlikte Kuzey ile Doğu sınırı boyunca taş oyma yol güzergahının daha derin
olduğu da görüntülenmiştir (Şekiller 11, 12). Benzer şekilde Anıt Batı bölümündeki verilerde görüntülenmiştir. Batı bölümde dolgu toprak birimin altında
anıtın duraylılığını bozacak bir kırığı olmayan sağlam tüf taban birim görüntülenmiştir. Ayrıca yüzeydeki görünen yolun altında taş oyma odacıkların devam
ettiği de görüntülenmiştir. Ayrıca anıtın Doğu ve Kuzey çevresinde duraylılığı
bozucu kırık yapısı görülmemiştir. Bu çalışmanın en önemli sonuçlarından ilki
Yazılıkaya Anıtı’nın tabanının sağlam olması ve ikincisi Doğu yüzeyinde üst
orta bölümden aşağıya doğru inen görünür kırığın Profil 3 hariçiç bölümde
derin olmadığının belirlenmiş olmasıdır. Profil 3 üzerindeki kırık ise zayıf olmakla birlikte ince kırıklar kümesi olarak gözlenmiştir. Bu nedenle ileride zafıf
bölge haline gelme olasılığı vardır.
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KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARINDA BULUNAN
PORSELEN NİTELİĞİNDEKİ PARÇALARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Serkan GEDÜK*
GİRİŞ
Porselen bir Çin icadıdır. Batıda porselenüretimi 18. yüzyılın başlarında keşfedilmiştir. Dolayısıyla porselen üretimi yaklaşık bin yıl boyunca Çinlilerin
tekelinde kalmıştır. Porselenin, daha mütevazı çömlek işlerinden farkı, petuntse1
denen öğütülmüş Çin taşının, kaolin denen bir çeşit beyaz kil ile karışımından
elde edilmesidir. Bu maddeler Çin’in Jingdezhen eyaleti yakınındaki madenlerden çıkarılırdı, bu bölge Çin’in en önemli seramik imalat merkeziydi 2.

Porselen:
İnorganik malzemelerin (Kaolin), yüksek sıcaklıkta pişirilmesiyle oluşan bir
seramik türüdür. Teknik açıdan tanımlandığında çanak-çömlek seramiğinden
bazı özellikleriyle ayrılır. Porselenler kaolin, kuvars ve feldispat maddelerinden
üretilir. Kaolin, porselen hamurunun kolay yoğrulmasını, şekil almasını ve
rengini sağlayan hammaddedir. Kuvars ise iskelet yapıcı hammadde olup camsı faz oluşumunu sağlayan feldispat içinde önemli bir oranda çözünerek, porselen hamurunun sert, camsı; ısıya ve kimyasal etkilere dayanıklı olmasını sağlar

1.1. Porselen ve Seramik Arasındaki Farklar
Porselen primer3, seramik ise sekonder4 bir yapıya sahiptir.İki malzemenin
gerek hammaddeleri ve gerekse üretim şekilleri farklıdır. Bu farklılıklar eser
özelliklerine yansımaktadır. Seramik ürünlerinin pişirim sıcaklıkları porselen
*

1
2
3

4

Serkan GEDÜK, Arkeolog /Restoratör (MA), Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü, Topkapı
Sarayı Müzesi, Sultanahmet-İstanbul/TÜRKİYE Tel: (212) 512 04 80/184. e-posta: serkan.geduk
@kulturturizm.gov.tr.
Çinlilerin porselen yapımında kullandıkları feldispat.
Ateş ARCASOY, Mavi Beyaz Porselen Tekniği, s.96.
Primer Oluşum: Oluşumun ana kayacın olduğu yerde gerçekleşmesi - Kaolenler bu grubu
oluşturmaktadır.(İr taneli ve plastik özellik gösterir)
Sekonder Oluşum: Oluşumun, ana kayacın parçalandıktan sonra su ve rüzg}r gibi doğal ortam
koşulları etkisinde taşınması ve çökmesi neticesinde başka yerde gerçekleşmesi - Killer bu
grubu oluşturmaktadır. (İnce taneli ve çok plastik özellik gösterir)
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ürünlerden daha düşük olduğu için seramik ürünleri poroz (su geçirgen) ürünlerdir. Bundan dolayı seramik ürünlerde uzun süreli kullanımlarda, su emiliminden kaynaklı sır çatlakları ortaya çıkar. Ayrıca, seramik ürünleri pişirim
sıcaklığının düşük olmasından dolayı, sırı sert bir darbeyle çatlayabilir. Bir diğer fark ise, seramik eserler ışığı geçirmezken, porselen eserler ışığı geçirme
özelliğine sahiptir. Porselenin arzu edilen rengi de mümkün olduğu kadar beyaz olmalıdır. Ayrıca porselene vurulunca çok özel bir tınlama sesi çıkarır.(Resim: 1) Gerçek porselenin sert, beyazımsı ve yarı şeffaf bir yapısı vardır.
Vurulduğu zaman çınlar.

1.2. Seramikten Porselene Geçiş
Kötü-Az Pişmiş (Su ile dağılabilir): Kil 600 derecenin altı su ile temasta dağılabilir. 650-800 °C kötü pişme.
Orta Pişmiş (Su geçirgenliği olan): Kil 800-1000 °C derece arasında pişmedir. (Gözenekli, bir yapıya sahiptir) Terrakota olarak isimlendirilir.
İyi pişmiş (Nispeten su geçirgenliği olmayan): Kil 1000-1200 °C derece arasında pişmedir. Erthanware olarak adlandırılır.
Çok iyi pişmiş (Su geçirgenliği olmayan): kil 1200-1300 °C arasında derece
arasında sinterlenerek pişmedir. Stoneware olarak adlandırılır. Kolinin 13001450 °C arasında pişirilmesiyle porselen oluşur.Porselen üç guruba ayırmak
mümkündür.1-Sert hamurlu (bu tür porselen ilk kez Çinliler tarafından yapılarak (Kaolin ve petunsa karıştırılarak elde edilmiştir.), 1400 °C pişirilmiştir.
2-Yumuşak hamurlu (Kaolin ve petunsa)1250 °Cpişirilir, 3-Bone china (Kaolin ve petunsa + yanmış hayvan kemiği tozu karışımından elde edilir.)

1.3. Porselen Kelimesinin Kökeni
‚Porselen‛ kelimesinin ilginç bir kökeni vardır. Batı’da bu sözcük ilk kez,
ünlü Venedikli gezgin Marco Polo, gezileri esnasında Çin’de gördüğü eşsiz
çömlekleri tanımlamak için kullanmıştır. ‚Porcellana‛ kelimesi İtalyancadır ve
sözlük karşılığı ‚küçük dişi domuz‛dur. Marco Polo aynı kelimeyi, yine Çin’de
karşılaştığı ve bozuk para yerine kullanılan bir başka malzemeyi bir çeşit ufak
deniz salyangozunu (Cypraea Pantherina) anlatmak için de kullanmıştır.5 Bu
küçük deniz kabukları gerçekten de domuzcuklara benzer şekildedir. Porsele-

5

Nurdan ERBAHAR, Çin Porselenleri, s.3.
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nin deniz kabuğuna benzeyen dokusu ‚porcellenna‛ isminin bir deniz kabuğundan, bir sanat eserine terfi etmesine yol açmıştır.
Osmanlı döneminde Çin porselenlerine ‚Fağfur‛ veya ‚Fagfuri‛6 , İslam
dünyasında ‚al- fakhkhar-as-sini ‚denir ki, tam sözlük karşılığı ‚Çin çömleğidir‛, Arapçada ‚sini‛ ; Farsça ’da ‚çini‛, İngilizce ’de‚china‛ anlamında kullanılmaktadır.

1.4. Porselen Ticareti
Porselenlerin eşsiz özellikleri İslamiyet’in erken devirlerinden beri biliniyordu. Tang Hanedanı dönemi (M.S. 618 - 907) üretilen beyaz kaplar, Yakın
Doğu’ya ihraç edilmekteydi.
Bu kaplara ilgi duyan Irak’lı çömlekçiler Erken Abbasi döneminden itibaren
Çin taklidi seramikler üretmeye başlamışlardı.7
Porselenin Orta Doğu ve Yakın Doğu pazarına ilk getirilişi İpek Yolluyla
olmuştur (Resim: 2). Ticaretin yoğun olmadığı bu dönemde (M.S. 10. yüzyıl)
porselen, seyyahların ve zengin tacirlerinin taşıdıkları birkaç parça eşyadan
sadece birisiydi. 13. yüzyıldan itibaren Çin’in Moğollar tarafından işgal edilmesiyle porselen ticareti zamanla gelişti ve 14. yüzyılda hızla yayıldı.
Çin porselenleri tarihindeki en önemli buluş, 14. yüzyılın başlarında gerçekleşti. Bu dönemde Jingdezhen’li çömlekçiler sıratında kobalt mavisini kullanmaya başladılar. Kobalt mavisi muhtelif dönemlerde değişik tonlaralmıştır. Bu
da porselen tarihlemeleri acısından kolaylıklar sunmaktadır.
Mavi beyaz Çin porselenleri 14. yüzyıl dan itibaren, Hindistan ve Güney Batı Asya’ya ihraç edilmekteydi. Mavi beyaz porselenlerin tanınmasıyla, 14. yüzyılda İran, Suriye, Mısır ve Türkiye’deki İslam seramik sanatını, (Resim: 3) 15.
yüzyılda ise İtalyan ve Avrupa seramik sanatını etkiledi. Bu yepyeni mavibeyaz porselenle, 15. yüzyıldan itibaren, dış ülkelerin zevkine uygun geleneksel
Çin zevkinden tamamen farklı, karmaşık süslemelerle bezenmiş kallavi tabak
ve çanaklar formları üretilmeye başlandı.
Marco Polo (1254-1324) sayesinde Avrupalı tüccarların porseleni keşfetmesiyle Çin Limanlarında porselen ihracatı için koloniler kuruldu. Tüccarlar,
Çin'den aldıkları porselenleri gemilere yükleyerek Orta Doğu’ya ve Avrupa’ya

6

7

Osmanlılar tarafından Çin imparatorlarına fağfur denilirdi. Osmanlı belgelerinde Çin porseleni
anlamında fağfuri terimi kullanılmıştır.
John CARSWELL, Çin Seramikleri, s. 11
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Baharat Yolu vasıtasıyla ulaştırarak büyük bir pazar elde ettiler. (Bu nedenle
ülkemizin karasularında porselen ile ilgili batıklara rastlamak mümkündür.)
Mavi-beyaz Çin porselenleri Avrupa'ya ilk kez 15.yüzyılda deniz yolu ile
İtalya üzerinden geldi. Avrupa'ya ulaşan en büyük parti Çin porselen grubu ise
, Portekiz ''Kraak'' gemisinin Hollandalılar tarafında 1603 yılında Amsterdam'a
getirilmesi ile, tüm Avrupa'ya yayılan mavi beyaz Kraak porselenleridir.8
Özellikle Çin porselenleri Osmanlı pazarına geldikten sonra sevilerek kullanılmış zamanla değer verilen bir malzeme halini almıştır. Çin porselenlerinin
Osmanlı sanatındaki etkilerini İznik çiniciliğinin gelişiminde görmek mümkündür. Bu dönemde üretilen çiniler incelendiğinde süslemeler tam olarak Çin
motifleriyle benzerlik göstermese de İznik çiniciliğinin ilk dönemlerindeki tek
renk ve mavi-beyaz kullanımı, Çin porselenlerinden esinlenildiğinin kanıtıdır.
(Resim: 3) Bugün, Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Çin porselenleri koleksiyonu, on bini aşan sayısı ile Çin dışındaki en büyük porselen koleksiyonudur.

1.5. Anadolu’da Porselenin Kullanılması
Çin porselenlerinin 14. yüzyıldan itibaren Anadolu’da kullanımıyla ilgili,
Ibn-i Battuta bilgi vermektedir. ‚Arap gezgin Ibn-i Battuta'nın 1331 yılında ziyaret etiği Birgi'deki ziyafette porselen kullanıldığından söz etmesi‛ 9, ayrıca
‚15. yüzyıl Osmanlı tarihçisi Aşıkpaşazade, Sultan Mehmed'in veziri İvaz Paşa'nın Acem'den ustalar getirdiğini ve Osmanlı sarayına Çin porselenlerini tanıtan ilk kişinin de ivaz Paşa olduğu‛10 bilinmektedir. Bunun dışında Osmanlı
Saraylarında verilen ziyafetlerde porselen kullanılmaktaydı. 1457 yılında Edirne’deki sarayda, Sultan II. Mehmed’in şehzadeleri Bayezid ve Mustafa için yapılan sünnet düğününde fağfuri11 üskürelerle12 şerbet sunulması, porselenlerin
daha Topkapı Sarayı inşa edilmeden önce kullanıldığını gösterir. Sultan III.
Murad’ın (1574-1595), oğlu Şehzade Mehmed’e 1582 tarihinde yapılan sünnet
düğünü ile ilgili belgede, Saraydaki 397 Çin porseleni kap yetmediği için çarşıdan 541 adet İznik tabağı, kasesi ve sahanı alındığı yazılıdır. 17.yüzyıldan 18.
yüzyıl başlarına kadar porselen kullanımı giderek artmıştır.13

8
9
10
11

12
13

ERBAHAR, N., TUNCAY. H, Çin ve Japon Porselenleri, s.83.
Aşıkpaşazade, Tevarih-i Al-i Osman, AşıkpaşazadeTarihi, s.190.
Ayşe ERDOĞDU, Çin Porselenlerinin Osmanlı Günlük Yaşamındaki Yeri,104.
Osmanlılar tarafından Çin imparatorlarına fağfur denilirdi. Osmanlı belgelerinde Çin porseleni
anlamında fağfuri terimi kullanılmıştır.
Çukur çanak, kase
S. GEDÜK, A. ERDOĞDU, Topkapı Sarayının Mücevherli Çin Porselenleri, 286.
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İlk kez I. Mahmud (1730-1754) döneminde Kiler-i Amire için Avrupa porselenleri alınmış, III. Mustafa (1757-1774) ve I.Abdülhamid (1774-1789) zamanında Avrupa porselenlerinin kullanımı yaygınlaşmıştır. Çünkü 19.yüzyıl ortalarında Sultan Abdülmecid (1839-1861) döneminde hanedanın Topkapı Sarayından Avrupa tarzında yapılmış yeni saraylara taşınması, diğer alanlarda olduğu
gibi yemekle ilgili adetleri de değiştirmiş, ayrı tabaklarda ve masada yemek
yemek, çatal ve bıçak kullanmak gibi Avrupa kültürüne ait alışkanlıklar uygulanmaya başlanmıştır.

2. Porselen Buluntular Nasıl Değerlendirilir.
Porselen geniş bir coğrafyada kullanılmış önemli bir ticari malzemedir. Gerçek anlamda porselen ilk kezTang Hanedanlığı döneminde Çin’de üretilmiş ve
bu dönemden itibaren gelişerek büyük bir hayranlıkla kullanılmıştır. Geniş bir
kullanım alanı olan porselen, gerek kargo batıkları, gerekse kazı ve yüzey araştırmalarında ortaya çıkartıldıkça, üretim yerleri hakkında yeni sorular ve cevapları gündeme gelmektedir. Genel olarak porselenleriUzak Doğu ve Avrupa
Porselenleri olarak iki grupta değerlendirebiliriz. Porselen sanatı M.S. 9. ve 21.
yüzyıl arası üretim kronoloji vermektedir.
1- Uzak Doğu Porselenleri: M.S.9 -20 yüzyıl arasında üretilmiştir. (Çin, Kore, Japonya ve Vietnam)
2- Avrupa Porselenleri: M.S.18-20 yüzyıl arasında üretilmiştir. (Türkiye,
İtalya, İspanya, Fransa Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, Danimarka, Rusya, Macaristan, Lüksemburg, Norveç, Belçika, Portekiz, Polonya, İsviçre, İsveç, Amerika Birleşik Devletleri)
Porselenlerin görsel tanımlamaları önemlidir, tanımlama yapılırken ilk önce
parçanın seramik mi, porselen mi olduğuna karar verilmelidir. Kırık bir kabın
parça kesitine bakıldığında porselen mi seramik mi olduğu çok rahatlıkla tespit
edilebilmektedir. (Resim 1) Örneğin gözenekli ve toprak renginde olan parçalar
seramik grubuna girmektedir. Porselen ise gözeneksiz saydam bir yapıya sahiptir. Hamuru genellikle krem ve beyaz renkte olur.

2.1. Porselenlerde Yer Alan Damga ve Semboller
Porselen tarihlemesinde önemli bir yöntem ise porselen eserlerin altında yer
alan damga ve sembollerdir. Genelde porselen üretildiği fabrikanın, ait olduğu
kişinin-bölgenin veya sanatçının damgasını veya sembolünü taşır. Bu damga ve
semboller genellikle porselenin hangi ülkeye ait olduğu, kim için yapıldığı veya
kimin yaptığı konularında ipucu verebilir.
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Çizim 1: Çin porselenlerinde yer alan saltanat damga örneği. Bu damga yukardan aşağıya sıralanır,
genelde 6 heceden oluşurlar. Bu hecelerin anlamları sırasıyla şöyledir.
1-Büyük (ta), 2-Sülale (örn. Ming), 3-İmparatorun adı (örn. Jiajing), 4- İmparatorun parolası, 5-Yıl,
döneminde (nien), 6-Yapıldı (chi).
Çizim 2: Lingzhi (Kutsal Mantar) sembollü.
Çizim 3: Tavşan Sembollü.

Porselen denilince akla ilk gelen ülke kuşkusuz Çin’dir. Çin’de porselenin
üretildiği yeri ve tarihini belirtecek hiçbir düzenli uygulama bulunmamaktadır.
Bazı istisnalar hariç usta ya da sanatçıyı belirten herhangi bir damga da kullanılmamıştır. Genellikle kullanılan damgalar hanedanlığın bulunduğu zaman
aralığını belirtir14 (Çizim: 1). Bu da bize porselenin hangi imparator döneminde
yapıldığını gösterir.
Damgaların dışında Çin porselenlerde semboller çok kullanılmıştır (Çizim:4). Eski çağlardan beri sembolizm Çinlilerin hayatında büyük bir role sahiptir. Her topluluğun kendi formunda sembolizmi vardır. Fakat Çince ve yazı
sistemlerinin doğası Çin’de bulunan zengin sembolizm kelime dağarcığının
sebebidir. Çince ’de fazlaca bulunan anlamları farklı eş sesli sözcükler birbirleriyle, her bir karakterin telaffuzu kullanılarak birbirleriyle ilişkilendirilmiştir.
Sözel sembolizmin yanı sıra, Çin’de antik kozmolojik ve mitolojik inançlardan
doğan semboller de vardır. Sembolik anlamlar, Çinliler tarafından hiçbir açık-

14

Song Sülalesi imparatorlarından Ching-te (1004-1007) eski adı Ch’ang-nan-chen olan kentin
seramikçilerini toplamış ve onlardan bundan sonra kendisi için üretecekleri seramiklere
‚Ching-te devrinde imal edildi‛ damgalarını vurmalarını istemiştir. (Weiss, Ullstein Porzellanbuch, s. 90.) O tarihten itibaren de Çin porselenlerine imparator damgası (nien-hao)
vurulmaya başlanmıştır. Çin porselenlerindeki saltan damgaları ‚nianhao‛, İmparator Xuande
döneminden (M.S. 1426-1435) kurumsallaşmıştır. Kısa bir süre ara verildikten sonra İmparator
Chenghua döneminde (M.S. 1465-1487) yeniden uygulanmaya başlanmıştır. (John CARSWELL,
Çin Seramikleri, s.11)
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lamaya gerek kalmadan kolayca anlaşılan Çin kültür özünün bir parçasıdır. Bu
semboller sıklıkla porselenlerde kullanılmıştır.15 Örneğin Tavşan sembollü, Çin
sanatında uzun yaşamı simgeler. Ay efsanesiyle ilişkilendirilir. 16 Lingzhi (Kutsal Mantar) sembolü uzun ve sağlıklı yaşamı sembolüdür.17
Çin porselenindeki dönem damgasının gerçekten o döneme ait olup olmadığına karar vermek oldukça güçtür. Çünkü,her dönemde bir önceki dönemin
damgası bilinçli olarak yanlış kullanılmış veya taklit edilmiştir. Örneğin, geç
Ming devirlerinde erken Ming damgaları veya 18. yüzyıl’da her iki dönemin
Mingdamgaları kullanılmıştır. En makbul damga, Hsüan-Te damgalarıydı ve
hiçbir zaman da sahte muamelesi göremezdi. Çünkü, bu damganın ortaya çıktığı dönemde, güney okulundaki resim öğretisinde, sanat eserinin daha önce
yaşayan bir ustanın ruhuyla bütünleştirilebildiğine inanılırdı. Sanatın altın çağlarının sahibi Song İmparatoru Hui-Tsung’un izinden gittiğine inanılan imparator Hsüan-Te dönemi (1426-1435) damgasını kullanmak, birçok nesil için, o
dönemin ruhlarına saygı sunmak anlamına gelirdi.
Dünyada porselen üretiminde Çin, Vietnam ve Kore den sonra dördüncü sırayı Japonya alır. Japon porselenleri Asya ve Avrupa porselenlerinin gelişimini
etkileyen en önemli porselen grubudur. Bugün Avrupa’da çok yaygın olarak
tanınan Japon porselenleri tek tek incelendiğinde hepsi kendi ayrıcalıkları ile
alanında dünya damgası haline gelmiştir. Özellikle İmari, Arita, Kakiemon,
Nabeshima, İmaemon, Hirado, Kutani, Seto, Kyoyaki, KaratsuFukagawa, Koransha, Mikawachi, Hasami ve Satsuma Seramikleri gibi çok çeşitli porselen
gruplarından oluşur. (Resim 4) Çin porselenlerinde olduğu gibi Japon porselenlerinde de damga ve semboller kullanılmıştır. Japon damgaları Çin porselenleri
damgalarına benzer fakat yazı sitilleri farklıdır. Japon porselenlerinde kullanılan damgalar genellikle kırmızı, altın yaldızlı ve siyah renktedir18 (Çizim: 4-5-6).

15
16
17
18

https://www.metmuseum.org/pubs/bulletins/1/pdf/3258464.pdf.bannered.pdf
http://www.gotheborg.com/glossary/zodiac.shtml
http://gotheborg.com/glossary/lingzhi.shtml
New EGAN, JapanesePorcelain, 34-35.

277

33. ARKEOMETRİ SONUÇLARI TOPLANTISI / CİLT II

Çizim 4: Japon Porseleni damgası örneği, 1. Ku 2. Tani (Kutani).Porselenin süsleme sitili yani adını
gösterir. 3. ‚tuskuru‛ (made in) yapımı anlamına gelir. 4 ve 5 DaiNippon Büyük Japonya anlamına
gelir, 6. Kimin için yapıldığını gösterir.
Çizim 5: Ryuzan yazılı Meiji dönemi Satsuma porselen damgası. (1868-1912)
Çizim 6: DaiNippon Büyük Japonya damgası.

Japon porselenleri genellikle sır üstü kırmızı, altın, yeşil, sarı açık kırmızı ile
sır altı kobalt mavisi gibi altı değişik renkle dekorlanmıştır. Japonya’ya özgü
doğa manzaraları, dağlar, dereler, nehirler, ormanlar, deniz dalgaları sıklıkla
porselenlerde yer alır. Motifler genellikle Japonya’da bulunan çiçek ve ağaçlardan oluşmaktadır.19 En çok tercih edilen çiçek dekorları, şakayık, kamelya, kasım patı, erik çiçeği iken ağaç dekoru olarak bambu, çam ağacı ve erik ağacı
kullanılmıştır. Porselenlerde Japon mitolojisini yansıtan hayvan figürleri sıklıkla kullanılmıştır özellikle Zümrüt-ü Anka kuşu, koruyucu aslan,bülbül, ejderha,
turna kuşu ve kaplumbağa sıkça görülmektedir. Porselenlerde kullanılan insan
figürleri incelendiğindeJapon kadınları, kimono giymiş kadınlar ev tipik Japon
çocukları ve erkek figürleri görülmektedir.
Japon porselenlerinde kullanılan motif vesırlardaki renkler, diğer porselen
türlerinden farklıdır. Ancak Çin porselenlerinin taklidini Japon porselenlerde
de görmek mümkündür. Japon porselenlerinde genellikle canlırenkler tercih
edilmiştir. Siyah, gri, kırmızı ve altın yaldızlıdekorlar sıklıkla kullanılmıştır.
Porselen üzerindeki motifler genellikle sık desenli ve figürlüdür.
Özel koleksiyonlar hariç ülkemiz müzelerinde Vietnam porselenleri azda olsa bulunur ancak Kore porselenleri bulunmaz (Resim: 4). Kazı ve yüzey araştırmalarında her iki gruba ait buluntuya bu güne kadar rastlanmamıştır.

19

Reha GÜNAY, Tarihsel Gelişim İçinde Japon Kültür ve Sanatı, s.78-79.
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Uzakdoğu porselenlerinden sonra en önemli grubu Avrupa porselenleri
oluşturur. Avrupa'da porselen kullanılmaya başlandıktansonra, porselen Avrupalı araştırmacılar tarafından büyük bir merakla incelenmiş, porselen veya
ona benzeyen bir malzeme üretebilmek birçok araştırma yapılmıştır (Resim: 5).
Avrupa’da porselen yakın ilk yarı saydam bünyeli ürünü, 1580 yılında Florence’ de Medici ailesinin desteğiyle üretilmiştir. (Bu, gerçek anlamda bir Çin
porseleni değil çeşitli beyaz killerden pişen ve firit karışımından oluşan yumuşak porselendi). Sert porselenin (gerçek porselen) sırrı öğrenilene kadar yumuşak porselen Fransa, İtalya ve İngiltere’ye kadar yayılmıştır 20.
19.yüzyıla kadar bazı ürünlere araştırmacılar tarafından porselen adı cömertçe verilmiştir. İtalya'da '' Medici Porseleni' , Fransa'da ''Sırçalı Porselen'' ve
''Réaumur Porseleni'', Almanya'da Tschirnhaus'un ''Balmumu Porseleni''
Böttger'in ''Jaspis Porseleni'', Löwenfinck'in ''Fayans Porseleni'' gibi. Gerçek
porselen , kesiti beyaz olan, ışığa tutulduğunda yarı yarıya ışığı geçiren , vurunca tınlayan ve su emmesi sıfır, yani gözeneksiz olan değerli bir seramik
ürün türüdür21.
Avrupa’da gerçek anlamdaki ilk porselen Almanya’da Kral Güçlü August
döneminde yapılmıştır. Almanya'da kaolinin bulunmasıyla ilk sert hamurlu
porselen, 1710'da yılında Alman kimyacı Johann FriedrichBottger ile fizikci
Ehren Fried Walther von Tchirnhaussen'un Meissen yakınlarında, Albreschburg Şatosu’nda yaptıkları uzun deneyler sonucu yapılmıştır. Bu nedenle Avrupa porselen tarihindeki en erken tarihli damgalar Kral Güçlü August –
Rex’isimgesi olan "AR" damgasıdır22 (Resim: 6).
Erken örnekleri Uzakdoğu etkisinde üretilen Alman Meissen porselenleri,
yapılış teknikleri ve ham maddelerinin kaliteli oluşu nedeniyle oldukça pahalı
porselenlerdi. Kapaklı kaseler, gülabdanlar, fincanlar üretilen fabrikada 17311740 yıllarında, doğu giysili biblolar, süt fincanları, şekerlik hokkaları gibi Osmanlı pazarına yönelik üretimler yapılmıştır. 1774-1814 döneminde yapılan
cay-kahve takımları çoğunlukla çiçek motifleri ile dikkati çeker. Meissen porselenlerinin damgaları mavi renkte çapraz meçtir (Çapraz kılıç) (Resim: 6). Meçe
ilave edilen küçük değişiklikler, porselenin yapıldığı tarihi belirlemektedir.Zemin rengi olarak çoğunluklasıraltı demir kırmızısı, mavi, pembe, erguvan

20
21
22

Ateş ARCASOY, Sevres ve Paris Porselenleri, s.72.
ARCASOY, a.g.m., s.72.
Ateş ARCASOY, Meissen Porselenleri, s.106.
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renklerinin tercih edildiği porselenlerde genellikle balık pulu ve krokodil desenleri yer alır. Bu fabrikadan sonra Viyana, Berlin ve Nymphenburg'daki (Bavaria) fabrikalarda üretime geçilmiştir. Viyana fabrikası ürünleri genellikle altın
yaldızlı ve çiçek motifleri ile bezenmiştir. Damgası sıraltı mavi renkte, arı kovanı veya sepete benzer. Porselen sanatı en yüksek noktasına, Vincennes'de kurulan ardından da Paris yakınlarındaki Sevres kasabasın ataşınan "ManufactureRoyalePorcelaine de France" ile ulaşmıştır23.
Avrupa’da porselen üretimi 19. yüzyıl dan sonra hızla artarak devam etmiştir. Avrupa’nın birçok ülkesi kraliyetin himayesinde fabrikalar kurarak porselen
üretimi yapmıştır. Üretilen bu porselenler birçok ülkeye ihraç edilmiştir.Fransa,
İtalya, Almanya, Avusturya, İngiltere, İspanya, Hollanda,Danimarka, Rusya,
Macaristan, Lüksemburg, Norveç, Belçika, Portekiz, Polonya, İsviçre, İsveç gibi
ülkeler kendi porselen fabrikalarını kurmuşlardır. Kraliyet fabrikalarının yanı
sıra özel porselen yapan fabrikalarda kurulmuş ve bu sayede büyük bir pazaroluşmuştur. Bu nedenle Avrupa porselenlerine ait damga işaretleri çok fazla
çeşitlik gösterir. (Resim: 6) Ülkemizde yapılan arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında Avrupa porselenlerine sıklıkla rastlanmaktadır. Özellikle Antalya
kalesi, İstanbul Yenikapı ve Eski Van Şehri kazılarında, su altı yüzey araştırmalarında sıklıkla Avrupa porselenleri el geçmiştir. Özellikle Eski Van şehri24 kazılarında, Avrupa porselenlerinin yansıra, Çin taklidi Mavi-beyaz porselenler,Rus
(Kuznetsov) porselenleri ve Eser-i İstanbul porselenleri gibi çok çeşitli buluntular ortaya çıkmıştır. (Resim:10)
Türkiye’de ilk porselen fabrikası Osmanlı döneminde Ahmet Fethi Paşa tarafından, Beykoz'da 1845 yılında Eyüp, Balat ve Beykoz çevresindeki küçük
imal}thanelerde çalışan ustaların bir araya gelmesiyle çini üretimi üzerine kurulmuştur.Fabrika maddi sıkıntılar ve bakımsızlık nedeniyle 20-30 yıl üretim
yaptıktan sonra kapanmıştır. Burada üretilen porselenlere ‚Eser-i İstanbul‛ adı
verilmiştir.25 Genellikle tabak, sürahi, kase, kapaklı sahan gibi günlük kullanım
eşyası yanında duvar çinisi de üretilmiştir. Günlük kullanım kaplarının beyaz

23
24

25

BAYTAR, İ., KARAKULLUKÇU, C.,Saray Porselenlerinden İzler, s. 13.
XVI.- XVII. yüzyıl arasında kurulduğu bilinen Eski Van Şehri, yapılan araştırmalara göre tek
veya iki katlı evlerden oluşan mahalleleri, camileri, kiliseleri ve diğer yapılarıyla 1915 yılındaki
Rus işgaline kadar kullanılmıştır. İşgal yıllarında meydana gelen büyük yıkımlar ve yangınlardan dolayı halk şehri terk etmiştir. 1918 yılında şehrin geri alınması sonrasında yeni yerleşimler Van Ovası’nda kurmuştur. (Bilgi: Van Eski Şehir Kazı Başkanı Doç Dr. Erkan KONYAR)
Hamza TAŞÇI, Topkapı Sarayı'nın Eser-İ İstanbul Damgalı Porselenleri, s. 88-86.
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zeminli olanlarının üzerinde 19. yüzyılda Avrupa porselenlerinde görülen renkli iri çiçeklerle bezeme vardır ve bazılarında çiçeklerin üzeri yaldızla boyanmıştır (Resim: 7). Sürahi ve sahanların kapaklarının tutamakları çiçek, meyve ve
sebze formunda yapılmıştır. Tabaklar sepet örgüsü motifli ve ajur tekniğinde,
sahanların kapakları ise kabartma çiçeklerle bezenmiştir. Eser-i İstanbul porseleni olarak tabir edilen bu eserlerin en belirgin özelliği, diplerinde soğuk damga
olarak elips çerçeve içinde veya çerçevesiz olarak siyah, yeşil, kırmızı ve mavi
ile yazılmış Osmanlıca Eser-i İstanbul damgasının bulunmasıdır (Resim 8).
Osmanlıda porselen fabrikası kurulması için yapılan ikinci büyük girişim,
Sultan II. Abdülhamid döneminde olmuştur. Sultan II Abdülhamid’in 1890
yılında dönemin Fransız Büyükelçisi M Paul Cambon'unönerisiyle kurdurduğu
Yıldız Çini Fabrikası ya da o dönemdeki adıyla ÇiniFabrıka-ı Hümayünuaslında19.yüzyıl Osmanlı saray dekorasyon ihtiyacının bir sonucu olarak kurulmuştur. Bu dönemde. Özellikle saray ve çevresinde porselene karşı duyulan yoğun
talep ve bu talebin birsonucu olarak Avrupa ülkelerinden hayli yüksek fiyatlarla porselen ithal edilmesi de fabrikanın kuruluşunda önemli bir etken olmuştur.
Fabrika’nın kuruluşunda gerekli olan ileri teknoloji, her türlü malzeme ve kalıp,
Fransa'daki Sèvres ve Limogesfabrikalarından getirilmiştir (Resim: 7). Yıldız
Çini Fabrika-i Hüm}yûnu’nda üretilen eserlerin tümünde, Fabrika’nın orijinal
amblemi olan ay-yıldız damgası yer almaktadır. (Resim: 8) Damganın hemen
altında, eserin hangi yılda üretildiği yazılıdır. Bazılarında bir köşede ya da eserin altında sanatçının adı bulunmaktadır. Eserlerin bazılarında ise, Osmanlı
arması, sultanın adının baş harfleri ve tuğrası bulunur.26

2.2. Motif ve Boyar Madde Özelliklerine Göre Değerlendirme
Kobaltı27 ilk kez 14. yüzyıldan itibaren Çinliler tarafından porselen süslemelerinde sır altında kullanılmıştır. 14. yüzyıldan önceporselenlerdesüslemelerinde kobalta rastlanmaz. Kobalt mavisinin14. ve 18. yüzyıl arası kullanım tonlarını, porselenler üzerinde incelediğimizde şunları görüyoruz: Rengin yeni kullanılmaya başlandığı 14. yüzyılda, yeterince rafine edilmemiş kobalt kullanımından kaynaklı, net olmayan motifler ve siyah lekeler olduğu görülmektedir. 16.
yüzyılın ortalarına gelindiğindemavinin tonu hafif morumsu kıvama dönüşmüştür.18. yüzyıla ise rafine edilmiş kobalt,katıksız bir lacivertle dönüşerek net

26

27

http://acikerisim.tbmm.gov.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11543/2241/200803693.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
Porselen dekorlarında mavi rengi veren mineral.

281

33. ARKEOMETRİ SONUÇLARI TOPLANTISI / CİLT II

bir motif oluştuğu görülmektedir. Kobalt mavisi 18. yüzyıldan sonra Avrupa
porselenlerinde desıklıkla kullanılmıştır. (Resim: 9)Avrupa da mavi-beyaz Çin
taklidi porselenler üretmiştir. Bu taklit porselenler genel olarak damga ve motiflerine bakılarak ayırt edilebilmektir. Mavi renk kullanımı Çin’de imparatorun
zevkine göre de değişikliğe uğramıştır. Örneğin, Wanli döneminde (1573-1619)
mavi-beyaz porselenler genellikle grimsi-mavi bir tonda yapılırken, Jiajing döneminde (1522-1566) morumsu bir maviye dönük olarak yapılmıştır.28
Porselen üzerinde görülen motiflerde bu motiflerin uygulamasında kullanılan tekniklerde porselenlerin tarihlemesinde ipcu verebilmektedir. Örneğin,
Porselenin ‚transfer baskı‛ tekniğiyledekorlanması ilk kez 1756 yılında Bow’da
gerçekleştirildi. Bakır plakalardaki oyma desenlerin, özel bir sistemle porselen
gövdeler üzerine aktarılarak, içbükey ve dışbükey, her türlü porselenin dekorlanmasına olanak sağlayan bu sistemin Bow’daki uygulayıcısı ünlü gravür sanatçısı robertHancock olmuştur. Transfer baskı tekniğiyle yapılmış bir porselen
buluntu elimize geçtiğinde bunun 1756 dan sonra üretilmiş bir eser olduğunu
söyleyebiliriz. Bir başka örnekte ise, 1731 yılındaMeissen porselen fabrikasında
soğan ve çiçeği motiflerini ilk yaratan Johann David Kretzschmar, olmuştur.
Bunun dışında Johann GottfriedKlinger gölgeli çiçek ve böcek dekorunu, Adam
FriedrichvonLöwenfinck ise Hint çiçekleri dekoronun ilk kez porselenler üzerinde uygulamışlardır.

3. Sermaik ve Porselen Buluntular İçin Yapılabilecek Analiz
Yöntemleri
Seramik ve porselen buluntuların kimyasal ve mineralojik içeriklerinin tespiti edilmesi arkeometrik çalışmalar açısından önemlidir. Bu nedenle seramik ve
porselen malzemelerin karakterizasyonu belirlenmesinde kullanılan birçok
teknik bulunmaktadır. Kullanılan analiz teknikleri sayesinde porselen hammaddesinin içeriğini, sır özelliklerini, pigment analizlerini ve pişme dereceleri
tespit gibi birçok veri elde edilebilmektedir. Örneğin porselen hammadde içeriğinin tespit edilmesiyle, hangi bölgeden elde edilmiş kaolininkullanıldığı tespit
edilebilmektedir. Porselen buluntuların, değişik analiz yöntemleriyle, kaolin ve
sır formüllerinin değerlendirmesi yapılarak hangi ülke veya fabrika üretimi
olduğu konusunda da fikir verebilmektedir.29

28
29

CARSWELL, a.g.e.,s.16-17.
http://www.chineseantiques.co.uk/wp-content/uploads/2012/08/porcelain-analysis.pdf
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Antika porselenler, üzerinde birçok araştırma yapılmıştır. Özellikle araştırmacılar porselenin gerek sır gerekse kaolin özellikleri konusunda deneyler yaparak porselenlerin üretim teknolojileri ve kullanılan boyar maddeler konusunda detaylı bilgiler vermişlerdir. Örneğin Çin porselenlerinin üretimleriyle
ilgili dönemsel sır ve kaolin içerikleri tespit edilerek grafikler ve tablolar yapılmıştır (Resim: 10). Çin porseleni üzerinde yapılan analiz sonuçlarını bu tablo ve
grafiklere bakılarak karşılaştırma yapılabilmektedir. 30
Seramik ve Porselen Araştırmalarında Kullanılan Analiz Yöntemleri
1. Termal Analizler: TG/DTA (Thermogravimetric/DifferentialThermal
Analysis) analizleri kimyasal ve faz kompozisyonunun belirlenmesiyle seramik
ve porselen yapının karakterize edilmesinde kullanılır.
2. X-Ray Floresan Spektrometresi: XRF (X-Ray FluorescenceSpectroscopy)
analizi ile seramik ve porselen malzemenin elemental kompozisyonu belirlenerek karakteristik yapısı hakkında bilgi elde edilir.
3. İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi: ICP–AES (InductivelyCoupledPlasma—AtomicEmissionSpectrometry) yapı (pigment) içerisindeki ağır metallerin tespiti için kullanılan bir yöntemdir ve elemental kompozisyon hakkında bilgi elde edilir.
4. X-Ray Difraksiyon: XRD (X-ray diffraction) analizi ile elemental kompozisyona ait bilgi elde edilir. (porselenin mineralojik yapısının belirlenmesi için
kullanılan etkili bir analiz yöntemidir.)
5. Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi: FT-IR (Fouriertransform
IR spectroscopy) analizleri ile moleküler kompozisyona ait bilgi elde edilir.
Pigment maddelerinin ve kil yapısının kompozisyonunun tespit edilmesinde
kullanılır.31
6. Raman Spektroskopisi: Moleküler kompozisyona ait bilgi elde edilir.
Özellikle pigment maddelerinin ve kil yapısının içeriğinin belirlenmesinde tercih edilir. Bunun yanında bir yöntem ile seramiğin pişirilme sıcaklığının ve sır
tipinin (PbO veya CaOca zengin olup olmadığı) tespiti yapılabilir.Bu yöntem
kabaca 500 cm-1 ve 1000 cm-1 civarında bulunan Si-O gerilme bantlarına ait pik
değerlerinin şiddetlerinin ve spektrumda bulundukları alanların oranlanmasıy-

30
31

http://hal.upmc.fr/hal-00120414/document
http://www.mjcce.org.mk/index.php/MJCCE/article/viewFile/264/134
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la (A500/A1000) silikat yapısısın moleküler özelliklerinin belirlenmesine dayanır. 32
Raman spektroskopi yöntemiyle sır altı dekorunda kullanılan pigmentler ve
sıra opaklık, renk ve canlı görünüm kazandıran katkı maddeleri, porselenlerin
menşeinin ve üretim atölyelerinin ayırt edilmesi için önemli bir analiz yöntemdir
7. Particleor Proton Induced X-ray Emission (PIXE): Bu yöntem ile pigment
minerallerinin içerisindeki metaller tespit edilir.33

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Anadolu’da yapılan kazı ve yüzey araştırmalarında özellikle Yenikapı Kazıları, Harput Kalesi kazıları, Alanya Kalesi Kazıları, Kaman Kalehöyük kazıları
(17. yüzyıla ait bir Çin porseleni parçanın bulunması), Kureyşler Barajı Kurtarma Kazıları, Sualtı yüzey araştırmaları, Edirne ve Bursa gibi birçok ilde yapılan
araştırmalarda porselen niteliğinde parçalar bulunmuştur. Bu eserlerin porselen
olması nedeniyle tanımlama ve tarihleme açısından sorunlar yaşandığı görülmüştür. Özellikle seramik ve porselen arasındaki farklıkların bilinmemesi, örneğin mavi beyaz niteliğindeki Avrupa porseleni bir parçanın, Çin porseleni
olarak bilinmesi veya tam tersi yaklaşımlarda bulunulması gibi örneklere rastlamak mümkündür.
Porselenlerde yer alan damga ve semboller porselen tarihlemesinde önemli
bir yere sahiptir ancak porselen taklitleri çok olan bir eser grubudur. Bu nedenle damgası olan bir eser, damganın yazdığı tarihte yapılmamış olabilir. Bu nedenle yapılacak bir tarihleme için sadece damga yeterli değildir. Damganın
dışında porselen üzerindeki motifler ve semboller iyi değerlendirilmeli ve analiz yöntemleriyle desteklenmelidir. Daha önce yapılan çalışmalar araştırılarak
karşılaştırmalar yapılmalıdır. Bu nedenle porselen buluntuları üzerinde doğru
tanımlamaların yapılabilmesi için porselen konusunda çalışan uzmanlarından
yardım alınmalıdır. Unutulmamamladır ki porselenler yakın geçmişe ( M.S. 9 20 yüzyıl tarihleri arası) ışık tutan önemli ticari belge niteliğindeki sanat eserleridir.

32

33

PH. COLOMBAN, Case Study: Glasses, GlazesandCeramics – Recognition of Ancient Technologyfromthe Raman Spectra, s., 192-206.
CONSTANTİNESCU, B., CRİSTEA-STAN, D., I. KOV[CS AND Z. SZŐKEFALVİ-NAGY,
(2014), ‚External milli-beam PIXE analysis of the mineral pigments of glazedIznik (Turkey)
ceramics, s.159-169.
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Resim 1: Seramik ve porselen arasındaki belirgin farkı gösteren kesit fotoğrafı.

Resim 2: İpek yolu ve baharat yolu haritası.

Resim 3: Çin Porselenlerinin, Osmanlı çini ve seramik sanatına
etkilerini gösteren örnek eser fotoğrafı.
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Resim 4: Çin, Japonya, Kore ve Vietnam porselenlerinden örnekler.

Resim 5. Avrupa porselenlerinden örnekler.
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Resim 6: Sıklıkla görülen Avrupa porselen damgalar.

Resim 7: Eser-i İstanbul, Yıldız ve Rus porselenlerinden örnekler.
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Resim 8: Eser-i İstanbul ve Yıldız Porselen damgaları.

Resim 9: Kobalt mavisinin 14. ve 18. yüzyıl arası kullanım tonları.
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Resim 10: Eski Van Şehri kazılarında bulunan porselenler. Fotoğraf: Doç. Dr. Erkan KONYAR.

Resim 11: Çin porselenlerinin üretimleriyle ilgili dönemsel sır ve kaolin içeriklerini gösteren örnek
grafik ve Topkapı Sarayı Müzesi Çin porselenleri koleksiyonu üzerinde 1880 yılında
yapılmış sır analizleri grafiği.
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NICOMEDIA ÇOK RENKLİ (POLYKROM) ROMA
RÖLYEFLERİNİN ÜZERİNDEKİ ARKEOMETRİK
ÇALIŞMALARIN ÖN BULGULARI
Tuna ŞARE AĞTÜRK
Tetrarşi Dönemi’nde Doğu Roma İmparatorluğu’nun en önemli başkenti
olarak ortaya çıkmış olan antik Nicomedia, günümüzde sanayi kenti İzmit’in
altında yatmaktadır. Bu sunum, modern İzmit'in Çukurbağ Mahallesi’nde bulunan teraslı anıtsal bir tapınak kompleksine ait yeni bir dizi boyalı mimari
rölyefin arkeolojik ve bilimsel araştırmasını yürüten TÜBİTAK destekli projemizin polykromi alanındaki arkeometrik ön bulgularını içermektedir (TÜBİTAK Proje No: 115K242). 2001 ve 2009 yıllarında Kocaeli Müzesi tarafından
gerçekleştirilen kurtarma kazılarında ortalama yüksekliği 1.0 x 1.5 metre olan
40dan fazla figürlü rölyef paneli bulunmuştur. Toplam uzunluğu yaklaşık 50
metreye aşan rölyef frizi, Roma arkeolojisinde şimdiye kadar bulunan canlı
renkleri ile korunmuş tek ve en kapsamlı örnektir. Rölyefler üzerinde uyguladığımız UV, VIL, pXRF çalışmalarının ön bulguları antik polykromi ve teknolojisi adına birçok yeni veriye ulaşmamızı sağlamıştır. 1
Yapılan arkeometrik çalışmaların kontekstinin anlaşılır olması adına önceliklekısaca Nicomedia’nın tarihçesine, 2001-2009 yıllarında Kocaeli Müzesi tarafından yürütülen kurtarma kazılarına ve 2015 yılından beri yürüttüğümüz TÜBİTAK destekli Çukurbağ Arkeoloji Projesi’nin içeriğine değinmek istiyorum.
Nicomedia, geçirdiği birçok yıkıcı depreme rağmen, Doğu ve Batı’yı birleştiren stratejik konumu ve korunaklı doğal limanı sayesinde Helenistik, Roma,


1

Doç. Dr. Tuna ŞARE AĞTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü Çanakkale/ TÜRKİYE
Öncelikle TC Kültür ve TurizmBakanlığı’na, Kültür Varlıkları ve MüzelerGenelMüdürlüğü’ne
ve projemizeenbüyükdesteğiveren TÜBİTAK SOBAG’a; projeekibimizüyelerindenKocaeli Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük’e, Arkeolog Kemal Çibuk ve katkıda bulunan tüm Kocaeli Müzesi
çalışanlarına, Georgia Üniversitesi’nden Dr. Mark Abbe‘ye, Atom Enerji Kurumu’ndan Dr. Abdullah Zararsız’a, ÇOMÜ’den Yrd. Doç. Dr. Ümit Güder’e, Orhan Cem Çetin’e, Anka Restorasyon’a, MukaMimarlık’a, ve rahmetli Sadık Demir’in öncülüğünde 3 boyutlu taramaları yapan
İmge Harita’ya, ve özellikle projenin TÜBİTAK 115K242 bursiyerleri, yüksek lisans öğrencileri
Tolga Özak ve Fırat Gökdemir‘e teşekkürü bir borç bilirim.
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Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Dönemleri boyunca sürekli yerleşim gören askeri
(donanma), ticari ve sanayi merkezi olmuştur (Harita:1). M. Ö. 264 yılında I.
Nikomedes tarafından kurulduğu söylenen kent (StrabonGeo 12.4.2)sırası ile
Bithynia Krallığı’nın başkenti, Roma eyaleti Bithynia’nın başkenti ve M.S.
284’de Diocletianus’un imparator olması ile birlikte de Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti olmuştur. 330’da imparatorluk başkentliğinin Konstantinopol (İstanbul)’a taşınması ile ve 358 ve 386 yılları yıkıcı depremleri sonrasında
kent önemini kaybetse de, hep yeniden kurulmuştur. Kentin büyüklüğü ve
ihtişamlı yapıları, özellikle Roma döneminde yazılan birçok antik kaynağa da
konu olmuştur (Lactantius De Mort. Pers. 7.8, 10). Ancak modern kentin üzerine kurulmuş olması sebebi ileNicomedia’ya dair arkeolojik veri çok azdır. 2Bu
bağlamda İzmit kent merkezi Çukurbağ Mahallesi’ndeki kurtarma kazılarında
ortaya çıkarılan eşsiz nitelikteki eserler ve aynı alanda ve eserler üzerinde 2015
yılından beri yürüttüğümüz TÜBİTAK destekli arkeoloji projesi, 46 yıl Roma
İmparatorluğu başkentliği yapmış olan antik Nicomedia’nın ihtişamını anlamak adına büyük önem taşır.3
2001 yılında Kocaeli Müzesi, Çukurbağ Mahallesi’nde deprem sonrası harap
olan bir binan altında yürütülen kaçak kazı sonrası gerçekleştirdiği kurtarma
kazılarında dev heykellere ve 14 parça rölyef panelini ortaya çıkarmıştır. 4 Kamulaştırma süreci sonrası 2009 yılında aynı alanda yıkılan binaların temelinde
yürütülen kurtarma kazılarında onlarca buluntuya daha ulaşılmış, bunlardan
renkli rölyef paneller müzeye taşınırken, mimari öğeler kazı alanından bırakılmıştır. Kocaeli Müzesi’ne taşınan rölyef bloklar, heykeller ve onlara ait yüzlerce
parça, 2013 yılından itibaren projemiz kapsamında bir araya getirilerek teknik,
ikonografik ve stilistik olarak çalışılmış, 3 boyutlu taranan eserlerin dijital modelleri oluşturulmuştur(Resim: 1-4). Çukurbağ Mahallesi’ndeki arkeolojik alandan yürütülen çalışmalarda, opus sectile taban döşemesi, sütunlar, başlıklar,
arşitrav blokları, küçük alınlıklar gibi bulunan bütün mimari öğeler envanterlenmiş, 2016 yılında alanda yürütülen yeni kurtarma kazılarında bulunan anıtsal merdiven ile birlikte alanın ilk defa arkeolojik haritası çıkarılmıştır (Harita:
2).

2

3
4

Antik kaynaklar ve sınırlı sayıdaki arkeolojik veri ışığında kentin tarihçesi için bakınız ÇalıkRoss 2007, 2007a; Foss 1996; Zeyrek 2005;Öztüre 1969; Fıratlı 1971; Ulugün vd 2007; Güney 2007,
Karababa 2008.
Şare- Ağtürk 2015, 2017.
Zeyrek ve Özbay 2007.
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Yapılan epigrafik, ikonografik, ve teknik değerlendirmeler sonucunda Proconessos, yani Marmara Adası mermerinden yapılma renklendirilmiş rölyef
panellerinin imparator Diocletian’ın Nicomedia’yı imparatorluk başkenti yaptığı 3. Yüzyıl sonlarında (yaklaşık 286-293) inşa edilmiş anıtsal bir yapınınentabletürüne yerleştirilmiş bir frize ait olabileceğini göstermiştir. Mimari öğelerinde
ve taban döşemesinde Proconessos mermeri, Aiolis graniti, Afyon pavonazetto’su, Euboeacipollino’su gibi birçok mermer çeşidi kullanılan, iç kısmında niş
önlerine yerleştirilmiş heykeller ile süslü bu yapının imparatorluk kültüne
adanmış bir tapınak olması muhtemeldir.
Antik Yunan ve Roma heykellerinin beyaz mermerden ibaret olmadığı, yapıldıkları dönemde işlendikten sonra rengarenk boyandığı bilinse de, boyaların
zamanla yok olması nedeni ile günümüze ulaşan renkli örnek çok azdır. 5 Çokrenkli Çukurbağ rölyefleri şimdiye kadar antik Roma sanatında bilinen renkleri
en iyi korunmuş örneklerdir. Üzerinde tasvir edilen konular arasında savaş,
tutsak alınan esirler, göç, imparatorların buluşması, zafer geçidi, dini tören,
mitolojik anlatımlar, agonistik oyunlar ve tiyatro performansları bulunan rölyeflerin renklerinin çok canlı şekilde korunmuş olması, ait olduklarıyapının
yapılışından kısa süre sonra, güçlü bir depremde yıkıldığı izlenimini verir. Nitekim Antik kaynaklar Nicomedia’nın MS. 358 yılında meydana gelen çok güçlü bir depremle yerle bir olduğunu ifade eder (Libanius Or. 61.7-10).
Rölyeflerin üzerindeki renklere dair yaptığımız arkeometrikön çalışma UV
ve IR görüntüleme ve pXRF analizlerini içerir. UV ve IR görüntüleme çalışmaları Georgia Üniversitesi’nde antik polykromi uzmanı Dr. Mark Abbe ve pXRF
çalışmaları ise Türk Atom ve Enerji Kurumu’nda Dr. Abdullah Zararsız’ın yardımları ile uygulanmıştır (Resim 5-6). Kullanılan bu metotları kısaca tanıttıktan
sonra ulaştığımız ön bulguları kısaca sizinle paylaşacağım. Ultraviyole ve Infrared görüntüleme teknikleri mermerin üzerinde kalan ve çıplak insan gözüyle
görülemeyecek floresans yani renk izlerini eserlerin yüzeyine ultraviyole ve
kızılötesi ışık yansıtarak, özel filtreli kameralar aracılığı ile belgeleme esasına
dayanır. Yapılan görüntülemede mermerin üzerinde kaybolmuş renk uygulamaları parlak ışıldamalar olarak belirir.6 Bu teknikler özellikle Antik dünyada
bilinen ilk sentetik boya olan kaybolmuş mısır mavisi renginin tespitinde önem
kazanmıştır. Çünkü, kireç, kuvars kumu ve bakırın yüksek derecede ısıtılması

5

6

Klasik Dönem heykeltıraşlığında polykromi üzerine, bakınızBuchwalter 2006; Brinkmann ve
Scholl 2010; Abbe 2015.
Buchwalter 2006.
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ile oluşturulan Mısır mavisinin kırmızı ışık yansıtıldığında kızılötesi yayma
özelliğine sahip bir içeriği vardır. UV ve IR görüntüleme sonucu ortaya çıkardığımız renk izleri üzerinden yola çıkarak rölyefler üzerinde belirlenen yaklaşık
200 noktaya pXRF uygulama yapılmıştır. Bu uygulamada bize pigment içeriklerine dair bilgi vermiştir.
Bu bağlamda, rölyefler üzerinde demir bazlı kırmızı, kahverengi ve turuncu
renkleri, civa bazlı zincifre (parlak kırmızı), demir ve kurşun bazlı sarı tonları,
mısır mavisinin çeşitli tonları, karbon siyahı ve çok az miktarda organik pembe
boya tespit edilmiştir. Kuşkusuz devam etmekte olan renk çalışmalarımız boya
tekniklerini ve uygulamalarını detayları ile ortaya çıkaracaktır. Ancak ön çalışmamız,mor tonunun kırmızı bir tabaka üzerine mısır mavisi ve çok ince pembe
sürülerek oluşturulduğu, civabazlı parlak zincifrenin dudaklarda, ayakkabılarda ve süs detaylarında kullanıldığı, saçların farklı temel altı boyaları kullanılarak demir bazlı sarı, kırmızımsı ve kahverengi tonlarında boyandığı, metal objelerin mısır mavisine boyandığı, rölyef zemininde hiç renk kullanılmağı gibi
bilgilere ulaşmamızı sağlamıştır. Oldukça sofistike olduğunu düşündüğümüz
renklendirmenin rölyeflerin tanımlanması, renk seçimleri ve kontrastlarla mimari bir bütünün parçası olarak seyirci tarafından rahat okunup algılanmasında birincil önem taşıdığı anlaşılır.
Renkler özellikle savaş ve emperyal sahnelerin olduğu rölyeflerde iyi korunup analiz edilebildiği için özellikle bu rölyeflerle başlamak istiyorum. Geleneksel Roma antropolojisine paralel olarak rölyeflerdeki farklı etnik gruplardaki barbarlar farklı saç stil ve renkleri ile tasvir edilmişlerdir. Barbarlar hepsi
demir bazlı pigmentlerden oluştuğu anlaşılan kırmızımsı turuncu uzunya da
sarı küt saçlı, sivri turuncu sakallıve son olarak sivri şapkalı barbar esirlerde
görüldüğü üzere sarı dalgalı ve dağınık olarak betimlenmiştir. Bu son grup
esirlerden birinin kafa detayında, civa bazlı zincifre ile boyanmış dudaklar, aynı
renk kullanılarak hızlı fırça darbeleri ile belirlenen gözler, burun delikleri ve
şapka bandı, demir zengini sarı saçlarla kontrast yaparak göze çarpar (Resim:
7).
IRve XRF incelemesinde sonrasında rölyefler üzerinde tasvir edilen ve günümüzde renksiz (sadece beyaz mermer renginde) görünen miğfer, ok ucu,
mızrak ucu, kılıç, kalkan gibi objelerin metal objelerin birçoğunun aslında parlak mavi metal rengine boyalı olduğu tespit edilmiştir. Pxrf sonrası elde edilen
element enerji spektrumları ise bu metal rengi vermek için Mısır mavisinin
tonlarının kullanıldığını gösterir (Resim: 8).
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Rölyeflerdeki en şık ve renkli kostümler imparatorlara aittir. Maximian’ın
Herkül tarafından taçlandırıldığını gösteren rölyef panelinde, imparator
Maximian civa bazlı zincifre renkli pantolon ve tünik giymektedir. Üzerindeki
paludamentum olarak adlandırılan şal sadece diğer emperyal figürlerin giydiği
şallarda da tespit ettiğimiz demir, civa, kurşunve nikel elementlerini ve mısır
mavisi içeren özel bir pigment karışımı ile boyanmıştır (Resim 4 ve 9). Pelerinin
kıvrımlarındaki matkap kanallarında korunmuş ve mikroskobik analiz ile görülebilen organik pembe boya, antik yazarlar Pliny ve Vitruvius’ın da belirttiği
gibi mor renginin elde edilebilmesi için kırmızı üzerine ince tabakalı organik
pembe ve mısır mavisi sürüldüğünü gösterir. Çıplak gözle kırmızı görünen bu
pelerinlerin bu analitik yöntemlerle mor olduğunun anlaşılması emperyal figürlerin tanımlarını da tasdiklememize yardımcı olmuştur, çünkü mor renkli paludamentaimparatorlarıngiydiği bir kostümdür. Sadece frizdeki diğer emperyal
figürlerin pelerininde kullanılmış olan bu mor tonlu özel pigment, karmaşık
frizdeki emperyal figürlerin kullanılan renklerle rahatlıkla okunabilip ayırt
edilmesinin sağlandığı anlaşılır.
Rölyef panellerden belki de renkleri en iyi korunmuş olanı bir adventus (şehre girişte yapılan emperyal geçit) sahnesinin merkezini oluşturan imparator
Diocletian ve Maximian’ın tören arabalarından inerek birbirini kucakladığı anı
gösteren paneldir (Resim 10). UV ve IR analizler her iki imparatorun imparatorluk rengi mor paludumenta (pelerinler)ve kırmızı üzerine altın bantları olan tören kostümleri içinde ve tören arabalarının da imparatorluk rengi mor ile kaplı
olduğunu gösterir. Kullanılan renk kodları ve kostümlerdeki benzerlik ile her
iki figürün de imparator statüsünde olduğu anlaşılsa da soldaki başında uçan
Nike’nin kanadı diğerinin yanında uçan Nike’nin kanadına göre daha yüksekte
verilmiş ve boyu biraz daha uzun olarak gösterilmiş olan Diocletian, yardımcısı
Maximian’dan ayrılır. İmparatorların saç renkleri defarklılık gösterir; Diocletian
griye çalan kahverengi tonlu saç rengine sahipken Maximian daha parlak kırmızı kahverengi tonlarında saç ve sakala sahiptir. XRF sonuçlarında her iki
saçın boyasında demir, kurşun ve bakır karışımına rastlanmıştır. VIL görüntülemede ise her iki başta uygulanan boya katmanlarının mısır mavisinin kullanımını bakımından farklılıklar taşıdığı görülür. UV görüntüleme de ise imparatorların yüz kısımlarında organik ten rengi boya izlerine rastlanmıştır (Resim:
11). Şimdiye kadar elde ettiğimiz veriler ile panellerin renkli rekonstrüksiyon
çalışmaları devam etmektedir. Bu spesifik rölyeftekiçokrenkliliğin detayları
meşhur San Marco ve Venedik porfir örneklerinden bildiğimiz tipik tetrarşi
portrelerinin orijini anlamada büyük önem taşır (Resim: 12).
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Son yılların en çarpıcı arkeolojik buluntularından olan Çukurbağ Anıtı’nı bilime tanıtmayı amaçlayan projemiz kapsamında Çukurbağ buluntuları, sanat
tarihsel ve arkeometrik metotlarla değerlendirilmekte, ait oldukları yapının
dijital 3D modelleme yoluyla ayağa kaldırılma (anastilosis) çalışmaları ve acil
koruma ve restorasyon üzerine projelendirme çalışmaları Kocaeli Müzesi’nin iş
birliği ve TÜBİTAK’ın katkıları ile devam etmektedir.
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Harita 1: Antik Nicomedia’nın Marmara’daki lokasyonu

Resim 1: TÜBİTAK 115K242 Çukurbağ Arkeoloji Projesi kapsamında rölyeflerin taşınarak
incelenmesi sırasında çekilen bir fotoğraf
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Resim 2: TÜBİTAK 115K242 Çukurbağ Arkeoloji Projesi kapsamında rölyeflerin
envanterlenip fotoğraflanması sırasında çekilen bir fotoğraf

Resim 3: TÜBİTAK 115K242 Çukurbağ Arkeoloji Projesi kapsamında rölyeflerin 3
boyutlu taraması sırasında çekilen bir fotoğraf
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Resim 4: TÜBİTAK 115K242 Çukurbağ Arkeoloji Projesi kapsamında 3d tarama sonrası
noktabulutundan 3d modeli ve çizimi çıkartılan 14 no’lu rölyef paneli

Resim 5: TÜBİTAK 115K242 Çukurbağ Arkeoloji Projesi kapsamında Dr. Abdullah Zararsız
rölyeflerden pXRF ile ölçüm alırken
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Resim 6: TÜBİTAK 115K242 Çukurbağ Arkeoloji Projesi kapsamında Dr. Mark Abbe
rölyefler üzerinde UV ve IR-VIL görüntüleme yaparken

Resim 7: 03 no’lu rölyef üzerindeki sivri şapkalı esirden detay; civa bazlı zincifre
ile boyanmış dudaklar kontrast yapan demir zengini sarı saçların
element-enerji spektrumları
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Resim 8: 11 no’lu rölyef üzerindeki metal mızrağın IR görüntüsü ve parlayan mavi
pigmentin element-enerji spektrumu

Resim 9: 14 no’lu rölyefteki imparatorun pelerininin IR görüntüsü; mor pelerinden alınan
pXRF noktasının element-enerji spektrumu ve pelerinin boyasında kullanılan
organik pembe pigmenti gösteren mikroskobik görüntülemeden detaylar
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Resim 10: İmparatorlar Diocletian ve Maximian’ın buluşmasının
gösterildiği 18 no’lu rölyef paneli

Resim 11: İmparatorlar Diocletian ve Resim 12: San Marco Meydanı’ndan porfir taşı tetrarklar
Maximian’ın baş detaylarının
portresi.
normal ışık altında, VIL ve
UV görüntüleri

304

MÜZELERDE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM DENEMESİ:
TARİHİ OBJELERİN
DEĞİŞİM SÜREÇLERİYLE SERGİLENMESİ
Uğur GENÇ*
GİRİŞ
Ülkemizde yürütülen arkeolojik kazılar sonucunda her geçen gün daha çok
sayıda tarihi eser gün yüze çıkmakta ve bu sayede kültürel miras envanterimiz
çoğalarak zenginleşmektedir. Günümüze ulaşabilen bu eserlerin muhafaza
edildikleri müzelerde depo içlerinde saklanmalarından ziyade toplumla buluşmalarını sağlayacak faaliyetler yoluyla belge, estetik ve bilgi değerlerinin
işlevlendirilmesi müzecilik alanına giren aktiviteleri oluşturmaktadır.
Somut kültürel mirasımızı oluşturan arkeolojik ya da etnografik eserler,
malzemesine ya da dönemine göre veya belirli bir temada gruplandırıldıklarında ortaya bir koleksiyon çıkmakta ve bu özel seçki müzelerde izlendiği zaman
ziyaretçilere bütüncül bir bakış açısı sunabilmektedir. Bodrum Sualtı Arkeoloji
Müzesi’nde izlenebilen amfora koleksiyonu örneğinde olduğu gibi bu seçki
sergi sayesinde Doğu Akdeniz amfora tipolojisinin bölgesel ve tarihsel gelişiminin izlenmesi mümkün olmaktadır. Hindistan’da, Abu Dabi’den bir örnekte
de görüldüğü gibi askeri kılıçların cins ve tiplerine göre sınıflandırılıp tüm duvarlarda izlenilebilir olması, ziyaretçiler üzerinde kılıç tipolojisinin ve gelişiminin anlaşılmasına olumlu etki sağlamaktadır. Objelerin tipolojik olarak bütüncül sergilenmesinin yanı sıra, tarihi eserin eksik kısımlarının resim ya da replika
yoluyla bütünlenerek kullanım yerinin ve fonksiyonunun ne olduğuna ilişkin
bilgi aktarılması da bütüncül sergileme konusu olarak çeşitli müzelerde örneklerini görebildiğimiz uygulamalardır (Resim: 1).
Bir esere ait parçaların farklı müzelerde sergilenmesine örnek olarak 2010 yılında Haliç Zinciri özelinde ele alınan ‚Müzelerde Bütüncül Yaklaşım Denemesi‛ başlıklı çalışmada, müze ziyaretçilerinin hazırlanan bütüncül panolar yardımıyla eserin bütünü hakkında bilgi edinmeleri ve diğer parçalara yönlendi

*

Uğur GENÇ, Restoratör/Konservatör (MA), İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve
Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü, Topkapı Sarayı I. Avlu, Sultanahmet-İstanbul/TÜRKİYE Tel:
(212) 527 02 19. e-posta: ugur.genc@kulturturizm.gov.tr.
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rilmeleri amaçlanmıştır.1 Fikir olarak, bu ve benzer içerikli panolarınmüzelerde,
mevcut parçaların fiziki olarak birleşemediği şartlarda, eserin bütüncül algılanması veya eserle ilişkili diğer alanlara yönlendirme yapılması istenildiği
durumlarda kullanımının etkili olduğu görülmüştür (Resim: 2).
Yeni bir bütüncül yaklaşım çalışması olarak, bu kez eserlerin değişim süreçleriyle izlenebilmesinin yolları denenmiştir. Zamanın etkisiyle bozulmaya uğrayan ve hatta deforme olabilen arkeolojik buluntular etütlük olarak ayrılmadıkları sürece genel olarak kazı sezonu içinde çizim ve belgeleme çalışmaları ile
birlikte konservasyon çalışmalarına da tabi tutularak sezon sonunda ilgili müzelere teslim edilmektedir. Vitrinlerdeki yerlerini alan bu eserlerin müzeye geliş
yolculuğunu bilgilendirme panolarıyla ya da görsel sunumlarla anlatabilmek
mümkün olduğu gibi malzemenin değişim süreçlerinin üç boyutlu objeler yardımıyla izlenmesini sağlamak da bu eserlerin yüzlerce yıllık yolculuğunu ve
izlenen son halini alması için verilen emeklerin, müze ziyaretçileri tarafından
çok daha iyi anlaşılmasında yararlı olacaktır. Bu düşünceye yönelik olarak,
konservasyon işlemleri tamamlanan üç eser üzerinde bütüncül sergileme denemeleri yapılmıştır.

Yenikapı-1 Batığı Y Tipi Demir Çapa
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Başkanlığı’nca yürütülen Yenikapı Marmaray
kazılarında 2005 yılında bulunan ilk batık olan YK-1’e (Geç 10. Erken 11. Yüzyıl) ait Y tipi demir çapalar, gerekli konservasyon çalışmalarının yapılabilmesi
amacıyla laboratuvarımıza aktarılmıştır. Sualtı buluntusu olan çapaların konservasyon öncesinde kabuk altında gizlenmiş olan boş/dolu alanların tespit
edilmesi, uygulamaları belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu nedenle çapaların
kaplanmış olduğu kabuk tabakasının kırılganlığı göz önünde bulundurularak
TAEK Laboratuvarına ulaştırılan bir parça üzerinde taşınabilir dijital radyografi
cihazıyla deneme çekimi yapılmış, bu çekimle istenilen sonucun alınması üzerine laboratuvarda çapalara ait tüm bölgelerin dijital X-ray çekimleri tamamlanmıştır.2 Bu sayede çapaların iç boşlukları ve demir ihtiva eden kısımları net
olarak görüntülenmiştir. Görüntüleme verileri ışığında çapaları kaplayan kabuk

1

2

GENÇ, Uğur, 2010. ‚Müzelerde Bütüncül Yaklaşım Denemesi: Aynı Bütünün Parçalarını Sergileyen Müzeler İçin Bir Uygulama Örneği‛, MASROP e-dergi, s. 1-14.
GENÇ, Uğur, 2013.‚Arkeometrik İncelemeler Işığında Tarihi Metallerin Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları‛, Türkiye Arkeolojisinde Metal: Arkeolojik ve Arkeometrik Çalışmalar,
Bildiriler Kitabı, Ankara, s. 232-234.
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tabakası (concretions) güvenli bir şekilde işaretlenerek yerinden kaldırılmıştır
(Resim: 3).
Çalışılan ilk çapanın analiz, tuzdan arındırma, basit yıkama ve kontrollü kurutma işlemlerinin ardından tannik asit uygulaması ve yüzey koruyucu sürülmesiyle laboratuvarda yürütülen konservasyon çalışmaları sonlandırılmıştır
(Resim: 4).
Çapadan ayrılan kabuğun çok iyi durumda olduğu değerlendirilerek alınan
parçaların yeniden birleştirilmesine karar verilmiş ve böylece çapanın müzede
sergilenirken bütüncül yaklaşım denemesine konu olabileceği düşünülmüştür.
Ziyaretçiler tarafından bir çapanın tüm değişim süreçlerinin izlenebilmesini
sağlamak için ise orijinal çapanın bire bir kopyasının hazırlanarak çapa üzerindeki eksiklerin kopya üzerinde giderilmesiyle üç farklı çapa görünümü elde
edilmesi amaçlanmıştır. Çapanın, lazer tarama ile bilgisayara aktarılan verileri
STL formatında işlendikten sonra, elde edilen üç boyutlu görüntü üzerindeki
delikler ThinkDesignCad programında yaklaşık 2 saat süren bir çalışma ile
kapatılmıştır. İşlenecek olan parçanın kaba bloğu 80 Kg/m3 yoğunluklu poliüretan malzemeden seçilerek VisiCAM programında 5 Eksen CNC işleme için
CAM dataları hazırlanmıştır. CNC işleme sonrasında model 200gr/cm 2 elyafla
kaplanıp, siyah selülozik boya ile boyandıktan sonra üzerine vernik atılmıştır.
Bu sayede Y tipi bir çapanın birebir kopyası elde edilmiştir. Çapanın eksik olan
tırnak kısımları radyografik görüntüden yararlanılarak model hamuru ile tamamlanmıştır. Çapanın tüm yüzeyi çelik macunu ile 1 cm kalınlaştırıldıktan
sonra 2 cm alçı ile kaplanmıştır. Son işlem olarak doku vermek amacıylagres
yağı ve şase boyası sürülen alçı yüzeyler oksit boyalar ile renklendirilmiş ve bu
sayede kullanıldığı dönemdeki olası form bilgilerinin, boyutlarının ve görünümünün yansıtılmasına çalışılmıştır (Resim: 5). Ayrılan kabuk parçaların demonte işlemi sırasında numaralandırılması, bu parçaların yeniden monte edilmeleri
sırasında oldukça kolaylık sağlamıştır. Parçalar UhuHartyapıştırıcı kullanılarak
birleştirilmiş, iç boşluklar ise alçı ile doldurulmuştur. Her yıl yapılan periyodik
kontrollerde bu uygulamanın olumsuz bir etkisi gözlemlenmemiştir. Kollar ve
gövde olarak iki parçaya kadar indirgenen birleştirme daha sonra çelik pim ile
Araldit yapıştırıcı ile birbirine kenetlenmiştir. Tüm bu işlemlerin ardından üç
çapa da müzede yerini almıştır (Resim: 6).

Yevstafiy Batığı Süvari Kılıcı
1770 yılında yaşanan Çeşme baskını sırasında batan Yevstafiy gemisine 1996
yılında yapılan dalışlar sırasında bulunan ve Çeşme Müzesi’ne kayıtlı olan sü-
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vari kılıcının araştırma, inceleme, konservasyon ve sergilemeye yönelik tüm
çalışmaları 2016 yılında tamamlanmıştır. Yapılan incelemelerde kın içinde günümüze ulaşabilmiş bir kılıç varlığının olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle kın
ve kabza müzede sergilenirken, yanında olası kılıç şeklinin izlenebilmesi de
amaçlanmıştır. Ayrıca bütünlüğü tamamlamak için üç boyutlu tarayıcı ve yazıcıdan yararlanılarak kabzada eksik olan bir kısım, replika üretilerek tümlenmiştir.3 Söz konusu çalışma ile ilgili 2016 yılında hazırlanan bildiriye ek olarak yapılan işlemler şöyledir:
Aktif konservasyonda pirinç kısımlar BTA inhibitörü ile işlem gördükten
sonra yüzey koruyucu olarak incralac uygulaması yeterli görülmüştür. Kın içinde kalandemiroksitin nem çeken özelliği yanında ihtiva eden klor tuzu etkisiyle
de oksitlenmenin sürebileceği dikkate alınarak burada mevcut durumu sabitleyecek ve kontrol altında tutacak bir bariyer dış inhibitör uygulamaya ihtiyaç
duyulmuştur. Bunun için buharlaşması aseton ve alkole göre daha geç olan
Dewanol çözücüsünde hazırlanan sırasıyla %3-5-7 konsantrasyonundakiParaloid B-72 çözeltisi kademeli olarak ahşap içine emdirilmiştir (Resim: 7). Kın
ağırlığı emprenye öncesi 704 gr., emprenye sonrası ise 786 gr. olarak ölçülmüştür.
Konservasyon işlemi ardından Kulinsky kataloğundaki fotoğraf dikkate alınarak elde bulunankın orantılanınca kılıcın özgün ölçüsü ve formu hakkında
bilgi sağlamıştır. Kılıcın kabza ölçüsü ile bilgisayarda fotoğraf üzerinden çizilen
kılıç eşleştirilerek özgün uzunluk edinildikten sonra replika/rekonstrüksiyon
hazırlanmasına başlanmıştır. Kılıç replikası için bilgisayarlı tomografi incelemesi sırasında elde edilen 3 boyutlu görüntüden yararlanılarakkın içindeki izlere
tam karşılık gelecek şekilde Restoratör Ebru Aksel ARNAVUTOĞLU tarafından yapılan tamamlayıcı çizimlerin ardından lazer kesim ile metalik pleksi
malzemeden kılıç görselinin üretimi gerçekleştirilmiştir (Resim: 8). İşlemleri
tamamlanan kın, kabza ve replika, yanmaz yalıtım sünger içinde Tyvek destekle kaplanarak hazırlanan özel taşıma kutusunda müzeye ulaştırılmıştır (Resim:
9).

İkiztepe Kazısı Dörtlü Spiral
Samsun Müzesi deposunda muhafaza edilen İkiztepe kazısı kökenli dörtlü
spiral buluntunun tekstil kalıntısı ile kaynaşmış durumda olması, bununla bir-

3

GENÇ, Uğur, 2016. Yevstafiy Batığı Süvari Kılıcının Konservasyon Çalışmaları, 32. Arkeometri
Sonuçları Toplantısı, Bildiriler Kitabı Edirne, s. 269-291.
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likte korozyon durumunun yoğun ve ileri seviyede bozulmuşluk göstermesi
üzerine, buluntunun radyografik görüntülemesi, malzeme ve korozyon analizi
ile tekstil incelemelerini içeren tüm araştırmalar 2016 yılı içinde tamamlanmıştır. 2017 yılı içinde ise aktif konservasyon işlemleri tamamlanan eserin sergilenmesi sırasında değişim süreçlerinin de izlenmesine yönelik replika çalışmaları yapılmıştır.
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim
Merkezi işbirliği ile Doç. Dr. Şinasi Ekinci tarafından gerçekleştirilen iç yapı
görüntüleme çalışmalarında taşınabilir dijital radyografi (flat panel) yardımıyla
70 cm. mesafeden X- ışını kullanılmıştır (resim 10). Görüntülemede Balteaumarka TSD320 model x-ray tüpü ve VMI marka CR sistemi (imaging plate
dijital radyografi sistemi) kullanılmıştır. Bu çalışma ile ilk defa deneyimlediğimiz CR sisteminde kullanılan fosfor plakalar HR (high resolution) digital imaging plate şeklindedir ve tarama hassasiyeti 50 mikrometredir. Çekim (exposure) parametreleri FFD: 70 cm, 60 kV, 12 mA, süre: 50 s olarak kaydedilmiştir.
Fosfor plakaların taranmasıyla elde edilen görüntünün daha keskin olduğu ve
contrast işlemeleriyle çok daha hassaslaştırlabildiği görülmüştür.Bu inceleme
sayesinde korozyon altında gizlenmiş kırık larnet bir şekilde görüntülenebilmiştir (Resim: 11).
Spiral buluntunun metal içeriği ise laboratuvarımızda bulunan BrukerOptics
marka Senterra model Dispersive Raman Spektroskopisi4 ile Fizik Mühendisi
Meral AVCIOĞLU tarafından incelenmiştir (resim 12). Analizlerde 532 nm’de
10mW ve 20mW lazergücü ve 10s integrasyon süresi kullanılmıştır ve 4x objektiften yararlanılmıştır. Eser yüzeyindeki korozyon tabakasında çeşitli bakır
korozyon ürünlerine rastlanmıştır; bunlar içerisinde en belirgin şekilde Antlerite (CuSO4(OH)4), Cuprite (Cu2O), Azurite (Cu2(CO3)2(OH)2) yapıları
gözlenmiştir. Bu durum eserin yapısını oluşturan ana metalin bakır veya bakır
yoğunluklu bir alaşım olduğunu göstermektedir. Ayrıca arsenic korozyon
ürünü olan AsO4 bileşiğine ait olabileceği düşünülen belirgin değerlere

4

Cihaz, spektrometremodülü ve mikroskopmodülü olmak üzere iki ana kısımdan olusmaktadır.
Spektrometre modülünde 532 nm (yeşil) ve 785 nm (kırmızı) lazer kaynakları, termoelektrik
soğutuculu CCD dedektör ve lazer gücünü değiştirmek için ND filter mevcuttur. Mikroskop
modülü BX51 model OLYMPUS optik mikroskop sisteminden oluşur, sistemde Ifinity 1 kamera, kontrol kollu motorize örnek koyma platformu ve 4x (NA=0,1), 20x (NA=0,4) ve 50x
(NA=0,75) objektifler mevcuttur. Cihazda aygıt kontrolü, veri eldesi, veri işleme ve hesaplamaları için OPUS yazılımı kullanılmaktadır.
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rastlanmıştır (Resim: 13). İnceleme sonucunda malzemenin İkiztepe kazısı dönem özelliği olan arsenikli bakırdan oluştuğu anlaşılmıştır.
Malzemenin üzerinde rastlanan tekstil kalıntıları Marmara Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde 800x dijital mikroskop ile incelenmiştir. Atkı
ve çözgüsü tek kat iplik, örgüsü bez ayağı olan tekstilin atkı çözgüde 1 santimetrede 16 tel bulunduğu görülmüştür. Sık dokuma olmayan tekstil natürel
renktedir. Bitkisel lifli bu tekstilin bölge ve dönem özellikleriyleörtüşen keten
olduğu anlaşılmıştır (Resim: 14).
Laboratuvar incelemelerinin ardından bisturi, kavitronve mikro kumlama
kullanılarak bakır korozyon ürünleri tekstile zarar vermeden uzaklaştırılmıştır
(Resim: 15). Metalin üzerinde tekstil parçalarının bulunmasından dolayı EDTA
ile temizlikten kaçınılmış, ayrıca BTA işlemi tekstilin etkilenmemesi için uygulanmamıştır. Spiralin ve tekstilin olabildiğince en iyi seviyede temizliği tamamlandıktan sonra metal yüzeylere incralac, tekstil kısımlara % 5lik Paraloid B-72
uygulanmıştır. Kırık iki spiral daire, gövdeye çift bileşenli şeffaf epoksiyapıştırıcı ile birleştirilmiştir.
Dört kollu spiralin, gömü ortamındaki özgün görünümü ile bulunduğu hali,
konservasyonu tamamlanan orjinal malzeme yanında sergilenmesi için replikalar hazırlanmıştır. Radyograf görüntüsü üzerinden Restoratör EbruAksel ARNAVUTOĞLU tarafından çizime alınan spiral, Konservatör-Restoratör Fatih
ŞAHİN tarafından üç boyutlandırılarak dijitalize edilmiştir. Ultimaker 2 extended yazıcıda PLA malzemesinin 0.25 mm. Plastic katmanların üstüste eritmesiyle yaklaşık 60 dakikada 2 kopya üretilmiştir. Replikalardan ilki bakır renginde akrilik boya ile boyanmıştır. Bu replika, Marmara Üniversitesi’nde yapılan
tekstil incelemelerin sonucunda aynı nitelikte yeniden dokunan keten kumaşla,
eserin gömüldüğü sırada olduğu gibi sarılmıştır. İkinci replica ise siyah patina
ve malahittonlarında renklendirildikten sonar keten kalıntılı ve korozyonlu
buluntu hali canlandırılmıştır. Eser ve replikaları ethafoam destekle paketlenerek vitrinde sergilenmek üzere müzeye teslim edilmiştir.

Değerlendirme ve Katkı Belirtme
Metal eserlerin konservasyonu sonrasında bu eserlerin değişim/dönüşüm
süreçlerinin izlenmesine olanak sağlayan bu pratiklerin çok daha farklı malzemeler için de uygulanabileceği görülmektedir. Zamanın tahrip ediciliği yanında
Konservatör-Restoratörlerin eseri özgün görünümüne geri kazandırma ve koruma gayretleri de panolar dışında bunun gibi çalışmalarla da ziyaretçilere
aktarılabilir ve farkındalık oluşturulabilir. Müdürlük izni ile bir replika hazırla-
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nırken o eserin malzeme ve form özelliklerini birebir aynı olacak şekilde kopya
edilmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu sayede, izleyicilerde fikir
oluşması amacıyla yapılan böylesi çalışmalarda yanıltıcı bir algının da önüne
geçilmiş olunacaktır.
Çalışmaların hayata geçmesi için gerekli yardımı ve desteği sunun Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere Laboratuvar
Müdürlüğüme ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Çeşme Müzesi ve Samsun Müzesi müdürlükleri ile ortak mesai içinde bulunduğumuz ilgili uzmanlarına içtenlikle teşekkür ederim. Çalışmalarda yoğun emekleri olan değerli dostlarım
Fatih ŞAHİN ve Ebru Aksel ARNAVUTOĞLU ile Raman Spektrometresi incelemelerini yapan Meral AVCIOĞLU’na, eserlerin görüntülemeleri için TAEKÇNAEM’e, Doç Dr. Şinasi EKİNCİ’ye ve ekibine, tekstil incelemelerini içinMarmara Üniversitesi, Tekstil Konservasyonu ve Restorasyonu Laboratuvarı’na, Prof. Dr. Mehmet AKALIN’a, Öğretim Görevlisi Meral ÖZOMAYve Uzman Abdulkadir PARS’agönülden teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım.
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Resim 1: Bütüncül yaklaşım olarak görülebilecek bazı sergilemeler. Bodrum Sualtı Arkeolojisi
Müzesi (üst sol), Hindistan ChowmahallaPalace (üst sağ), İstanbul Arkeoloji Müzeleri,
Eski Şark Eserleri Müzesi (altta).

Resim 2: Haliç Zinciri’ne ait parçalar için hazırlanan bütüncül panolara iki örnek. İstanbul Arkeoloji
Müzesi (solda) ve İstanbul Deniz Müzesi (sağda).
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Resim 3: YK-1 batığına ait Y tipi çapanın buluntu durumu ve radyografik incelemeleri.
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Resim 4: Demir çapa üzerinden kabuk kaldırma ve aktif konservasyon çalışmaları.
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Resim 5: Üç boyutlu çapa modellemesi ve replika çalışmaları.
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Resim 6: Çapadan ayrılan kabuğun birleştirilmesi ve tüm çapaların sergiye hazırlanması.
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Resim 7: Paraloid B-72 çözeltisinin ahşap içine emprenye edilmesi.

Resim 8: Autocad programında oluşturulan üç boyutlu çizim vepleksi levhanınlazer kesimi.

Resim 9: İşlemler sonrası kın, kabza ve replika kılıç için hazırlanan taşıma
kutusu.
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Resim 10: Spiral buluntunun TAEK-ÇNAEM’de yapılan radyografik incelemeleri.

Resim 11: Işınlama sonucunda elde edilen dijital
görüntü (image).
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Resim 12: Raman Spektroskopisi İncelemeleri.

Resim 13: İncelenen alan ve alınan spektrum.
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Resim 14: Tekstil ölçümleri ve mikroskop görüntüleri.
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Resim 15: Korozyon ve kirliliklerin mekanik temizlenmesi.
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Antik Troas Bölgesi’nin kuzeyinde yer alan Parion, Çanakkale İlinin Biga
İlçesi, Kemer Köyü, Bodrum Burnu ve gerisindeki az eğimli arazinin sınırları
içerisinde kalmaktadır (Resim: 1). Antik Troas Bölgesi’nin önemli kentlerinden
birisi olan Parion’da arkeolojik kazılar 2005 yılından itibaren sistemli olarak
devam etmektedir. İlk kez 2005 yılında Prof. Dr. Cevat BAŞARAN başkanlığında başlayan sistemli kazılar1, şuan Prof. Dr. Vedat KELEŞ başkanlığında devam
etmektedir.
2016 yılı içerisinde Kemer Köyü su deposuna, su getiren borularının patlaması sonucunda boru hattının tamiri sırasında, birisi Klasik Döneme ikisi ise
Hellenistik Döneme tarihli toplam üç adet lahit mezar ele geçmiştir. Söz konusu
lahitlerin çıktığı bölgede Çanakkale Arkeoloji Müzesi uzmanları kurtarma kazısı gerçekleştirmiştir. Lahitlerin ele geçtiği parsel Parion Antik Kenti sit sınırlarının yaklaşık olarak 100 m dışında kalmaktadır. Bu durumun sonuncunda kazı
başkanlığı olarak sit sınırların yeniden irdelenmesi ve kentinarkeoarkeojeofizik
haritasının çıkartılmasının için bu çalışma gerçekleştirilmiştir2. Çalışma kapsa*

1
2

Prof. Dr. Vedat KELEŞ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü,
Kurupelit/ Samsun/ TÜRKİYE. E-mail: vkelesus@gmail.com; Web: www.parion.biz
Arş. Gör. Arkeolog Alper YILMAZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü, Kurupelit/ Samsun/ TÜRKİYE. E-mail: alperyilmaz.a@gmail.com
Arş. Gör. Kasım OYARÇİN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü, Kurupelit/ Samsun/ TÜRKİYE. E-mail; kasimoyarcin@gmail.com
Arş. Gör. Michael Deniz YILMAZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü, Kurupelit/ Samsun/ TÜRKİYE. E-mail; kasimoyarcin@gmail.com
Arş. Gör. İsmail AKKAŞ, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü, Karaman/TÜRKİYE. E-mail: ismlakkas@hotmail.com
Başaran 2013, 28; Başaran 2014, 102-103.
Çalışmanın izninden dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Çalışmanın
finansmanını sağlayan Ana sponsorumuz İÇDAŞ A.Ş.’ye, ölçümleri alan Anomali Jeoteknik ve
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mında Parion Antik Kenti 1. Derece arkeolojik sit sınırları ve sit dışında kalan
toplam 1.100.000 m2’lık alanda (Resim: 2) ‚GroundPenetrating Radar‛= GPR
(yeraltı görüntüleme radarı) Arkeojeofizik yöntemi ile arkeolojik ölçümler
alınmıştır3. Bu çalışma Anadolu’da bir antik kentte gerçekleştirilen en kapsamlı
arkeogeofizik çalışmalarından biridir. Yer Radarı (GPR); georadar kısaca
GPRdenilen bu sistemler, jeolojik, arkeojeofizik, zemin etütleri, arkeoarkeojeofizik araştırmaları vb. arkeojeofizik mühendisleri tarafından dünya genelinde
mühendislik çalışmalarında kullanılmaktadır4. Yeraltı yapılarının çeşitli frekanslardaki (1 - 1000 MHz) radyo dalgaları kullanılarak belirlemesi esasına
dayanır. Radar sistemi sinyal üreticisi, verici ve alıcı antenler ile bir kayıt birimi

3

4

Mühendislik LTD. ŞTİ’ye, Çanakkale Arkeoloji Müzesine Kemre Köyü Muhtarlığına teşekkür
ederiz.
Yer Radarı veya genel adıyla Georadar (Ground Penetrating Radar) yöntemi, yakın yüzey
araştırmalar için kullanılan yüksek frekanslı elektromanyetik prensip ile çalışan bir jeofizik
yöntemdir. Yakın yüzey tanımı özellikle jeoteknik çalışmalar düşünüldüğünde yapı duvar - tavan araştırmalarından (0 - 5 m arası girişim derinliğinden) maden haritalama (0 - 50 m) derinliklerini kapsayacak şekilde değişkendir. En yalın tabiriyle tıptaki MRI tekniğinin yerbilimlerindeki karşılığı olan georadar bir verici anten, alıcı anten, kontrol ünitesi ve kayıtçıdan
oluşmaktadır. Verici anten yatay doğrultuda elektrik alan vektörüne sahiptir ve birkaç nanosaniyeli elektromanyetik sinyal üretir. Yer içinde ilerleyen dalgalar anomali verecek herhangi
bir nesne veya yüzey ile karşılaştıklarında yansıma ve/veya saçılmaya uğrayarak tekrar yukarı
çıkarlar ve yüzeydeki alıcı anten, kontrol ünitesi ve kayıtçı yardımı ile yeryüzünde ilerleme
yönü boyunca zamanın bir fonksiyonu olarak kayıt edilirler. Zaman birimi nanosaniyedir (ns).
İlerleme yönü boyunca jeolojik tabakalardan ve/veya gömülü nesnelerden yansıyarak toplanan
elektromanyetik veriler bir kayıtçı ile dijital olarak kaydedilerek değerlendirmeye tabi tutulur.
Ölçümler genellikle bir profil üzerinde veya gerçek zamanlı GPS ölçümleri ile beraber dağınık
düzende ancak koordinatlı olarak alınır. Her ölçüm noktasındaki izler yan yana getirilerek tam
profil radar kesitleri (radargramlar) elde edilir. Ölçüm noktası sıklığı yeriçinde araştırılması istenilen oluşumlara göre ayarlanır. İstenildiğinde söz konusu 2 boyutlu (2B) radargramlar
koordinatlarına göre birleştirilerek yeraltı haritaları üç boyutlu (3B) halde görüntülenebilir.
Arazidegeoradar verisi, en basit haliyle şu ekipmanlar grubu (bir bilgisayar, ham georadar verisini kaydetme özelliğine sahip bir kontrol ünitesi ve alıcı - verici georadar antenleri) ile toplanır. Kontrol ünitesi yardımıyla kullanılan hacimsel modellerin oluşturulması kısmında en
önemli unsurlardan biri karelaj aralıklarının (K-G ve D-B doğrultulu georadar profillerinin
birbirlerinden olan uzaklıklarının) koordinatları ile tam olarak kayıt edilmesi ve ideal olarak, bu
aralıkların mümkün olduğu kadar birbirine eşit uzaklıkta olması (örn., ‚1 m x 1 m‛, ‚5 m x 5
m‛, vb) gerekliliğidir. Bunun en önemli sebeplerinden biri 3B yeriçi modellerinin oluşturulması
sırasında tahmin (interpolasyon) metotlarının kullanılmasıdır. Veri olmayan yerlerde eldeki
georadar ölçüm nokta değerlerini kullanarak en iyi uygunluk (best fit) yoluyla 3B model
oluşturulması sırasında georadar profillerinin ASTM D6432 - 99 (2005) standartlarında belirlenen şekilde ve arazi şartları elverdiği ölçüde tam bir mühendislik karelajı ile toplanması gerekmektedir.
Kadıoğlu – Kadıoğlu – Akyol 2008, 5, Fig. 3-7.
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içerir. Yer radarı, bir kaynak tarafından yer içine gönderilen ve zaman içinde
değişen elektromanyetik alanları kullanarak yer altı incelemesi yapar. Değişken
zamanlı elektromanyetik alanlar, elektrik ve manyetik alanların bileşiminden
oluşur. Bu iki alan, yer altında bulunan materyallerin etkisi altında değişir ve
birbirlerini etkiler. Yer radarı tekniğinde, bu iki alandaki değişimlerin yardımıyla, yer altındaki yapıların elektriksel özellikleri gözlemlenir. Çalışmalarda 2
adet yer radarı ve 1 adet cors cihazı kullanılmıştır. Alınan ölçüm ve kayıtlar
Ground Penetrating Radar Imaging Software (GPR-Slince v.7) programı ile
değerlendirilmiştir. Proje kapsamında çalışma alanında Geoscaner firmasına ait
Akula 9000C ve GSSI firmasına ait SIR-3000 yer radarları kullanılmıştır. Bir
verici ünite, bir anten, antenin taşındığı bir araç ve araç içi mesafe ölçüm tekerleği, verilerin aktarıldığı bilgisayar ve gerekli ara kablolardan oluşmakta olan
cihazlarda anten frekansları 200 Mhz dir. Georadar ünitelerinin portatif olması
ve taşınabilir olması, çevreye herhangi bir olumsuz etki yapmaması, diğer arkeolojik yöntemlere göre çok daha hızlı veri toplayabilmesi ve yüksek çözünürlüklü yer altı görüntülemesi yapabildiği için projede başvurulan yöntem olmuştur.
İnceleme alanlarında konum belirleme aracı olarak IERS, IGS, ITRF uyumlu
Cors-TR ağ sisteminden yararlanılarak, Sout marka Sout GPS S82 cihazı kullanılmıştır. GPR kullanıcısına gerçek zamanlı geçişler, gerçek zamanlı çit diyagramları ve gerçek zamanlı izosurface oluşturma ve 3B veri hacimlerinin saydamlıklarını yapmasına izin veren d}hili eklenti olan OpenGL Volume 3D modüllü, eksiksiz bir görüntüleme ve sinyal işleme yazılımı olan ve yüklenici firma adına lisanslı olarak kullanılan Ground Penetrating Radar Imaging Software
(GPR-Slince v.7) programı ile çalışma alanında Geoscaner Akula 9000C ve GSSI
SIR-3000 yer radarı cihazlarıyla alınan verilerin değerlendirilmesi ve modellemesi yapılmıştır.

JEOFİZİK ÖLÇÜM ALANLARI
Çalışma kapsamında ilk ölçüm alınan yer Parion Roma Hamamı ve çevresi
olmuştur. Kazılarına 2006 yılında başlanan Roma Hamamında bugüne kadar 6
mek}n açığa çıkartılmıştır5. Ancak ortaya çıkartılan bu altı mek}na rağmen
yapının planı henüz belirlenememiştir. Bu alanda oluşturulan ölçüm alanları ile
yapını planını belirlemeye yönelik yer radarı çalışmaları yapılmıştır (Resim: 3,
4). Arkeojeofizik verilerine baktığımız zaman; hamam yapısının düşünülenden

5

Parion Roma Hamamı için bkz. Yılmaz 2013, 57-66; Keleş- Yılmaz 2014, 159-174.
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çok daha büyük olduğu anlaşılmıştır. Hamamın kuzeyinde bulunanmek}nların
809, 810 ve 811 nolu parsellerin altına doğru uzandığı görülmektedir. 810 numaralı parselin üzerine yapılmış olan evden dolayı bu alanda ölçüm alınamamıştır. Özellikle 809 numaralı parselin altında kalan mek}nın kuzey batı köşenin daha iyi korunmuş olduğu söylenebilir. Yapının toprak altındaki kalıntıları
yüzeyden 0.50 m.’de başlayıp 3.50 m. seviyesine kadar devam etmektedir. Ayrıca tiyatro ile hamam arasında kalan kısımdan başlayarak tüm alanı çevreleyen
dış duvarı da ölçümler sonucunda ortaya çıkmıştır. Ayrıca güney doğuda tamamı toprak altında olan mek}nın duvarlarının tavan seviyesine kadar korunduğu tespit edilmiştir. Yapının geneline baktığımız da MS 5.yy’dan itibaren
terk edildiğinin ve bazı mek}nların değiştirilerek farklı amaçlar için kullanıldığını söyleyebiliriz6. Hamama ait mimari unsurların birçoğu sökülüp başka yapılarda yapım malzemesi olarak kullanıldığı bilinmektedir. Yapıda yer kaplamalarına varıncaya kadar birçok mimari öge sökülüp yapı tahrip edilmiştir. Yapılan Arkeojeofizik çalışmalarında da bu durum gözlenmiştir.
Arkeojeofizik ölçüm noktalarından bir diğeri ise ParionRoma Hamamı ileParion Yamaç Hamamı arasındaki hattın denize bakan kuzey kısmıdır. Bu
alanda bugüne kadar herhangi bir arkeolojik kazı çalışması gerçekleştirilmemiştir. Bu bölgenin yoğun arkeolojik veriler vereceği düşüncesi ile yer radarı ile
ölçümler alınmıştır. Yapılan ölçümler sonucunda; Roma Hamamının Kuzey
sınırında yoğun anomaliler ile karşılaşılmıştır (Resim: 5). Özellikle Roma Hamamının kuzeyinde halen parselde yoğun tarım faaliyetlerinden dolayı yapılara ait mimari öğelerin tahrip edildiği gözlenmiştir.
Diğer bir çalışma alanı ise, Taşkule olarak adlandırılan Hellenistik Kulenin
güneybatı tarafında kalan parselde yapılan arkeoarkeojeofizik çalışmalarıdır.
Bütünlük gösteren yapı yaklaşık olarak 7000m2’lık bir alana yayılmıştır. Yapının
merkezinde apsidal bir form yansıtan büyük bir yapının olduğu ve bu yapının
çevresinde yapı ile ilişkili başka mimari kalıntıların olduğu görülmektedir.
Alanda anomaliler yaklaşık olarak 0.50 m’den başlayıp 3.00 m seviyelerine kadar devam etmektedir (Resim: 6).
Parion Antik Kenti 1. derece sit sınırları içerinde arkeoarkeojeofizik çalışması yapılan diğer bir alan ise Parion Akropolüdür7. Bodrum Burnu olarak adlandırılan bölge kentin en yüksek noktası olan bölgede ana kaya toprağa çok yakın

6
7

Keleş – Yılmaz - Oyarçin 2014, 28; Keleş – Oyarçin - Yılmaz 2015, 58.
Başaran 1999, 352.
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durumadır. Bu alana inşa edilen yapıların temel seviyeleri ana kaya düzleştirilerek yapılmış olmalıdır. Yapılan arkeojeofizik çalışmalarda kentin kült alanları
olabilecek bir takım verilere ulaşılmıştır. Antik Çağın kent modellerine baktığımız zaman akropollerde genellikle önemli dini yapıların olduğu görülmektedir. Antik Dönem’de Parion önemli kültlere ev sahipliği yapmıştır. Akropoldeki
arkeoarkeojeofizik çalışma alanlarında düzgün plan gösteren yapı kalıntıları ile
duvar kalınlıları farklılıklar gösteren kısmen de süreklilik ortaya koyan yapı
kalıntıları tespit edilmiştir (Resim: 7). Bu alandaki yapı kalıntıları yüzeyden
itibaren başlayıp -3 m kota kadar devam etmektedir.
Parion Antik Kenti 1. derece sit sınırları içerisinde kalan ve antik kent merkezinin güney doğusunda kalan parsellerde de arkeojeofizik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu alanda yapılan ölçümlerde düzgün bir tasar gösteren yüzeyden
itibaren 0.70 m seviyelerinden başlayan ve çok kalın olmayan duvar kalıntısı
olabilecek mimari unsurlara rastlanmıştır (Resim: 8).
Parion Antik Kentinde tahribata en fazla uğramış alanlardan birisi de oda
mezarlar alanıdır8. Bu tahribat hem antik çağ insanın hem de günümüz insanının tahribatıdır. Önceki kazı döneminde üç tane tahrip edilmiş oda mezarın
ortaya çıkartıldığı alanda yeni oda mezarların varlığı hakkında akıllarda ki
sorunun giderilmesi için alanda arkeojeofizik çalışmaları yapılmış ve yüzeyden
0.70 m kotta muhtemelen başka oda mezarların varlığı tespit edilmiştir (Resim:
9). Ortaya çıkan veriler bu alanın, Roma Dönemi’nde oda mezar mimarisi için
kullanıldığı düşüncesini akla getirmektedir.
Sedat-Naciye NUROVA Parion Kazı Evi’nin hemen güney doğusunda yapılan ölçümlerde bir köşesi görülen büyük bir yapıya ait muhtemel duvar ile kentin atık su sistemine ait büyükçe bir kanalın kalıntıları yüzeyden 0.80 m seviyelerinde var olduğu tespit edilmiştir (Resim: 9).
Bir diğer arkeojeofizikçalışma noktası ise Parion Antik Kentinin antik çağda
su ihtiyacını karşılayan su kemerinin geçtiği bölgenin 9 ve hemen doğusunda
1.derece sit sınırları dışında kalan bölümdür. Bu alanın tümünde alınan ölçümler sonucunda çok büyük olmasa da münferit yapı kalıntılarına rastlanmıştır.
Özellikle depo olarak kullanılan binanın çevresinde süreklilik gösteren muhte-

8
9

Başaran-Keleş-Kasapoğlu-Ergürer 2013, 353.
Parion antik kentine suyun getirilmesinde kullanılan ve Kemer Köyü’ne adını veren Su Kemeri
için bkz. Walpole 1818, 88-89; von Richter 1822, 427, Taf. 13; Leaf 1923, 81-82, Pl. II.B; Başaran
1999; 352; Başaran-Tavukçu 2006, 610-611, Res. 1; Başaran 2014, 103, Res. 3; Yılmaz 2015, 198200, Res. 3-4; Keleş-Yılmaz-Çelikbaş-Yılmaz 2016, 27-28, Fig. 3-4.
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mel duvarlara ait kalıntılar dikkat çekmektedir. Ayrıca su kemerine ait yıkılmış
büyük blokların ve kemerin ayaklarına ait kalıntıların da toprak altında olduğu
söylenebilir. 2016 yılında köye giden su şebekesinde ki patlağın tamiri sırasında
ele geçen lahitlerin çevresinde de münferit anomalilerle karşılaşılmıştır(Resim:
10).

SONUÇ
Anomali haritalarında bulunan kırmızı renkli kısımlar dirençli yapıları ifade
etmektedir. Çalışma yapılan alan genelinde üst yapının alüvyon tabir edilen bir
zemin özelliğinde olduğu görülmektedir. Toprak içinde dirençli yapıların varlığına rastlanmaktadır. Antik kentin çevresinde bir düzen arz eden, kalınlık gösteren dirençli yapılara rastlanmış ve bunlar koordinatlı olarak belirtilmiştir.
Sadece Kemer köyünün kuzeyinde Bodrum Burnu olarak adlandırlanakroparion’da bazı kısımlarında doğal kayalık alanlar ile arkeolojik yapı kalıntıları
birbiri içine geçtiği gözlenmiştir. Bodrum Burnunun uç kısımlarında çok yoğun
bir şekilde dirençli oluşumlar belirlenmekte olup bu oluşumların bir düzen arz
etmediği dağınık ve yoğun bir şekilde alanda bulunduğu gözlenmektedir. Bunların doğal kayalık olduğu düşünülmektedir. Haritalara bu uç kısımlar işlenmemiştir. Burnun iç kısımlarına doğru da kayalıkların olduğu gözlenmiş fakat
düzen arz eden bir dizgiye sahip 0.60 - 0.80 m seviyelinde başlayan dirençli
yapıların yapay bir oluşum (muhtemelen arkeolojik bir yapı) olduğu düşünülmektedir. Bu alanlar haritalarda belirtilmiştir. Diğer bölgelerde jeolojik oluşum
olacak şekilde bir kayalık unsur bulunmadığından elde edilen anomalilerin
tamamına yakını (düzen arz eden devamlılık gösteren) arkeolojik bir yapıya ait
kalıntı unsurudur. Yapılan bu çalışmalar ile uzun yıllardır yoğun olarak devam
eden tarımsal faaliyetlerin toprak altındaki yapıların tahribine neden olduğunu
anlaşılmıştır.

KAYNAKÇA
BAŞARAN, C.,‚Parion 1997 Araştırmaları‛, Araştırma Sonuçları Toplantısı XVI, Cilt.
I, 1999, 349-364.
BAŞARAN, C., ‚Araştırmalar‛, (Ed. C. Başaran), Antik Troas’ın Parlayan Kenti,
Parion, 1997-2009 Yılları Yüzey Araştırmaları, Kazı ve Restorasyon Çalışmaları, 2013 27-28.
BAŞARAN, C.,‚Parion Kazı ve Sondaj Çalışmaları 2005-2013‛, (Ed. H. Kasapoğlu,
M. A. Yılmaz), Anadolu’nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40. Yılı, 2014, 97-116.
BAŞARAN, C. – KELEŞ, V. – KASAPOĞLU, H. – ERGÜRER, E., ‚Parion 2011 Kazıları‛, Kazı Sonuçları Toplantısı 34, Cilt 2, 2013, 347-364.

328

33. ARKEOMETRİ SONUÇLARI TOPLANTISI / CİLT II

BAŞARAN, C. – TAVUKÇU, A.Y.,‚Parion Kazısı 2005‛, Kazı Sonuçları Toplantısı 21,
Cilt. 1, 2007, 611-628.
DE CHOISEUL-GOUFFIER, M.G.F.A.,Voyage Pittoresque de la Grèce: Tome Second,
Paris, 1822.
KADIOĞLU, S. – KADIOĞLU, Y.K. – AKYOL, A.A.,‚Geoarcheological Research of
the Mid-Age Ilyasbey Complex Buildings with Ground Penetrating Radar in
Miletus, Aydın, Western Anotolia, Turkey‛, Donald Harrington Symposium on
the Geology of the Aegean, 28–30 April 2008, University of Texas at Austin, Jackson School of Geosciences, USA, B C Burchfiel 2008 IOP Conference Series: Earth
and Environmental Science, 2, 2008 (Published Online).
KELEŞ, V. - YILMAZ, A., ‚Parion Roma Hamamı‛ (Ed. H. Kasapoğlu, M. A. Yılmaz), Anadolu’nun Zirvesinde Türk Arkeolojisinin 40. Yılı, 2014, 159-174.
KELEŞ, V. – YILMAZ, A. - OYARÇİN, K., ‚Parion Roma Hamamı 2013 Kazıları ve
Sikke Buluntuları‛, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 147. Sayı, 2014, 21-36.
KELEŞ, V. – YILMAZ, A. - OYARÇİN, K., ‚Parion Roma Hamamı 2014 Kazıları ve
Sikke Buluntuları‛, Arkeoloji ve Sanat Dergisi 150. Sayı, 2015, 53-66.
KELEŞ, V. – YILMAZ, A. – ÇELİKBAŞ, E. – YILMAZ, M.D. ‚Water Systems of the
Ancient City of Parion‛, (Ed. G. Wiplinger), De Aquaeductu Atque Aqua Urbium Lyciae Pamphyliae Pisidiae. The Legacy of Sextus Julius Frontinus:
Tagungsband des internationalen Frontinus-Symposiums. Antalya, 31. October-9. November 2014, (Babesch Supplement 27), Leuven, 2016,25-31.
KOZANLI, C.,‚Kuzey Troas’ın Zengin Kenti: Parion‛ IDOL, Sayı 28, 2006, 28-29.
LEAF, W., Strabo on the Troad, Cambridge, 1923.
VON RICHTER, O.F., Wallfahrten im Morgenlande: Aus Seinen Tagelbüchern und
Briefen Dargestellt von Johann Philipp Gustav Ewers, Berlin, 1822.
WALPOLE, R., Memoirs Relating to European and Asiatic Turkey and Other Countries of the East, London, 1818.
YILMAZ, A.,‚Roma Hamamı‛ (Ed. C. Başaran), Antik Troas’ın Parlayan Kenti: Parion,
2013, 57-66.
YILMAZ, M.D., ‚Parion Antik Kenti’nde Su Temini ve Tahliyesi Üzerine İlk Gözlemler‛ (Ed. C. Başaran, V. Keleş), Parion Kazıları 10. Yıl Armağanı, İstanbul,
2015, 197-214.

329

33. ARKEOMETRİ SONUÇLARI TOPLANTISI / CİLT II

Resim 1: Troas Bölgesi ve Parion

Resim 2: Ölçüm Alanı Köşe Noktaları
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Resim 3: Roma Hamamı Jeozik Sonuçları ve 3 Boyutlu Modellemesi

Resim 4: Parion Roma Hamamı Jeozik Sonuçları ve 3 Boyutlu
Modellemesi
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Resim 5: Roma Hamamı ile Yamaç Hamamı Hattının Kuzey Kısmı

Resim 6: Hellenistik Kulenin Güneybatı Tarafında Kalan Alan
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Resim 7: Parion Akropolü Arkeojeofizik Alanları

Resim 8: Parion Antik Kenti'nin Güney Doğusundaki Arkeojeofizik Alanı
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Resim 9: Parion Oda Mezarlar Çevresi Çalışmaları

Resim 10: Su Kemeri ve Çevresi ile Lahitlerin Ele Geçtiği Alan
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ARKEOLOJİK ATLARIN CİDAGO YÜKSEKLİĞİ TAHMİNİ:
METACARPAL ÖLÇÜMLER KULLANILARAK YENİ
TAHMİN FORMÜLASYONLARI
Vedat ONAR*
K.Oya KAHVECİOĞLU
Dilek OLĞUN ERDİKMEN
Hasan ALPAK
Çağla PARKAN YARAMIŞ
GİRİŞ
Atların evcilleştirilmesi, insanlık tarihinin önemli bir devrimi olarak kabul
edilmiş1, ilk evcilleştirildiğinden günümüze kadar her zaman insanoğlunun
hayatında önemli bir yere sahip olmuştur. İnsan-at ilişkisinin başlamasıyla insanoğlunun sosyal ve tarihsel gelişimi de farklı bir boyut kazanmıştır.
Geçmiş Atların tipleri ve kullanım amaçları ile bunların morfoloji ve hatta
patolojileri hakkında bilgilerin elde edilmesinde, günümüz at verilerinin kullanılması büyük önem taşımaktadır. Tarihsel süreç içerisinde geçmiş atların görünür morfolojik özellikleri Zooarkeolojistlerin her zaman ilgi odağı olmuştur.
Atların kullanım amaçlarına göre tercih edilmesi ve yetiştirilmesinde cidago
yüksekliği öne çıkan bir yapısal özellik olarak değerlendirilmektedir2.

*

1
2

Prof. Dr. Vedat ONAR, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı &
Osteoarkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, 34320, Avcılar, İstanbul. Email:onar@istanbul.edu.tr
Prof.Dr. K.Oya KAHVECİOĞLU, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim
Dalı, Avcılar, İstanbul.
Doç.Dr. Dilek OLĞUN ERDİKMEN, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim
Dalı, Avcılar, İstanbul.
Prof.Dr. Hasan ALPAK, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı,
Avcılar, İstanbul.
Öğr.Gör.Dr. Çağla PARKAN YARAMIŞ, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Meslek
Yüksek Okulu, Avcılar, İstanbul. (Bu çalışma TÜBİTAK (Proje No: 114O728) tarafından
desteklenmiştir.)
Anthony 1991.
Kiesewalter 1888, Onar ve ark. 2012, 2015, von den Driesch ve Boessneck 1974.
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Bu çalışmamızda, atların metacarpallerinin seçilmesinin birçok nedeni vardır. Zooarkeolojistler tarafından yaygın olarak at metacarpalleri kullanılmaktadır3. Çünkü bu kemiklerin yapısal özelliğinin daha sert ve dayanıklı olması
nedeniyle arkeolojik alanlarda yaygın olarak karşılaşılmaktadır. Atlarda
McIII’lerin epifisial kapanmaları 15 aylıkta sona ermekte 4 ve bu nedenle uzunluğu sonraki eğitim koşullarından etkilenmemektedir5. Ayrıca metapodium’ların geçmiş zamanlardaki çevresel (paleoenviroment) değişiklikleri barındırması6 yanında lokomotor siteme ait bozuklukların en sık ön bacaklarda
özellikle de alt ekstremite bölgesinde gözlenmesi 7de önemli bir noktadır.
Peki daha önce oluşturulan ve halen kullanılmakta olan formülasyonlar yeterli değil miydi? Öncelikle bu sorunun değerlendirilmesi gerekmektedir.Eski
mevcut literatürlerin birçok zooarkeolojist tarafından eleştiriye açık olması, bu
kaynakların canlı atlar üzerinde yapılmamasından (montaj iskeletler üzerinde
yapılmasından) kaynaklanmaktadır.8 Birçok zooarkeolojist tarafından ihtiyaç
duyulmasına rağmen yeterli ve doyurucu formülasyonların olmaması, geçmiş
dönem hayvanların yorumlanması açısından her zaman tartışma konusu olmaktadır. 1974 yılında Kiesewalter 9 çarpanlarında bazı düzeltmelere gidilmiş10
olmakla birlikte hala canlı örneklere dayandırılmamasından kaynaklanan bazı
sorunları taşımaktadırlar. Burada temel nokta, cidago yüksekliği tahmininde,
atların diğer oluşumları (eklem kıkırdakları, boşluğu, tırnaklar, cidago bölgesinin kas ve derisi gibi) katılmamış olmasıdır.11 Hatta bazı formülasyonlarla yapılan tahmin hesaplamalarında12 bile farklar bile gözlenebilmektedir.
Bu formülasyonların yeniden ele alınması, ancak yeterli ve geniş ırk dağılımını içinde barındıran modern at verileriyle mümkün olacağına inanılmaktadır.

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bökönyi 1974, Johnstone 2004, Kiesewalter 1888, Koudelka 1885; Onar ve ark. 2012, 2015, von
den Driesch ve Boessneck 1974.
Fretzve ark. 1984.
Watson ve ark. 2003.
Bourova 2005.
Perkinsve ark. 2005.
aktaranAmbros ve Müller 1975.
Kiesewalter 1888.
von den DrieschandBoessneck, 1974.
Johnstone, 2004.
Koudelka, 1885, Kiesewalter, 1888.
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MATERYAL VE METOT
Yapılan bu çalışmada, modern ırklardan toplam 150 adet at kullanılmıştır.
Bu ırklar, her birinden 30’ar adet (15 dişi ve 15 erkek) olmak üzere Arap, İngiliz,
Alman-Holstein ve Macar ılıkkan at ırklarını içermektedir.
Çalışmamızda 5 farklı safkan ırk kullanılarak bunlara ait hem cidago yüksekliği ölçümleri hem de radiografik yöntemle metarcarpal ölçüler alındı. ‚Metacarpalradiogrammetry‛ olarak isimlendirilen bu inceleme yöntemi,13 kolay bir
yöntem olup potansiyel problemlerinin olmaması ve bunun yanında arkeolojik
malzemelerde de kullanılabilirliğinin bulunması 14 açısından tercih edildi.
Çalışmamızda, DR Sistem Flat Panel detektöre sahip mobil röntgen cihazı
kullanılarak dorso-palmar ve latero-medial çekimler yapıldı.15 Bu radiografik
görüntülerdemetacarpal ölçümler yapıldı.

BULGULAR ve SONUÇ
Yapılan değerlendirmeler sonucunda hem ırk farkı gözetmeksizin hem de
ırklar düzeyinde sağ ve sol McIII’lerin osteometrik değerleri arasındaki farkın
istatistiki olarak önem taşımadığı görüldü. Bundan dolayı homotipik varyasyonun gözlenmemesi nedeniyle, istatistiki hesaplamalarda ölçüm değeri olarak
sağ ve sol kemiklerin ortalaması kullanıldı.
Irklar düzeyinde ise cidago yükseklikleri arasında istatistiki açıdan önemli
farklar bulunmamaktaydı. Cidago yüksekliği ölçümünde etkin olan McIII’lerin
longitudinal (uzunlamasına) ölçümlerinde (GL-En büyük uzunluk, GL1-Lateral
kısmın en büyük uzunluğu, L1-Dış yanlateral uzunluk, ML-Medial en büyük
uzunluk) bir seksualdimorfism gözlenemedi.
Çalışmamızda yeterli sayıda (150 adet) ve geniş bir ırk dağılımı (Arap, İngiliz, Alman-Holstein, Haflinger ve Macar ılıkkan) içerisinde cidago yüksekliği
tahminine yarayan çarpan ve formülasyonlar üretildi. Burada modern atlarda
hem ırk ayrımı gözetmeksizin hem ırklara göre formülasyonlar geliştirildi.
Literatür verilerinden16 farklı olarak çarpanlar dışında istatistiki olarak belirleyicilik düzeyi yüksek regresyon formülleri oluşturuldu. Bu formüllerin oluş-

13
14
15
16

Ives ve Brickley, 2004.
Ives ve Brickley, 2004.
Walter ve Davies, 2001.
Koudelka 1885, Kiesewalter 1888, von den Driesch ve Boessneck 1974.
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turulmasında ‚stepwise regresyon‛ analizinin tercih edilmesi, en az faktörler en
yüksek güvenirlikte cidago yüksekliğinin tahmin edilmesi amaçlandı.
Yapılan istatistiki modellemelerde McIII’ün uzunlamasına ölçümleri (GL,
GL1, L1 ve ML) temel alındı. Ancak elde edilen regresyonun sunduğu tahminin
ne kadar güçlü olduğunu gösteren belirleme katsayısı (R2), tek bir ölçüm ele
alındığında düşük veya orta düzeyde kaldığı görüldü. Bu amaçla kemiğin enine ölçümlerinden olan SD (diafizin en küçük genişliği) ölçümü katıldığında bu
belirleme katsayısının yükseldiği gözlendi. Özellikle GL ve L1 ölçümlerine SD
eklendiğinde belirleme katsayısı %80 düzeyinde tespit edildi. Literatür çarpanları ile bir karşılaştırma yapmak üzere çalışmamızda, aynı yöntemle çarpanlar
da oluşturuldu (Tablo 1). Elde ettiğimiz çarpanların (GL ve L1’e göre) zooarkeolojik çalışmalarda yaygın kullanılan çarpanlardan 17 farklı bir çarpan oldukları
gözlendi. Çünkü bizim çarpanlar canlı hayvanlardan alınan ve içinde diğer
vücut yapılarının da (eklem kıkırdakları, boşluğu, tırnaklar, cidago bölgesinin
kas ve derisi gibi) bulunduğu bir katsayı idi.
Metacarpal ölçüm

Regresyon Formülü

R2

GL

Cidago Yüksekliği= 39,729+(0,423*GL)

0,674

GL, SD

Cidago Yüksekliği= 11,399+(0,327*GL)+(1,304*SD)

0,802

L1

Cidago Yüksekliği= 39,851+(0,436*L1)

0,669

L1, SD

Cidago Yüksekliği= 10,832+(0,337*L1)+(1,322*SD)

0,801

ÇARPANLAR
Proje çalışması-Genel Atlar

GL*5.66

Proje çalışması-Genel Atlar

L1*5.84

Sonuç olarak, elde edilen bu formülasyonların kullanılabilirliği değerlendirildiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır;
 Şimdiye kadar yapılan geçmiş hayvanların cidago yüksekliği hesaplamalarının tekrar gözden geçirilerek modern atlardan tüm vücut kısımlarını
içeren formüllerin kullanılmasının daha doğru sonuç vereceği,
 Bundan sonraki yapılacak çalışmalarda atların vücut konformasyonun
değerlendirilmesinde diğer iskelet kısımlarıyla yapısal oranlarının araştırılması,

17

Koudelka 1885, Kiesewalter 1888, aktaran von den Driesch ve Boessneck 1974.
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 Oluşturulan bu formülasyonların, daha farklı fenotipik özelliğe sahip at
ırklarının dahil edilerek geliştirilmesi gerekliliğinin olduğu kanısına varılmaktadır.Ancak yine de elde edilen formülasyonlar atların gerçek boyutunu belirlemede şimdiye kadar elde edilen en doğru tahmini sunduğuna inanmaktayız.
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KARAİN MAĞARASI ALT PALEOLİTİK DÖNEM
YONTMATAŞ ENDÜSTRİSİ
Yavuz AYDIN*
GİRİŞ
Antalya İl merkezinin 30 km kuzeybatısında yer alan Karain, Türkiye’nin az
sayıdaki Alt Paleolitik Dönem yerleşimlerinden biridir. 1946‘dan günümüze
kadar süren ve halen devam etmekte olan kazı çalışmalarında oldukça önemli
buluntular gün yüzüne çıkarılmıştır.
Doğal kaynaklara olan yakınlığıyla dikkat çeken Karain, Paleolitik Çağ’da
şüphesiz ki insanlar tarafından cazip bir yaşam alanı olarak görülmüş ve söz
konusu çağda uzunca bir dönem isk}n edilmiştir.
Çalışmamız kapsamında 12 sezon boyunca (1994, 1995 ve 2004 – 2013) yapılmış olan kazılarda tespit edilen yontmataş materyal üzerinde kapsamlı tekno-tipolojik analizler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu materyal toplam 4767 adet
parçadan oluşmaktadır. Bahsetmiş olduğumuz bu yontmataş buluntu topluluğu E gözü içerisindeki Alt Paleolitik dolgu üzerinde ayrımı yapılmış olan 7
farklı jeolojik birim içerisinden ele geçmiştir. Buluntu topluluğunu net bir şekilde tanımlayabilmek için hammadde ve tekno-tipolojiyi anlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

TABAKALANMA
Tekno-tipolojik analizleri yapılan yontmataş materyalin ele geçmiş olduğu
Alt Paleolitik dolgu toplam 7 farklı jeolojik birimden oluşmaktadır (V, V.1,
V.1.1, V.1.2, V.2, V.3, VI). Söz konusu birimler içerisinde her 10 cm’de bir değişen arkeolojik seviyeler bulunmaktadır. Alt Paleolitik materyal, 53. ve 91. seviyeler arasında yer alan toplam 39 arkeolojik seviye içerisinden ele geçmiştir.
Yaklaşık 4 m (3,90 m) yüksekliğindeki Alt Paleolitik dolgunun dibinde oldukça iri boyutlarda kalker kaya blokları yer almaktadır. Bu kaya blokları mağaranın ana kayasıyla bağlantılı bir görünüm sergilemektedirler.

*

Arş. Gör. Dr. Yavuz AYDIN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye Ankara/TÜRKİYE
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Çalışmamız kapsamında ilk dönem kazılarında İ. Kılıç Kökten tarafından
belirlenmiş olan stratigrafik veriler de dikkate alınmıştır. Kökten stratigrafisine
göre 5, 6, 7 ve 8. katlar bizim açımızdan önem taşımaktadır. Kökten, kültür bakımından fakir olan 5. katın altında yer alan 6, 7 ve 8. katları Acheulean ve
Chellean’le yaşıt bir Alt Paleolitik evreye bağlamış ve söz konusu seviyelerde
kaba yonga aletler ile el baltaları bulduğundan bahsetmiştir 1. Kökten’in verdiği
bilgilere göre, Alt Paleolitik olarak nitelendirdiği 6-8. katların yüksekliği 3.31
m’dir. Bu veriyi günümüz stratigrafi verileriyle karşılaştırdığımız zaman, buluntu açısından kısır olan V. jeolojik seviyeyi bir kenara koyduğumuzda 59. ve
91. arkeolojik seviyeler arasındaki yüksekliğin 3.30 m olduğu görülmektedir.

HAMMADDE ANALİZLERİ
Yontmataş endüstri içerisinde tespit edilmiş olan 4 farklı hammadde cinsi
olmakla birlikte bunlardan 2 tanesi temel hammadde olarak dikkat çekmektedir. Radyolaritin baskın olduğu yontmataş endüstri içerisinde çakmaktaşının
çok daha az oranlarda kullanılmış olduğu görülmektedir (Grafik:1).
Radyolarit
Endüstri içerisindeki baskın hammadde cinsi olan radyolaritin oranı
%80,17’dir (Grafik:1). Radyolaritin endüstri içerisinde bu kadar baskın olmasının sebebi yakın çevrede en sık görülen hammadde cinsi olmasıdır.
Mağara çevresinde hemen hemen her yerde görülmekle birlikte temel anlamda 3 ayrı radyolarit kaynağı mevcuttur. Söz konusu kaynaklar Kızılin Deresi, Çakmak Tepesi ve Burhan Deresi olarak bilinmektedir 2. Kızılin Deresi ve
Çakmak Tepesi Karain’e yaklaşık olarak 3’er km uzaklıkta yer almaktadırlar.
Burhan Deresi’nin ise yerleşime mesafesi yaklaşık olarak 10 km’dir. Söz konusu
kaynaklardan Kızılin Deresi’nin hem mesafe hem de hammadde kalitesi açısından daha fazla tercih edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca endüstri öğeleri
üzerinde yapılmış olan gözlemsel analizler de daha çok bu kaynaktan faydalanılmış olduğunu ortaya koymaktadır.
Kızılin Deresi’nde yer alan radyolaritler diğer kaynaklarda gözlemlenen
radyolaritlere göre daha kaliteli ve yontma işlemi açısından daha uygundurlar.
Bölgede araştırmalar yapmış olan İlhan Kayan’ın tespitlerine göre yağış ve son-

1
2

Kökten, 1957.
Taşkıran, 2007: 209.
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rasında oluşan seller sırasında silisli kayaçlar, kolay ufalanabilen bölümlerinden arınmış ve sağlam hammadde blokları halinde kalmışlardır3.
Karain Alt Paleolitik sakinlerinin hammadde temininde faydalandıkları olası
kaynaklardan bir diğeri ise Çakmak Tepesi’dir. Pawlikowski’nin ayrıntılı olarak
çalışmış olduğu bu radyolarit kaynağı tektonik kökenli kırılmalar sonucu ortaya çıkmıştır4. Taşkıran bu alanda yer alan radyolaritlerin yongalama açısından
çok elverişli olmadıklarını, tepenin kuzey tarafında yer alan ve kuzey-güney
yönünde uzanım gösteren radyolaritlerin daha sağlam ve yontma açısından
uygun olduklarını belirtmektedir5.
Endüstri içerisinde pek çok radyolarit cinsi görülmesine rağmen özellikle
bazılarının daha fazla tercih edilmiş oldukları görülmektedir (Tablo: 1). Bu tercih sebepleri içerisinde ise yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi söz konusu
cinslerin kalitesi ve yoğunluğu ön plana çıkmaktadır.
Radyolarit endüstri öğeleri üzerinde yapmış olduğumuz gözlemlere göre
parçaların büyük çoğunluğunun belli oranlarda ham yüzey taşıdığı görülmüştür. Ancak tüm dış yüzü ham yüzeyle kaplı birincil yongalara ait tek bir örnek
bile yoktur. İşlem zinciri açısından bakıldığında bu durum, radyolaritlerin yerleşime taşınmadan önce mutlaka belli bir işlemden geçmiş olduklarını göstermektedir. Bununla birlikte yerleşim içerisinde buluntu yoğunluğunun olduğu
seviyelerde yontma artıklarıyla da sık bir şekilde karşılaşılması, mağara içerisinde gerçekleştirilmiş olan yoğun bir yongalama işlemine ışık tutmaktadır.
Çakmaktaşı
Çakmaktaşının Alt Paleolitik endüstri içerisindeki oranı %19,14’dür (Grafik:
1). Karain’e çok yakın mesafede çakmaktaşı kaynağı olmamasına rağmen şu
ana kadar yapılmış olan araştırmalar sonucu 2 tane hammadde kaynağı tespit
edilmiştir. Söz konusu kaynaklar Burhan Deresi ile Gölova – Elmalı’dır.
Radyolarit kaynakları içerisinde değinmiş olduğumuz Burhan Deresi aynı
zamanda çakmaktaşı yumrularını da barındırmaktadır. Söz konusu kaynak
Karain’e yaklaşık olarak 10 km mesafede yer almaktadır. Bilinen bir diğer kaynak olan Gölova ise yaklaşık olarak 120 km mesafededir. Elmalı yakınlarındaki
söz konusu kaynak, 1984 yılında İlhan Kayan ve Angela M. Deroche’un katılı-

3
4
5

Kayan, 1990: 18.
Pawlikowski, 1995: 35.
Taşkıran, 2007: 210.
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mıyla Işın Yalçınkaya başkanlığında gerçekleştirilen Batı Toroslar Prehistorik
Yüzey Araştırması esnasında tespit edilmiştir.
Çakmaktaşı açısından işlem zincirini daha iyi anlamak için endüstri içerisindeki bir takım veriler göz önünde bulundurulmuştur. Yerleşim içerisinde yer
alan çakmaktaşı endüstri öğeleri üzerindeki kabuk oranlarına bakıldığında
radyolaritlere nazaran daha farklı sonuçların ortaya çıktığı görülmektedir.
Üzerlerinde herhangi bir kabuk kalıntısı taşımayan parçaların oranı taşıyanlara
nazaran daha fazladır. Ayrıca çakmaktaşlarının %36,04’ü ise çok küçük oranlarda kabuk kalıntısı taşımaktadır. Çakmaktaşları üzerindeki kabuk oranlarının
bu denli az olması söz konusu hammaddenin yerleşime taşınmadan önce radyolaritlere nazaran daha fazla bir işleme tabi tutulduğunu göstermektedir.
Mevcut çakmaktaşı kaynakları radyolarit kaynaklarına nazaran yerleşime
daha uzak mesafelerdedir. Her ne kadar söz konusu mesafeler Paleolitik Çağ
açısından çok uzun olmasa da bu durumun hammaddenin yerleşime taşınma
şeklinde etkili olduğu anlaşılmaktadır.

TEKNO-TİPOLOJİK ANALİZLER
Karain Alt Paleolitik endüstrisini ayrıntılı bir şekilde tanımlayabilmek için
toplam 4767 adet parça üzerinde çeşitli ölçüm ve gözlemler gerçekleştirilmiştir.
Yontma artıkları dışındaki temel endüstri öğeleri olan yongalama ürünleri,
aletler ve çekirdekler farklı oranlarda temsil edilmektedirler (Tablo: 2).
Yongalama Ürünleri
Yongalama ürünleri içerisinde baskın tiplerin yongalar olduğu görülmektedir (%94,80). Yongaları %5,20 oranıyla dilgiler takip etmektedir. Tip olarak bakıldığında söz konusu parçaların tümü basit yongalama ürünleridir. Üzerlerinde hazırlık işlemine dair herhangi bir iz yoktur. Yongalama ürünleri içerisinde
Levallois unsurlara rastlanmamıştır.
Proksimal kırık taşımayan parçalar üzerinde yapılan topuk analizlerine göre
düz topuk taşıyan parçaların baskın olduğu görülmektedir (%62). Bunları
%11,60 oranıyla ham topuklu parçalar takip etmektedir.
Yongalama ürünlerindeki kopma açıları üzerinde de bir takım tespitlerde
bulunulmuştur. Proksimal kırık taşımayan ve topuk kısmı sağlam olan parçalar
üzerinde yapılan gözlemlere göre söz konusu parçaların kopma açılarının
%92,47 oranında 90°’nin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Yine teknolojiye dair
fikir verebilecek vurma yumrusu analizlerinde ise parçaların %80,88’inin belir-
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gin vurma yumrularına sahip oldukları görülmüştür. %19,12 oranıyla temsil
edilen yongalama ürünleri ise oldukça belirgin ve şişkin vurma yumrularına
sahiptir.
Yongalama ürünleri üzerindeki teknolojik analizlerin sonuncusu boyut analizleridir. Bu analizler esnasında yongalama ürünlerinin hem genel hem de
standart boyut ortalamaları tespit edilmiştir. Yongalama ürünlerinin genel boyut ortalamalarını belirlemek için yapılan ölçümlerde 41,5 mm uzunluk, 37 mm
genişlik ve 14 mm kalınlık değerleri saptanmıştır. Ancak teknolojik analizler
esnasında az sayıdaki bazı parçaların boyutlarının genel endüstri standartlarının çok üstünde veya çok altında oldukları görülmüştür. Bu sebepten dolayı
boyut anlamında endüstri standartlarını öğrenebilmek için belirlemiş olduğumuz boyut aralıklarındaki yongalama ürünlerinin sayıları tespit edilmiştir. Bu
tespite göre yongalama ürünlerinin boyut standardı uzunluk açısından 20-50
mm, genişlik açısından ise 10-50 mm’dir (Tablo: 3).
Çekirdekler
Karain Alt Paleolitik endüstrisinin teknolojik analizleri kapsamında çekirdekler üzerinde de bir takım çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmalar tip, vurma düzlemi, çıkarım yönü ve boyut analizlerinden oluşmaktadır.
Karain Alt Paleolitik endüstrisi içerisinde çekirdeklerin oranı %11,84’dür. 69
adet örnekle temsil edilen çekirdekler hazırlanmış ve hazırlanmamış çekirdekler olarak ayrılmışlardır. Söz konusu parçalar içerisinde baskın olan tipler ise
hazırlanmamış çekirdeklerdir (%95,65). Hazırlanmış çekirdekler içerisinde dikkat çeken tek parça ise Proto-Levallois bir çekirdektir (Çizim: 1/6). Bu örnek
endüstri içerisinde Levallois teknolojiyi çağrıştıran tek parçadır.
Alt Paleolitik çekirdek tiplerinin belirlenmesinden sonra vurma düzlemleri
üzerinde gözlemlerde bulunulmuştur. Buna göre sağlam olan çekirdeklerin
baskın bir şekilde düz vurma düzlemine sahip oldukları görülmüştür (%76,92).
Bu parçaları düz-ham (%12,31) ve ham (%10,77) vurma düzlemli örnekler takip
etmektedir.
Çekirdekler üzerinde yapılmış olan çıkarım yönü analizlerine göre ise örneklerin çoğunluğunun düzensiz (çok yönlü) vurma düzlemine (%56,52) sahip
oldukları tespit edilmiştir. Bu parçaları tek (%23,19) ve merkezcil (%13,04) vurma düzlemli çekirdekler takip etmektedir. İki ve çapraz kutuplu çekirdekler ise
yalnızca birer örnekle temsil edilmektedir (Çizim: 1, 6).
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Çekirdekler üzerinde son olarak boyut analizleri gerçekleştirilmiştir. Yongalama ürünlerinde olduğu gibi çekirdekler üzerinde de genel ve standart ölçümler gerçekleştirilmiştir. Genel ortalamaya göre çekirdek uzunluğu 61 mm iken
standardı belirlemeye yönelik yapılan ölçümlere göre çekirdek uzunluk ortalamasının 20 – 50 mm aralığında olduğu tespit edilmiştir (Tablo: 4).
Aletler
Temel endüstri öğeleri içerisinde %45,28 oranında temsil edilen yontmataş
aletler farklı alt tiplere ayrılmış ve analizleri gerçekleştirilmiştir (Grafik: 2).
Alt Paleolitik alet tipleri içerisindeki en yoğun grup kenar kazıyıcılar
(%25,91) ve dişlemeli aletlerdir (%25,91). Bu iki grubu sırasıyla düzeltili yongalar (%17,27), çontuklu aletler (%13,18) ve bileşik aletler (%3,18) takip etmektedir. Bu tipler dışında daha nadir görülen tiplerin içerisinde bulunduğu diğer
alet grubunun oranı ise %14,55’dir (Çizim: 3-8).
Karain Alt Paleolitik alet tipleri içerisinde özellikle üzerinde durulması gereken tiplerin başında iki yüzeyliler gelmektedir. Toplam 3 adet örnekle temsil
edilen bu parçaların bir tanesi 2007 yılı kazıları sırasında K19 plankaresinin 79.
arkeolojik seviyesinden ele geçmiştir (Çizim: 9/1). Diğer iki yüzeyliler ise ilk
dönem kazılarında İ. Kılıç Kökten tarafından tespit edilmiş olan örneklerdir
(Çizim: 9/2, 3). Söz konusu parçaların tümü Acheulean tiptir. Biçimsel olarak
bakıldığında, yapılmış olan ölçümlere6 göre Çizim: 9/1 ve Çizim: 9/3’de yer alan
iki yüzeylilerin badem biçimli olduğu tespit edilmiştir. Çizim: 9/2’deki örneğin
ise daha çok Micoquian tiplere benzediği görülmektedir.
Aletler üzerindeki düzelti tiplerine baktığımızda daha çok pulcuklu düzeltinin tercih edilmiş olduğu görülmektedir (%39,85). Söz konusu parçaları basamak pulcuklu düzeltiye sahip olan örnekler takip etmektedir (%22,99). Basamak
pulcuklu düzelti tipinin özellikle kenar kazıyıcılarda tercih edilmiş olduğu görülmüştür. Söz konusu parçaların genellikle kalın ve kaba taşımalıklar üzerine
yapılmış olması, bu parçaların alet haline çevrilirken daha çok basamak pulcuklu düzeltilerle şekillendirilmiş olduğunu göstermektedir. Diğer ana alet grupları olan dişlemeli aletler, düzeltili yongalar ve çontuklu aletlerde ise baskın düzelti tipinin pulcuklu düzelti olduğu tespit edilmiştir. Aletler üzerinde saptanmış olan diğer düzelti tipleri ise sırasıyla kullanım (%10,34), kemirim (%9,58) ve
yongalama (%6,51) düzeltileridir.

6

F. Bordes’un iki yüzeyli alet ölçüm sistemi kullanılmıştır.
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Yontmataş aletler üzerinde yapılmış olan kabuk ve ham yüzey analizlerine
göre parçaların büyük bir çoğunluğunun oldukça az oranlarda kalıntı taşıdıkları tespit edilmiştir. Tüm aletlerin %46,74’ü herhangi bir kabuk ya da ham yüzey
kalıntısı taşımamaktadır. %46,36’sı ise üst yüzlerinin yarısından daha azı kadar
bir alanında kabuk ya da ham yüzey taşımaktadır. Yarısı ve yarısından fazla
alanında kabuk ya da ham yüzey taşıyan aletlerin sayısı ise yalnızca 18’dir. Bu
açıdan bakıldığında aletlerin büyük oranda çekirdeklerden alınmış olan ikincil
yongalar üzerine yapılmış oldukları anlaşılmaktadır.
Yongalama ürünleri ve çekirdeklerde olduğu gibi aletler üzerinde de boyut
analizleri yapılmıştır. Buna göre çontuklu aletler, düzeltili yongalar ve dişlemeli
aletlerin boyut verilerinin yongalama ürünleriyle benzer olduğu görülmüştür.
Kenar kazıyıcıların ise taşımalık boyutlarının diğer endüstri öğelerine göre daha büyük olduğu görülmektedir (standart uzunluk 20 – 60 mm / standart genişlik 20 – 50 mm). Bu durum kenar kazıyıcıların özellikle daha büyük taşımalıklar
üzerine yapılmış olduklarını göstermektedir. Kenar kazıyıcılar dışında genel
boyut standartlarının üzerinde olan parçalar oldukça az sayıda ele geçmiş olan
yontuk çakıl ve iki yüzeyli alet tipleridir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Çalışmamız kapsamında Karain Alt Paleolitik Dönem yontmataş endüstrisi
içerisinde toplam 4767 adet endüstri öğesine ait gözlem ve ölçümler gerçekleştirilmiştir. Çok büyük bir oranda temsil edilen yontma artıklarını bir kenara koyduğumuzda temel endüstri öğeleri olan yongalama ürünleri, çekirdekler ve
aletler üzerinde yapmış olduğumuz analizler, yontmataş endüstrinin teknotipolojik özelliklerini ortaya koymamızda bize yardımcı olmuştur.
Yapmış olduğumuz analizlere göre Karain Alt Paleolitik Dönem yontmataş
endüstrisi içerisinde yerel hammadde kullanımının baskın olduğu görülmektedir. Söz konusu hammadde olan radyolaritin yakın çevrede çok yoğun bir şekilde bulunması bu tercihteki en önemli sebeplerden bir tanesi olmuştur. Daha
kaliteli ve yontma işlemine elverişli olması açısından Kızılin Deresi radyolaritlerinin diğer kaynaklarda (Çakmak Tepesi ve Burhan Deresi) yer alan radyolaritlere nazaran daha fazla tercih edilmiş olduğu görülmektedir. Çakmaktaşı
açısından baktığımızda ise yapısal olarak radyolarite nazaran daha kaliteli olmasına rağmen daha uzak mesafelerde bulunmasından dolayı hammadde tercihinde ikinci planda kaldığı söylenebilir.
Farklı hammadde cinslerinin yerleşime olan mesafeleri, bu hammaddelerin
işlem zinciri içerisinde farklı yoğunluklarda işlem görmelerine sebep olmuştur.
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Çakmaktaşları ve radyolaritler üzerindeki kabuk ve ham yüzey oranları bu
konuda bize fikir vermiştir. Alt Paleolitik seviyeler içerisinde ele geçmiş olan
radyolaritler üzerinde gözlemlenen ham yüzey oranlarının çakmaktaşları üzerinde gözlemlenen kabuk oranlarına göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Bu açıdan bakıldığında daha uzak mesafelerde yer alan çakmaktaşlarının, yerleşime taşınmadan önce radyolaritlere nazaran kabuklarından daha fazla arındırıldıkları anlaşılmaktadır.
Alt Paleolitik seviyeler içerisindeki buluntuların dağılımına bakıldığında 7
jeolojik birim içerisinde özellikle V.1.2, V.2 ve V.3 birimlerinin yontmataş açısından daha zengin olduğu görülmektedir. Söz konusu jeolojik birimler arkeolojik olarak 64-69 ile 86. seviyeler arasına denk gelmektedir. Dolayısıyla yoğun
bir buluntu grubunu barındıran bu seviyelerin Alt Paleolitik Dönem’in oturma
tabanları olarak değerlendirilebileceği düşünülmüştür.
Yontmatas tekno-tipolojisi açısından yukarıda bahsetmiş olduğumuz birimlere bakıldığında arkeolojik seviyeler arasında bariz bir farklılık gözükmemektedir. Dolayısıyla tüm Alt Paleolitik seviyeleri tek bir tekno-kültürel sürece atfetmek doğru olacaktır. Bu sürecin teknolojik özelliklerine baktığımızda genelde kalın ve küçük boyutlu yongalama ürünlerinin geniş topuklara, belirgin
vurma yumrularına ve 90°’den büyük kopma açılarına sahip oldukları görülmektedir. Bu parçalar hazırlanmamış-şekilsiz tipte çekirdeklerden genelde düzensiz (çok yönlü) bir şekilde koparılmışlardır. Çekirdekler üzerinde herhangi
bir sistematik düzenleme veya hazırlama işlemine dair bir iz tespit edilmemiştir. Levallois teknolojiyi çağrıştırabilecek tek örnek Proto-Levallois bir çekirdektir. Endüstri içerisindeki yongalama ürünlerinin küçük boyutlarda olması ve
örs üzerinde yongalamaya dair herhangi bir izin olmaması Karain Alt Paleolitik
endüstrisi içerisinde Clactonian teknolojinin de kullanılmamış olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte yontmataş endüstri boyutlarının küçük olması,
teknolojik bir tercih olabileceği gibi daha çok hammaddeyle alakalı bir durum
gibi gözükmektedir. Temel hammadde kaynağı olan radyolaritin çevrede küçük çakıllar ya da tabletler halinde var olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda yontmataş eleman boyutlarının da küçük olması kaçınılmaz bir durum
gibi gözükmektedir.
Yongalama ürünlerinde olduğu gibi aletler açısından da seviyelere göre bir
farklılık söz konusu değildir. Yontmataş endüstrinin olduğu tüm seviyelerde
benzer alet tipleri tespit edilmiştir. Kenar kazıyıcılar ve dişlemeliler hemen hemen her seviyenin baskın alet tipleridir. Bu tipleri düzeltili yongalar, çontuklu-
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lar ve bileşik aletler takip etmektedir. Bunlar dışında daha az oranlarda temsil
edilen alet tipleri ise diğer aletler olarak sınıflandırılmıştır. Diğer alet tipleri
içerisinde en dikkat çeken tipler iki yüzeyli aletlerdir. Bu parçalardan bir tanesi
2007 yılında 79. arkeolojik seviyeden ele geçmiştir. Diğer iki örnek ise Kökten
kazılarında ele geçmiş olan örneklerdir. Söz konusu parçaların, Kökten’in yayınlarında vermiş olduğu bilgilere göre Alt Paleolitik seviyelerden gelmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Yukarıda ayrıntılarına değinmiş olduğumuz Karain Alt Paleolitik endüstrisi,
tekno-tipolojik özellikleri açısından, Levant Bölgesi’nde yaklaşık olarak 400 bin
yıl öncesine tarihlenen bir takım yerleşimlerin endüstrileriyle benzerlikler taşımaktadır. Söz konusu bölgede Orta Acheulean sonu ve Üst Acheulean’in bir
kısmını kapsayan aralıkta (GÖ. 480 – 412 bin), Acheulean geleneğinden farklı
olarak iki yüzeyli teknolojinin olmadığı ya da çok ender olarak görüldüğü, genellikle küçük boyutlu yonga endüstrileriyle tanımlanan farklı bir teknokültürel sürecin varlığı bilinmektedir. Bu evre Levant Bölgesi’nde Tayacian
olarak isimlendirilmiştir. Aslında Avrupa kökenli bir kelime olan Tayacian ilk
kez Denis Peyrony tarafından, Güneybatı Fransa’da yer alan La Micoque Kaya
Sığınağı’nda ele geçmiş olan endüstrileri tanımlamak için kullanılmıştır 7. Bazı
araştırmacılar tarafından Pre-Acheulean ya da iki yüzeylilerin yer almadığı bir
Acheulean evre8 olarak değerlendirilen Tayacian, genelde çakıllardan üretilmiş
olan küçük boyutlu yonga endüstrileriyle tanımlanmaktadır.
Karain ve Levant Bölgesi Tayacian endüstrileri arasındaki benzerlikler, özellikle hammadde tercihi, yongalama teknikleri, yongalama ürünlerinin tip ve
boyutları ile genel alet tipleri açısından göze çarpmaktadır. Karain Alt Paleolitik
endüstrisi içerisinde Tayacian kültür varlıklarının dışında yukarıda değinmiş
olduğumuz iki yüzeylilerden dolayı Acheulean’in de varlığı tespit edilmiştir.
Bu durum Levant’ın bazı Tayacian yerleşimlerinde de söz konusudur. Örneğin
Hummal9 ve Revadim10 yerleşimlerinde küçük boyutlu zengin yonga endüstrilerinin yanında daha az sayılarda Acheulean iki yüzeylilerin de varlığı bilinmektedir. Bu açıdan bakıldığında Hummal ve Revadim yerleşimlerinde olduğu
gibi Karain’inde de küçük boyutlu yonga endüstrileriyle birlikte Acheulean
kanıtlara rastlanmış olması, yaklaşık olarak 400 bin yıl önceki bir süreçte Ya-

7
8
9
10

Dibble ve diğ., 2006: 1.
Copeland, 2003: 88.
Le-Tensorer ve diğ., 2007a; Le Tensorer ve diğ., 2007b; Copeland, 2003.
Malinsky-Buller ve diğ., 2011a; Malinsky-Buller ve diğ., 2011b.
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kındoğu’da yer alan bazı yerleşimlerde Acheulean (orta-üst) ve Tayacian’in bir
arada devam ettiğini göstermektedir.
Anadolu açısından baktığımızda durum biraz daha farklıdır. Türkiye sınırları içerisinde farklı bölgelerde çok sayıda Alt Paleolitik bulgu söz konusu olmasına rağmen bunların çok az bir kısmı tabaka içerisinden ele geçmiştir. Bu
anlamda Karain Alt Paleolitik endüstrisiyle karşılaştırma yapabileceğimiz yerleşim sayısının Levant Bölgesi’ne nazaran çok daha kısıtlı olduğu görülmektedir. Söz konusu yerleşimler Yarımburgaz Mağarası ile Dursunlu ve Kaletepe
Deresi 3 Açıkhava yerleşimleridir. Bu yerleşimlerden özellikle Kaletepe Deresi
3’ün bazı seviyelerinde (III-IV) yonga endüstrilerinin h}kimiyetinde daha az
sayılarda iki yüzeylilerin de varlığı tespit edilmiştir. Bu iki yüzeylilerin Acheulean tip oldukları bildirilmektedir11.
Yarımburgaz Alt Paleolitik endüstrisi de yonga ağırlıklı bir endüstri olarak
dikkat çekmektedir. Ancak bu endüstrinin kaba ve büyük boyutlu bir endüstri
olmadığı belirtilmiştir12. Bu açıdan Karain Alt Paleolitik endüstrisine benzeyen
Yarımburgaz endüstrisi iki yüzeylilerin, dolayısıyla Acheulean’in yokluğuyla
Karain endüstrisinden ayrılmaktadır.
Bir diğer Alt Paleolitik buluntular sunan yerleşim ise Konya yakınlarındaki
Dursunlu yerleşimidir. Söz konusu buluntular oldukça arkaik bir görünümdedir. Dursunlu endüstrisi yoğunlukla yonga ve yonga parçalarını barındırmaktadır13. Her ne kadar yonga endüstrisinin baskın olması açısından Karain’le
benzerlikler gösterse de özellikle hammadde kalitesinden kaynaklı yoğun kırık
olgusu tam anlamıyla bir karşılaştırma yapılabilmesine engel olmaktadır.
Karain ile birlikte yukarıda değinmiş olduğumuz tabakalı Alt Paleolitik buluntuların oldukça az sayıda olmasının yanında genel olarak Anadolu’nun Paleolitik Çağ kronolojisi açısından da sıkıntılar bulunmaktadır. Örnek olarak
Kaletepe Deresi’nden bilinen 1.1 ±0.02 (K-Ar) milyon yaşı yerleşimin üzerinde
yer aldığı riyolit ana kayadan elde edilmiştir14. Dolayısıyla buluntuların ele
geçmiş olduğu seviyelerin gerçek yaşı tam olarak belli değildir. Yine Karain’in
Alt Paleolitik seviyelerinin, yayınlarda belirtilmiş olan 370 – 400 bin15 tarihinden

11
12
13
14
15

Balkan-Atlı ve diğ., 2008.
Arsebük ve diğ., 1990: 15.
Güleç ve diğ. 2009: 17.
Tryon ve diğ., 2009: 638.
Otte ve diğ., 1998: 419.
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öncesine indiği bilinmekle birlikte ne kadar daha eskiye gittiği mutlak olarak
bilinmemektedir.
Yukarıda da değinmiş olduğumuz gibi tabakalı yerleşimlerin azlığı ve mevcut kronolojik verilerin yetersizliği Türkiye Alt Paleolitiği açısından sağlıklı bir
tablonun ortaya konmasına engel olmaktadır. Bu engeli ortadan kaldırmak için
modern yöntemlerle gerçekleştirilecek olan araştırma ve kazıların artması, aynı
zamanda bunlara paralel olarak sağlıklı tarihlendirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kültürel öğelerin yanına güvenilir kronolojik verilerin
de eklenmesi önümüzdeki dönemlerde Türkiye Alt Paleolitiği açısından daha
sağlıklı bir çerçevenin oluşturulmasını sağlayacaktır.
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GİRİŞ
Çalışmanın başlıca amacı,bugün Roma Hamamı olarak adlandırılan Ankara
Ulus Çankırı Caddesi üzerinde, yolun batısında, caddeden 2,5 metre kadar
yükseklikteki bir plato üzerindebulunan höyük içinde, Çankırı kapı olarak adlandırılantarafta tarihi Roma Yolu’nun devamını ve olası sur duvarlarının varlığını jeofizik yer radarı (GPR) yöntemi ile araştırmaktır.Bu çalışma için GPR
verileri 2008 yılı arkeolojik kazı çalışmaları sırasında toplanmıştır. O dönem
değerlendirilmesi yapılmıştır. Ancak günümüzde GPR veri-işlemede ve görüntülemedeki yeniliklerle birlikte yeniden değerlendirilmiş ve aranan Roma yolu
kalıntıları yarı kuşbakışı saydam GPR derinlik dilimleri yeniden görüntülenmiştir.
Bu çalışmada ayrıca Frig, Roma, kısmen de Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerdeki yapılaşmalarda kullanılan yapı birimlerinin ve harç özelliklerinin
tanımlanması amaçlı petrografik çalışmalar yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.
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YÖNTEM VE ANALİZLER
Ankara-Ulus Roma Hamamı
Roma Hamamı, Ulus Meydanı’ndan Yıldırım Beyazıt Meydanı’na uzanan
Çankırı Caddesi üzerinde, Ulus’tan itibaren yaklaşık 400 metre uzaklıkta, yolun
batısında, caddeden 2,5 metre kadar yükseklikteki bir plato üzerinde bulunmaktadır (Şekil: 1). (www.anadolumedeniyetlerimuzesi.gov.tr/).
Burada Prof. Dr. Remzi Oğuz Arık tarafından 1937 yılında kazılar yapılmış
olup, höyüğün Frig ve Roma Devri katları ortaya çıkarılmıştır.Daha sonra birçok arkeoloğun emekleri ile dönemleri tanımlanan eserler sergilenmektedir.
Eskilerin Çankırıkapı dedikleri bu ören yerinde, bugün görebildiğimiz Roma
Çağı binaları arasında iki ayrı tesisin yer aldığıve bu binaların ana yapı taşlarının Ankara civarında yüzlek veren kayalardan yapıldığı tespit edilmiştir. Bölge
genel olarak Antik Ankyra şehri olarak anılmakta ve yerleşim alanlarının ana
kısımlarına geniş sütunlu yolları ile bağlanmaktadır. Roma Hamamı’ndaki iki
farklı yapı aşağıdaki gibi özetlenebilir:
1- Roma Çağı Hamamı ve Palaestra’sına ait Binalar:
1937-1944 yıllarında yapılan kazılarla ortaya çıkartılan bu muhteşem anıt,
biri Palaestra, öteki kapalı hamam kısımları olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Hamam yaklaşık beşyüz yıllık bir süre içinde devamlı kullanılmış ve
zaman zaman onarılmıştır. Hamamı’nın Çankırı Caddesi’ndeki girişi, sütunlu
bir revak kalıntısının çevrelediği geniş bir alana, Palaestra’ya, yani bir spor alanına açılır. Bu revaklı avlunun bir kenarında 32 sütun olmak üzere bütün yüzünde 128 mermer sütun bulunmaktadır. Bugün burada Roma devri Ankara’sından toplanan yazıtların oluşturduğu zengin bir koleksiyon sergilenmektedir. Hamam binaları, bu Palaestra kısmının hemen arkasında yer alırlar (Şekil:
1 ve 2).
2- Antik Ankyra şehrinin sütunlu yolundan bir bölüm:
Hamam binasının ve Palaestra’ nın kısmen doğusunda yer almaktadır. Antik Ankyra şehrinin kutsal alanı olan Augustus Tapınağı’ nın bulunduğu yere
kadar uzandığı bilinmektedir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında bugünkü Çankırı
Caddesi yapılırken bu sütunlu cadde ortaya çıkmış ve yolun altında kalmıştır.
M.S 2-3. yüzyıllarda yapılmış olduğu, tahmin edilen sütunlu yolun sütunları
boz renkte damarlı mermerden olup, Korint tipte başlıkları bulunduğu bilinmektedir (Şekil 3).
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Şekil 1: Ankara-Ulus Roma Hamamı yapı kompleksi. Höyük Çankırı Caddesi’nin
Batısında yer almaktadır.

Yaklaşık 65.000 m2’lik bir alanı kapsayan Ankara Roma Hamamı ören yeri,
1997-2001 arasında yapılan çalışmalarla bir Açık Hava Müzesi görünümüne
kavuşturulmuştur.
Ören yerinde bulunan yaklaşık 1000 adet çeşitli eser, mezar stelleri, kitabeler
ve mimari parçalar biçiminde 3 ana gruba ayrılmıştır. Palaestra’nın güney ve
batı kanatlarında mezar stelleri, kuzey kanadında yazıtlı bloklar, postamentler
ve su künkleri, doğu kanadında altar vb. diğer mimari eserler, orta alanda da
lahit ve aslan heykelleri sergilenmektedir. Ankara’nın Roma be Bizans Dönemi
tarihçesi ve Roma Hamamı’nda bulunan eserlerle ilgili ayrıntılı bilgi French
(2003) ve Roma Dönemi Ankara’sının tarihi yapılarını anlatan çok güzel bir
kitap Kadıoğlu ve diğ. (2011) tarafından literatüre kazandırılmıştır.
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Şekil 2: Roma Hamamı ve Palaestra’sının imajı ve höyük içindeki konumu

Şekil 3: Çankırı Caddesi’nden Augustus Tapınağı’na kadar uzandığı bilinen
ve küçük bir bölümünün de Roma Hamamı içinde görüldüğü tarihi
Roma Yolu
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Yer Radarı Yöntemi
Yer radarı yöntemi yakın yüzey sığ araştırmalar için kullanılan yüksek frekanslı jeofizik elektromanyetik (EM) bir yöntemdir. Yöntemin kullanımının
kolay olması ve çok hızlı veri toplanabilmesi, veri toplama sırasında çalışma
alanında herhangi bir tahribat oluşturmaması (non-invasive), santimetre düzeyinde yüksek çözünürlüklü iki boyutlu (2B) ve üç boyutlu (3B) yeraltı görüntülemenin yapılabilmesi en önemli avantajlarıdır. Böylece yapıların konum ve
derinliklerinin çok daha net belirlenebilmesi, özellikle 3B görüntüleme ile karmaşık yapı bölgelerinde aranan özel yapının kararlaştırılması ve oldukça etkin
görüntü ile sunulabilmesi özellikleri nedeniyle tüm sığ araştırmalarda son yıllarda en çok kullanılan jeofizik yöntem olmuştur. Ülkemizde de kullanımı oldukça yaygındır.

Şekil 4. Yer radarı sistemi ve çalışma prensibi.

Bir yer radarı sistemi verici anten, alıcı anten, kontrol ünitesi ve kayıtçıdan
oluşmaktadır (Şekil: 4). Verici anten (transmitter) yatay doğrultuda elektrik alan
vektörüne sahiptir ve birkaç nanosaniyeli bir elektromanyetik sinyal üretir.

Şekil 5: Bir radar izi ve genlik-renk skalası örnekleri
(Kadıoğlu, 2010)
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Yer içinde ilerleyen dalgalar herhangi bir boru, duvar veya kırık, boşluk, tabaka sınırı vb. yapılar ile karşılaştıklarında yansıma veya saçılmaya uğrayarak
tekrar yukarı çıkarlar ve yüzeydeki alıcı anten, kontrol ünitesi ve kayıtçı yardımı ile zamanın bir fonksiyonu olarak kayıt edilirler (Şekil:8).Bir noktadaki ölçüm zamana göre (zamanın fonksiyonu olarak) alıcı antene ulaşan EM dalgasına ait genlik değerleridir. Buna “radar izi” veya “EM dalga alanı” adı verilir
(Şekil: 5). Radar izleri üzerindeki genlikler yorumu kolaylaştırmak amacıyla
büyüklüklerine göre renklendirilirler. Genlik değerlerine göre renklendirme
genlik-renk skalası ile tanımlanır (Şekil: 5). Genlikleri yüksek olan yansımış ve
saçılmış dalgalar genellikle yapıların belirteçleridirler (Kadıoğlu, 2010). Bir Profil boyunca belirli aralıklar ile toplanmış radar izlerinin yanyana sıralanması ile
elde edilen kesite “yer radarı kesiti” veya “radar kesiti (GPR kesiti)” veya
“radargram” adı verilmektedir.
Yöntemin araştırma derinliği çalışma amacına uygun seçilen farklı frekanslı
antenlere göre değişmektedir. Antenin merkez frekansı arttıkça araştırma derinliği de azalır, buna karşılık derinlikteki değişimi belirlemedeki düşey ayrımlılık
santimetre (cm) hassasiyetine yükselir. Anten frekansı azaldıkça araştırma derinliği artar, buna karşılık duyarlılık azalır. Yer radarı yönteminde veriler genellikle çalışma alanında belirlenen doğrultular üzerinde antenlerin düzeneği sabit
tutularak yine önceden belirlenmiş ölçüm aralıkları ile toplanırlar. Her bir öçlüm noktasında bir radar izi elde edilir. Ölçüm aralıkları 0.005-1.0m arasında
değişebilmektedir. Bir hat (profil) boyunca tüm ölçüm noktalarındaki radar
izleri profil üzerindeki konumları ile sıralandıklarında yatay ekseni (x doğrultusu) profil başlangıç noktasına göre uzaklık, düşey ekseni ns mertebesinden
kayıt zamanı (z doğrultusu) olan 2B yer radarı kesitini oluştururlar. Bu kesit
“radar kesiti (GPR kesiti)” veya daha çok “radargram” adı ile tanımlanır.
Çalışma bölgesinde toplanan yer radarı verileri görüntülenmeden önce 2B
profil verilerinin konumlarına göre sıralanması, farklı aralıklarda düşük ve
yüksek frekanslı gürültülerin süzgeçlenmesi, zamanla hızla düşen genliklerin
dengelenmesi, zaman ekseninden derinlik eksenine geçmek için ortalama EM
dalga hızının belirlenmesi, yeraltından yansıyarak veya saçılarak gelen izlerin
gerçek yerlerine taşınması gibi temel veri-işlem adımlarının aşağıdaki sıralamaya göre tamamlanması gerekmektedir.
Bir alan çalışması yapıldığında arazide birbirine paralel profiller (hatlar)
oluşturularak ölçümler alınır. Toplanan profil verilerindeki gürültüler süzgeçlendikten sonra sonuçlar iki (2B) ve bu profillerin sıralanması ile profil artış
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yönü olarak tanımlanan y doğrultusu oluşturularak üç boyutlu (3B) olarak görüntülenirler. 3B veri hacmi derinlik düzlemleri, iz düzlemleri ve profil düzlemleri olarak veya birden fazla düzlemlerin bir araya geldiği dilimler şeklinde
interaktif olarak görüntülenebilir (Kadıoğlu ve Kadıoğlu, 2010; Kadıoğlu, 2010;
Kadıoğlu ve diğ., 2011; Kadıoğlu, 2013; Kadıoğlu ve diğ., 2013, Kadıoğlu ve
Kadıoğlu 2016).
Ankara-Ulus Roma Hamamı GPR Verilerinin Toplanması

Şekil 6: Ankara-Ulus Roma Hamamı’da GPR profil verilerinin toplandığı alanın plan
üzerindeki ve alandaki profillerin konumları

Ulus Roma Hamamı içinde Çankırı Caddesi sınırı, Çiçek Sokak karşısında
küçük bir bölümü görülen sütunlu Roma Yolunun devam edip etmediği ve
olası sur duvarı varlığının araştırılması için görünen yolun ön bölümünü kapsayacak şekilde seçilmiş alanda 1.0 m aralıklar ile Çankırı Caddesine yakın Batı
bölümden Doğuya doğru artacak şekilde Kuzey-Güney yönlü 31 profil üzerinde GPR profil verileri toplanmıştır (Şekil 6.). GPR profilleri üzerinde veri toplama için RAMAC CU II sistem ve 500MHz kapalı (korumalı) anten kullanılmıştır. Profil üzerinde ölçüm aralıkları 0.049 m, 71 ns maksimum kayıt zamanı
ve zaman örnekleme aralığı. 0.14 ns olarak alınmıştır.
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Petrografik Yöntemler
Ulus-Roma Hamamı yapılarına göre aşağıdan yukarıya doğru Frig,büyük
çoğunluğu Roma, kısmen de Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yerleşim gördüğü görülmektedir. Bu yapıların petrografik özelliklerini ortaya koymakamacıyla iki analiz yöntemi kullanılmıştır. Bunlar Polarizan Mikroskop
yöntemi ve Raman konfokalSpektroskopi yöntemidir (Şekil 7a ve b).

Şekil 7: a)Polarizan mikroskop sistemi, b) Raman Spektroskopi sistemi ve techizatları

Petrografik çalışmaların yapılması için Roma hamamında kullanılan kaya ve
yapıtların petrografik incelemeleri yerinde ve laboratuvarda bazı döküntü kayalardan örnekler alınarak incekesitleri hazırlanmış ve polarizan mikroskop
altında incelenmiştir. İnce kesitler altında tayin edilemeyen ve karşılaştırma
amaçlı bazı minerallerin incelemeleri Raman konfokal spektroskopi yöntemleri
ile analizleri yapılmıştır.

BULGULAR VE DEĞERLENDİRMELER
Jeolojik Bulgular
Ankara Roma Hamamı genel olarak Ankara civarında yüzlek veren kayalardan inşa edilmiştir. Ancak volkanik oluşumlu andezit ve andezitik bazaltlar
sağlamlığı ve ocak yerlerinin yakın olması nedeni ile daha çok kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada Ankara’nın jeolojisine başvurulmuş ve
kullanılan kaya yapıların Ankara civarındaki kayalarla karşılaştırılmıştır. Ankara genel olarak Tersiyer yaşlı Sakarya levhasının kalıntılarından kaynaklanmış
olan metagrovaklar ile temel edilmektedir. Bu temel istif üzerine Orta Jura yaşlı
bordo renkli kumtaşı ve marn istifi gelmektedir. Bu istifin üzerin Jura- Kretase
yaşlı açık gri, beyaz ve açık bej renkli ince kristalin biyosparitik ve biyomikritik
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kireçtaşları gelmektedir. Tüm bu istiflerin üzerine uyumsuz olarak denizel karekterlifiliş ve bunlarla birlikte yine uyumsuz ve bindirmeli bir dokanaklaTetis
kalıntıları olan ofiyolitik birim gelmektedir. Ofiyolitik birim üzerine karasal
kökenli konglomera ve kumtaşı gelmekte bunların üzerine ise Eosen yaşlı açık
bej renkli Numullites içerikli kireçtaşları gelmektedir. Bütün bu birimleri
uyumsuz dokanakla gevşek dokulu Neojen istifi örtmektedir. Ankara civarındaki karakteristik volkanik seri sözü edilen kaya birimlerinin bir kısmını Miyosen yaşlı andezit, andezitik bazalt ve kısmenden riyolitten oluşan volkanikler
kesmektedir. Bu volkanik istif özellikle Ankara’nın Kuzey bölümü ve Güneydoğu bölümünde geniş yüzlek vermektedir. Andezitler Ankara Ulus civarında
Ulus Kalesi, Yeni Doğan ve Altındağ yerleşim alanlarının da ana litolojilerini
oluşturmaktadır. Gerek Roma hamamı ve gerekse diğer yapıtların ve bunların
yollarında kullanılan kayaların büyük bölümü Ulus Kalesi ve Yeni Doğan bölgesindeki andezit bileşimindeki volkanik kayalardan alınarak inşaat yapılmıştır.
Petrografik Yöntemlerden Elde edilen Bulgular
Bu çalışmada Roma hamamında kullanılan iki temel kaya üzerine durulmuştur. Bunlar yol ve ana yapıtların duvar inşaatında kullanılan volkanik kayalar ve işlemeli yapıtların kullanımında kullanılan kireçtaşları ayrıntılı olarak
incelenmiştir. Volknikler daha çok gri ve pembe renkli mikroskop altında hiyaloplitik doku özelliği gösteren ve başlıca oligoklaz, andezin, biyotit, amfibol az
oranda sanidin ve kuvars içeren andezit bileşimindeki kayalardan oluşmaktadır. Bu andezitlerin özellikleri Ulus kalesinden alınan volkanik kayalarla önemli
ölçüde örtüşmektedir. Hamam da kullanılan kireçtaşı bileşimli yapıtlar farklı
renk, doku ve petrografik karekterine sahip olduğu görülmektedir (Şekil 7).
Ancak Hamam da bazı döküntülerden yapılan incekesit incelemelerinde özellikle açık gri ve beyazımsı gri renkl kireçtaşları Ankara – Haymana civarındaki
JuraKretase yaşlı kireçtaşı özellikleri ile önemli ölçüde örtüşmektedir. Bu kayalar başlıca kalsit ve az oranda aragonitten oluşmakta ve Raman Spektrumdan
alınan Raman shift kayma değer ve görüntüleri Haymana civarındaki kireçtaşı
kayalarındaki kalsitleri ile benzer davranış sergiledikleri tespit edilmiştir.
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c)
a)

d)
b)

andezit

Şekil 8: Roma Hamamının yapımında kullanılan yapıtaşların petrografik ve mikroskobik özellikleri
a) Andezit kayası, b) andezitin mikrofotografisi, c) Kireçtaşından oluşan Aslan heykelinin
görünümü ve d) kireçtaşının mikrofotografisi

GPR Verilerinin 2B/3B Görüntülenmesi ve Gömülü Roma Yolunun Konumunun Ortaya Konulması
Toplanan 31 profil verisine GPR veri-işlem adımları uygulandıktan sonra
işlenmiş profillere ait radargramlararka arkaya sıralanarak yarı kuşbakışı 3B
derinlik düzlemleri ve saydam derinlik dilimleri oluşturulmuş ve bu düzlemler
ve dilimler değerlendirilerek gömülü yapılar ve antik yol güzergahı ortaya
konulmuştur (Şekiller 9, 10). Şekil 9, Profil 4’e ait işlenmiş radargram ve
üzerinde belirlenen yapı anomalilerini ve profillerin sıralanması sonrasında
yapıları temsil eden sadece yüksek genliklerin görüntülenmesi ve bakış açısı
oluşturularak elde edilen 3B saydam derinlik dilimi ve o dilim içinde belirlenen
yapı anomalilerinden sadece profil 4 üzerindekilerin işaretlenmiş halini temsil
etmektedir. Enzer şekilde farklı derinliklerde aşağıya doğru inilerek oluşturulmuş yarı kuşbakışı saydam 3B derinlik dilimleri ve herbir derinlik diliminde
belirgin olan yapılar işaretlenmiştir (Şekil 10). Burada beyaz oklar enine , yeşil
oklar ise boyuna duvarları temsil etmektedir.

368

33. ARKEOMETRİ SONUÇLARI TOPLANTISI / CİLT II

Şekil 9: Profil 4’e ait işlenmiş radargram ve üzerinde belirlenen yapı anomalileri ve profillerin
sıralanması sonrasında yapıları temsil eden sadece yüksek genliklerin görüntülenmesi ve bakış açısı
oluşturularak elde edilen 3B saydam derinlik dilimi ve o dilim içinde belirlenen yapı anomalilerinden sadece profil 4 üzerindekilerin işaretlenmiş hali.
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Şekil 10: Ankara Roma Hamamı’nda belirlenmiş GPR çalışma alanına ait işlenmiş ve yarı kuşbakışı
saydam 3B GPR derinlik dilimleri ve bu dilimler içinde belirlenen arkeolojik duvar yapıları ile
birlikte olası antik Roma yolu güzergahları

SONUÇLAR
Ankara Ulus Roma Hamamı içinde bulunan tarihi eserlerin jeolojik yapısı
incelenmiş ve elde edilen bulgular ayrıntılı olarak sunulmuştur. Genel olarak
kullanılan kaya birimleri Ankara ili ve yakın çevresindeki kaya birimlerinin
kullanıldığı ve kullanılan kaya birimlerinden alınan numunelerin minerolojik
bileşimleri polarizan mikroskop ve Raman konfokalspekrometrisi ile incelenmiş
ve özellikleri ayrıntılı olarak sunulmuştur.
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GPR çalışma alanına ait veriler işlendikten sonra yarı saydam profil dilimleri
elde edilmiş ve bu dilimler içinde en yüksek genliklerin görüntülenmesi ile
gömülü yapılar derinlik ve konumlarına gore işaretlenmişlerdir. Görüntülerin
doğru yorumlanabilmesi için GPR görüntüleri ile profillerin düzeneği aynı
alınmıştır. Buna gore Çankırı Caddesi tarafında küçük bir alanda mostra veren
Roma yolunun aynı doğrultudaki devamında belirteç olarak yola ait kaya döşemelerin çok az olduğu görülmüş, ancak yol Kuzey kıyısındaki yapı anomalilerinin düzenli olarak kalın duvar yapıları ile devam etmesi belirteçlerden biri
olmuştur. Bu yol güzergahının profiler üzerinde yaklaşık olarak 11-15 m’ler
arasında olduğu belirlenmiştir. 21-27. profiler boyunca düzgün kesişmeli yol
tabanı döşeme kayaların olduğu düşünülen yapı belirlenmiştir. Bu yolun her iki
tarafı yani 20-21. Profiler ve 26-27. Profiler boyunca 2.0-3.4 m derinlikler arasında bütünlüğünü koruyan kalın duvarların olduğu belirlenmiştir. Bu duvarlardan en batıda olanı yani 26-27. Profilerin arkasına düşen ve 31. Profile kadar
devam eden, dar bölmeli ancak kalın ve yola dik duvarlar silsilesi net bir şekilde görüntülenmiştir. Bu nedenle 22-26. Profiler arasının yine düzgün bir yol
güzergahı olduğu ve bu yolun batısında sıralı odaların olduğu kararı verilmiştir. Ayrıca bu iki yol güzergahının kesiştiği orta alanı içinde, 9-14. Profiler boyunca nispeten daha dar ve daha ince duvar bölmeli iki taraflı yapı grubu belirlenmiştir. Bu sonuçların ileride yapılacak bir kazı çalışmasına büyük bir katkı
sunacaktır.
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2012 YILI MÜSLÜMANTEPE KAZI ALANININ
FAUNAL ANALİZİ, DEMİRÇAĞ
Zehra ÖZBULUT*
Hakan YILMAZ
Şeref YUMRUK
Vedat ONAR
Müslüman Tepe Kazı alanı Diyarbakır İli, Bismil İlçesi’ne bağlı Şahintepe
Köyü’nün kuzeybatı kenarında, Dicle Nehrinin güney kıyısında yer almakta
olan bir kazı alanıdır. 2012 yılında Müslüman Tepe Kazı alanı çalışmaları Diyarbakır Müze Müdürlüğü Başkanlığı’nda yapılmıştır. Söz konusu yılda çalışmalar sadece Müslüman Tepe Höyüğü alanında yapılmıştır.
Çalışmanın materyalini Müslüman Tepe Kazı alanı 2012 yılı kazı çalışmaları
kapsamında Demirçağ tabakasından ele geçen hayvan kemikleri oluşturmaktadır. Küçük parçalar halinde bulunan hayvan kemiklerinin birçoğunda cins veya
türü tanımlanabilecek eklem yüzeyleri bulunmamaktadır. İncelenen hayvan
kemiklerinin temizlik ve onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra cins veya
tür düzeyinde tayinler yapılmıştır. Çalışmada ilk olarak kemikler tanımlanabilir
ve tanımlanamaz olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Hayvanların yaş dağılımları genel olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada hayvanların yaş aralıkları verilmemektedir. Ayrıca kemikler üzerinde kasaplık aktiviteleri ve yanma izlerine
de bakılmıştır (Davis, 1995; Klein&Cruz-Uribe, 1984; Schmid, 1972; Pales ve
Lambert, 1971; Boessneck, 1969; Hillson, 1992; Hillson, 2005). Karşılaştırma
materyali olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Antropoloji Bölümü Laboratuarı ve
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Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır/TURKİYE.
Prof. Dr. Vedat ONAR, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabiilim Dalı Osteoarkeoloji Laboratuvarı, 34320, Avcılar-İstanbul/TÜRKİYE.
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Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda bulunan koleksiyonlardan yararlanılmıştır.

BULGULAR
Çalışma kapsamında 581 kemik incelenmiştir. İncelenen kemiklerden 125
adedinin cins ve tür tayinleri yapılabilmiştir. 82 adet hayvan kemiği büyük boy
(at, sığır gibi hayvanların boyutunda) ve 244 adet hayvan kemiği orta boy (keçi,
koyun gibihayvanların boyutunda) olarak belirlenmiştir. 130 adet hayvan kemiği ise tanımsız (hangi kemiğe ait olduğu belirlenemeyen ve boyut vermeyen
kemikler) olarak sınıflandırılmıştır. Materyal sayısının ve tanımlanabilir kemik
sayısının azlığı nedeniyle minimum birey sayısı belirlenememiştir.
Tanımlanamayan kemikler içerisinde yoğunluğu uzun kemik parçaları ve
kaburga parçaları oluşturmaktadır. 5 adet orta boy gruba ait uzun kemik parçasında satır izi, 2 adet orta boy gruba ait kaburga parçasında yanma izi ve 2 adet
tanımsız olarak gruplanan kemik parçasında yanma izi gözlenmiştir. Tanımlanamayan kemiklerin gruplara göre dağılımları Grafik 1’de gösterilmektedir.
Tanımsız kemikler dikkate alınmadığında orta boy gruba ait hayvan kemiklerinin daha yoğun olduğu gözlenmektedir.

Grafik 1: Tanımlanamayan kemiklerin gruplara göre dağılımı

Hayvan kemikleri üzerinde yapılan faunal analizde genellikle memeliler sınıfına ait bireyler tespit edilmiştir. Sığır, at, domuz, keçi, koyun, geyik, köpek
ve tavşan’a ait örnekler fauna içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca, büyük bir balığa ait omur parçası da tespit edilmiştir. Müslüman Tepe Kazı alanının Demirçağ’ına ait fauna Grafik 2’de verilmiştir. Faunanın %30,4’ünü keçi/koyunlar
oluşturmaktadır. Koyun ve keçilerin ardından sırasıyla domuzlar (%29,6), sığırlar (%22,4), geyikler (%9,6), atlar (%3,2), köpekler (%2,4), tavşanlar (%1,6) ve
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balık (%0,8) gelmektedir. Tanımlanabilir kemikler yoğunluk dişler ve çenelerdedir. Tanımlanabilir kemikler de kasaplık izine rastlanılmamıştır. Bir domuza
ait radius kemiğinde yanma izi mevcuttur.
Çalışma materyali içersinde yaban koyununa ait olabileceği düşünülen kemik parçalar ele geçirilmiştir. Yaban koyunu olabilecek kemikler çalışmamızda
Ovis sp.olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, incelenen kemikler içerisinde Cervus
sp. olarak değerlendirilen grup içinde iki farklı geyik türünün mevcut olduğu
düşünülmektedir. Bu her iki grup içinde çalışmalar devam etmektedir.

Grafik 2: Müslüman Tepe Kazı alanının Demirçağfauna dağılımı

Hayvan kemiklerinin dağılımı Grafik 3’de verilmektedir. Yoğun olarak ele
geçen kemikler uzun kemik gövde parçaları, kaburgalar, izole dişler ve alt çeneye ait parçalardır. Tür ve cinsi belirlenen kemiklerde yoğunluk izole dişler ve
çene parçalarındadır. Tanımlanabilir kemikler içersinde vücut kemikleri hayvan
türlerine göre az sayıda değer vermektedir. Kemiklerin sağ-sol dağılımları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Tür ve cins bazında da sağ ve sol tarafta özel
bir tercih gözlenmemiştir.
Koyun, keçi ve sığırların büyük bir kısmı erişkin bireylere aittir. Yetişkin bireylerin çokluğu Müslüman Tepe Kazı alanında yaşayan insanların evcil hayvanları et sağlamak amacıyla beslemediklerini daha çok süt ve yün tüketimi
gibi hem tüketime hem de pazarlamaya yönelik ikincil üretime ağırlık verildiğini akla getirmektedir. Ayrıca, sığır ve atların tarım alanlarında ve taşımacılık-
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ta kullanıldığı da düşünülmektedir. Et tüketimini ise, daha çok domuz ve yaban hayvanlarından sağlama ihtimalleri oldukça yüksektir. Fauna içerisinde
geyiklerin ve domuzların sayısı oldukça fazla olması bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. Yabani hayvanların varlığı avcılığın ana geçim kaynağını oluşturmadığını ancak çevre de yapıldığını göstermektedir.

Grafik 3: Hayvan kemiklerinin dağılımı

SONUÇ
Çalışma materyalini oluşturan Müslüman Tepe Höyüğü Demir Çağ faunasını oluşturan hayvan kemikleri iyi korunmamıştır. Kemiklerin tanımlanmasında birinci kriter olan eklem kısımları birçok materyalde kırık olarak ele geçmiştir. Tanımlanan cins ve türlerin çoğu erişkin bireylere aittir. Erişkin bireylerin
çokluğu et üretiminden ziyade süt ve yün üretimi gibi hem tüketime hem de
pazarlamaya yönelik ikincil ürünlere ağırlık verildiğini ortaya koymaktadır.Ele
geçen geyik ve az sayıda tavşan kemikleri avcılık faaliyetlerinin devam ettiğini
göstermekle birlikte fauna çoğunlukla evcil hayvanlardan oluşmaktadır. Faunayı oluşturan hayvan türleri ve birbirlerine olan oranları hayvan ekonomisinde en önemli rolü evcil hayvanlar oynamaktadır. Höyüğün Demirçağ döneminde küçükbaş hayvanlar daha çok tercih edilmiştir. Sığırlardan elde edilecek
etin, insanların beslenmesinde en az küçükbaş hayvanlardan elde edilen et kadar önem taşıdığının da göstergesidir. Ancak, bu bireylerde erişkin sayısının
fazla olması bu hayvanların daha çok ikincil üretim için kullanıldıklarını akla
getirmektedir. Yakın oranlara sahip olan domuz kemikleri içersinde genç birey-
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lerin fazla olması Müslüman Tepe’de Demirçağ döneminde yaşayan insanların
daha çok et ihtiyaçlarını domuzlardan karşıladığını düşündürmektedir. Ayrıca,
besin ihtiyacını karşılamak amacıyla yaban hayvanları da tercih edilmiştir.
Müslüman Tepe kazı alanı ile yapılacak detaylı çalışmalar bu alanın zooarkeolojik açıdan önemini iler ki çalışmalarda daha net ortaya koyacaktır.
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Resim 1: Domuza ait üst çene ve diş örneği

Resim 2: Sığıra ait talus kemiği örneği

Resim 3: Balığa ait omurga örneği

Resim 4: Geyiğe ait boynuz örneği
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